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TIKSLAS TAIKYMO SRITIS 

1) Nustatyti Roquette Amilina, AB (toliau – Bendrovė) ir 
rangovinių organizacijų, pagal atitinkamų sutarčių su 
Bendrove sąlygas atliekančių statybos, remonto, įrenginių 
priežiūros ir kitus rangos darbus Bendrovės teritorijoje ir / ar 
teikiančių paslaugas Bendrovėje (toliau – Rangovas), 
bendradarbiavimo tvarką darbuotojų saugos ir sveikatos, 
gaisrinės saugos ir aplinkosaugos (toliau – Saugos) srityse. 

2)  Supažindinti visus Rangovų darbuotojus su pagrindiniais 
Saugos reikalavimais, kuriais jie turi vadovautis, dirbdami  
Bendrovėje. 

Šie Reikalavimai Rangovams (toliau – 
Reikalavimai) taikomi kiekvienam 
Bendrovės darbuotojui, organizuojančiam, 
koordinuojančiam, prižiūrinčiam ir / ar 
kontroliuojančiam Rangovo atliekamus 
darbus ir / ar teikiamas paslaugas, ir 
kiekvienam Rangovo darbuotojui, 
atliekančiam darbus ir / ar teikiančiam 
paslaugas Bendrovės  teritorijoje ir jai 
priklausančiuose objektuose. 

PAGRINDINIAI PRINCIPAI 

Šie Reikalavimai yra Šalių sudarytos Sutarties priedas ir yra neatskiriama sutarties dalis. Reikalavimus 
Rangovas privalo vykdyti visą sutarties galiojimo laikotarpį. 

Šiuose Reikalavimuose pateikta informacija, kuri padės Rangovams nustatyti Bendrovėje esančius 
pavojus darbuotojų  saugai ir sveikatai bei prevencinių priemonių gaires, kurios sumažins šių pavojų 
rizikas ir padės juos kontroliuoti.  

Šie Reikalavimai nustato tik minimalius Saugos reikalavimus, kurių reikia laikytis dirbant Bendrovėje. 

Šie reikalavimai nėra baigtiniai ir Rangovinės organizacijos gali priimti ir taikyti griežtesnius reikalavimus 
negu išdėstyta šiuose Reikalavimuose ir užtikrinančius geresnę darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS), 
gaisrinės saugos (GS) prevenciją bei sumažinančius vykdomos veiklos neigiamą įtaką aplinkai, ypač 
atsižvelgiant į techninę pažangą.  

Rangovas privalo laikytis visų jam pagal veiklos pobūdį ir atliekamų darbų specifiką taikomų Lietuvos 
Respublikos norminių teisės aktų reikalavimų ir vadovautis kompetentingų institucijų rekomendacijomis 
bei gerosios praktikos taikymo principais, taikomais vykdant darbus gamybinės įmonės teritorijoje.  

Bet kokiais atvejais, jei Rangovas organizuodamas darbus numato taikyti kitokius darbų vykdymo ir 
organizavimo metodus ar priemones, kurios prieštarauja šiems Reikalavimams arba galiojantiems teisės 
aktams ir rekomendacijoms, jis privalo gauti iš Bendrovės raštišką suderinimą.  

Papildomą informaciją apie darbų vykdymo Saugos reikalavimus bet kuriam Rangovo darbuotojui, 
kreipiantis raštu, gali pateikti Bendrovės DSS skyriaus darbuotojai ar rangos darbus kuruojantys 
Bendrovės Padalinių vadovai.  

Bendrovė neįsipareigoja besąlygiškai kontroliuoti šių ir papildomose dokumentuose nurodytų 
reikalavimų, tačiau pasilieka sau teisę bet kuriuo metu atlikti Rangovo veiklos patikrinimą be papildomo 
įspėjimo ir, aptikus pažeidimus, taikyti sankcijas. 
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SUSIJĘS (-Ę) DOKUMENTAS (-AI) 

• Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro; 

• Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo 
valstybinio darbo inspektoriaus; 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro; 

• Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro; 

• Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro; 

• Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro; 

• Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus; 

• Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro. 

 
Rangovams taikomi Bendrovės vidiniai Saugos sričių dokumentai ir šie Reikalavimai (aktualios 
redakcijos) pateikti adresu: https://roquetteamilina.com/reikalavimai-rangovams 

 
PASTABA: Rangovui gali būti taikomi ir kiti vidiniai Bendrovės dokumentai, kurie nurodomi atskirai, 
priklausomai nuo darbų pobūdžio.  

 
 

https://roquetteamilina.com/reikalavimai-rangovams
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1. TERMINAI IR SĄVOKOS 

Bendrovė / Užsakovas – Roquette Amilina, AB 

Padalinys - Bendrovės organizacinės valdymo struktūros struktūrinis vienetas (tarnyba, departamentas, 
skyrius, grupė ar kt.). 

Padalinio vadovas - Bendrovės struktūrinio padalinio vadovas/paskirtas atsakingas asmuo, kuriam pavesta 
įgyvendinti DSS reikalavimus jo vadovaujamame padalinyje ar vadovauti su ranga susijusiam projektui.  

Bendrovės koordinatorius – Bendrovės padalinio, kurio kvietimu ir/ar jo teritorijoje dirbs Rangovas, Padalinio 
vadovas ar kitas Bendrovės paskirtas asmuo, kuris yra atsakingas už Rangovo vykdomų darbų koordinavimą 
pagal šiuose Reikalavimuose nurodytą tvarką. 

Bendrovės koordinatorius kontroliuoja kaip Rangovas, vykdydamas darbus, laikosi šių Reikalavimų. 
Pastebėjęs Saugos pažeidimus, turi teisę sustabdyti Rangovo vykdomus darbus ir/arba taikyti numatytas 
sankcijas. 

Rangovas – Fizinis ar juridinis asmuo, vykdantis darbus ar teikiantis paslaugas Bendrovėje sudarytų sutarčių 
tarp jo ir Bendrovės pagrindu. 

Rangovo koordinatorius – Rangovo paskirtas/ įgaliotas Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas ir/arba 

Darbų vadovas, kurio pareiga yra atlikti rizikos vertinimą, koordinuoti, kontroliuoti ir užtikrinti šiuose 
Reikalavimuose numatytų Saugos priemonių įgyvendinimą atliekant darbus Bendrovėje.  

Darbų vadovas – Rangovo tvarkomuoju dokumentu (įsakymu) paskirtas atsakingas darbų atlikėjų vadovas, 

kuris organizuoja atitinkamus darbus ir kontroliuoja saugų jų atlikimą. Paskirtas Darbų vadovas turi būti 
apmokytas ir atestuotas DSS klausimais.  

2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR RANGOVŲ PATEIKIAMI DOKUMENTAI 

1. Rangovas atsako už Lietuvos Respublikoje galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos. aplinkosaugos, 

gaisrinės saugos teisės aktų, Bendrovėje galiojančių instrukcijų ir kitų Saugą reglamentuojančių 
dokumentų keliamų reikalavimų laikymąsi. 

2. Rangovui taikomos Bendrovės DSS instrukcijos ir kiti darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojantys 

dokumentai (aktualios redakcijos) pateikti adresu: https://roquetteamilina.com/reikalavimai-rangovams/. 

3. Siekiant įvertinti Rangovo ir jo Darbų atlikimui pasitelktų asmenų (toliau – Subrangovų) atitiktį Bendrovės 

Saugos reikalavimams visi Rangovai, prieš pasirašant su Bendrove paslaugos teikimo sutartį ir/arba 

atskirą užsakymą, privalo užpildyti ir kartu su kitais Bendrovės reikalaujamais dokumentais pateikti 
Rangovo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimyną (Priedas Nr. 1). Klausimynas pakartotinai užpildomas 

1 kartą metuose arba esant pasikeitimų. Pasirašius sutartį su Bendrove, prieš darbų pradžią, pateikti 

organizacinę struktūrą DSS skyriui ir Bendrovės koordinatoriui, kurioje būtų nurodyti Rangovo atsakingi 

asmenys ir jų atsakomybės. 

4. Rangovas yra atsakingas ir privalo užtikrinti, kad visi Subrangovai užpildytų Rangovo darbuotojų saugos 
ir sveikatos klausimynus ir juos pateiktų Rangovui. Užpildytus Subrangovų klausimynus Rangovas pateikia 

Bendrovei.  

5. Rangovui draudžiama pradėti darbus, jei nėra pateikti jo ir Subrangovų klausimynai pagal Priedą Nr. 1 ir 

iš Bendrovės nėra gautas leidimas pradėti darbus.  

6. Jei Rangovas darbų vykdymui pasitelkia Subrangovus, tai prieš darbų pradžią privalo Bendrovei pateikti 

informaciją apie samdomus Subrangovus (jei aktualu) (Priedas Nr. 3). 

  

https://roquetteamilina.com/reikalavimai-rangovams/
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7. Prieš pradėdamas darbus Bendrovėje Rangovas papildomai, priklausomai nuo darbų pobūdžio, privalo 

pateikti: 

7.1. atliekant ilgalaikius statybos ir / ar montavimo darbus paruoštoje teritorijoje (naujai statomuose 

arba neveikiančiuose įrenginiuose) – aktą leidimą statybos / remonto darbams (Priedas Nr. 2).  

7.2. parengtą Darbuotojų saugos ir sveikatos planą, kai atliekami pavojingi, didelės rizikos darbai 
ir/arba to reikalauja Bendrovė. 

8. Aukščiau nurodytus dokumentus pagal šiuose Reikalavimuose nurodytas formas Rangovas, jei 

nenurodyta kitaip, pateikia Bendrovei el. paštu: sauga.amilina@roquette.com.  

9. Rangovas įsipareigoja visą Sutarties galiojimo laikotarpį būti apdraudęs savo vykdomą veiklą civilinės 

atsakomybės draudimu minimalia suma 100 000 EUR (jei sutartyje nenurodyta kitaip). Bendrovės 
atsakingi asmenys turi teisę pareikalauti galiojančio draudimo poliso įrodymų.“ 

3. RANGOVO DARBUOTOJŲ SKYRIMAS IR JŲ KOMPETENCIJA 

10. Tinkamai apmokyti ir kvalifikuoti darbuotojai yra saugos darbe pagrindas. Rangovas visomis priimtinomis 

priemonėmis turi imtis veiksmų užtikrinti, kad kiekvienas darbuotojas būtų tinkamai apmokytas ir gali 

saugiai atlikti jam pavestą darbą. Visi Rangovo ir Subrangovų darbuotojai turi būti apmokyti dirbti saugiai 

ir instruktuoti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus. 

11. Rangovas pateikia Užsakovui (Bendrovės koordinatoriui) savo darbuotojų, turinčių teisę būti Darbų 

vadovais, darbų vykdytojais, brigados nariais, dirbančiais su potencialiai pavojingais įrenginiais, sąrašą, 
nurodant jų pareigas ir turimas kvalifikacijas (kartu su Priedu Nr. 1) ir/ arba prieš darbų pradžią. 

12. Rangovas atsako už savo darbuotojų bei darbų atlikimui pasitelktų Subrangovų kvalifikacijos 

pakankamumą, supažindinimą su šias Reikalavimais ir Užsakovo teritorijoje galiojančiomis Saugos 

taisyklėmis ir taikomais reikalavimais.  

13. Rangovai turi užtikrinti, kad visi Bendrovėje dirbantys darbuotojai turėtų priskirtą Darbų vadovą. 

14. Žemiau nurodyti reikalavimai Rangovui ir jo darbuotojams apima ir reikalavimus Subrangovams bei jų 

darbuotojams. 

3.1. RANGOVO DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJA 

15. Rangovas privalo turėti galiojančius atestatus, pažymėjimus ir kitus dokumentus, reikalingus atitinkamų 

darbų atlikimui 

16. Darbų atlikimui paskirti tik tinkamai apmokytus, instruktuotus ir turinčius reikalingus pažymėjimus 

darbuotojus.  

17. Rangovas privalo užtikrinti, kad jo darbuotojai mokėtų teikti pirmąją pagalbą. 

3.2. RANGOVO DARBUOTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĖ IR NEBLAIVUMO 
PREVENCIJA 

18. Rangovas privalo užtikrinti, kad visi darbuotojai Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka būtų 

pasitikrinę sveikatą pagal pavojingus ir / ar kenksmingus darbo aplinkos veiksnius, kurių jie gali būti 

veikiami, atliekant sutartus darbus ir / ar teikdami paslaugas Bendrovėje, ir turėti galiojančius sveikatos 

patikrinimo dokumentus. 

19. Rangovas turi kontroliuoti bei užtikrinti, kad jo darbuotojai ir Subrangovai Bendrovės teritorijoje būtų 

blaivūs, t. y. etilo alkoholio koncentracija kraujyje ir kitose biologinėse organizmo terpėse būtų ne didesnė 

kaip – 0,00 promilės, bei neapsvaigę nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.  

20. Rangovas savo neblaivius bei apsvaigusius darbuotojus privalo nedelsiant nušalinti nuo darbų bei išvesti 

iš Bendrovės teritorijos. Rangovo darbuotojų blaivumas ir apsvaigimas nuo narkotinių ar toksinių medžiagų 

gali būti papildomai tikrinamas Bendrovės atsakingų darbuotojų Bendrovėje nustatyta tvarka. Atsisakius 
tikrintis neblaivumą, taikomas baudos dydis tolygus neblaivumo nustatymo atvejui.  

21. Už nustatytus neblaivumo ar apsvaigimo atvejus Rangovams taikomos baudos ir sankcijos. 

mailto:sauga.amilina@roquette.com
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3.3. RANGOVO SKIRIAMI ATSAKINGI ASMENYS 

3.3.1. Rangovo koordinatorius 

22. Rangovo koordinatorius (jo pareigos, vardas ir pavardė, kontaktai) nurodomas Rangovo vadovo įsakyme 

ar kitame dokumente. Visais atvejais dokumentas apie Rangovo koordinatoriaus paskyrimą prieš darbų 

pradžią turi būti pateikiamas Bendrovės koordinatoriui. 

23. Rangovo koordinatorius turi būti apmokytas ir jo žinios patikrintos darbuotojų saugos ir sveikatos 

klausimais. Mokymo ir žinių patikrinimą įrodo pateiktas darbuotojų saugos pažymėjimas ar kitas 
alternatyvus kompetenciją įrodantis dokumentas (pvz. darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, 

darbdavio įgalioto asmens ar padalinio vadovo pažymėjimas). 

3.3.2. Rangovo Darbų vadovai 

24. Darbų vadovais gali būti skiriami asmenys, kuriems Rangovo vadovo pavedimu yra suteikti atitinkami DSS 

įgaliojimai. Darbų vadovai turi būti apmokyti ir jo žinios DSS klausimais turi būti patikrintos. Mokymo ir žinių 

patikrinimą įrodo pateiktas darbuotojų saugos pažymėjimas (pvz. darbdavio įgalioto asmens ar padalinio 
vadovo pažymėjimas). 

25. Rangovas turi pateikti Užsakovui dokumentus, įrodančius, kad Darbų vadovai yra paskirti  atsakingais už 

saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos bei aplinkos apsaugos užtikrinimą atliekant darbus Bendrovėje. 

3.3.3. Rangovo statybos saugos ir sveikatos koordinatorius 

26. Rangovas, jei Bendrovėje numatomi vykdyti statybos darbai, vadovaudamasis Darboviečių įrengimo 

statybvietėse nuostatais, kuomet statybų procese vienu metu dalyvauja daugiau negu vienas Rangovas / 

Subrangovas, privalo paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių, kuris statybos metu 
privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos 

reikalavimų įgyvendinimą. 

27. Rangovo paskirtas statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius (jo pareigos, vardas ir pavardė, 

kontaktai) nurodomas Rangovo vadovo įsakyme ar kitame dokumente, pateikiant kvalifikaciją 

pagrindžiančius dokumentus. 

3.3.1. Kiti atsakingi Rangovo darbuotojai 

28. Rangovas, Bendrovės teritorijoje naudosiantis laikinas kilnojamas patalpas (vagonėlius, konteinerius), 

privalo paskirti asmenį / asmenis, atsakingą / atsakingus už šių patalpų eksploatavimą, ir gaisrinę būklę. 

Vagonėlio elektros prijungimui pildomas Priedas Nr. 7 (žr. 11.3.). 

29. Rangovas, prieš pradėdamas dirbti elektrotechninius darbus (darbus, kuriems atlikti reikalinga atestuoto 

elektrotechnikos darbuotojo kvalifikacija) Bendrovės veikiančiuose elektros įrenginiuose (elektros įrenginių 

patalpose, transformatorinėse, kabelių estakadose ir kt.), asmeniui, atsakingam už atitinkamo Bendrovės 
padalinio elektros ūkį, privalo pateikti Valstybinės energetikos inspekcijos ir / ar Aplinkos ministerijos 

atestatą, suteikiantį teisę vykdyti šiuos darbus, ir elektrotechnikos darbuotojų sąrašą, kuriame nurodyta 

darbuotojų apsaugos nuo elektros kategoriją bei su šiuo asmeniu surašyti darbuotojų saugos ir 

sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktą. Tik po to asmuo, atsakingas už atitinkamo Bendrovės 

padalinio elektros ūkį, savo tvarkomuoju dokumentu įformina leidimą (nurodymą) dirbti Bendrovės elektros 
įrenginiuose. 
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30. Rangovas, kuris darbų atlikimo metu naudos elektrifikuotus mechanizmus ar įrankius, privalo paskirti 

asmenį, atsakingą už Rangovo elektros įrenginių, elektrifikuotų mechanizmų ir įrankių techninę būklę, 

patikimą ir saugų jų eksploatavimą ir jų prijungimą prie Bendrovės elektros tinklų / atjungimą nuo jų. 

31. Rangovas, kuris atliks ne elektrotechninius darbus elektros įrenginiuose ar jų apsaugos zonose, privalo 

skirti prižiūrintįjį, turintį ne žemesnę kaip vidurinę apsaugos nuo elektros kategoriją (VK), funkcijų, nurodytų 
Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse, vykdymui. 

32. Rangovas, kuris darbų atlikimo metu naudos potencialiai pavojingus įrenginius (toliau– PPĮ), šių įrenginių 

eksploatavimui privalo paskirti apmokytus, atestuotus ir turinčius atitinkamus kvalifikacijos bei atestavimo 

pažymėjimus PPĮ priežiūros meistrus, darbų su PPĮ vadovus ir darbuotojus, valdančius (naudojančius) 

PPĮ. 

33. Rangovas, kuris atliks remonto darbus, įrenginių išsandarinimo, ugnies, žemės darbus ir / ar darbus 

uždarose talpose, privalo paskirti reikiamą skaičių savo Darbų vadovų, kurie nuolat kontroliuotų darbų 

atlikimą. 

4. INSTRUKTAVIMAS 

4.1. RANGOVŲ DARBUOTOJŲ INSTRUKTAVIMAS ATLIEKAMAS BENDROVĖS 
DSS SPECIALISTŲ 

34. Visi Rangovo Darbų vadovai, įskaitant ir Rangovo darbuotojus, prieš darbų pradžią ir periodiškai – ne 

rečiau kaip kartą per 12 mėnesių – privalo išklausyti Bendrovės įvadinį instruktavimą DSS klausimais 

Bendrovės apsaugos poste Nr.1.  

35. Įvadinio instruktavimo metu visi Rangovai supažindinami su: 

35.1. Vaizdo įrašu „Saugos instrukcijos rangovams“, kuriame pateikiama : 

• Darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos, maisto saugos, gaisrinės saugos ir Covid-19 
pandemijos reikalavimai; 

• Roquette saugos auksinės taisyklės; 

• Bendrosios taisyklės vairuotojams ir transporto judėjimo srautai; 

• Draudžiamų ir/arba kontroliuojamų medžiagų politika; 

• Sandėliavimo taisyklės, atliekų ir pavojingų medžiagų laikymo ir tvarkymo taisyklės; 

• Veiksmai, esant avarinei situacijai; 

• Leidimų išdavimo procesas ir dokumentai. 

36. Įvadinio instruktavimo išklausymas, susipažinimas su Saugos reikalavimais bei asmeninis įsipareigojimas 

laikytis nurodytų Saugos reikalavimų yra patvirtinamas kiekvienu Rangovo darbuotojo parašu Rangovų 

registracijos ir instruktavimo žurnale [FOQALI0044LT]. 

37. Leidimas į Bendrovę (kodinė praėjimo kontrolės kortelė) Rangovo darbuotojams išduodama tik išklausius 
įvadinį instruktavimą ir tai patvirtinus parašu rangovų registracijos ir instruktavimo žurnale. 

38. Visi Rangovo Darbų vadovai periodiškai – ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių – turi savarankiškai 

susipažinti su Rangovams taikomais Bendrovės DSS dokumentais ir DSS skyriuje išlaikyti žinių 

patikrinimo testą. Darbų vadovo žinios laikomos tinkamomis, jei darbuotojas teisingai atsako į ne mažiau 

kaip 80 procentų testo klausimų.  

39. Bendrovė įsipareigoja kviesti Rangovų atsakingus asmenis ir Darbų vadovus į periodiškai organizuojamus 

vidinius mokymus ir supažindinimus su esminiais Rangovų Saugos srities reikalavimais ir jų atnaujinimais. 
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4.2. DARBUOTOJŲ INSTRUKTAVIMAS ATLIEKAMAS RANGOVO 

40. Rangovas privalo savo darbuotojus instruktuoti periodiškai - ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių, 

supažindinant juos su šiais reikalavimais Rangovams. Instruktavimo įrašai fiksuojami Rangovo nustatyta 

tvarka instruktavimo žurnaluose arba instruktavimo kortelėse. Pareikalavus Rangovas privalo pateikti 

prašomus instruktavimų įrašus ar jų kopijas. Supažindinimo ar instruktavimo įrašuose turi būti 

identifikuojami dokumentai ir su jais pasirašytinai supažindinami Rangovo darbuotojai bei supažindinimo 
data, objektas (vieta).  

41. Rangovas privalo savo darbuotojus instruktuoti darbo vietoje, supažindinant juos su esamais ir galimais 

pavojais ir rizikos veiksniais, darbuotojų veiksmais avarijų, nelaimingų atsitikimų atveju, Bendrovėje 

taikomais DSS reikalavimais atliekant jiems pavestus darbus bei kitais darbuotojams privalomais žinoti 

reikalavimais. 

42. Instruktavimus atlieka Darbų vadovai sau pavaldiems darbuotojams. Instruktavimo įrašai fiksuojami 

instruktavimo darbo vietoje žurnaluose arba instruktavimo kortelėse, atliekant didesnę riziką keliančius 

darbus - paskyrose – leidimuose (ar analogiškuose dokumentuose). 

43. Instruktavimo metu Darbų vadovai privalo įsitikinti, kad jų darbuotojai suprato saugos darbe instrukcijų 

reikalavimus ir galės savarankiškai bei saugiai atlikti pavestas užduotis. 

44. Jei darbo metu naudojama įranga, Darbų vadovai papildomai turi supažindinti darbuotojus pasirašytinai 
su naudojamos įrangos naudojimo instrukcijomis.  

45. Jei darbo metu naudojamos pavojingos cheminės medžiagos, instruktavimo metu darbuotojai turi būti 

supažindinami su naudojamų pavojingų medžiagų saugos duomenų lapais (SDL). 

46. Instruktavimo metu darbuotojams pateikiama rašytinė informacija turi būti darbuotojams prieinama darbo 

metu. 

47. Papildomų ir tikslinių darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos instruktavimų poreikį, pagal 

atliekamų darbų specifiką ir rizikos veiksnių pokyčius darbo aplinkoje nustato Darbų vadovai. 

48. Neapsiribojant instruktavimu, Darbų vadovai nuolat pavaldžius darbuotojus turi informuoti ir konsultuoti 

apie saugius darbo būdus, kolektyvinių ir AAP tinkamą naudojimą ir darbo vietose veikiančius rizikos 

veiksnius bei efektyvius apsisaugojimo būdus. 

5. PATEKIMAS Į BENDROVĖS TERITORIJĄ 

49. Įeiti ar įvažiuoti į Užsakovo teritoriją leidžiama Rangovo asmenims/ transporto priemonėms Sutartyse 

numatytiems darbams atlikti ar atvežantiems žaliavas/ medžiagas/ įrankius/ detales/prietaisus.  

50. Rangovo atstovų įėjimui ir/ar įvažiavimui į saugomą Užsakovo teritoriją išduodami nustatytos formos 

vardiniai leidimai – kodinės praėjimo kontrolės kortelės (toliau – Kortelė). 

51. Kortelė Rangovo darbuotojams išduodama tik išklausius įvadinį instruktavimą ir tai patvirtinus parašu 

Rangovų registracijos ir instruktavimo žurnale [FOQALI0044LI] 

52. Rangovui išduodama vardinė Kortelė galioja 12 mėn. Praėjus nurodytam terminui Kortelė pratęsiama 
Bendrovės Apsaugos poste Nr. 1. Kortelė pratęsiama tik pakartotinai išklausius įvadinį instruktavimą. 

53. Rangovas turi užtikrinti, kad jo darbuotojai ir Rangovo Darbų atlikimui pasitelkti asmenys į Bendrovės 

teritoriją neįsineštų alkoholinių gėrimų ar kitų apsvaigimą sukeliančių medžiagų. Jeigu Rangovo atstovas 

yra sulaikomas neblaivus, jis nedelsiant turi grąžinti leidimą. 

54. Rangovas privalo nedelsiant grąžinti Užsakovui jo išduotus leidimus, kai Rangovas pabaigia darbus 

Užsakovo saugomame objekte ar atskirų Rangovo atstovų patekimas į Užsakovo saugomą objektą tampa 
nebereikalingas Paslaugų teikimui. Taip pat gražinti išduotus leidimus, pasibaigus sutarčiai ir/ar įvykdžius 

vienkartinį darbų užsakymą. 
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55. Rangovas privalo sumokėti Užsakovui arba Užsakovas gali išskaityti iš Paslaugų kainos 50 Eur 

(Penkiasdešimt eurų) už kiekvieną negrąžintą leidimą.  

56. Užsakovas gali pateikti Rangovui Sutarties priedą dėl judėjimo kontrolės tvarkos Bendrovėje, su kuriuo 

Rangovas turi susipažinti pasirašytinai, bei užtikrinti tokios tvarkos laikymąsi. 

57. Į Bendrovės teritoriją draudžiama įsinešti ginklus, jų sudedamąsias dalis ir muliažus, sprogmenis, jų 
sudedamąsias dalis, sprogstamąsias medžiagas, pirotechnikos gaminius, taip pat Medžiagas, įrenginius, 

skysčius, skleidžiančius jonizuojančią spinduliuotę, infekcinę ar biologinę taršą. Kilus klausimams dėl 

leidžiamų daiktų sąrašo konkrečiu atveju kreipkitės į Bendrovės atsakingus asmenis. 

58. Be Bendrovės koordinatoriaus raštiško Bendrovėje nustatyta tvarka leidimo Bendrovės teritorijoje ir jos 

patalpose draudžiama fotografuoti ar filmuoti.  

 
TERITORIJOS ar darbo zonos PERDAVIMAS RANGOVUI  

59. Atliekant ilgalaikius statybos ir / ar montavimo darbus paruoštoje teritorijoje (naujai statomuose arba 

neveikiančiuose įrenginiuose), Rangovui gali būti perduodamas atitinkamas įrenginys ar įrenginių grupė 

bei statybos ir /ar montavimo darbams atlikti reikalinga teritorija, surašant  Aktą - leidimą statybos / 

montavimo darbams (Priedas Nr. 2) (toliau – Aktas leidimas). 

60. Akte - leidime turi būti nurodytos visos būtinos teritorijos paruošimo priemonės bei priemonės, skirtos 
užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais 

aspektais per visą tų darbų atlikimo periodą. 

61. Šiame akte - leidime turi būti nustatytos aiškios teritorijos ar darbo zonos ribos: pažymima statybos 

aikštelei priskirta teritorija, pažymima vieta, kur statomi vagonėliai, kur yra darbuotojų higienos ir poilsio 

patalpos, kur laikomi atliekų konteineriai, nurodomas jų skaičius. Akte nurodomos ir pėsčiųjų bei transporto 
priemonių judėjimo kryptys. 

62. Prie akto leidimo pridedamas Bendrovės teritorijos planas su jame pažymėtomis teritorijos ar darbo zonos 

ribomis. 

63. Aktą - leidimą rengia Rangovo koordinatorius, kuris parengtą dokumentą suderina su Bendrovės Padalinio 

vadovu (kuriam priklauso perduodama teritorija/ darbo zona) ir Bendrovės koordinatoriumi (suderinimui su 

gretimais Bendrovės padaliniais, kurie gali būti susiję su vykdomais statybos darbais), DSS skyriumi. Aktą 
– leidimą iš Rangovo ir Bendrovės pusių pasirašo abiejų šalių įmonių vadovai ar jo įgalioti asmenys. 

64. Akto - leidimo originalas perduodamas saugoti į Bendrovės DSS skyrių, o Padalinio vadovas ar Bendrovės 

koordinatorius pasilieka kopiją.   

6. EISMAS ĮMONĖS TERITORIJOJE, KELIŲ NAUDOJIMAS IR 
PRIEŽIŪRA 

65. Bendrovės teritorijoje privaloma vadovautis kelių eismo taisyklėmis ir Bendrovėje priimtu vidaus kelių 

ženklinimu. Papildomi reikalavimai nurodyti Bendrovės „Reikalavimuose vežėjams“ ir informaciniame 

buklete „Bendrosios taisyklės vairuotojams“.  

66. Eismo dalyvių elgesys grindžiamas tarpusavio pagarba ir atsargumu. 

67. Rangovui perduotojo darbo zonoje (atsakomybės ribose) esantys transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, 

priėjimai prie darbo vietų ir darbo vietos turi būti tinkamai prižiūrimi, valomi nuo šiukšlių ir sniego, 

neužkraunami sandėliuojamomis medžiagomis, konstrukcijomis. 
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68. Užtikrinti, kad transporto priemonių, kurių bendras leistinas svoris viršija 3,5 tonos arba, jei vairuotojas 

negali kontroliuoti už transporto priemonės galo esančios zonos, vairuotojai važiuodami atbuline eiga būtų 

įsijungę avarinę šviesos signalizaciją, važiuotų minimaliu galimu greičiu, kam nors padedant bei atidžiai 

stebint šoniniuose veidrodėliuose matomas erdves ir padedantįjį. Rekomenduojama, kad šiose transporto 

priemonėse būtų įrengtas atbulinės eigos garsinis signalas, skirtas perspėti aplinkinius apie tai, kad 
transporto priemonė manevruoja atbuline eiga. Jei toks signalas nėra įrengtas, vairuotojas 

manevruodamas atbuline eiga aplinkinių perspėjimui periodiškai turi įjungti transporto priemonės garsinį 

signalą. 

69. Statybines mašinas ir transporto priemones leidžiama pastatyti, jomis dirbti arba važiuoti šalia iškasų 

(duobių, tranšėjų, griovių ir kt.) su nesutvirtintais šlaitais tokiu atstumu, koks nurodytas statybos darbų 
technologijos (vykdymo) projekte. 

70. Kai statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte nėra nurodytų atstumų, rekomenduojamas minimalus 

atstumas nuo iškasų šlaito krašto iki artimiausios statybinės mašinos atramos ar transporto priemonės 

nustatomas pagal „Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT 5-00“ reikalavimus (parenkant atstumą, 

būtina įvertinti krovinio ir statybinės mašinos ar transporto priemonės masę). 

71. Dirbančių statybinių mašinų pavojinga darbo zona turi būti aptverta STOP juosta, kad į ją nepatektų 
pašaliniai asmenys. Ant STOP juostos ir/arba juostoje turi būti nurodyta/atspausdinta Rangovo įmonės 

simbolika arba matomoje vietoje būtų iškabinta kita Rangovą identifikuojanti informacija. 

72. Bendrovės teritorijoje taikomi transporto priemonių judėjimo greičio apribojimai (iki):  

• Greitis įmonės teritorijoje - 20 km/val. 

• Krautuvų vairavimo greitis teritorijoje - 10 km/val.  

• Krautuvų vairavimo greitis pastatuose - 5 km/val.  

73. Trumpalaikis parkavimas bendrovės teritorijoje galimas tik ženklais pažymėtose serviso automobilių 

stovėjimo aikštelėse. Automobiliai parkuojami atbuline eiga (automobilio priekiu - link išvažiavimo), kad 

ekstremalios situacijos metu galėtų greitai ir saugiai išvažiuoti iš teritorijos.  

74. Iškrovus krovinį, privalu išvažiuoti iš Bendrovės teritorijos. 

75. Draudžiama parkuotis ženklais nenurodytose vietose, prie įėjimo į gamybinius pastatus/ sandėliavimo 

vietas, užstatyti pėsčiųjų takus /praėjimus/ pravažiavimus/ pastatų ir elektros pastočių duris/ gaisrinį 

inventorių. 

76. Draudžiama eksploatuoti techniškai netvarkingą, techninių reikalavimų neatitinkančią transporto 

priemonę. Prieš pradėdamas važiuoti motorinės transporto priemonės vairuotojas privalo patikrinti, ar 

transporto priemonė tvarkinga, ar yra priešgaisrinės, avarinio sustojimo vietos ženklinimo ir kitos 
atitinkamai transporto priemonės rūšiai privalomos priemonės. Darbo metu būtina stebėti transporto 

priemonės techninę būklę. 

77. Vairuotojas gali pasitraukti iš savo vietos ir palikti transporto priemonę tik įsitikinęs, kad ji savaime 

nepajudės. 

78. Draudžiama iš stovinčios transporto priemonės išlipti neapsidairius ir neįsitikinus, kad sveikatai negresia 
pavojus ir šalia nėra kitų manevruojančių transporto priemonių. 

79. Pėstieji privalo eiti šaligatviais arba pėsčiųjų takais dešine puse, o ten, kur jų nėra – kelkraščiu. Jeigu 

šaligatvio, pėsčiųjų tako, kelkraščio nėra arba jais eiti negalima, leidžiama eiti viena eile važiuojamosios 

dalies pakraščiu. Kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu einantys pėstieji turi eiti prieš transporto 

priemonių važiavimo kryptį. 

80. Einant kelio dalimi, įmonės teritorijoje, kur šalia važiuoja transporto priemonės, reikia būti atidiems, sustoti 
ir palaukti, kol transporto priemonės pravažiuos, nes gali krovinys užkliudyti ar prispausti prie pastato ar 

kito nejudamo daikto. 
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7. REIKALAVIMAI TRANSPORTO IR DARBO PRIEMONĖMS, ĮRANGAI 
BEI ĮTAISAMS 

81. Rangovas privalo aprūpinti savo darbuotojus reikiamu kiekiu darbo priemonių, reikalingų saugiam darbų 
atlikimui. 

82. Rangovas turi užtikrinti įrenginių ir įrangos techninę priežiūrą, jų patikrinimą prieš naudojimą ir reguliarią 

kontrolę siekiant pašalinti trūkumus, galinčius pakenkti darbuotojų saugai ir sveikatai. 

83. Rangovas turi turėti naudojamos įrangos gamintojo dokumentus dėl tinkamo ir saugaus eksploatavimo bei 

su jais supažindinti savo darbuotojus. Turi būti užtikrinama, kad naudojamos įrangos valdymas bus 
patikėtas tik kvalifikuotam ir instruktuotam personalui, žinančiam naudojamos įrangos valdymo ypatybes 

ir saugius darbų atlikimo metodus. 

84. Rangovas privalo užtikrinti, kad darbų metu naudojama įranga, stropai ir kėlimo įranga, įtaisai, įrankiai bei 

su darbuotojų sauga ir sveikata susijusios darbo priemonės būtų tvarkingos, patikrintos ar išbandytos 

pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, turėti tai 

patvirtinančius dokumentus (patikros ar bandymų protokolus) bei atitinkamus žymeklius ant šių priemonių.  

85. Užtikrinti, kad Bendrovėje naudojamos transporto priemonės, įranga, įtaisai bei įrankiai būtų tvarkingi, 

patikrinti ir / ar išbandyti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius DSS norminių teisės aktų reikalavimus 

ir turėtų visus jų eksploatavimui būtinus dokumentus. Įsirengiant laikinas kilnojamąsias patalpas Rangovas 

privalo vadovautis šių Reikalavimų Priede Nr. 7 nurodytais reikalavimais. 

8. REIKALAVIMAI ASMENINĖMS APSAUGOS PRIEMONĖMS (AAP)  

86. Visos AAP turi atitikti EN standartų reikalavimus, turi būti paženklintos CE ženklu, turi apsaugoti nuo galimų 

kenksmingų, pavojingų veiksnių, esančių darbo aplinkoje, nesukeldamos didesnės rizikos darbuotojų 
sveikatai ir saugai, atitikti ergonominius reikalavimus ir esamą darbuotojo sveikatos būklę, turi būti 

atitinkamai priderintos darbuotojui, negali būti naudojamos pasibaigus gamintojo nurodytam galiojimo 

terminui, turi turėti įrašus apie atliktas patikras gamintojo nurodytais terminais, turi būti tinkamos techninės 

būklės bei švarios. 

87. Rangovų darbuotojai, turi dėvėti darbo rūbus, pagal kuriuos būtų nesunku nustatyti, kokiam rangovui 

priklauso darbuotojas, t. y. ant darbo rūbų turėtų būti nurodytas Rangovo pavadinimas (logotipas). Taip 
pat rekomenduotina, kad ant kiekvieno rangovo darbuotojo darbo rūbų ar šalmo būtų nurodyta darbuotojo 

vardas ir pavardė. 

88. Atliekant darbus administracinėse ir buitinėse patalpose, susisiekimo keliuose, pėsčiųjų takuose ir kitose 

vietose, kuriose nėra potencialiai sprogių aplinkų, leidžiama naudoti darbo rūbus atitinkančius tik bendrojo 

standarto EN ISO 13688 (EN 340) reikalavimus. 

89. Rangovo darbuotojams darbus atliekant Bendrovėje esančiose sprogiose zonose (pažymėtose Ex 
ženklu), Rangovo darbuotojai privalo naudoti šias AAP: 

89.1. darbo rūbus atitinkančius standartus: EN 1149-5 (antistatiniai, tinkantys darbui potencialiai 

sprogioje erdvėje) ir EN ISO 11612 (atsparumas karščiui ir nepalaikantys degimo); 

89.2. saugią avalynę, atitinkančią EN 20345 standarto, 3 kategorijos reikalavimus; 

89.3. apsauginius šalmus atitinkančius standarto EN 397 reikalavimus; 

89.4. apsauginius akinius atitinkančius standarto EN 166 reikalavimus; 

89.5. gero matomumo rūbus (integruotus į darbo rūbus arba gero matomumo ryškiaspalvę liemenę) 

pagal standarto EN 471 reikalavimus. 
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90. Visoje teritorijoje privaloma dėvėti apsauginį šalmą, o dirbant aukštyje virš 1,3 m ir/arba kuomet pasilenkus 

gali nukristi šalmas, šalmą būti užsisegus ant smakro dirželiu). 

91. Visuose Bendrovės objektuose, kur yra ženklinimas/reikalavimas privaloma naudoti apsauginius akinius. 

92. Visuose Bendrovės objektuose, kur yra ženklinimas/ reikalavimas naudoti apsaugą nuo triukšmo 

-  privaloma naudoti apsaugą nuo triukšmo (ausines arba ausų kištukus). 

93. Asmeninės apsaugos priemonės darbuotojams turi būti parenkamos ir naudojamos atsižvelgiant į 

atliekamų  darbų pobūdį bei specifiką, įvertinus rizikos veiksnius darbo vietoje. 

9. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS PATIKRINIMAI 

9.1. RANGOVO ATLIEKAMI PATIKRINIMAI 

94. Saugios darbo sąlygos Rangovo ir Bendrovės darbuotojams turi būti užtikrintos per visą darbų atlikimo 

laikotarpį. 

95. Rangovo koordinatorius, Rangovo Darbų vadovai, Rangovo DSS specialistai ir/ar kiti atsakingi asmenys 

privalo kontroliuoti Bendrovės teritorijoje jų darbuotojų atliekamus darbus bei suteiktų įgaliojimų ribose 
vykdyti vidinę savo atliekamų darbų DSS kontrolę. 

96. Tiesioginę sau pavaldžių darbuotojų saugaus darbo kontrolę vykdo Rangovo Darbų vadovai, kurie kasdien 

kiekvienos pamainos pradžioje bei jos metu tikrina darbuotojų atliekamus darbus, siekiant maksimaliai 

užtikrinti saugias darbo sąlygas. 

97. Rangovo darbuotojams dirbti Bendrovės teritorijoje be jų tiesioginio Darbų vadovo ar jį pavaduojančio 

asmens priežiūros, draudžiama 

98. Darbo vietų patikrinimų metu pastebėtų DSS neatitikčių ir / ar pažeidimų pašalinimui numatyti tinkamas 

priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą darbo vietose, paskirti atsakingus asmenis už šių 

priemonių įvykdymą. Bendrovės atsakingi asmenys gali pareikalauti iš Rangovo pateikti dokumentuotus 

DSS kontrolės vykdymo įrodymus.  

99. Rangovo nustatytų neatitikimų, užfiksuotų incidentų, vos neįvykusių nelaimingų atsitikimų („near miss“) 
fiksavimas ir atitinkamų priemonių įgyvendinimas yra skatinama saugios darbo kultūros iniciatyva. 

100. Atliekant statybos darbus, kuomet statybų procese vienu metu dalyvauja daugiau negu vienas 

Rangovas / Subrangovas, papildomą kontrolę vykdo Rangovo paskirtas statinio statybos saugos ir 

sveikatos darbe koordinatorius kuris statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti statybos darbų 

technologiniame projekte ar statybos DSS plane nustatytų reikalavimų įgyvendinimą. 

9.2. BENDROVĖS ATLIEKAMI PATIKRINIMAI 

101. Bendrovės DSS specialistai ar pasitelkti išoriniai specialistai turi teisę atlikti Bendrovėje Rangovo 
vykdomų darbų DSS patikrinimus ir reikalauti, kad Rangovo Darbų vadovai ir darbuotojai vykdytų šių 

Reikalavimų, Bendrovėje galiojančių DSS instrukcijų, Lietuvos Respublikoje galiojančių DSS teisės aktų 

ir kitų Saugą reglamentuojančių norminių teisės aktų reikalavimus. 

102. Rangovas privalo suteikti teisę Užsakovui, patikrinti Rangovo darbuotojų bei Subrangovų darbuotojų 

saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi. Pareikalavus Rangovas privalo pateikti 
prašomus darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos dokumentus ar jų kopijas.  

103. Nustačius Rangovo Saugos reikalavimų pažeidimą, surašomas pažeidimo aktas (Priedas Nr. 4). 
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104. Bendrovė (Bendrovės koordinatorius, Padalinio vadovas ar DSS skyriaus darbuotojas) gali pareikalauti, 

kad Rangovo Vadovas sustabdytų darbus, nustačius, kad: 

104.1. Rangovo darbuotojas / darbuotojai neapmokyti saugiai dirbti (neturi atitinkamų darbų atlikimui ir 

/ ar PPĮ valdymui reikalingų pažymėjimų, kvalifikacijos ir pan.); 

104.2. naudojamos techniškai netvarkingos ir/ ar netinkamos darbo priemonės (pvz., netinkamai, 
nesaugiai įrengti, nepatikrinti pastoliai, darbui naudojama nustatyta tvarka nepatikrinta ir/ ar 

neišbandyta įranga arba įranga yra netinkama naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje ar atlikti 

pavojingus darbus (darbus aukštyje, uždarose  ar ribotose erdvėse ir/ ar talpose ir pan.); 

104.3. susidarius avarinei situacijai – pavojui; 

104.4. dirbama pažeidžiant nustatytus techninius reglamentus, darbo įrenginių naudojimo instrukcijas, 
Bendrovės DSS instrukcijas, išduoto Leidimo darbams sąlygas; 

104.5.  

104.6. dirbama neįrengus reikiamų apsaugos priemonių (pvz., neįrengus apsaugos nuo kritimų iš 

aukščio priemonių ir pan.) ir/ ar kai darbuotojas/ darbuotojai neaprūpinti tinkamomis 

asmeninėmis apsaugos priemonėmis, ar jomis nesinaudoja ar naudojasi netinkamai; 

104.7. kitais atvejais, kai darbo aplinka kenksminga ir/ ar pavojinga sveikatai ar gyvybei (pvz., kai yra 
tikimybė, kad bus padaryta žala dėl cheminių ir/ ar fizikinių veiksnių poveikio ir pan.). 

105. Rangovas, gavęs DSS pažeidimo aktą, privalo akte nustatytais terminais įvykdyti numatytas priemones 

ir apie tai raštu informuoti Bendrovės atsakingą asmenį, kuris surašė pažeidimo aktą.  

106. Jeigu dėl DSS pažeidimo buvo sustabdyti darbai, tai tokius darbus leidžiama atnaujinti tik Bendrovės 

atsakingam asmeniui, kuris surašė pažeidimo aktą, patikrinus darbų atlikimo vietą / zoną ir įsitikinus, 
kad visos priemonės įvykdytos ir leidus atnaujinti darbus (esant poreikiui - kartu dalyvaujant Bendrovės 

koordinatoriui/ Darbuotojų ir procesų saugos kontrolės skyriaus specialistui).  

107. Jei darbų stabdymas susijęs su tokiems darbams išduotu Bendrovės Leidimu darbams, atnaujinti 

darbus galima tik gavus naują Leidimą darbams. 

108. Už DSS reikalavimų pažeidimus Rangovas Bendrovei privalo sumokėti nustatyto dydžio baudą (Priedas 

Nr. 6) 

10. PAGRINDINIAI SAUGOS REIKALAVIMAI VYKDANT DARBUS 
BENDROVĖJE 

10.1. LEIDIMAI ATLIKTI DARBUS 

109. Darbai gamybos ceche (remonto, montavimo, demontavimo, įrengimų pastatymo, apšildymo, izoliavimo 

ir kt.) nepriklausomai nuo jų trukmės ar darbų pobūdžio, turi būti atliekami pagal išduotą Leidimą 
darbams pagal Bendrovėje nustatytą tvarką ir formas.  

110. Bendrovėje išduodamų Leidimų darbams tipai: 

- Leidimas darbams (bendras); 

- Leidimo darbams priedai: 

• Ugnies darbų leidimas; 

• Leidimas patekti ir dirbti ribotoje erdvėje (uždarose talpose); 

• Leidimas dirbti ant stogo. 
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111. Leidimas darbams Rangovo Darbų vadovui išduodamas to Bendrovės Padalinio vadovo ar kito įgalioto 

asmens (gamybinio pastato/ įrenginio /teritorijos kvalifikuoto savininko / naudotojo, kuriame numatoma 

atlikti darbus). 

112. Leidimo darbams parengimo metu Rangovo / Subrangovo Darbų vadovai, kartu su gamybinio Padalinio 

vadovu ar kitu įgaliotu asmeniu (kvalifikuotu darbuotoju, pvz. cecho vadovu, pamainos meistru) ir cecho 
mechaniku ar energetiku, privalo identifikuoti ir nurodyti numatomų darbų rizikas bei numatyti nustatytų 

rizikų išvengimo arba sumažinimo prevencines priemones. Identifikuotos rizikos ir prevencinės 

priemonės nurodomos Leidime darbams ir, jei reikia, Leidimo darbams prieduose. 

113. Leidime darbams Rangovo atsakomybės ribose numatytos prevencinės apsauginės priemonės turi būti 

įgyvendintos iki darbo pradžios (pažymint Leidime darbams apie jų įvykdymą).  

114. Rangovo Darbų vadovas, prieš darbų pradžią turi įvertinti Leidime darbams numatytų prevencinių 

priemonių įgyvendinimą, atlikti „paskutinės minutės rizikos analizę (angl. LMRA)“ ir įvertinti likutines 

rizikas ir, jei reikia, numatyti papildomas apsisaugojimo nuo jų poveikio priemones, instruktuoti darbų 

atlikėjus ir priimti įrengimą remontui (pasirašant Leidime darbams). Esant neaiškumams, klausimams ar 

nesant galimybei atlikti darbus saugiai, nepradėti darbų ir kreiptis į Bendrovės koordinatorių ir/arba 

įgaliotą išduoti darbų leidimą asmenį. 

115. Leidime darbams nurodytos prevencinės priemonės, taip pat pavojingos energijos izoliavimo priemonės 

(LO-TO)  negali būti keičiamos, nuiminėjamos be Leidimą darbams išdavusio asmens suderinimo. 

116. Pasikeitus darbo atlikimo sąlygoms, atsiradus darbų eigoje nenumatytoms rizikos ar pavojams dėl darbo 

pobūdžio ir aplinkos veiksnių, Rangovo Darbų vadovas nedelsiant turi informuoti Bendrovės Leidimą 

darbams išdavusį asmenį ir kartu priimti sprendimus dėl tolimesnių veiksmų, siekiant užtikrinti saugų 
darbų vykdymą. 

117. Baigus darbus, darbo vieta privalo būti sutvarkyta ir remontuotas įrengimas kartu su Leidimais darbams 

turi būti perduoti Bendrovės įgaliotam asmeniui išduoti Leidimą darbams. Jeigu darbo vieta 

nesutvarkyta, asmuo išdavęs Leidimą darbams turi teisę nepriimti darbų ir/arba Rangovui, 

atsisakančiam sutvarkyti darbo vietą, taikyti nuobaudą. 

118. Darbai laikomi priimtais, kai Bendrovės įrengimų naudotojai kartu su Rangovo darbų vykdytojais apžiūri 
darbo vietą, įsitikina, kad darbai atlikti kokybiškai, visos apsaugos sukomplektuotos, aptvėrimai ir 

ženklinimai nuimti, darbo vieta sutvarkyta. Tuomet Rangovo darbų vykdytojai pasirašo, kad darbo vieta 

priduota, o Bendrovės įrangos naudotojai pasirašo, kad darbo vieta priimta ir darbai baigti. 

119. Rangovo darbuotojai darbo vietoje privalo turėti pagal LR normatyvinius dokumentus privalomus turėti 

kvalifikacinius ir atestacijos dokumentus, kurie suteikia teisę atlikti specifinius darbus (pvz. energetikos 

darbuotojo pažymėjimas, darbai su potencialiai pavojingais įrenginiais, suvirinimo darbai ir pan.). 

120. Jeigu Rangovo Darbų vadovas dėl kalbos barjero negali susikalbėti su Leidimą darbams išduodančiu 

Bendrovės asmeniu, Rangovas privalo pasirūpinti, kad Leidimo darbams išdavimo metu dalyvautų 

vertėjas. 

10.2. DARBŲ ORGANIZAVIMAS GAMYBINIUOSE PADALINIUOSE 

121. Pavojingiems darbams/zonoms, su nuolat veikiančiais pavojingais ir kenksmingais veiksniais priskiriami 

darbai/zonos gamybinės paskirties pastatuose, gamybiniuose cechuose ar padaliniuose. Pavojingos 
zonos pradžia - įėjimas į gamybines patalpas. 
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122. Darbo zonoms, kuriose gali atsirasti papildomi pavojingi veiksniai, priskiriamos vietos: 

122.1. prie elektros įrenginių ir įtampą turinčių neizoliuotų srovinių dalių; 

122.2. esančios aukštyje, kai aukščio skirtumas 1,3 m ir didesnis; 

122.3. esančios talpose ar ribotose erdvėse, kur pavojingų arba kenksmingų medžiagų koncentracija 

darbo aplinkos ore gali viršyti ribines vertes; 

122.4. esančios šalia statomų statinių ir montuojamų (demontuojamų) konstrukcijų ar įrenginių; 

122.5. virš kurių atliekami konstrukcijų ar įrenginių montavimo (demontavimo) darbai; 

122.6. virš kurių kroviniai keliami ir transportuojami kėlimo kranais; 

122.7. darbo zonos šalia degių pastatų sienų arba ant degios stogo dangos; 

122.8. darbas su cheminėmis medžiagomis ir/ar  įrengimais, kuriuose buvo cheminių medžiagų. 

123. Darbo zonose, kuriose prie esančių veiksnių gali atsirasti papildomi pavojingi ir/arba kenksmingi 

veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais ar signaliniais aptvarais, kad kliudytų laisvai patekti į tokias 

zonas darbuotojams, neturintiems teisės ten būti. Laikinose darbo vietose, kur atliekami trumpalaikio 

pobūdžio darbai, darbo zona aptveriama  ir pažymima „STOP“ ženklais ar juosta. 

124. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti paženklintos 

saugos ir sveikatos apsaugos ženklais, kad darbuotojams suteiktų vizualinę informaciją apie galimus 
pavojus ir apribojimus. 

125. Pavojingose zonose privaloma naudoti papildomas asmeninės apsaugos priemones apsaugančias nuo 

pavojingų veiksnių (apraišai, respiratoriai, viso veido kaukės, darbo kombinezonai ir pan.). 

126. Neliesti, neatidarinėti įrengimų, apžiūros langelių, vamzdžių, sklendžių, mygtukų, matavimo prietaisų, 

išskyrus gaisrinės saugos signalizatorius avarijos atveju. 

127. Būti saugiu atstumu nuo besisukančių įrengimų dalių (velenų, movų, variklių diržų, granuliavimo 

įrengimų), transporto priemonių; keliamo/nuleidžiamo krovinio. 

128. Nelįsti pro apsauginius aptvėrimus, nelipti ant jų. 

129. Rangovas privalo dirbti tik perduotojoje darbo zonoje. Draudžiama savavališkai išplėsti darbo zoną, 

vaikščioti po Bendrovės patalpas ar teritoriją, dirbti papildomus darbus, kurie nesuderinti su Bendrovės 

atsakingais asmenimis. 

130. Tamsiu paros metu, taip pat kai natūralaus apšvietimo nepakanka, turi būti įrengtas reikiamas dirbtinis 

apšvietimas, jei reikia, naudojami kilnojamieji šviesos šaltiniai, atsparūs aplinkos poveikiui. Dirbtinis 

apšvietimas neturi trukdyti pastebėti ir suvokti įspėjamuosius saugos ženklus arba užrašus. Už 

papildomo apšvietimo įrengimą ir jo techninę būklę atsakingas Rangovas (jeigu DSS plane ir/arba 

darbų leidime nenurodyta kitaip). 

10.3. DARBŲ ORGANIZAVIMAS INŽINERINIUOSE TINKLUOSE 

131. Darbai elektros pastotėse, skydinėse arba šalia jų atliekami vadovaujantis Elektros įrenginių saugos 
eksploatavimo taisyklėmis ir turi būti suderinti su Bendrovės vyr. energetiku.  

132. Saugiam darbui užtikrinti reikiami srovinių dalių atjungimai / perjungimai iki perduodant darbo vietą 

Rangovams, atliekami Bendrovės elektrotechninio personalo pagal Leidimus darbams arba pavedimus/ 

nurodymus, suderintus su atitinkamo Bendrovės padalinio energetiku arba Bendrovės vyr. energetiku. 

133. Esant poreikiui laikinai prisijungti elektros įrenginius/ įrankius prie Bendrovei priklausančio elektros 
tinklo, būtina gauti Bendrovės koordinatoriaus arba asmens, atsakingo už elektros ūkį, suderinimą pagal 

prašymą dėl laikino elektros įrenginių pajungimo (Priedas Nr. 8). Be Bendrovės atsakingo asmens 

suderinto prašymo naudoti Bendrovės įrenginius ar jungti savus įrenginius prie elektros tinklo 

draudžiama. 
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134. Rangovas savo elektrinę įrangą gali jungti į elektros tinklą tik per linijas, kurios apsaugotos skirtuminių 

srovių (nuotėkio) relėmis. 

10.4. DARBAI ŠALIA VEIKIANČIŲ INŽINIERINIŲ TINKLŲ  

135. Jei darbai bus vykdomi šalia kitų veikiančių inžinerinių tinklų (vandentiekio, drenažo, lietaus ar buitinių, 

gamybinių nuotekų tinklų) elektros kabėlių ar statinių apsaugos zonoje, prieš jų pradžią, privalomą turėti 

leidimą žemės kasimo darbams kuris turi būti suderintas su Bendrovės vyr. energetiku/ inžinieriumi. 

10.5. DARBŲ UŽDAROSE TALPOSE, ŠULINIUOSE, RIBOTOSE ERDVĖSE 
ORGANIZAVIMAS 

136. Darbai uždarose talpose, šuliniuose ar ribotose erdvėse atliekami vadovaujantis INMSLI1016LT „Darbų 

uždarose talpose ar ribotose erdvėse saugos ir sveikatos instrukcija“ ir turint pagal šiuos reikalavimus 

išduotą ir užpildytą Leidimą darbams ir jo priedą „Leidimas patekti ir dirbti ribotoje erdvėje (uždarose 

talpose)“. 

137. Prieš pradedant darbą uždarose talpose ar šuliniuose būtina atlikti ribotos erdvės/ talpos oro analizę dėl 
deguonies kiekio bei kitų pavojingų medžiagų (konkrečias kontroliuojamas chemines medžiagas 

Bendrovės įgaliotas asmuo nurodo Leidime darbams ir jo priede). Privaloma naudotis dujų analizavimo 

prietaisais su atlikta ir galiojančia metrologine patikra.  

138. Darbo metu nuolat tikrinti aplinkos orą, kad nebūtų viršyta kenksmingų medžiagų ribinė vertė. Atsiradus 

kenksmingoms dujoms ar pakilus jų koncentracijai, darbai šiose vietose turi būti nedelsiant nutraukti ir 

tęsiami tik pašalinus kenksmingas dujas ir atlikus iš naujo oro analizę. 

139. Dirbti uždarose talpose, šuliniuose, kolektoriuose ar kt. vietose, kuriose gali atsirasti kenksmingų dujų, 

privaloma su asmeninėmis apsaugos priemonėmis, privaloma naudoti dujokaukę su oro padavimu. 

140. Dirbant kolektoriuose arba komunikacijų tuneliuose, turi būti atidarytos dvi artimiausios angos arba 

durys taip, kad darbuotojai būtų tarp jų.  

141. Darbų vykdymui uždarose talpose, šuliniuose turi būti skiriami ne mažiau kaip trys atestuoti darbuotojai: 
vienas dirba talpoje, du esantys išorėje, prižiūri bei prireikus suteikia pagalbą dirbančiajam talpoje. 

Darbuotojas dirbantis uždaroje talpoje ir darbuotojai dirbantys talpos išorėje, turi būti su viso kūno 

apraišais, gelbėjimo virve ir su kvėpavimo apsaugos priemonėmis.  

10.6. DUJŲ ATŽVILGIU PAVOJINGI DARBAI 

142. Dujų atžvilgiu pavojingi darbai atliekami vadovaujantis „Gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir 

biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklėmis“ (darbai DRP ar šalia jų, šalia dujot iekio 

vamzdynų, džiovyklose, katilinėje). 

143. Visi darbai su dujofikuotais vamzdynais atliekami pagal išduotus Leidimus darbams, kurių sąlygos prieš 

darbų pradžią, turi būti suderinti su Bendrovės vyr. mechaniku, atsakingu už bendrovės dujų ūkį ir/ arba  

su inžinieriumi energetiku - atsakingu už dujinių įrenginių eksploataciją. 

10.7. PAVOJINGOS CHEMININĖS MEDŽIAGOS 

144. Pavojingos cheminės medžiagos gali būti naudojamos tik tais atvejais, kai jas nėra galimybės pakeisti 

nepavojingomis arba mažiau pavojingomis. 
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145. Darbuotojai, darbe naudojantys pavojingas medžiagas ir/arba dirbantys su įranga kuriose buvo 

cheminių medžiagų turi būti apmokyti ir supažindinti su naudojamų medžiagų saugos duomenų lapais 

(SDL), kurie turi būti laikomi darbuotojui žinomoje ir pasiekiamoje vietoje. Dirbantys su pavojingomis 

cheminėmis medžiagomis privalo dėvėti SDL numatytas AAP. 

146. Cheminių medžiagų darbo vietoje turėti tik tiek, kiek reikia tos dienos užduočiai ar užduotims atlikti. 

147. Pavojingas chemines medžiagas reikia sandėliuoti atskirai nuo nepavojingų, o pavojingas sandėliuojant 

kartu – atsižvelgti į tarpusavio suderinamumą cheminės bei gaisrinės saugos atžvilgiu.  

148. Pavojingų cheminių medžiagų laikymo vietos turi būti paženklintinos pavojaus ženklais. Pavojingos 

medžiagos turi būti laikomos tik paženklintoje gamintojo taroje.  

149. Sprogstamosios, labai degios ir nuodingos medžiagos gali būti naudojamos tik su Bendrovės atsakingo 
asmens leidimu. 

10.8. DARBŲ AUKŠTYJE ORGANIZAVIMAS 

150. Darbai aukštyje atliekami galiojančiais tokių darbų atlikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir 

vadovaujantis šiais Bendrovės dokumentais: 

• INSALI1001LT Kopėčių naudojimo saugos ir sveikatos instrukcija  

• PRSALI1002LT Pastolių naudojimo tvarkos aprašas 

• PRSALI1003LT Mobilių darbinių kėlimo platformų naudojimo tvarkos aprašas 

• PRSALI1004LT Darbų ant paviršių, esančių aukštyje, tvarkos aprašas  

• PRSALI1005LT Kopėčių naudojimo tvarkos aprašas 

• PRSALI1006LT Darbų aukštyje tvarkos aprašas 

151. Dirbti ant stogo galima tik turint išduotą ir užpildytą Leidimą darbams ir jo priedą „Leidimas dirbti ant 
stogo“. 

152. Rangovas darbo metu gali naudotis tik jam priklausančiais, identifikuotais pastoliais, kopėčiomis. Už 

pastolių surinkimą, patikrinimą po sumontavimo ir jų priežiūrą darbo metu, atsakingas Rangovo darbų 

vadovas. 

153. Pastolių aptvarai turi būti ne žemesni nei 1,1 m su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės 
juosta apačioje ir su viduriniu tašeliu 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus.  

154. Ant naudojamų pastolių turi būti užkabinta identifikacinė lentelė su patikros data, o kopėčios turi turėti 

atitiktį EN 131 standartui, būti skirtos profesionaliam naudojimui ir turėti patikrinimo žymą, bei žymą 

“Leidžiama dirbti”. Rangovo darbų vadovas ar jo paskirtas asmuo darbui aukštyje skirtas priemones turi 

apžiūrėti kasdien prieš darbų pradžią.  

155. Draudžiama naudotis netvarkingomis ar tam darbui nepritaikytomis atsitiktinėmis palipimo į aukštį 
priemonėmis. 

156. Prieš pradedant naudoti žmonėms kelti skirtą mobilią darbinę kėlimo platformą (registruotą kaip PPĮ) 

būtina susipažinti su gamintojo eksploatavimo instrukcijos saugumo nurodymais ir įsitikinti, kad 

naudojama platforma yra techniškai tvarkinga ir atliktas jos techninės būklės patikrinimas, o patikra yra 

galiojanti. Rangovas turi užtikrinti nuolatinę platformos, kaip PPĮ, techninės priežiūros vykdymą.  

157. Dirbti žmonių kėlimo platforminiuose įrenginiuose ir juos valdyti gali tik apmokyti ir reikiamą kvalifikacijos 
pažymėjimą turintys darbuotojai. Dirbant platforminiame įrenginyje būtina prisisegti viso kūno saugos 

diržą platformos gamintojo numatytoje vietoje.  
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158. Dirbant turi būti išlaikyti saugūs atstumai nuo elektros tiekimo linijų ir veikiančių elektros įrengimų. Esant 

pakeltai keltuvo platformai draudžiama sudaryti šoninės jėgos apkrovas. 

159. Nesant aptvarų ar kitų kolektyvinės saugos priemonių nuo kritimo – visiems darbuotojams, dirbantiems 

aukštyje (virš 1,3 m.), privaloma naudoti asmenines apsaugos priemones, apsaugančias nuo kritimo iš 

aukščio – viso kūno saugos apraišus, sujungtus su ankeravimo tašku gelbėjimo lynu per smūgio 
slopintuvą. Ankeravimo taškas turi atlaikyti dinaminę apkrovą ne mažesnę kaip 2 tonas).  

160. Parenkant ankeravimo tašką būtina atsižvelgti į „saugų aukštį“. „Saugus aukštis“ – tai erdvė tarp 

tvirtinimo taško ir kliūčių, kurios galėtų sunkiai sužaloti žmogų. Nustatant „saugų aukštį“, reikia įvertinti 

kritimo amortizavimo įrenginių parametrus ir tvirtinimo taško padėtį.  

161. Kiekvienai APP nuo kritimo ir atskiram komplekto elementui turi būti atlikta metinė patikra, o kiekvieną 
kartą prieš naudojant turi būti atlikta vizualinė apžiūra. 

162. Pagal atliekamo darbo specifiką iš anksto nusimatyti gelbėjimo veiksmų planą ir pasiruošti tam reikiamas 

technines gelbėjimo priemones (pasirengiant atvejui, jei po kritimo reiktų išlaisvinti ant saugos diržų ore 

kabantį darbuotoją).  

163. Kylant aukštyn į darbo vietą ir leidžiantis iš jos, draudžiama laikyti rankose kokius nors įrankius ar 

detales. Visa tai turi būti pakeliama ir nuleidžiama prie lyno prikabintoje taroje gervės pagalba ir kitokiu 
mechanizuotu būdu.  

164. Dirbant aukštyje privaloma dėvėti apsauginį šalmą su užsegtu ant smakro dirželiu. 

10.9. KROVINIŲ KĖLIMO ĮRANGA 

165. Bendrovės teritorijoje atliekant krovinių kėlimo darbus su kranais būtina gauti darbų leidimą iš Bendrovės 

atsakingo asmens, kurio teritorijoje bus vykdomi darbai. 

166. Bendrovėje naudojami kranai privalo būti aiškiai paženklinti, nurodant jų leistiną apkrovą kiekvienai 
krano konfigūracijai, krano registracijos numerį ir artimiausią techninės būklės patikrinimo datą. 

Rangovas turi užtikrinti nuolatinę krano, kaip PPĮ, techninės priežiūros vykdymą. 

167. Darbui su kranais turi būti skiriami reikiamos kvalifikacijos ir atestuoti darbuotojai. 

168. Vadovauti darbams su kranais konkrečioje darbo zonoje turi būti Rangovo paskirtas kranų darbų 

vadovas, atsakingas, kad tokie darbai būtų tinkamai planuojami, koordinuojami, prižiūrimi ir atliekami 

saugiai. 

169. Atliekant darbus apsauginėse elektros oro linijų zonose privalomas darbų vykdymas pagal paskyras – 

leidimus. 

170. Naudojami kėlimo reikmenys (stropai, lynai ir kt.) turi turėti CE ženklinimą ir žymėjimą, leidžiantį nustatyti 

esmines charakteristikas (pvz. kėlimo galią, priklausimai nuo konfigūracijos). Kėlimo reikmenys turi būti 

saugomi taip, kad jie nesugestų ir nepablogėtų jų kokybė.  

171. Rangovai, vykdantys darbus su kranais, privalo užtikrinti kranų ir kėlimo reikmenų techninę priežiūrą ir 
kontrolės žurnalų pildymą. 

172. Kroviniams užkabinti skiriami apmokyti ir atestuoti stropuotojai (krovinių kabinėtojai). Kroviniams, 

neturintiems specialių prikabinimo įtaisų, turi būti numatyti stropavimo būdai. Neturint stropavimo 

schemos, krovinys keliamas vadovaujant kranų darbo vadovui. 

173. Atliekant krovinių kėlimo darbus krano veikimo zoną būtina pažymėti įspėjamaisiais ženklais. Tokiose 
zonose pašaliniams asmenims būti draudžiama. 
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10.10. ŽEMĖS KASIMO DARBAI 

174. Bendrovės teritorijoje atliekant žemės kasimo darbus naudojant žemkases mašinas (ekskavatoriai, 

buldozeriai, pneumatiniai plaktukai, pleištinės tvoklės ir pan.) būtina gauti Bendrovės koordinatoriaus 

leidimą žemės darbams, atlikti analizę, kad būtų nustatytas ir pašalintas požeminių kabelių ir kitų 

inžinerinių tinklų pažeidimas ir keliamas pavojus. 

175. Iškasose dirbantys darbuotojai turi turėti reikiamus kvalifikacinius pažymėjimus. 

176. Numatant darbus gilesnėse kaip 1,5 m iškasose būtina gauti Leidimą darbams. Rangovo Darbų vadovai 

prieš darbų pradžią ir darbo metu turi atlikti iškasų, gretimų teritorijų ir apsaugos sistemų nuo įgriuvų 

patikrinimą. Patikrinimai taip pat turi būti atliekami po lietaus arba kito riziką didinančio veiksnio. 

Patikrinimai turi būti įforminti nustatytos formos aktuose. 

177. Duobės ir tranšėjos turi būti aptvertos, ant aptvėrimų turi būti perspėjamieji ženklai, o naktį turi būti 
įrengtas signalinis apšvietimas. Kasant tranšėjas per žmonių perėjimo vietas, virš tranšėjos turi būti 

padarytas ne siauresnis kaip 1 m. pločio tiltelis su turėklais. Iškasos (tranšėjos) turi būti įrengtos taip, 

kad į jas būtų galima saugiai įeiti ir išeiti.  

178. Iškastas gruntas, medžiagos ir judančios transporto priemonės turi būti laikomos saugiu atstumu nuo 

iškasų (tranšėjų).  

179. Dirbti žemės darbus požeminių komunikacijų (elektros kabelių, dujotiekio ir kt.) zonoje leidžiama tik 
gavus Bendrovės leidimą ir šias komunikacijas eksploatuojančios įmonės raštišką darbų leidimą, bei turi 

būti atsakingo asmens fiziškai pažymėta (aiškiai matomais žymekliais įsmeigtais į žemę) kabelio, 

dujotiekio trasa. Draudžiama dirbti be nurodymo elektros perdavimo linijų apsauginėje zonoje. 

180. Dirbti požeminių komunikacijų veikimo zonoje galima tik tiesiogiai vadovaujant Darbų vadovui, o elektros 

kabelių ir veikiančio dujotiekio apsauginėje zonoje - tik stebint elektros ar dujotiekio tinklus 
eksploatuojančios įmonės atstovui. 

10.11. DARBŲ ORGANIZAVIMAS STATYBOS AIKŠTELĖJE 

181. Statybos darbai Bendrovės teritorijoje vykdomi vadovaujantis, tačiau neapsiribojant „Saugos ir sveikatos 

taisyklės statyboje DT 5-00“ ar kitų saugos darbe reikalavimus statybvietėje nustatančiais bendrųjų 

norminių teisės aktų reikalavimais. 

182. Rangovas ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki statybos darbų pradžios teikia išankstinį pranešimą 

apie statybos pradžią VDI, jei (1) jei statybvietėje statybos darbai truks ilgiau kaip 30 darbo dienų ir vienu 
metu dirbs daugiau kaip 20 darbuotojų; (2) jei numatoma statybos darbų apimtis didesnė kaip 500 

darbuotojo darbo dienų (pamainų). 

183. Atliekant ilgalaikius statybos ir/ ar montavimo darbus paruoštoje teritorijoje (naujai statomuose arba 

neveikiančiuose įrenginiuose) – prieš pradėdamas dirbti įmonės teritorijoje, Rangovas privalo parengti 

aktą – leidimą statybos / remonto darbams (Priedas Nr. 2). 

184. Jei Rangovas vykdydamas darbus naudosis laikinais vagonėliais (konteineriais) privaloma vadovautis 

papildomais reikalavimais, nurodytais Priede Nr. 7. 

185. Statybvietės teritorija aptveriama tvora, kad į ją nepatektų pašaliniai, su statybos darbais nieko bendro 

neturintys asmenys. Numatomi keliai iki statybos aikštelės ir iš jos. Likusi teritorija lieka Bendrovės 

veikiančių gamybinių padalinių žinioje.  

186. Atsakingais už saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimų vykdymą 
statybos darbų atlikimo zonoje, statybos aikštelėje, Rangovų darbo zonoje, statybvietės aptvertoje 

teritorijoje, ar kitoje Rangovams perduotoje teritorijoje pagal pasirašytą aktą - leidimą, skiriami Rangovų 

Darbų vadovai. 
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187. Statybų aikštelės aptvarų / tvorų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 1,6 m. Aptvarai, esantys šalia žmonių 

judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu stogeliu, apsaugančiu nuo 

krentančių daiktų. 

188. Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengtos dangčiais, skydais ir patikimai aptverti. 

189. Kai statant, rekonstruojant, remontuojant statinius naudojami kėlimo kranai ir į jų pavojingas zonas 
patenka gamybiniai ir kiti statiniai, transporto arba pėsčiųjų keliai (šaligatviai), statybos darbų 

technologijos (vykdymo) projekte bei statybvietės įrengimo saugos ir sveikatos priemonių plane turi būti 

numatytos žmonių saugą užtikrinančios priemonės: transporto ir pėsčiųjų kelių perkėlimas už pavojingų 

zonų ribų; apsauginių priedangų įrengimas; žmonių iškeldinimas iš statinių arba darbų vykdymas tuo 

metu, kai statiniuose nėra žmonių. 

190. Statybos darbų atlikimo zonoje draudžiama lankytis Bendrovės darbuotojams į kurių darbines funkcijas 

neįeina statybos darbų atlikimas, priežiūra ar kontrolė. 

191. Visas pavojingas zonas, skyles sienose, perdengimuose, kur yra galimybė darbuotojams nukristi iš 

aukščio, privaloma aptverti stabiliais aptvarais. Aptvarai turi būti ne žemesni nei 1,1 m su porankiu 

viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir su viduriniu tašeliu 0,5 m aukštyje nuo pakloto 

paviršiaus.  

192. Rangovas prieš pradėdamas su asbestu susijusią veiklą pateikia pranešimą VDI, kartu su parengtu 

asbesto šalinimo darbų planu. 

11. GAISRINĖ SAUGA 

193. Visi Bendrovėje dirbantys asmenys privalo laikytis gaisrinės saugos taisyklių reikalavimų ir kitų teisės 

aktų reikalavimų, kurie reglamentuoja gaisrinę saugą, vengti veiksmų ir nesudaryti sąlygų, galinčių 

sukelti gaisrą. Galimas gaisrų kilimo priežastis nedelsiant šalinti. 

194. Visi Rangovo darbuotojai turi būti apmokyti gaisrinės saugos klausimais ir praktiškai mokėti naudotis 
pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. 

195. Rūkyti galima tik specialiai įrengtose vietose, kuriose yra indai nuorūkoms, gesintuvas bei informacinis 

užrašas „RŪKYMO VIETA". 

196. Vykdyti darbus su gaisrinės saugos inžinierinėmis sistemomis galima tik tada, kai šie darbai yra suderinti 

su Bendrovės atsakingais asmenimis ir apie darbus pranešta gaisrinės saugos inžinierinių sistemų 

priežiūrą vykdančiai įmonei. 

197. Rangovas, kurio turima įranga statybų aikštelėje gali sukelti padidintą žaibo pavojų, privalo imtis 

atitinkamų priemonių dėl žaibų neutralizavimo. 

198. Visi elektros įrenginiai turi būti apsaugoti nuo trumpojo laidų jungimosi ir kitų veiksnių, galinčių sukelti 

gaisrą. 

199. Ugnies darbus leidžiama atlikti tik gavus iš Bendrovės įgalioto asmens „Leidimą atlikti ugnies darbus“. 
Prie ugnies darbų priskiriamos gamybinės operacijos, kurių metu naudojama atvira ugnis, gali susidaryti 

kibirkštys arba medžiagos įkaitinamos iki temperatūros, galinčios sukelti jų užsiliepsnojimą.  
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200. Numatant ugnies darbus darbo zonose, esančiose šalia degių sienų (daugiasluoksnių „Sandwich“ tipo 

panelių) ar ant degios stogo dangos (taip pat vietose pažymėtose žemiau nurodytais ženklais), privalu 

užsidegimui pavojingą zoną patikimai atitverti nedegiais skydais ar uždengti nedegiais audeklais. Metalo 

pjovimo metu kibirkštys turi būti nukreiptos į priešingą pusę nuo užsidegimui pavojingos zonos. Daryti 

„karštus įsipjovimus“ į „Sandwich“ tipo panelę griežtai draudžiama. Įsipjovimą derinti su Bendrovės 
koordinatoriumi ir darbus atlikti tik šaltuoju būdu.  

        

201. Už saugų ugnies darbų atlikimą atsako objekte paskirtas Darbų vadovas. Baigus darbus ugnies darbų 

vieta Rangovo atsakingo asmens turi būti stebima 0,5 val. (kol susitvarko darbo vietą ir ją priduoda 

Bendrovės koordinatoriui ir/ar „Leidimą atlikti ugnies darbus“ išdavusiam asmeniui, kuris paskiria 

atsakingą Bendrovės darbuotoją už tolimesnį stebėjimą (pagal Leidime numatytas sąlygas). 

202. Rangovo darbų atlikimo zonoje Rangovas turi pasirūpinti ir turėti pakankamą kiekį patikrintų pirminių 

gaisro gesinimo priemonių (gesintuvai, nedegus audeklas), jų laikymo vietos turi būti paženklintos. 

Gaisrinės priemonės statomos matomose ir prieiti patogiose vietose. 

12. NELAIMINGI ATSITIKIMAI IR EKSTREMALIOS SITUACIJOS 

12.1. DARBŲ VYKDYMO APRIBOJIMAI DĖL SAUGOS 

203. Nepradėti dirbti arba nutraukti darbus, jeigu paaiškėja, kad saugiai jų atlikti negalima, nėra pakankamai 
tam darbui tinkamų saugos priemonių, įrangos, mechanizmų, nežinoma darbų atlikimo technologija, 

darbuotojai neturi reikiamos kvalifikacijos, taip pat jei jeigu meteorologinės sąlygos kliudo saugiai atlikti 

darbus.  

204. Darbai nutraukiami jei aptinkami naudojamų mechanizmų, įtaisų ar prietaisų gedimai, turintys įtakos 

darbuotojų saugumui, kurių savo jėgomis pašalinti negalima. 

205. Pajutus elektros įtampą ant metalinių įrenginių korpuso dalių, darbą nutraukti, pranešti tiesioginiam 
Darbų vadovui ir, prieš pasitraukiant į saugią vietą, imtis priemonių (aptverti, pakabinti plakatus ir 

saugoti), kad kiti asmenys negalėtų prisiliesti prie pavojingos vietos. 

206. Pastebėjus, kad neužtikrinamos reikiamos saugios darbo sąlygos, gali įvykti nelaimingas atsitikimas ar 

gedimas, nedelsiant nutraukti darbus, pasitraukti pačiam ir iš pavojingos zonos, išvesti kitus šalimais 

dirbančius darbuotojus ir apie tai informuoti tiesioginį Darbų vadovą. Darbo nepradėti, kol nebus pašalinti 
visi trūkumai ir duotas Darbų vadovo leidimas pradėti darbus. 

207. Pablogėjus darbuotojo sveikatai (pakilus kūno temperatūrai, atsiradus galvos svaigimui, pajutus ūmius 

ligų požymius ir pan.) pranešti tiesioginiam Darbų vadovui ir kreiptis į gydymo įstaigą. 

208. Dirbant Bendrovės teritorijoje ir išgirdus bendrąjį signalą (civilinės saugos sireną) "Dėmesio visiems!" 

bet kokie darbai turi būti tuoj pat nutraukti ir turi būti išklausyti pranešimai apie veiksmus avariniais 

atvejais.  
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12.2. VEIKSMAI NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ, INCIDENTŲ IR /AR AVARIJŲ ATVEJU 

209. Apie bet kokius Rangovo darbuotojų sveikatos sužalojimus ir incidentus nedelsiant informuojamas 

Bendrovės koordinatorius ir/arba DSS skyriaus darbuotojas. Kiekvienas Rangovo darbuotojui 

Bendrovės teritorijoje įvykęs nelaimingas atsitikimas turi būti nustatyta tvarka ištiriamas, nustatomos 

priežastys ir turi būti imtasi papildomų prevencinių priemonių, siekiant išvengti jų pasikartojimo.  

210. Rangovo darbuotojai apie visus jų darbo vietoje įvykusius nelaimingus atsitikimus darbe, kilusius 
gaisrus, netikėtus kenksmingųjų medžiagų išsiskyrimus, sugadintą Bendrovės įrangą, taip pat apie vos 

neįvykusius nelaimingus atsitikimus („near miss“) privalo nedelsiant pranešti Bendrovės koordinatoriui 

ar  Leidimą darbams išdavusiam bendrovės darbuotojui, kuris savo ruožtu informuoja Bendrovės 

atsakingus asmenis.  

211. Per 48 valandas nuo įvykio išsiunčiama užpildyta pranešimo apie įvykį forma (Priedas Nr. 5) el. paštu 
sauga.amilina@roquette.com.  

212. Rangovo darbuotojai privalo suteikti nukentėjusiajam pirmąją medicinos pagalbą, organizuoti gelbėjimo 

pajėgų sutikimą bei nurodyti įvykio vietą. 

12.3. NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ, INCIDENTŲ APSKAITA 

213. Nelaimingus atsitikimus darbe, kurių metu nukentėjo Rangovo darbuotojas, norminių  teisės aktų 

nustatyta tvarka tiria ir apskaito Rangovas, dalyvaujant Bendrovės įgaliotam atstovui. 

214. Rangovas, ištyręs nelaimingą atsitikimą įvykusį Bendrovės teritorijoje, privalo nelaimingo atsitikimo aktą 
bei tyrimo medžiagą pateikti Bendrovės Darbuotojų ir procesų saugos kontrolės skyriui. 

215. Nukentėjusiajam pasveikus, Rangovas privalo pranešti Bendrovės Darbuotojų ir procesų saugos 

kontrolės skyriui nukentėjusiojo darbuotojo nedirbtų kalendorinių dienų skaičių. 

216. Rangovas ir jo subrangovai įsipareigoja vieną kartą per mėnesį (iki kito mėnesio 3 darbo dienos), pateikti 

Bendrovei ataskaitą, nurodant kiek Rangovo darbuotojų dirbo Bendrovės teritorijoje, kiek išdirbo darbo 
valandų, kiek tuo laikotarpiu įvyko nelaimingų atsitikimų/ avarijų/ incidentų ir kiek darbo valandų buvo 

prarasta dėl minėtų įvykių. Atskiru Bendrovės reikalavimu nurodyta ataskaita turi būti pateikta iki 

nurodyto termino. Minėta informacija, užpildant Priede Nr. 9 nurodytą ataskaitą, pateikiama el. paštu 

sauga.amilina@roquette.com. 
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12.4. DARBUOTOJŲ INFORMAVIMAS APIE EKSTREMALIAS SITUACIJAS 
BENDROVĖJE 

217. Bendrovėje darbuotojų perspėjimui ir informavimui apie ekstremaliąsias situacijas (situacijas, kai dėl 

ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis gali sukelti staigų didelį pavojų darbuotojų gyvybei ar sveikatai, 

turtui, aplinkai arba sukelti darbuotojų žūtį, sužalojimą ar padaryti kitą žalą) naudojamos civilinės saugos 

sirenos. 

218. Kilus ekstremaliai situacijai, nedelsiant pranešti Bendrovės koordinatoriui ar Leidimą darbams 
išdavusiam bendrovės darbuotojui, kuris savo ruožtu informuoja Bendrovės atsakingus asmenis.  

219. Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba,  policija, greitoji medicinos pagalba – bendru tel. pagalbos Nr. 112. 

13. ATLIEKŲ RŪŠIAVIMAS IR TVARKYMAS 

220. Vykdomų darbų metu susidariusias atliekas Rangovas renka, rūšiuoja, veda jų apskaitą ir utilizuoja pats, 

laikantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų 

teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą, reikalavimų, jei darbų atlikimo Sutartyje nėra numatytos 

kitos sąlygos.  

221. Visos atliekos (pavojingos ir nepavojingos), susidarančios darbo metu, rūšiuojamos, ženklinamos, 

laikinai saugomos ir perduodamos atliekų tvarkytojams pagal Bendrovės atliekų valdymo procedūros 

reikalavimus bei atliekų rūšiavimo taisykles, vadovaujantis LR Aplinkos įstatymu ir Atliekų tvarkymo 

taisyklėmis. 

222. Visos atliekos, susidarančios darbo metu, rūšiuojamos ir laikinai saugomos vietose, nurodytose 

Bendrovės konteinerių išdėstymo plane.  

223. Visi atliekų konteineriai ir/ar atliekų laikino saugojimo vietos, esančios Bendrovės teritorijoje, stebimos 

vaizdo kameromis. 

224. Rangovas, pasirašęs rangos sutartį su Bendrove ir turintis ilgalaikę panaudos sutartį patalpų ir/ar 

teritorijos nuomai, prieš pradėdamas dirbti Bendrovės teritorijoje privalo: 

224.1. turėti savo atliekų konteinerius pavojingoms ir nepavojingoms atliekoms; 

224.2. pateikti atliekų tvarkymo planą, kurį patvirtina Bendrovės DSS skyriaus darbuotojai. Atliekų 

tvarkymo plane pateikiama:  

- numatomų laikinai saugoti atliekų rūšys; 

- konteinerių rūšys ir vienetų skaičius; 

- konteinerių išdėstymo planas; 

- atliekų perdavimo atliekų tvarkytojui grafikas; 

224.3. pateikti galiojančios sutarties kopiją su atliekų tvarkytoju dėl periodinio atliekų išvežimo. 

225. Draudžiama pilti atliekas ir chemines medžiagas į kanalizaciją, ar jas išpilti teritorijoje. 

226. Iš statomų/ rekonstruojamų statinių statybines atliekas nuleisti žemyn uždarais latakais, vamzdžiais, 

dėžėse - konteineriuose ar panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų ar kitų 

priemonių leidžiama tik suderinus su Bendrovės projektų vadovais ir ne iš didesnio kaip 3 m aukščio. 
Vieta, į kurią metamos statybinės atliekos ir šiukšlės, turi būti tinkamai aptverta.  

227. Užfiksavus netinkamą atliekų rūšiavimo ir/ar atliekų išmetimą į ne tam skirtus atliekų konteinerius atvejį, 

Rangovas nedelsiant savarankiškai privalo pašalinti trūkumus.   

228. Atliekų išmetimas / išpylimas į Bendrovės atliekų konteinerius, kai atliekos nėra susijusios su rangos 

sutartyje numatytais darbais / paslaugomis, rangovui užtraukia 500 EUR baudą. 
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229. Netinkamas atliekų rūšiavimas (atliekų išmetimas į ne tam skirtus atliekų konteinerius), pažeidžiant 

Bendrovės atliekų valdymo ir rūšiavimo taisyklių reikalavimus bei LR Aplinkos įstatymo ir Atliekų 

tvarkymo taisyklių reikalavimus - užtraukia Rangovui 500 EUR baudą vienam užfiksuotam pažeidimo 

atvejui.  

230. Rangovų darbuotojai privalo saugoti Bendrovės želdinius ir žolynus. 

14. RANGOVŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

231. Rangovas atsako už Lietuvos Respublikoje galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų ir kitų 
darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančių dokumentų reikalavimų vykdymą. 

232. Rangovas užtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, agentai ir pakviestieji darbui asmenys (Subrangovai), o 

taip pat ir jų darbuotojai, vykdys darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos taisyklių bei kitų LR 

galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus taikomus atliekant Sutartyje ar užsakyme numatytus 

darbus. 

233. Rangovas (jo paskirtas koordinatorius) prisiima įsipareigojimą visus savo įmonės ir Subrangovų 

darbuotojus, kurie atliks darbus Bendrovės teritorijoje pagal pasirašytą Sutartį ar užsakymą, supažindinti 

su šiais Reikalavimais, kitais Bendrovės reikalavimais bei instruktuoti savo darbuotojus.  

234. Rangovas aprūpina savo darbuotojus, taip pat Subrangovo darbuotojus buities, sanitarinėmis ir 

higienos, poilsio ir apgyvendinimo patalpomis, kaip reikalaujama LR galiojančiuose norminiuose teisės 

aktuose. 

235. Rangovas užtikrina, kad jis PATS YRA ATSAKINGAS už visus rangovo darbuotojus, taip pat už 

Subrangovų darbuotojus, darbo vietoje įvykusius nelaimingus atsitikimus, sužeidimus, avarijas ar kt. 

sutrikimus.  

236. Rangovas turi atlyginti žalą ir apsaugoti Užsakovą ir trečiuosius asmenis nuo bet kokių ir visų civilinių 

ieškinių, civilinių bylų ar administracinių procedūrų, pretenzijų, reikalavimų, nuostolių, žalos, sąnaudų ir 
išlaidų, kokios jos bebūtų prigimties, įskaitant advokatų honorarus ir išlaidas, ryšium su bet kokio 

asmens mirtimi ar sužalojimu arba nuostoliais ar žala kokiam bebūtų turtui, kylančiais ryšium su 

Bendrovėje atliekamais darbais. 

237. Rangovas negali palikti neužbaigto arba dalinai užbaigto Darbo nesaugiose sąlygose arba tokiose 

aplinkybėse, kurios galėtų pakenkti Darbui/Darbuotojams/ sugadinti Įrangą. Rangovas privalo tęsti 

Darbus tol, kol bus pasiektas saugus jų vykdymo etapas. 

15. NETESYBOS IR JŲ SĄLYGOS 

238. Šių Reikalavimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas yra traktuojamas kaip sutarties tarp Rangovo 
ir Užsakovo esminių sąlygų pažeidimas. 

239. Darbų vykdymo teritorijoje nustatytą darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkos 

apsaugos reikalavimų pažeidimo atvejį, Rangovas už savo darbuotojus ir/ar Darbų atlikimui pasitelktus 

asmenis moka Užsakovui Priede Nr. 6 nurodytą piniginę baudą, kurią Užsakovas išskaičiuoja iš 

mokėjimo už atliktus Darbus ne ginčo tvarka: 

• Pirmą kartą užfiksavus pažeidimo atvejį skiriamas žodinis ir / ar rašytinis įspėjimas; 

• Antrą kartą užfiksavus pažeidimo atvejį surašomas darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimo 
aktas ir skiriama piniginė bauda (Priedas Nr. 6) 

240. Apie reikalavimus pažeidusį darbuotoją Užsakovas nedelsiant žodžiu informuoja Rangovo atstovą, 

aktas pateikiamas Rangovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo sudarymo.  
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241. Užfiksavus pasikartojančius darbų saugos reikalavimų pažeidimus, Užsakovas sprendžia dėl tolimesnio 

bendradarbiavimo su Rangovu. Apie reikalavimų pažeidimus Užsakovas nedelsiant žodžiu informuoja 

Rangovų atstovą. Aktas apie sutarties nutraukimą Rangovų atstovui pateikiamas ne vėliau kaip per 30 

kalendorinių dienų. 

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Už šių Reikalavimų peržiūros ir atnaujinimo organizavimą, kai tai   reikalinga, atsakingas Bendrovės  
Darbuotojų ir procesų saugos kontrolės skyrius. Šio skyriaus specialistai konsultuoja Rangovus šių 

Reikalavimų taikymo klausimais. 

17. PRIEDAI 

1 Priedas. Rangovo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimynas. 

2 Priedas. Aktas - leidimas statybos / remonto darbams. 

3 Priedas. Informaciją apie samdomus subrangovus. 

4 Priedas. Darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimo aktas. 

5 Priedas. Pranešimo apie įvykį forma. 

6 Priedas. Netesybų sąlygos. Baudos už pažeidimus. 

7 Priedas. Reikalavimai laikinų vagonėlių (konteinerių) įrengimui. 

8 Priedas. Prašymas dėl laikino elektros įrenginių pajungimo. 

9 Priedas. Rangovo ir jo subrangovų darbuotojų saugos ir sveikatos ataskaita. 
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Priedas Nr. 1 

RANGOVO IR JO PLANUOJAMŲ SAMDYTI SUBRANGOVŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR 
SVEIKATOS (DSS) KLAUSIMYNAS /  

ATITIKTIES DSS TEISĖS AKTAMS DEKLARACIJA 

 
(pildymo data) 

Rangovo įmonės 

pavadinimas  

 

Elektroninis paštas  

Telefono numeris  
 

Pagrindinių darbų 

aprašymas 

 

 

Šį klausimyną privalo užpildyti kiekvienas Rangovas 1 kartą metuose arba esant pasikeitimams. Klausimyne 
pateikti duomenys bus naudojami vertinant Rangovo  darbuotojų saugos ir sveikatos (toliau – DSS) būklę ir turės 
įtakos atrankos procesuose.  

Eil. 
Nr. 

Klausimas 
Atsakymas 

Pastabos 
Taip Ne 

1.  

Ar Jūsų veiklos vykdymui yra būtinas leidimas, 
licencija ar kitas teisinis reguliavimas?  

  

Jeigu taip, nurodykite ir 
kartu su užpildytu 
klausimynu pateikite 
įrodančius dokumentus.  

2.  

Ar organizacijoje turite DSS specialistą (-us)? 

  

Jeigu taip, nurodykite 
kontaktinius duomenis 
Vardas, Pavardė 
Pareigos 
El. Paštas 
Tel. Nr.  

3.  

Ar Jūsų įmonėje yra įdiegta DSS vadybos sistema? 

  

Jeigu taip, kartu su šiuo 
užpildytu klausimynu 
pateikite sertifikato kopiją, 
pvz., ISO 45001 

4.  

Ar organizacijoje turite DSS politiką? 

  

Jeigu taip, kartu su šiuo 
užpildytu klausimynu 
pateikite politikos kopiją. 

5.  
Ar turite tvarios veiklos įsipareigojimą, kad būtų 
mažinamas poveikis aplinkai?   

Jeigu taip, pateikite 
daugiau informacijos 

6.  

Ar užtikrinate, kad Jūsų darbuotojai turi visus 
atitinkamiems darbams atlikti reikalingus galiojančius 
atestatus, pažymėjimus ir kitus kvalifikaciją 
įrodančius dokumentus ir pareikalavus galėsite 
pateikti jų kopijas? 

  

 

7.  

Ar susipažinote su Roquette Amilina, AB Rangovų 
tvarka, DSS instrukcijų reikalavimais darbams atlikti ir 
/ ar paslaugoms teikti ir ar sutinkate vykdyti šiuos 
reikalavimus? 
Rangovui taikomos Bendrovės DSS instrukcijos ir 
kiti darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojantys 
dokumentai pateikti adresu: 
https://roquetteamilina.com/reikalavimai-rangovams/ 

  

 

8.  
Ar įmonė darbams atlikti ir / ar paslaugoms teikti 
samdo subrangovus?   
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Pateikite duomenis apie Jūsų įmonėje įvykusius nelaimingus atsitikimus darbe per pastaruosius trejus (3) 
metus (neskaitant einamųjų): 
 

Rodiklio pavadinimas _____m. _____m. _____m. Iš viso: 

Darbuotojų skaičius (vidutinis)     

Darbuotojų dirbtų valandų skaičius per 
metus 

    

Nelaimingų atsitikimų, su prarastu darbo 
laiku, skaičius (LTI) 

    

Registruotų nelaimingų atsitikimų skaičius 
(nepriklausomai su prarastu darbo laiku ar 
be jo) 

    

Mirtinų nelaimingų atsitikimų skaičius     
 

Jeigu per pastaruosius 3 metus įvyko mirtinų nelaimingų atsitikimų, pateikite trumpą aprašymą ir nurodykite 
įvykio priežastis. 

 

 

 

Apskaičiuokite ir nurodykite savo įmonės DSS rodiklius (už pastaruosius trejus (3) metus (neskaitant 
einamųjų): 

Nelaimingų, atsitikimų su prarastu darbo laiku, dažnumo rodiklis apskaičiuojamas pagal tokią formulę: 

TF1 

Nelaimingų 
atsitikimų, su 

prarastu darbo 
laiku, skaičius (LTI)

 

x 
1 000 
000 = 

 x 1 000 000 
 =  

Darbo valandos  

Registruotų nelaimingų dažnumo rodiklis, nepriklausomai su prarastu darbo laiku ar be jo, apskaičiuojamas 
pagal tokią formulę: 

TF2 

Registruotų 
nelaimingų 

atsitikimų skaičius
 

x 
1 000 
000 = 

 x 
1 000 
000  =  

Darbo valandos  
 

Eil. 
Nr. 

DSS BŪKLĖS VERTINIMAS Taip 
Netai-
koma 

Pastabos 

I. Bendrieji reikalavimai 

1.  
Ar jūsų darbuotojai yra reikiamos kvalifikacijos ir specialiai 
išmokyti atlikti šiuos darbus? 

   

2.  
Ar jūsų darbuotojai yra instruktuoti DSS klausimais atsižvelgiant 
į darbinės veiklos pavojus bei profesinės rizikos vertinimo 
rezultatus? 

   

3.  
Ar jūsų darbuotojai yra pasitikrinę sveikatą pagal pavojingus ir/ar 
kenksmingus darbo aplinkos veiksnius, kurių jie gali būti 
veikiami, dirbdami sutartus darbus? 

   

4.  

Jeigu darbus atliksite vietose, kuriose nėra potencialiai sprogių 
aplinkų, ar jūsų darbuotojai yra aprūpinti darbo rūbais, 
atitinkančiais bendrojo standarto EN ISO 13688 (EN 340) 
reikalavimus, ir ar darbo rūbai yra paženklinti CE ženklu?  

   

  



 

 puslapis 28 / 38 

 
Eil. 
Nr. 

DSS BŪKLĖS VERTINIMAS Taip 
Netai-
koma 

Pastabos 

5.  

Ar jūsų darbuotojai yra aprūpinti asmeninėmis apsaugos 
priemonėmis (apsauginiais šalmais su dirželiais, akių / veido 
apsaugos priemonėmis, klausos apsaugos priemonėmis, darbo 
avalyne) ir ar šios priemonės atitinka EN standartų reikalavimus 
ir yra paženklintos CE ženklu? 

   

6.  

Ar jūsų įranga ir mechanizmai, kuriuos naudosite darbų atlikimui 
Bendrovėje, turi atitikties deklaracijas, CE ženklinimą bei tai 
patvirtinančius dokumentus, naudojimo ir priežiūros instrukcijas 
bei atitinka kitiems šioje instrukcijoje nustatytiems 
reikalavimams įskaitant šios įrangos ir mechanizmų apskaitą, 
apžiūrų, patikrų ir ženklinimo organizavimą? 

   

7.  
Jeigu naudosite elektrifikuotus mechanizmus ar įrankius, ar 
esate susipažinę su Bendrovės Rangovų tvarkos priedu Nr. 8? 
Ar elektros įrankių elektros izoliacija yra tvarkinga? 

   

II. Jei atliksite darbus uždarose ertmėse: 

8.  
Ar esate susipažinę su Bendrovės DSS instrukcija atliekant 
darbus uždarose talpose ir užtikrinate, kad vykdysite visus joje 
nurodytus reikalavimus? 

   

9.  

Jeigu atliksite talpyklų (rezervuarų) valymo darbus ar darbus 
kanalizacijos sistemose, ar jūsų darbuotojai turi autonominius 
kvėpavimo aparatus su oro tiekimu (suslėgtojo oro kvėpavimo 
aparatus), atitinkančius EN 145 standarto reikalavimus, ir yra 
išmokyti jais naudotis? 

   

10.  
Ar darbų vykdymo metu užtikrinsite pakankamą angų stebėtojų 
skaičių (nemažiau nei 2), o angų stebėtojai  aprūpinti gelbėjimo 
ir komunikacijos priemonėmis? 

   

III. Jeigu atliksite ugnies darbus: 

11.  
Ar esate susipažinę su Bendrovės Ugnies darbų instrukcija ir 
užtikrinate, kad vykdysite visus joje nurodytus reikalavimus? 

   

12.  
Ar žinote, kad ugnies darbus galima atlikti tik pagal išduotą 
Ugnies darbų leidimą? 

   

13.  
Ar turite ne mažesnį kaip 6 kg miltelinį ar angliarūgštinį 
gesintuvą kiekvienai ugnies darbų atlikimo vietai? 

   

14.  
Ar jūsų turimi gesintuvai patikrinti, išbandyti bei nėra pasibaigęs 
jų galiojimo laikas? 

   

15.  

Ar turite pakankamą kiekį nedegių užtiesalų, kad kibirkštys 
nekristų į žemesnius sluoksnius (nedegios medžiagos gabalas, 
kurio minimalūs matmenys 3 m x 3 m, su prie kraštų prisiūtais 
raiščiais, kad galima būtų jį lengviau pritvirtinti prie 
konstrukcijų)?  

   

16.  
Ar suvirinimo / pjovimo dujomis darbams naudojamos žarnos 
yra tikrinamos kas 6 mėn. ir ar turite patikros aktą?  
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Eil. 
Nr. 

DSS BŪKLĖS VERTINIMAS Taip 
Netai-
koma 

Pastabos 

IV. Jeigu atliksite darbus aukštyje: 

17.  
Ar esate susipažinę su Bendrovės DSS instrukcija atliekant 
darbus aukštyje ir užtikrinate, kad vykdysite visus joje nurodytus 
reikalavimus? 

   

18.  
Ar jūsų įmonės statomi pastoliai yra sertifikuoti, atitinka jiems 
taikomus EN standartus ir po pastolių sumontavimo bus atlikta 
patikra su vizualine žyma ant pastolių? 

   

19.  
Ar jūsų įmonės darbuotojai, kurie stato, keičia ir / ar ardo 
pastolius, yra tam darbui išmokyti bei turi tai patvirtinančius 
dokumentus (pažymėjimus, sertifikatus ir pan.)? 

   

20.  

Jeigu atliksite darbus aukštyje, ar turite apsaugos nuo kritimo 
priemones (apraišus ir kitą įrangą), atitinkančias EN standartų 
reikalavimus, ir ar jos yra paženklintos CE ženklu bei 
patikrintos? 

   

21.  

Jeigu darbų atlikimui naudosite kopėčias, ar jūsų turimos 
nešiojamos kopėčios atitinka EN 131-1 ir EN 131-2 standartų 
reikalavimus, yra skirtos profesionaliam naudojimui ir yra 
periodiškai tikrinamos? 

   

V. Jeigu naudosite pavojingas chemines medžiagas ir / ar mišinius: 

22.  
Ar turite visų numatomų naudoti cheminių medžiagų ir / ar 
mišinių galiojančius saugos duomenų lapus? 

   

23.  
Ar jūsų darbuotojai, kurie naudos chemines medžiagas ir / ar 
mišinius, yra supažindinti su jų saugos duomenų lapais? 

   

24.  
Ar jūsų darbuotojai turi asmenines apsaugos priemones, 
nurodytas pavojingų cheminių medžiagų ir / ar mišinių saugos 
duomenų lapuose? 

   

VI. Jeigu atliksite darbus su asbestu: 

25.  
Ar esate susipažinę su Bendrovės DSS instrukcija atliekant 
darbus su asbestu ir užtikrinate, kad vykdysite visus joje 
nurodytus reikalavimus? 

   

26.  

Jeigu atliksite asbesto ar medžiagų, turinčių savo sudėtyje 
asbesto, šalinimo darbus, ar šių darbų vykdymui jūsų 
darbuotojai turi vienkartinius dulkių nepraleidžiančius 
kostiumus, kvėpavimo takų apsaugos priemones su P3 filtrais 
nuo dulkių ir panoraminius uždarojo tipo apsauginius akinius, 
skirtus akių apsaugai nuo asbesto dulkių? 

   

27.  
Ar esate informuoti apie įgaliotų institucijų informavimą prieš 
darbo su asbestu darbų pradžią? 
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Eil. 
Nr. 

DSS BŪKLĖS VERTINIMAS Taip 
Netai-
koma 

Pastabos 

VII. Jeigu atliksite žemės darbus: 

28.  
Ar esate susipažinę su Bendrovės DSS instrukcija atliekant 
žemės darbai ir užtikrinate, kad vykdysite visus joje nurodytus 
reikalavimus? 

   

29.  

Ar turite atitinkamus kelio ženklus, nurodytus Lietuvos 
Respublikos Kelių eismo taisyklėse, kurie turi būti pastatyti 
vykdant žemės darbus, kur vyksta transporto priemonių 
eismas? 

   

30.  Ar turite iškasų (tranšėjų) aptvėrimui tinkamas priemones?    

31.  
Ar turite iškasų (tranšėjų) šlaitų sutvirtinimui specialiai tam tikslui 
skirtas sutvirtinimo priemones? 

   

VIII. Jeigu naudosite kėlimo kranus: 

32.  
Ar yra patikrinta krano techninė būklė ir ar turite galiojančią PPĮ 
kontrolės įstaigos patikrinimo ataskaitą? 

   

33.  
Ar kėlimo operacijoms naudojami tik sertifikuoti (su CE) kėlimo 
reikmenys su identifikavimo žymėmis ir atliekama jų periodinė 
techninės būklės priežiūra. 

   

34.  
Yra parengtos krovinių stropavimo schemos, o jei tokių schemų 
nėra – krovinys bus keliamas tik su tiesiogine kranų darbo 
vadovo priežiūra? 

   

35.  
Ar kranininkas turi galiojantį kranininko atestavimo pažymėjimą, 
kuriame nurodyta, su kokio tipo kranu jam leidžiama dirbti? 

   

36.  
Ar objekte yra paskirti kranų darbų vadovai bei stropuotojai, 
kurie turi galiojančius atitinkamus atestavimo pažymėjimus? 

   

Įmonės vadovas (jo įgaliotas 
asmuo)  

 

 
(vardas, pavardė, data, parašas, tel. Nr.) 

Įmonės darbuotojų saugos ir 
sveikatos specialistas   

 

 
(vardas, pavardė, data, parašas, tel. Nr.) 

Darbų vadovų kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.) 

 

 

 

 

 

SUDERINTA 
(Roquette Amilina, AB) 

 

 (vardas, pavardė, data, parašas) 
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Priedas Nr. 2 

AKTAS LEIDIMAS STATYBOS / REMONTO DARBAMS 

______________ Nr. ______________ 
                                                  (data) 

 
Statybos objekto pavadinimas:     

  
Rangovui:    

 (rangovinės organizacijos pavadinimas, adresas) 

Skiriama teritorija, įranga:    
 (sklypo, teritorijos apribojimas koordinatėmis, kitais orientyrais) 

Vamzdynai :  
Teritorija :                                                                                          (prie akto pridedamą schemą) 

Darbų atlikimui (įvardinti/   pridėti darbų sąrašą)  
 (darbų pavadinimas) 

 

Pasiruošimo darbų atlikimui: Pradžia m. mėn. d. 

Pabaiga   m. mėn. d. 

 

 PASIRUOŠIMO REMONTUI SAUGOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS 

Eil.Nr. Priemonės pavadinimas 
Įvykdymo 
terminas 

Atsakingas 

1    

2    

3    
 

Darbų atlikimo periodui: Pradžia m. mėn. d. 

Pabaiga m. mėn. d. 

 

BŪTINŲ SAUGOS PRIEMONIŲ REMONTO DARBŲ PERIODUI SĄRAŠAS 

Eil. 
Nr. 

Priemonių pavadinimas 
Įvykdymo 
terminas 

Atsakingas 

1    

2    

3    

 
RANGOVO atstovas   UŽSAKOVO Atstovas 

   

(vardas, pavardė)  (vardas, pavardė) 

(parašas)  (parašas) 

  
PASTABA: statybos darbų vykdymui gali būti pasirašomas Aktas – leidimas „Statybos darbams 
vykdyti veikiančioje įmonėje“ pagal DT-5.00 formą.  
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Priedas Nr. 3 
INFORMACIJA APIE SAMDOMUS SUBRANGOVUS 

202__m. ___________ mėn. ____d. Nr. ____ 
 

 
Rangovo pavadinimas ir kontaktiniai duomenys 

 

 

Subrangovų pavadinimai ir kontaktiniai duomenys 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbų aprašymas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subrangovo darbų vadovų vardai, pavardės, kontaktiniai duomenys 
 

 

 

 

 

 

 
 
RANGOVO vadovas    

 
vardas, pavardė, parašas, tel. Nr. 
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Priedas Nr. 4 
DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS PAŽEIDIMO AKTAS 

 

  m. d. Nr.    
 

 
Pažeidimo nustatymo data ir laikas  

  
Pažeidimo nustatymo vieta  

  
Darbuotojo, pažeidusio reikalavimus, vardas, 
pavardė 

 

  
Darbuotojo, pažeidusio reikalavimus, pareigos  

  
Rangovo įmonės, kuriame dirba darbuotojas, 
pavadinimas 

 

  
 

Pažeidimo  
aprašymas 

Pažeisto 
dokumento 

pavadinimas ir 
punkto nuostata 

Bauda 
EUR 

Koregavimo 
veiksmai 

Atsakingas 
už veiksmų 
vykdymą 

Veiksmų 
įvykdymo 
terminas 

      

      

 

(Pažeidimo nuotraukos) 
 

Pažeidimą (-us) nustatė: 

 
(vardas, pavardė, data, parašas, tel. Nr.) 

 

Su nustatytu (-ais) pažeidimu (-ais) susipažinau ir SUTINKU: 

 
(vardas, pavardė, data, parašas, tel. Nr.) 

*** 

Su nustatytu (-ais) pažeidimu (-ais) susipažinau ir NESUTINKU (būtina nurodyti nesutikimo 
motyvus): 

 
(vardas, pavardė, data, parašas, tel. Nr.) 

Nesutikimo motyvai: 
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Priedas Nr. 5 

Informacija, kurią Rangovas ne vėliau kaip per 48 val. po įvykio (gaisro, sprogimo, kenksmingosios medžiagos 
patekimo į aplinką, nelaimingo atsitikimo darbe) privalo pateikti DSS skyriui pranešime apie įvykį. 

 
PRANEŠIMAS APIE ĮVYKĮ 

 m. d. Nr.    
 

1. Įvykio data ir valanda  m. d.  val. min. 

2. Nukentėjusiojo vardas ir pavardė, gimimo data, pareigos rangovinės organizacijos 
pavadinimas   

  

3. Rangovinės organizacijos pavadinimas   
 

4. Tiksli įvykio vieta   
 

5. Sužalojimų pobūdis ir pirmoji pagalba nelaimingo atsitikimo metu   
 

 

6. Įvykio aplinkybės ir preliminarios priežastys   
 

 

 

 

7. Preliminarūs įvykio padariniai   
 

 

 

8. Gelbėjimo tarnybos, kurioms buvo pranešta apie įvykį ir kurios tiesiogiai dalyvavo 
gelbėjimo darbuose, suteikė skubiąją medicinos pagalbą   

 

 

 

9. Kam pranešta apie įvykį (išorinės institucijos) 
 

 

10. Kita papildoma informacija (pvz., atsitikimo vietai apsaugoti atlikti veiksmai)   
 

 

 

11. Pranešėjas   

 (pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
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Priedas Nr. 6 

Netesybų sąlygos visiems rangovams 
 

Eil. Nr. Saugos pažeidimas / nukrypimas 
Baudos 

kategorija 

1.  Rangovo darbuotojas rūko ne tam skirtoje vietoje  B 

2.  Rangovas samdė jaunesnius kaip 18 metų asmenis  B 

3.  Rangovo darbuotojas nedėvi nurodytų AAP / naudoja netinkamos būklės AAP  B 

4.  Rangovo darbuotojas dirbo neišklausęs įvadinio darbuotojų saugos ir 
sveikatos instruktažo 

B 

5.  Rangovo darbuotojas dirbo gamykloje be identifikavimo kortelės AR su kito 
asmens identifikavimo kortele arba negaliojančia kortele 

A 

6.  Rangovo darbuotojas dirbo neturėdamas galiojančio darbo leidimo  B 

7.  Darbo leidimo sąlygų pažeidimas A 

8.  LOTO procedūros pažeidimas B 

9.  Rangovo darbuotojas nepaisė darbų aukštyje reikalavimų  B 

10.  Rangovo darbuotojas nepaisė ugnies darbų reikalavimų B 

11.  Rangovo darbuotojas nepaisė darbo ant stogo reikalavimų B 

12.  Rangovo darbuotojas nepaisė darbų talpose ir/ar ribotose erdvėse reikalavimų B 

13.  Rangovo darbuotojas patalpose rastas neblaivus  B  

14.  Vairavimas įmonės teritorijoje neleistu greičiu B 

15.  Nedelsiant nepranešta apie incidentą arba vos neįvykusį nelaimingą atsitikimą  B 

16.  Tvarkos ir švaros nesilaikymas darbo vietoje ir ceche, bei nesutvarkyta darbo 
vieta po darbų atlikimo. 

B 

17.  Aplinkosauginių reikalavimų pažeidimas dirbant su cheminėmis medžiagomis  A 

18.  Netinkamas atliekų rūšiavimas, saugojimas ir tvarkymas B 

19.  Rangovo darbuotojas nepaisė darbo su asbestu reikalavimų. B 

20.  Saugaus eismo reikalavimų nepaisymas įmonės teritorijoje B 

21.  Apsaugos nuo riedėjimo (ratstabdžių) nenaudojimas pastačius transporto 
priemonę  

B 

22.  Darbas ant sunkvežimio be gelbėjimo lyno  B 

23.  Žmonių apsaugos nuo užkrečiamųjų ligų reikalavimų nesilaikymas  A 

24.  KITA 
Pagal atskirą 

vertinimą 

 
 
BAUDŲ UŽ SAUGOS REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMUS K A T E G O R I J O S 
 

A - 200 Eur 
  

B - 500 Eur 

 
 



ROQUETTE RESTRICTED 

 

Priedas Nr. 7 

REIKALAVIMAI LAIKINŲ VAGONĖLIŲ (KONTEINERIŲ) ĮRENGIMUI 

 

1. SĄVOKOS 

Biuro / buitinis vagonėlis (konteineris) – laikina kilnojamoji patalpa, skirta Rangovų   administraciniams 
ir buitiniams poreikiams, įskaitant, bet tuo neapsiribojant: dokumentams rengti, persirengti, pavalgyti ar 
pailsėti – bei aprūpinta standartiniais biuro ir buitiniais prietaisais: kompiuteriais, spausdintuvais, 
šildytuvais, virduliais ir pan. 

Sandėliavimo vagonėlis (konteineris) – laikina kilnojamoji patalpa, skirta Rangovų medžiagoms, 
įrankiams, prietaisams sandėliuoti bei epizodiniams nedidelės apimties darbams atlikti. 

2. REIKALAVIMAI 

1. Biuro / buitinius vagonėlius (konteinerius) leidžiama statyti tik tose vietose, kurios raštiškai suderintos su 

Bendrovės koordinatoriumi ir/ar vyr. energetiku.  

2. Biuro / buitinis vagonėlis (konteineris) turi būti aprūpintas pirmosios pagalbos rinkiniu. Rinkiniai turi būti padėti 
gerai matomoje ir lengvai pasiekiamoje vietoje, o jų buvimo vieta turi būti paženklinta (ženklas „Pirmoji 

pagalba“ turi būti prie patekimo į vagonėlį (konteinerį) ir jo viduje šalia pirmosios pagalbos rinkinio saugojimo 

vietos).  

3. Kiekvienas biuro / buitinis vagonėlis (konteineris) ir / ar sandėliavimo vagonėlis (konteineris) (toliau – 

vagonėlis (konteineris)) privalo turėti identifikacijos lentelę (1 lentelė), pakabintą matomoje vietoje, kurioje 

būtų nurodyta reikiama informacija. 

4. Kiekvienas vagonėlis (konteineris) turi būti aprūpintas aktyviosiomis priešgaisrinėmis priemonėmis: dūmų 

detektoriais, gesintuvais (minimalus gesinimo medžiagos kiekis gesintuvuose – 6 kg (l), ABC klasės) ir 

nedegiais audeklais. 

5. Vagonėliai (konteineriai) prie Bendrovės elektros tinklo prijungiami gavus tiekėjo pateiktą užpildytą „Prašymą 

dėl laikino elektros įrenginių pajungimo“  (Priedas Nr. 8), kuris raštiškai suderintas su Bendrovės vyr. 
energetiku (atsakingas už elektros ūkį).  Rangovas turi papildomai pateikti vagonėlių (konteinerių) 

instaliacijos izoliacijos varžų matavimų protokolus. 

6. Ant vagonėlio (konteinerio) išorinės sienos turi būti įrengtas įvadinis kirtiklis arba kištukinė jungtis elektros 

maitinimui atjungti. 

7. Vagonėliuose (konteineriuose) turi būti įrengtos srovės skirtuminės apsaugos – viena skirta apsaugai nuo 

gaisro (≤ 300mA), kita – žmonių apsaugai nuo elektros srovės poveikio (≤ 30mA). 

8. Visi į vagonėlį (konteinerį) įeinantys ir iš jo išeinantys elektros kabeliai turi turėti specialiai tam skirtas 

kiaurymes. Šiam tikslui draudžiama naudoti durų, langų ir kitas angas su aštriomis briaunomis, galinčiomis 

pažeisti elektros kabelį. 

9. Vagonėliai (konteineriai), kurie bus prijungiami prie Bendrovės elektros tinklo, taip pat vagonėliai 

(konteineriai), kuriuose bus naudojama elektros įranga (pvz., bus statomi prožektoriai, montuojami elektros 
paskirstymo skydai, naudojami elektros suvirinimo aparatai, tiesiami tranzitiniai elektros kabeliai ir pan.) turi 

būti įžeminti atskiru įžemikliu ir/arba prijungiant juos prie Bendrovės įžeminimo įrenginių. 

10. Vagonėlių (konteinerių) įžeminimo laidininkų prijungimo vietą nurodo Bendrovės asmuo, atsakingas už 

elektros ūkį. 

11. Vagonėliuose (konteineriuose) draudžiama palikti be priežiūros įjungtus elektros imtuvus, naudoti 

savadarbius imtuvus. 

1 lentelė 
Vagonėlio (konteinerio) identifikacijos lentelė 

  
(rangovinės organizacijos pavadinimas) 

Vagonėlio (konteinerio) paskirtis  

Pastatymo terminas  

Kategorija pagal gaisro ir sprogimo pavojų  

Asmuo, atsakingas už priešgaisrinę saugą (vardas, 

pavardė) 

 

Kontaktiniai duomenys: Tel. Nr. 

El. paštas 

PASTABA: Priklausomai nuo konkrečių aplinkybių Bendrovės koordinatorius ar Padalinio vadovas turi teisę 
nustatyti griežtesnes vagonėlių (konteinerių) pastatymo sąlygas.  
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Priedas Nr. 8 
PRAŠYMAS  

DĖL ELEKTROS ĮRENGINIŲ LAIKINO PRIJUNGIMO  
 

Registracijos Nr. (pildo ROQUETTE AMILINA, AB atstovas)    Data:  
 

Prašymo turinys (pildo rangovas): 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RANGOVAS  OBJEKTAS, VIETA  SUTARTIES AR UŽSAKYMO NR.  

   

Fazių sk. Įtampa, V Galia, kW Srovė, A Nuo Iki 

      

Imtuvų charakteristikos (apšvietimas, darbo įrankiai, elektros 
variklis ir pan.) 

 

Rangovo atsakingas asmuo ( vardas, pavardė, mobilusis 
telefonas) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Suderintos elektros įrenginių prijungimo techninės sąlygos: 

UN,  V PMAX,  kW IMAX,  A Kitos sąlygos 

    

Leidimas prijungti galioja: 
nuo iki 

  
 

Schema (prijungimo vieta ir eksploatavimo ir apsaugos nuo elektros tarpusavio atsakomybės riba) 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rangovui, pasibaigus darbo pamainai, leidžiama / draudžiama savarankiškai išjungti komutacinę įrangą, o 
prasidėjus naujai pamainai vėl įjungti (nereikalingą tekstą išbraukti). 

Pastabos ir suderinimai: 
 
 
 
 

Atsakingas asmuo Vardas, pavardė, pareigos, parašas 

Rangovo atsakingas asmuo:  

Bendrovės elektros inžinierius, 
suderinęs prašymą: 

 

Bendrovės darbuotojas, 
organizuojantis laikiną 
prijungimą: 

 

                                           
  

Roquette Amilina, AB 

RANGOVAS  
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Priedas Nr. 9 

RANGOVO IR JO SUBRANGOVŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS 

ATASKAITA  

 
(pildymo data) 

Ataskaitinis laikotarpis 

(data, nuo – iki) 

 

 

Rangovo įmonės 

pavadinimas  

 

Subrangovo įmonės 

pavadinimas (jei reikia) 

 

Elektroninis paštas  

Telefono numeris  
 

Pagrindinių darbų 

aprašymas 

 

 

Šią ataskaitą Bendrovei Rangovas ir jo subrangovai įsipareigoja pateikti vieną (1) kartą per mėnesį (mėnesiui 
pasibaigus, iki kito mėnesio 3 darbo dienos) arba esant atskiram Bendrovės reikalavimui. 

Ataskaitos duomenų aprašymas Duomenys 

Kiek Rangovo darbuotojų dirbo Bendrovės teritorijoje (vnt.)?  

Kiek Rangovo darbuotojai išdirbo Bendrovės teritorijoje darbo valandų 
(val.)? 

 

Kiek per ataskaitinį laikotarpį įvyko nelaimingų (vnt.)?  

Kiek per ataskaitinį laikotarpį įvyko incidentų (vnt.)?  

Kiek per ataskaitinį laikotarpį įvyko avarijų (vnt.)?  

Kiek per ataskaitinį laikotarpį darbo valandų (bendrai) buvo prarasta dėl 
minėtų įvykių (val.)? 

 

 

Jeigu per ataskaitinį laikotarpį įvyko atsitikimų/ avarijų/ incidentų - pateikite trumpą aprašymą ir nurodykite 
įvykių priežastis. 

 

 

Jūsų pastabos ir pasiūlymai dėl saugos darbe būklės ar koordinavimo ar tarpusavio komunikacijos gerinimo. 

 

 

 

Įmonės vadovas (jo 
įgaliotas asmuo)  

 

 
(vardas, pavardė, data, parašas, tel. Nr.) 

Įmonės darbuotojų saugos 
ir sveikatos specialistas   

 

 
(vardas, pavardė, data, parašas, tel. Nr.) 

 


