
Atliktų rangos darbų (turto) 
perdavimas VMSA



Apžiūros aktas

Gavus iš UAB „Vilniaus 
apšvietimas“ objekto apžiūros 
aktą, paskutinis darbų etapas -
įrengtą gatvės apšvietimo tinklą 
perduoti Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijai.



VMSA pateikiamų dokumentų sąrašas

• Užpildytas turto priėmimo – perdavimo
aktas;

• Techninio projekto, pagal kurį įrengti
apšvietimo tinklai, kopija;

• Išpildomosios geodezinės nuotraukos;

• Sumontuotų įrengimų ir produkcijos
gamybos pasai;

• Paslėptų darbų patikrinimo aktai;

• Gatvės apšvietimo elektros tinklo statybos
kainos skaičiavimo sąmata;

• Pažyma, kad už atliktus darbus atsiskaityta
su rangovu;

• UAB „Vilniaus apšvietimas“ išduotas objekto 
apžiūros aktas.



Svarbu!

Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos atstovai, įrengtą 
apšvietimo tinklą  priims, jei jis 
įrengtas be trūkumų ir atitinka 
pėsčiųjų kokybės standartą.



Objektų leistinos naudoti galios 
išpirkimas (AB ESO)



Prijungimui prie operatoriaus (AB ESO) tinklų paslaugos 
sutarties sudarymas

• Būtina prijungimo paslaugos sutartį 
sudaryti mokėtojo vardu, t.y. jei paraiška 
buvo pateikta užsakovo ar VMSA vardu, 
prieš sudarant sutartį turite informuoti AB 
ESO atstovus, dėl naujojo vartotojo 
duomenų pakeitimo, pateikiant tam 
reikalingus dokumentus.

• Jei paraiškoje buvo nurodyta, kad bus 
išmani apskaita, tokia apskaita ir turi būti  
sumontuota.

• Neužsakinėkite vienos laiko zonos 
apskaitos.



Apskaitų perrašymas

• Įrengtos apskaitos perrašymas galimas tik 
tuomet, kai iš VMSA yra gautas nurodymas 
pradėti eksploatuoti naujai įrengtą objektą.

• Apskaitos perrašymui sudaromas apskaitos 
duomenų suderinimo aktas, kurį privalo 
pasirašyti abi šalys.





Rekomendacijos siekiamas rezultatas

Siekiama, kad pėsčiųjų infrastruktūra būtų 
suprojektuota ir įrengta taip, kad ja būtu patogu 
naudotis tiek negalia ar specialių poreikių 
turintiems žmonėms, tiek tėvams su vaikų 
vėžimėliais, tiek traumas patyrusiems ar senyvo 
amžiaus žmonėms .



Svarbu

Pėsčiųjų ar dviračių take negali būti 
įrengiami apšvietimo stulpai, kurie 
trukdytu sklandžiam judėjimui.

Visos apšvietimo atramos ir kiti 
įrenginiai  turi būti įrengiami gatvės 
įrenginių juostoje, kuri nėra 
įskaičiuojama į tako plotį, arba už 
tako ribų.



Būtina atkreipti dėmesį

Būtina projekto korektūra, jei 
atliekami darbai pagal seniau 
suderintą techninį projektą ir jame 
suprojektuotas apšvietimo tinklas 
patenka take į pėsčiųjų zoną.


