
AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI

GENERALINIS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL RANGOVŲ VEIKLOJE SUSIDARANČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ APRAŠO 

PATVIRTINIMO

2020 m. birželio    d., Nr.    

Vilnius

Atsižvelgdamas į struktūrinius pokyčius AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Bendrovė), kuriais

Aplinkosaugos ir kokybės skyrius buvo pakeistas Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriumi

(toliau – DSAS) bei siekiant užtikrinti Atliekų tvarkymo įstatymo bei kitų atliekų tvarkymą

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų atitiktį ir vykdymą Bendrovėje:

1. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Bendrovės generalinio direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d.

įsakymą Nr. V1-162 „Dėl Rangovų veikloje susidarančių atliekų tvarkymo taisyklių aprašo

patvirtinimo“.

2. T v i r t i n u naujos redakcijos Rangovų veikloje susidarančių atliekų tvarkymo taisyklių

aprašą (toliau – Tvarkos aprašas) (1 priedas).

3. N u s t a t a u, kad Tvarkos aprašas privalomas visiems Rangovams, atliekantiems darbus

Bendrovės objektuose, kurių veikloje susidaro atliekos, Bendrovės padalinių darbuotojams / projektų

vadovams, prižiūrintiems / kontroliuojantiems Rangovų veiklą ir DSAS, kontroliuojančiam Rangovų

aplinkosauginių reikalavimų vykdymą.

4. Į p a r e i g o j u Biuro administravimo skyrių supažindinti visus Bendrovės darbuotojus,

turinčius nuolatinę kompiuterizuotą darbo vietą, su šiuo įsakymu ir nuostatais per Bendrovės

dokumentų valdymo sistemą.

5. Į p a r e i g o j u struktūrinių padalinių vadovus pasirašytinai supažindinti pavaldžius

darbuotojus, neturinčius nuolatinės kompiuterizuotos darbo vietos, su šiuo įsakymu ir Tvarkos

aprašu.

6. P a v e d u DSAS vadovui kontroliuoti Tvarkos aprašo vykdymą.

7. Šio įsakymo kontrolę pasilieku sau.

8. Šis įsakymas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Pridedama:

1. Rangovų veikloje susidarančių atliekų tvarkymo taisyklių aprašas (su visais priedais).

Generalinis direktorius Gerimantas Bakanas

Parengė: DSAS vyr. inžinierius Linas Vaitkevičius, linas.vaitkevicius@chc.lt

Siunčiama: 

GD, SVD, PTD, PVD, AEES, TPRS, CHS, ĮPS, ES, PRVS, ŠTS, TPES, TVS, MRS, DSAS, TVPS,
MĮRS, PIRKS

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:linas.vaitkevicius@chc.lt


.

Rangovų veikloje susidarančių
Atliekų tvarkymo taisyklių aprašo
1 priedas

Rangovinės organizacijos, atliekančios darbus ar teikiančios paslaugas
AB Vilniaus šilumos tinklai teritorijoje

ATLIEKŲ VALDYMO PLANAS

______________________
Data

Rangovinės organizacijos pavadinimas ir adresas
(toliau tekste – Rangovas)

Sutarties tarp AB Vilniaus šilumos tinklai ir Rangovo, 
pagal kurią bus atliekami darbai, numeris bei pasirašymo 
data

Rangovo veiklos vieta (AB Vilniaus šilumos tinklai 
objektas, kuriame bus dirbama, pvz. E-2, RK-8 ar kt.)

Rangovo darbų pavadinimas, kurių metu numatoma, kad 
susidarys atliekų (trumpas apibūdinimas, atliekami darbai 
/ teikiamos paslaugos)

Numatoma Rangovo darbų (ne sutarties) pradžia ir 
pabaiga (nuo metai-mėnuo-diena iki metai-mėnuo-diena)

Rangovo veikloje susidarysiančios atliekos ir kiekiai 
(surašyti numatomų susidaryti atliekų kodus ir 
pavadinimus pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą bei 
jų kiekius, pvz. 17 06 01* – izoliacinės medžiagos, kuriose
yra asbesto (5 t.))

Rangovo veikloje susidarysiančių atliekų tvarkymą 
organizuoja (nurodomas pats Rangovas, jei nenumatyta 
kitaip)

Atliekų tvarkymo įmonė, kuriai numatoma perduoti 
atliekas jų sutvarkymui

Numatoma laikina atliekų saugojimo vieta Užsakovo 
teritorijoje (pridedamas teritorijos planas su pažymėta 
laikina atliekų saugojimo vieta)

Rangovo vadovybės įgaliotas darbuotojas (-ai) atsakingas 
( -i) už atliekų surinkimą ir valdymą Užsakovo teritorijoje
(pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., parašas, data)

AB Vilniaus šilumos tinklai darbuotojas, prižiūrintis 
rangovo veiklą Bendrovėje
(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

AB Vilniaus šilumos tinklai Darbuotojų saugos ir 
aplinkosaugos skyriaus darbuotojas (pildoma prieš darbų 
pradžią)
(vardas, pavardė, parašas, data)

AB Vilniaus šilumos tinklai Darbuotojų saugos ir 
aplinkosaugos skyriaus darbuotojas (pildoma po darbų 
pabaigos; pateikiama derinimui kartu su atliekų 
sutvarkymą įrodančiu dokumentu – perduodamų atliekų 
lydraščiu)
(vardas, pavardė, parašas, data)



Rangovų veikloje susidarančių
Atliekų tvarkymo taisyklių aprašo
2 priedas

E-2 teritorijos planas



 PATVIRTINTA
 AB Vilniaus šilumos tinklai
 generalinio direktoriaus
2020 m.
įsakymu Nr.

RANGOVŲ VEIKLOJE SUSIDARANČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Rangovų veikloje susidarančių atliekų tvarkymo taisyklių (toliau – RAAT) aprašas nustato
reikalavimus AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Bendrovė) objektuose dirbančių Rangovų atliekų
tvarkymui.

2. Aprašas privalomas visiems Rangovams, atliekantiems darbus Bendrovės objektuose
(įskaitant ir šilumos tiekimo trasas, esančias Vilniuje), kurių veikloje susidaro atliekos, Bendrovės
padalinių darbuotojams / projektų vadovams, prižiūrintiems / kontroliuojantiems Rangovų veiklą ir
Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriui (toliau – DSAS), kontroliuojančiam Rangovų
aplinkosauginių reikalavimų vykdymą.

3. RATT reikalavimai turi būti perkeliami į sutartį su Rangovu arba įforminami kaip Rangos
sutarties priedas.

II SKYRIUS
PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

4. Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
4.1. atliekos – medžiaga ar daiktas, kurių turėtojas atsikrato, ketina ar privalo atsikratyti;
4.2. atliekų darytojas – Rangovas, dėl kurio atliekamų darbų Bendrovės objektuose

susidaro atliekų, arba išskirtiniais atvejais - Bendrovė, jeigu atliekų tvarkymo organizavimą atlieka
pati Bendrovė;

4.3. atliekų rūšiavimas jų susidarymo vietoje – atliekų atskyrimas jų susidarymo vietoje
atsižvelgiant į jų rūšį ir pobūdį, siekiant jas atskirai surinkti;

4.4. atliekų surinkimo talpos – atitinkamai paženklinti atliekų surinkimo ir laikino
saugojimo konteineriai, dėžės, maišai, rezervuarai ar kitokios talpos, skirtos veiklos metu
sukauptoms ir surūšiuotoms atliekoms talpinti ir laikinai saugoti iki jos bus perduotos atliekų
tvarkytojams;

4.5. Bendrovės darbuotojas - Bendrovės padalinio darbuotojas / projekto vadovas,
prižiūrintis / kontroliuojantis Rangovo veiklą;

4.6. elektroninis krovinio važtaraštis – Kelių transporto kodekse elektroniniam
važtaraščiui nustatytus reikalavimus atitinkantis važtaraštis, kuris išrašomas, perduodamas,
gaunamas ir saugomas i.MAS elektroninių važtaraščių posistemėje (i.VAZ); 

4.7. GPAIS – vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema;
4.8. nepavojingosios atliekos – atliekos, nepriskiriamos pavojingosioms atliekoms;
4.9. pavojingosios atliekos – atliekos, kurios pasižymi viena ar keliomis pavojingomis

savybėmis, nurodytomis 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo
pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios
kai kurias direktyvas III priede (OL 2014 L 365, p. 89);

4.10. perduodamų atliekų lydraštis – dokumentas, kuris rengiamas vadovaujantis
Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, prieš perduodant atliekas
atliekų vežėjui ir (ar) gavėjui;

4.11. Rangovas – įmonė, su kuria pasirašyta sutartis dėl tam tikrų darbų atlikimo, kurių
metu susidaro atliekos.
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III SKYRIUS
NORMINĖS NUORODOS

5. Šis RAAT aprašas parengtas vadovaujantis:
5.1. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 61-1726) (aktuali

redakcija);
5.2. Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d.

įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065) (aktuali redakcija);
5.3. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis

LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 (Žin., 2011, Nr. 57-2720) (aktuali
redakcija);

5.4. Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei
mokesčių inspekcijai taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų
ministerijos viršininko 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-36 (TAR, 2016, Nr. 7040) (aktuali
redakcija).

IV SKYRIUS
REIKALAVIMAI RANGOVUI, TVARKANČIAM SUSIDARIUSIAS ATLIEKAS

6. Vykdant RATT, Rangovas privalo:
6.1. paskirti atsakingą darbuotoją, kuris bus atsakingas už veikloje susidarančių atliekų

tvarkymo organizavimą ir kontrolę, laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų bei
Bendrovės reikalavimų;

6.2. iki darbų pradžios, kuriuos atliekant susidarys atliekų, sudaryti Atliekų valdymo planą
pagal priede Nr.1 pateiktą formą (sudaromas konkretiems darbams, pvz., E-2 kamino valymas,
šilumos tiekimo trasų rekonstrukcija ir pan.) ir naudojantis el. priemonėmis perduoti Bendrovės
darbuotojui. Bendrovės darbuotojas yra atsakingas už Atliekų valdymo plano, kaip siunčiamo
dokumento, įkėlimą į dokumentų valdymo sistemą „Kontora“ (vizuoja - atsakingas Bendrovės
darbuotojas ir DSAS, pasirašo - departamento direktorius, kuriam priklauso padalinys, kuriame
dirba Bendrovės darbuotojas);

6.3. atliekas laikinai sandėliuoti tik su Bendrovės darbuotoju suderintoje teritorijoje (vietoje),
kuri pažymima ant objekto teritorijos plano ir pridedama prie Atliekų valdymo plano. E-2 teritorijos
planas pateiktas priede Nr.2, RK-2 teritorijos planas - priede Nr.3, RK-8 teritorijos planas - priede
Nr.4. Kitų Bendrovės teritorijų, kuriose dirbs Rangovas, planus Rangovui pateikia Bendrovės
darbuotojas;

6.4. savo veikloje susidarančias atliekas talpinti į savo, tam tikslui skirtas ir atitinkamai
paženklintas atliekų surinkimo talpas;

6.5. rūšiuoti visas savo veikloje susidarančias atliekas ir pagal atskiras atliekų rūšis talpinti į
atskiras paženklintas atliekų surinkimo talpas;

6.6. laikinam atliekų saugojimui naudoti atliekų surinkimo talpas, nekeliančias pavojaus
žmonėms bei aplinkai. Pavojingųjų atliekų talpos turi būti paženklintos pavojingųjų atliekų
ženklinimo etiketėmis pagal Atliekų tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės) reikalavimus, atliekų
turėtoju nurodant Rangovą bei pateikiant Rangovo atsakingo darbuotojo vardą, pavardę ir tel. Nr.
Nepavojingųjų atliekų konteineriai turi būti paženklinti ženklinimo etikete, nurodant atliekos
pavadinimą, atliekos kodą, Rangovo pavadinimą, Rangovo atsakingo darbuotojo vardą, pavardę ir
tel. Nr. Rangovui išskirta laikina atliekų sandėliavimo vieta (pvz. aikštelė ar pan.) turi būti
paženklinta etikete (lentele), nurodant įmonės pavadinimą bei Rangovo darbuotojo, atsakingo už
atliekų tvarkymą ir sandėliavimui skirtos teritorijos priežiūrą, vardą, pavardę ir tel. Nr. Ženklinimo
etiketės privalo būti atsparios aplinkos poveikiui;

6.7. savo jėgomis organizuoti savalaikį susidariusių atliekų išvežimą apdorojimui pagal savo
turimas sutartis su atliekų apdorojimo įmone;

6.8. išvežant atliekas, Taisyklių nustatyta tvarka bei vadovaujantis GPAIS, išrašyti atliekų
perdavimo dokumentą – perduodamų atliekų lydraštį. Vežamoms atliekoms Rangovas turi turėti
parengtą elektroninį krovinio važtaraštį. Visuose atliekų vežimo dokumentuose atliekų siuntėju
nurodomas Rangovas;

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=59267&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=84302&b=
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6.9. Rangovas, baigęs numatytus darbus ir priduodamas juos Bendrovės darbuotojui, el.
priemonėmis pateikia atliekų perdavimą apdorojimui įrodančius dokumentus (jeigu darbų vykdymo
metu atliekų nesusidarė, Rangovas el. priemonėmis pateikia pasirašytą deklaraciją (forma pateikta
priede Nr.5). Bendrovės darbuotojas gautus dokumentus įkelia į dokumentų valdymo sistemą
„Kontora“ kaip „Gaunamieji dokumentai“ ir pateikia DSAS susipažinti;

6.10. baigus darbus sutvarkyti ir priduoti išskirtą laikinam atliekų saugojimui teritoriją
Bendrovės darbuotojui.

V SKYRIUS
REIKALAVIMAI RANGOVUI, NETVARKANČIAM SUSIDARIUSIŲ ATLIEKŲ

7. Kai sutartyje numatyta, kad atliekų tvarkymą organizuos Bendrovė, Rangovas privalo:
7.1. pateikdamas Atliekų valdymo planą, nurodyti Bendrovę kaip Rangovo veikloje

susidarysiančių atliekų tvarkymo organizatorę;
7.2. darbų vykdymo eigoje bei darbų pabaigoje Bendrovės darbuotoją ir DSAS el. paštu

informuoti apie susidariusius atliekų kiekius;
7.3. susidariusias atliekas talpinti į savo atliekų surinkimo talpas ir jas statyti ant Euro

padėklų Bendrovės darbuotojo nurodytoje vietoje. Atliekų ženklinimo etiketę paruošia DSAS, kurią
Rangovas privalo pritvirtinti prie atliekų surinkimo talpos;

7.4. baigus darbus sutvarkyti ir priduoti išskirtą laikinam atliekų saugojimui teritoriją
Bendrovės darbuotojui.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOJI DALIS

8. DSAS gali bet kuriuo metu patikrinti, kaip Rangovas laikosi šio Aprašo bei Lietuvos
Respublikos atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Nustačius atliekų
tvarkymo reikalavimų pažeidimus, Bendrovė turi teisę sustabdyti darbus bei skirti baudą (baudos
dydis nustatomas sutartyse).

9. Pažeidus šio Aprašo reikalavimus ir Lietuvos Respublikos kontrolės ir priežiūros
institucijoms nustačius Rangovo veiklos neatitiktį atliekų tvarkymo reikalavimams, Rangovas
atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Prireikus, finansiškai atlygina Bendrovės
patirtą žalą dėl Rangovo veiklos Bendrovės teritorijoje.

PRIDEDAMA:
1. Atliekų valdymo plano forma;
2. E-2 teritorijos planas;
3. RK-2 teritorijos planas;
4. RK-8 teritorijos planas;
5. Deklaracijos forma.

_______________________________
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Rangovų veikloje susidarančių
Atliekų tvarkymo taisyklių aprašo
3 priedas

RK-2 teritorijos planas



Rangovų veikloje susidarančių
Atliekų tvarkymo taisyklių aprašo
4 priedas

RK-8 teritorijos planas



Rangovų veikloje susidarančių
Atliekų tvarkymo taisyklių aprašo
5 priedas

DEKLARACIJA

______________________
Data

Pranešame, kad vykdant ____________ Sutartyje Nr.  _________ tarp AB Vilniaus šilumos
                                                     (sutarties data)                         (sutarties numeris)

tinklai ir Rangovo -  ___________________________ numatytus darbus - ________________________,
                                         (Rangovo organizacijos pavadinimas)                                                 (Rangovo darbų pavadinimas)

atliekų nesusidarė, todėl atliekų perdavimą įrodantys dokumentai nėra pateikiami.

Rangovo įgaliotas darbuotojas                                          ____________________________________
(vardas, pavardė, parašas)
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