
   

UAB „VILNIAUS APŠVIETIMAS“ 

 

JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ DARBŲ VYKDYMO UAB „VILNIAUS APŠVIETIMAS” 

EKSPLOATUOJAMUOSE ELEKTROS ĮRENGINIUOSE  

TVARKOS APRAŠAS 

 

IŠOREI 

 

Tikslas: Nustatyti darbų vykdymo Bendrovės objektuose procesus, užtikrinant saugą darbe.  

Taikymo sritis: Šis Aprašas nustato darbų organizavimo ir vykdymo Bendrovės objektuose bei 

Bendrovės nuosavybės ir eksploatavimo ribose esančių įrenginių procesus. 

Susiję teisės aktai: Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 1-207; Saugos 

ir sveikatos taisyklės statyboje, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo 

valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 

(vadovaujantis aktualiomis minėtų teisės aktų redakcijomis). 

Savininkas: Vystymo vadovas 

 

1. Naudojami terminai ir sutrumpinimai 

Nurodomas terminas 

arba sutrumpinimas 

Termino arba sutrumpinimo paaiškinimas 

Bendrovė UAB „Vilniaus apšvietimas“ 

Aprašas Šis Juridinių ir fizinių asmenų darbų vykdymo UAB „Vilniaus apšvietimas” 

eksploatuojamuose elektros įrenginiuose tvarkos aprašas (Aprašas skelbiama 

Bendrovės išoriniame tinklalapyje).  

Bendrovės objektas  Bendrovės nuosavybės teise turimi arba eksploatuojami veikiantys elektros 

įrenginiai, taip pat kitas Bendrovės turtas, kuriame yra veikiančių elektros 

įrenginių, ir/ar kuriuose dirbant yra galimybė prisiliesti ar priartėti nesaugiu 

atstumu prie veikiančių elektros įrenginių.  

Vykdytojas Fizinis ar juridinis asmuo, vykdantis darbus Bendrovės objektuose. 

Vykdytojas atsako už nuomos pagrindais jo pasitelktus fizinius ar juridinius 

asmenis, kurie Vykdytojo vardu atlieka Nurodyme nurodytus darbus ar tam 

tikras darbų dalis, suteikia tam tikrą su darbais susijusią paslaugą arba tam 

tikras reikalingas paslaugos dalis.  

Tarpusavio saugos darbe 

atsakomybės ribų aktas 

Dokumentas, pasirašomas tarp Bendrovės ir Vykdytojų, kuriame nusakoma 

atsakomybė saugos klausimais, dirbant Bendrovės objektuose.  

DSS Bendrovės Darbuotojų saugos ir sveikatos darbuotojas.  

Nurodymas  Rašytinė Vykdytojo darbų vadovo užduotis elektros įrenginiuose saugioms 

darbo sąlygoms užtikrinti, vykdant nurodytos apimties darbus, kurioje 

nustatoma darbo vieta, darbo pradžios ir pabaigos laikas ir saugaus darbo 

atlikimo sąlygos, brigados sudėtis ir už darbuotojų saugą ir sveikatą atsakingi 

asmenys.  

Kitos Apraše neapibrėžtos ir naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos galiojančios 

redakcijos Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse, Saugos ir sveikatos taisyklėse statyboje, 

Statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

 

2. Priedai 

2.1. Prašymas      Priedas 1. 

2.2. Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktas  Priedas 2. 

2.3. Nurodymas     Priedas 3.  
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3. Darbų vykdymo Bendrovės objektuose tvarkos aprašas 

 
1.1 Visi Vykdytojai prieš pradėdami vykdyti darbus privalo gauti Tarpusavio 

saugos darbe atsakomybės ribų aktą (Priedas 2) (toliau - Atsakomybės ribų 

aktas). Asmenims, neturintiems Atsakomybės ribų akto, dirbti Bendrovės 

objektuose draudžiama.  
1.2 Esant poreikiui vykdyti darbus Bendrovės objektuose Vykdytojas pateikia 

prašymą (Priedas 1) ir susijusius dokumentus gauti Atsakomybės ribų aktą. 

2.1 Vykdytojui suteikiamas Atsakomybės ribų aktas dirbti Bendrovės objektuose. 

Parengtą Bendrovės Atsakomybės ribų aktą pasirašo Vykdytojo vadovas arba jo 

įgaliotas asmuo. 

2.2 Atsakomybės ribų aktas prašomiems darbams gali būti pratęstas, jei darbų 

pobūdis ir sąlygos nekinta. Šiuo atveju naujas šio Atsakomybės ribų akto 

galiojimo terminas įrašomas į Vykdytojo ir Bendrovės sudaryto akto skiltį „Darbai 

pratęsiami iki“ ir pasirašo Vykdytojas ir Bendrovės įgalioti asmenys.  

2.3 Jei iki darbų vykdymo pradžios kinta darbų pobūdis ar sąlygos turi būti 

kreipiamasi į Bendrovę dėl naujo Atsakomybės ribų akto išdavimo. 

3.1 Vykdytojas, turintis Atsakomybės ribų aktą pateikia Bendrovės Avarinei 

dispečerinei Nurodymą (Priedas 3) darbų atlikimui. Vykdytojas teikia Nurodymą 

darbų atlikimui pagal reikalavimus nurodytus „Saugos eksploatuojant elektros 

įrenginius taisykles“ ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki planuojamų atlikti 

darbų pradžios. 

3.2 Kiekvieną kartą Vykdytojui pildant Nurodymus, Nurodymo dalyje „Kiti 

reikalavimai“ privaloma pasirinkti pasirašyto Atsakomybės ribų akto numerį ir 

datą. 

3.3 Nurodyme turi būti nurodomi dirbsiantys Vykdytojo darbuotojai. Už 

Vykdytojo darbuotojų saugą ir sveikatą atsako Vykdytojas.  

3.4 Vykdytojas turi paskirti saugos ir sveikatos darbų koordinatorių. Nurodymo 

dalyje „Kiti reikalavimai“ turi būti nurodytas darbų koordinatorius - atsakingas 

Vykdytojo darbuotojas. 

4.1 Prieš darbų pradžią Vykdytojui būtina gauti patvirtinimą dirbti ir informuoti 

Bendrovės dispečerį telefonu (8 686) 17097 apie pradedamus darbus Bendrovės 

objekte. 

5.1 Darbų vykdymas vykdomas vadovaujantis išoriniais ir vidaus teisės aktais. 

Vykdytojas Bendrovės tinkle atlieka darbus griežtai pagal „Saugos eksploatuojant 

elektros įrenginius taisyklių“ reikalavimus. 

5. Kai Vykdytojo darbuotojai vykdys darbus Bendrovės objektuose, visais atvejais 

Vykdytojas privalo paskirti prižiūrintįjį, išskyrus atvejus, nurodytus Nurodymų 

aktualioje redakcijoje. 

5.2 Vykdyti darbus pagal Nurodyme Bendrovės nustatytas rekomendacijas. 

5.3 Pasikeitus Nurodyme nurodytam darbų pobūdžiui ar jų atlikimo sąlygoms, turi 

būti pateiktas naujas Nurodymas darbams atlikti. 

5.4 Bendrovės objektuose dirbantys Vykdytojų darbuotojai privalo su savimi turėti 

energetikos darbuotojo pažymėjimus. Vykdytojas prisiima atsakomybę dėl 

pakeisto savo darbuotojų sąrašo įtraukimo į Nurodymą. 

5.5 Bendrovės objektuose dirbančių asmenų saugą darbe reglamentuojančių 

Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Bendrovės vidaus teisės aktų reikalavimų 

laikymąsi kontroliuoja Bendrovės darbuotojai. 

5.6 Vykdytojas darbų vykdymo metu yra atsakingas už saugios darbo vietos 

palaikymą.  

6.1 Informuoti apie darbų pabaigą Bendrovės dispečerį telefonu  

(8 686) 17097. 

7.1 Pateikti atliktų darbų schemą. 

 


