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Tibias: Nustatyti saugaus darbo organizavimo ir vykdymo Bendroves
Objektuose tvark.

Taikymo sritis: Tvarkos apraas privalomas Bendrovés darbuotojams,
organizuojantiems darbq I paslaugq atiikim4 BendrovEje Er vykdantiems

jq kontroi, prieiüq, bei visiems tretiesiems asmenims, vykdantiems
sutartinius jsipareigojimus.

Suslj vidiniai teisés aktai: UAB ,,Vilniaus vandenys” padalinio vadovo, pareigq, teisiq bei
atsakomybes darbuotojq saugos ir sveikatos srityje apraymas.
UAB ,,Viiniaus vandenys” darbuotojq instruktavimo tvarkos apraks
(VP .18.2.2).
UAB ,,Viiniaus vandenys” vieujq pirkim4 vykdymo tvarkos apraas
VP. 13.2).

UAB ,,Viiniaus vandenys” vieujq pirkimQ sutariq sudarymo ir valdymo
tvarkos apraas (VP.13.3).
Vandentiekio ir nuolekq tinkiq, frenginiq, statinig ar pataipq perdavimo
priémimo pagal panaudos sutartj tvarkos apraas
Infrastrukiuros investicinii.j projektq planavimo Er vaidymo Ivarkos

tn-fl,,-,’

Nuorodos: Lietuvos Respublikos Oarbuotojq saugos ir sveikatos jstatymas (aktuaii
redakcija).
Darbuotojq saugos ir sveikatos instrukcijij rengimo Er darbuotojq,
darbdaviq susitarimu pasiqstq iaikinam darbui j imonc i kitos jmonês,
instruktavimo tvarkos apraas (aktuaii redakcija).
Darbovieiq jrengimo statybvietêse nuostatal (aktuaii redakcija).

Saugos ir sveikatos taisykies statyboje DT 5-00 (aktuaii redakcija).
Vaistybines darbo inspekcijos Metodines rekomendacijos vykdant
darbus vandentvarkos jmonEse (aktuali redakcija).

Savininkas: Darbq saugos skyrius.
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Rangovq saugaus darbo organizavimo ir vykdymo (JAB ,,Vilniaus vandenys” objektuose Warkos apraas

1. Naudojami terminal ir sutrumpinimai

Nurodomas terminas arba
. Termino arba sutrumpinimo paaiskinimas

sutrumpinimas

Aktas Tarpusavio saugos darb atsakomybes ribq aktas (paslaugq teikimui),

Tarpusavio saugos darbe atsakomybes ribq aktas - leidimas (statybos

darbams),
Tarpusavio saugos darbe atsakomybEs ribq aktas (inineriniams

tinklams ne BendrovEs teritorijoje).

Atsakingas asmuo Darbuotojas, paskirtas Objekte vykdyti, kontroliuoti teikiamq paslaugq

I darbt. kokybç, buti atsakinu u darbuotojq saug ir sveikat, gaisrinq

ir aplinkos apsaug Objekte ir esant butinumul (atsifvelgiant j darbq

pobudj) vykdys Objekto statybos darbq technin pri&iür. Nurodytas

pirkimo-pardavimo sutartyje.

BAS Biuro administravimo skyrius.

Bendrové UAB ,,Vilniaus vandenys”.

Darbuotojq saugos ir 5veikatos Norminiai teisés aktai, kurluose nustatomos, keiëiamos arba

norminiai teisés aktai pripajstamos netekusiomis galios teisés normos (jstatymai, Seimo,

VyrlausybEs nutarimal, socialines apsaugos ir darbo ministro arba io

ministro su kitu ministru (kitais ministrais), sveikatos apsaugos
ministro, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo

inspektoriau5 patvirtinti darbuotoJq saugos ir sveikatos norminiai teisés
aktai).

DSS Darbg saugos skyrius.

‘ DS specialistas Darbij saugos skyriaus darb4 saugos specialistas.

DS vadovas Darbq saugos skyriaus vadovas.

DVS Bendrovéje naudojama elektroninè inlormaciné dokumentq iialdymo
sistema, apimanti dokumentq apskait, derinim, saugq pasiraym4 /
tvirtinim hpi cII”nhima

Objektas Bendrovel priklausantis statinys, teritorija, veikiantis jrenginys ir
ininerinis tinklas ne Bendrovés teritorijoje.

Padalinio vadovas Bendrové5 strukturinio padalinlo vadovas, kuris paskirtas gaIiotu
asmenlu pagal Bendrovés padalinlo vadovo, pareigq, teisiq bei
atsakomybes darbuotojq saugos ir sveikatos srityje apraym.

Padalinys Bendroves organizacinés valdymo struktUros struktOrinis vienctas
(tarnyba, departamentas, skyrius, grupé ar kt.).

Pirkimq specialistas Bendrovés Pirkimq skyriaus darbuotojas, kuris nustatyta tvarka

organizuoja ir atlieka pirkimus.

Rangovas Fizinis ar juridinis asmuo, pageidaujantis vykdyti rangos darbus ar teikti
paslaugas Bendrovés Objektuose sudarytq sutarëiq tarp Jo ir Bendroves

pagrindu.

Subrangovas Fizinis ar Juridinis asmuo, pageidaujantis vykdyti darbus ar teikti
paslaugas Bendrovés objektuose sudarytq sutariq tarp jo ir Bendroves
Rangovo pagrindu, taip pat Jo pasitelktas subrangovas, sub
subrangovas ir kiti tretieji asmenys.

Usakovas Bendroves Padalinio vadovas usakanantis rangos darbus I paslaugas

Tvarkos apraas Rangovq saugaus darbo organizavimo ir vykdymo UAB ViIniaus

vandenys” objektuose tvarkos apraas.
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Rangov4 saugaus darbo oranizavimo ir vykdymo (JAB 0ViIniaus vandenvs” objektuose tvarkos apraas

2. Bendrosio5 nuostatos

2.1. is Tvarkos apraas yra Bendrovés kokybAs vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos

dokumentas, kuris nustato saugaus darbo organizavimo irvykdymo Bendroves Objektuose tvarkq bei

leidimo teikti paslaugas I vykdyti darbus BendrovEs Objektuose reikalavimus (VP.18.6.1).

2.2. U±sakovas ir Rangova5 rengiant Akt4 privalo vadovautis darbuotojq saug ir sveikat4 darbe

reglamentuojaneiais Darbuotojq saugos ir sveikatos norminlais teisEs aktais, UAB ,,Vilniaus vandenys”

darbo tvarkos taisykiemis, darbuotojq saugos ii sveikatos instrukcijomis ir kitais norminials

dokumentais reglamentuojanëias darbus vandentvarkos imonEse.
2.3. tflsakovas privalo:
2.2.1. paskirti Atsakingus asmenis, kurie kontroliuos teikiamq paslaugq / darbi vykdym4 ir esant butinumui

vykdys Objekto statybos darbq technin prieiür4;

2.2.2. kontrolluoti Rangovo darbuotojq, atliekanEiq darbus ii I arba teikianeiq paslaugas Bendroveje

Objektuose, saugos darbe reikalavimq laikym4si.
2.4. UAB Vilniaus vandenys” Pirkimq skyriaus Pirkimq specialistai, wkdantys paslaugq / darbtj pirkimo

proceduras pirkimo 9lygose nurodo, kad Rangovul galios is Tuarkos apraas (iskyrus 4115 priedus).

io Tvarkos aprao nuostatos ir kiti reikalavimal, kuriuos Wsakovas kelia Rangovul, turi bUti aprayti

pirkimq techninéje specifikacijoje — nurodant informacij ir i 4 irS priedq, su kuria turi susipa!inti

Rangovas.
2.5. Pirkimq specialistas, vykdantys pirkimo proceduras, sutartyse ui saugos darbe reikalavimq

paeidimus privalo numatyti sankcijas Rangovams.

3. Reikalavimai Rangovq dokumentams irjtj pateikimas

3.1. msakovo DSS specialistas, prie pradedant Rangovul teikti paslaugas at vykdyti darbus Bendrovéje,

privalo sudaryti ir su Rangovu pasirayti Akt4 (1, 2 it 3 priedai), kuriame turi bULl numatytos

priemonEs, uitikrinanëios darbuotojtj saug4 ir sveikat Objektuose.

3.2. Akto sudarymo eiga apraoma ,,Rangovq saugaus darbo organizavimo it vykdymo UAB ,Vilniaus

vandenys” Objektuose, pagrindinEs atsakomybes sub-procese” 4 priede, 0 sub-proceso eiga grafikai

atvaizouota eigos scnernoje 5 prieoe.

3.3. Akto sudarymui Rangovas turi pateikti Praym4 del leidimo pradeti teikti paslaugas / atlikti darbus
Bendrovés Objektuose (6 priedas) irjo priedus.

3.4. Rangovas prie tris darbo dienas privalo informuoti Ukakovo Atsaking4 asmenj apie Objekte
dirbanEiij darbuotojtj arba mechanizmq pakeitim4. Keiiant arba papildant s4ra4 naujai5

darbuotojais, Rangovas privalo pateikti nauj4 piln4 darbuotojq s4ra. Sraas teikiamas atskiru
vadovo at jo jgalioto asmens pasiraytu dokumentu.

3.5. Kai viename Objekte vykdo darbus du ar daugiau Rangovi arj Subrangov arba kai viename Objekte

dirbs vieno Rangovo kelios brigados, Rangovas privalo paskirti statinio statybos 5aug05 ir sveikatos

darbe koordinatoriq (tik statybos darbams) ir apie tai ratu informuoti Ufsakov pridedant priskyrimo

bei statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriaus kvalifikacijos kopijas.

3.6. Rangovas gall pasitelkti tik tuos Subrangovus, kuriuos nurode PasiUlymo metu it kurie atitinka pirkimo

s4lygq reikalavimus.

3.7. Jeigu Rangova5 sutartyje numatytiems darbams at(ikti non samdyti kit4, nei nurodyta PasiUlyme,

Subrangov4, jis privalo prie tal gauti ratik (ñsakovo sutikim4 del pasininkto Subrangovo bei
pateikti Uisakovui dokumentus, patvirtinanius Subrangovo kvalifikacijos atitikim pirkimo slygose

nustatytiems reikalavimams.

3.8. Rangovas vykdydamas darbus Wsakovo Objekte, kuriame Uãsakovas nevykdo veikios it / arba néra

Usakovo darbuotojq, privalo nusistatyti darbij organizavimo it vykdymo tvark4, uhikninanñ

darbuotojt.1 saug ir sveikat4.

UAB ,,Vilniaus vandenys” Puslapis 3 i S



Rangovq saugaus darbo organizavimo ir vykdymo UAB ,,Vilniaus vandenys” objektuase tvarkos apraas

4. Rangovo saugaus darbo organizavimas ir vykdymas

4.1. Prie darbq pradiiq, Usakovo Atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo Atsaking asmenj u

darbuotojQ saug ir sveikat ,,Darbuotojq saugos ir sveikatos instrukcija, dirbaniam pagal statybos

rangos ar pasiaugq teikimo sutartj UAO ,,Vilniaus vandenys” objektuo5e Nr. 114”, supatndina su

Darbo tvarkos taisykiemis, inlormuoja apie esamus ir galimus rizikos veiksnius Usakovo Objekte,

nurodo priemones kaip nuo jq apsisaugoti arba jq ivengti. Instruktavim jformina Padalinio

Darbuotojq saugos ir sveikatos instruktavimq darbo vietoje registracijos urnaIe.

4.2. Darbq vykdymui ar paslaugq teikimui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gall veikti (atsirasti)

rizikos veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamti darbq pobud2io, Rangovo jsakymu paskirtas Rangovo

Atsakingas asmuo privalo iduoti paskyr — Ieidim darbq vadovui pagal Rangovo jmonéje galiojanciq

paskyrtj — Ieidimq pavojingiems darbams idavimo tvarlq.

4.3. Prie 5tatybos darbq pradii Objekte, Uisakovo ir Rangovo Atsakingi asmenys jformina ,,StatybvietEs

perdavimo — priêmimo akt” (7 priedas) kartu su Aktu (2 priedas).

4.4. Rangovas, kai statybvietEje darbq trukmé ilgesne kaip 30 darbo dienq ii vienu meW dirbs daugiau

kaip 20 darbuotojq, arba darbq apimtis numatoma didesne kaip 500 mogaus darbo dienq (pamainq),

ne véliau kaip prie 10 kalendoriniq dienq iki statybos darb4 pradfios, privalo pateikti Vaistybines

darbo inspekcos teritoriniam skyriui iankstinj praneim apie statybos pradi (8 priedas).

4.5. Rangovo darbuotojai j Usakovo teritorij, patalpas jleithiami pateikus galiojantj darbo paymêjim

ir pagal Iflsakovui pateikt darbuotojq sraq.
4.6. j Usakovo teritorij, patalpas draud±iama jleisti darbuotojus in arba jrang4 nenurodyt Usakovui

pateiktuose darbuotojq in arba jrangos, mechanizmq bei transporto priemoniQ 9rauose.

4.7. Rangovo darbuotojams drauthiama jeiti j veikianiq jrenginiq patalpas, atitvert teritorij be

Atsakingo darbuotojo ui Objekt ir / arba statybos darbQ ykdym ir negavus Uisakovo leidimo.

4.8. Rangovo darbuotojai darbo metu, darbui naudojamas methiagas, jrenginius, jrankius, pagalbines

priemones bei susidariusias statybines atliekas in iukles privalo sandEliuoti Uisakovo nurodytoje

Objekto vietoje.
4.9. Rangova5 darbui naudojamus kilnojamus elektros jrankius, Wiestuvus privalo prisijungti Wsakovo

Misakingo asmens nurooytoje vietoje. tsant butinumui prijungimas jtorminamas ,,Mtsakomybiq 1104

aktu (vartojant eiektr)”, u kunio sudarym4 atsakingas Bendroves Energetikos departamentas.

Rangovas tuni turéti savo apskaitos prietais (-us), pagal kurluos turés atsiskaityti Usakovui u

suvartot elektros energij.

4.10. W Rangovo darbuotojq aprilpinima darho jrankiais, darbo priemonémis, asmeninémis ir

kolektyvinemis apsaugos priemonEmis, higienos, pirmosios pagalbos bei gaisrinés saugos
pniemonémis atsako Rangovas.

4.11, Rangovo darbuotojai turi dévéti varius ir tvarkingus darbo rubus, pagal kuniuos bOttj nesunku

nustatyti, kokiam Rangovui pniklauso darbuotojas, t. y. ant rübq tuni bGti nurodytas jmonès

pavadinimas in / an prekiq / paslaugq enklas.
4.12. Prie Rangovui pasitelkiant Subrangovus sutantyje numatytiems darbams atlikti, Rangovas privalo

pasinayti su Subrangovais tanpusavio saugos darbe atsakomybes nibq aktus ir uhikrinti, kad jie

laikyttjsi aktuose nunodytq reikalavimq.

4.13. Rangovas atsako ui savo in Subrangovo darbuotojt1 saug ir sveikat4 bei gaisrin saugq, su5ijusi su
danbq technologija numatytoje darbo vietoje.

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Rangovo ir Wsakovo darbuotojai (atstovai), pasira iame Tvankos aprae nurodytus dokumentus

an savo paraais paWirtinç dokumentuose padarytus tam tiknus jraus, atsako u atitinkamij

dokumentq ar jraq tinkam jfonminim in juose pateiktos informacijos teisingum.
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Rangovq saugaus darbo organizavimo ir vykdymo UAB ,,Vilniaus vandenys” objektuose Warkos apraas

5.2. Rangovas privalo kontrolluoti ir uhikrinti, kad darbus atliks arba paslaugas suteiks darbuotojai, kurie

yra instruktuoti ir inlormuoti apie esamus ir galimus rizikos veiksnius Wsakovo Objektuose, turintys

tinkam kvalifikacijos numatytiems dathams atlikti,

5.3. Aktas sudaromas 2 (dviem) vienod juridin gali turinëiais egzemplioriais, po 1 (vien) egzemplioriq

kiekvienai aIiai: vienas egzempliorius perduodamas — Rangovui, Usakovo egzempliorius saugomas

DSS.
5.4. Uisakovo Padaliniq vadovai, Atsakingas asmuo (-ys) organizuojantis Rangovo paslaugq teikim /

darbq vykdym, D5S turi teisç kontrolluoti, kaip Rangovo darbuotojai laikosi darbuotojq saugos ir

sveikatos, gaisrinés saugos ir aplinkosaugos taisykliq reikalavimq bei tikrinti darbuotojq blaivum4 ir /
arba apsvaigim nuo narkotiniq, psichotropiniq ar kit4 psichik veikianiq methiagq.

5.5. jvykus nelaimingam atsitikimul darbe Usakovo Objektuo5e, nelaimingq atsitikimq tyrimq

organizuoja Rangovas, kviesdamas jame dalyvauti U1sakovo atstov4.

5.6. is Tvarkos apraas gall büti keiiamas ir papildomas Bendrovés vadovo jsakymu, keiiantis Lietuvos

Respublikos teisés aktams reglamentuojantiems darbuotojq saug ir sveikat.

5.7. W savalaikj Tvarkos aprao ir jo priedq atnaujinim ar keitim atsako Bendroves DSS.

6. Priedal

6.1. 1 priedas. Tarpusavio saugos darbe atsakomybes ribq aktas (paslaugq teikimui).

6.2. 2 priedas. Tarpusavio saugos darbe atsakomybes ribq aktas — leidimas (statybos darbams).

6.3. 3 priedas. Tarpusavio saugos darbe atsakomybEs ribi aktas (inineriniams tinklam5 ne Bendrovés

teritorijoje).
6.4. 4 priedas. DSS prevencijos organizavimo proceso eigos schema (vieai neskelbiama).

6.5. 5 priedas. DSS prevencijos organizavimo proceso veiksmq apraymas (vieai neskelbiama).

6.6. 6 priedas. Praynio del leidimo pradéti teikti paslaugas / atiikti darbus Bendrovés Objektuose forma.

6.7. 7 priedas. Statybvietes perdavimo — priémimo aktas.

6.8. 8 priedas. Iiankstinio praneimo apie statybos pradi forma.
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1 priedas

TARPUSAVIO 5AUG05 DARBE ATSAKOMYBES RIBI) AXTAS

(PASLAUGQ TEIKIMUI)

20 m
Vilnius

USAK0VAS UAB 0VILNIAUS VANDENYS”, atstovaujama:

d

(pareigos, vardas, pavarde)

ii RANGOVAS atstovaujama:

(hzinio asmens vardas, pavarde a, juridinlo asmens pavadinimas)

sudaréme j Tarpusavio saugos darbe at5akomybês ribq akt (toliau — Aktas), susitardami, kad dirbant iemiau

ivardintus darbus:

(ubekto pavadinimas, darbs pavadinimas, prnjckta N,., darbo vietos ribos pa!ymètos pridedamame brèinyje I, pan.)

nustatoma tokia tvarka ir atsakomybe:

RANGOVAS:

1. Rangovo personalas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojq saugos ir sveikatos jstatymu,

Metodinemis rekomendacijomis, vykdant darhus vandentvarkos jmonése, Bendrosiomis gaisrinés

saugos taisyklemis, Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklemis, Darbo jrenginiq naudojimo

bendraisiais nuostatais, Kelimo kranq naudojimo taisyklemis, Darbuotoj aprüpinimo asmeninémis

apsaugos priemonémis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos enklq naudojimo darbovietése

nuostatais ir kitais gaIiojaniais darbuotojq saugos ir sveikatos teisés aktais, techninials reglamentais,

standartais, metodiniais nurodymais reglamentuojanöais saugaus darbo organizavimo reikalavimus,

darbams numatytiems Rangos darbq sutartyje.

2. Rangovas paskiria atsaking u darbuotojq saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos

tiltiknnim objekte.
Paskirtas atsakingu:

__________________________________________________________________________

Irangovo warkomojo dokumento data rN,., paskirto asmens parelgos, ‘jardas, pavarde,

dokurnentq patvirtinanàq atsakomybe ir kompetencij data ir N,.)

3. Rangovo paskirtas atsakingas asmuo ui darbuotojq saug ir sveikat, gaisrin ir aplinkos saugq

paslaugq teikimo objekte privalo:

3.1. instruktuati Rangovo darbuotojus darbuotojq saugos ii sveikatos, gaisrinés saugos ir ap?inkosaugos

klausimais;
3.2. uftikrinti, kad Rangovo darbuotojal, teikiantys sutartyje numatytus paslaugas objekte, bUtq apmokyti

ir turéttj visus reikiamus gaIiojanius paiyméjimus (atestatus);
3.3. prie paslaugq teikimo pradi, informuoti Rangovo darbuotojus apie esamus ir galimus rizikos

veiksnius, gaIinius pakenkti jq sveikatai,

3.4. pavojingus darbus vykdyti pagal Rangovo jmonéje galiojanëiq pavojingq darbq vykdymo tvark;

3.5. pavojingij darbq zon, kurioje gall veikti (atsirasti) pavojingi ir / arba kenksmingi veiksniai, aptverti

signaliniais aptvarais ir paienklinti saugos ir weikatos apsaugos enkIais teisés aktais nustatyta tvarka;

3.6. aprOpinti Rangovo darbuotojus tinkamomis kolektyvinémis ir asmeninEmis apsaugos priemonémis bei
kontroliuoti jq naudojim;

3.7. kontroliuoti, kad Rangovo darbuotojal darbo metu laikyt’.si saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos

reikalavimq, nurodytq jrenginiq naudojimo instrukcijose ir priiUri pavojingq darbq atlikim darbo vie
tose;

3.8. paslaugq teikimo vietoje turéti pirmines gaisro gesinimo priemones bei pirmosios pagalbos rinkinius;

3.9. kontroliuoti, kad paslaugq teikimo vietose Rangovo darbuotojai Iaikytqsi tvarkos ir varos;

3.10. utikrinti, kad darbuotojai paslaugq teikimo metu netrukdys Usakovo darbuotojams;

3.11. prie 3 darbo dienas informuoti Usakov apie objekte dirbaniq darbuotojq arba mechanizm4 pakei

tim4;

Tarpusavio saugos darbe atsakomybes ribq aktas (paslaugq teikimui)
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3.12. kontroljuoti, kad Rangovo darbuotojal paslaugq teikimo metu, darbui naudojamas methiagas, jrankius,

pagalbines priemones ir iukIes sandeliuotq Usakovo nurodytoje vietoje;

3.13. kontrolluoti, kad Rangovo darbuotojai, esantys BendrovEs teritorijoje, bUtq blaivus ir neapsvaigq flue

narkotiniq, psichotropiniq ar toksiniq mediiagq, medicininiq preparatq;

3.14. prie pasIaugt teikimo pradi informuoti ir suderinti paslaugos teikimo Iaik su lflsakovo atsakingais

asmenimis
3.15. uilikrinti, kad Rangovo darbuotojai bötq supaindinti ir Iaikytqsi Utsakovo nustatytq ,,Darbuotojij sau

gos ir sveikatos instrukcijos, dirbaniam pagal statybos rangos ar pasIaugt teikimo sutartj UAB ,,ViI

niausvandenys” objektuose, Nr. 114” reikalavimq.

4. Darbq prad2ia: 20 m.

________________

d. Darbq pabaiga: 20 m.

_________________

d.

5. Paslaugq teikimo siygos bei darbui naudojami jrenginiai, mechanizmai:

________________________

(darbai udarose ir sunkial prieinamose erdvese, prie veikianeiq jrengimq, mecbanlzmq, galimas sqlytis su nuotekomis ir dumblu, darbai
aukkvje, darbui naudojami jrenginiai, mechanizmai Ir panaiiai)

6. Rangovas atsako, kad paslaugos bus pradetos teikti tik jgyvendinus io Akto 3 punkte nurodytas priva

lomas priemones, uhikrinanias darbuotojti saugq irsveikat.

7. Rangovas inlormuoja Wsakovo atsakingus a5menis, kad objekte darbai visRkai baigti.

8. Rangovas atsako cil savo darbuotojtj saug ii sveikat, gaisrin saug susijusi su darbq technologija

numatytoje darb4 atlikimo vietoje.

9. )vykusius nelaimingus atsitikimus su Rangovo darbuotojais tirs ir apskaitys Rangovo komisija. j tyrimo

komisij turi büti pakviestas UAB ,,Vilniaus vandenys” paskirtas darbuotojas.

USAKOVA5:

10. Iki darbq prad2ios Rangovo paskirt atsakingu ui darbuotojq saug ir sveikat, gaisrin ir aplinkos ap

saug objekte

_______________________________

supaiindina su Vidaus darbo tvarkos taisyklémis,
(padalinlo pavadinimas)

informuoja apie esamus ir galimus rizikos veiksnius U1sakovo objekte bel instruktuoja ,,Darbuotojq

saugos ir sveikatos instrukcija, dirbanëiam pagal statybos ranges ar paslaugq teikimo sutartj UAB ,,ViI

niaus vandenys” objektuose Nr. 114”.
Instruktavima5 jforminamas

______________________________________

darbuotojq saugos ir sveikatos
(struktOrinia padalinia pavadinimas)

instruktavim darbo vietoje registracijos iurnale.
Atsakingas asmuo:

(strukturinlo padalinlo pavadinimas, u1sakowo atstovaujania asmens pareigos. va,das, pavarde)

11. Operatyviai sprçsti visus klausimus, susijusius su sutartyje numatytais darbais.
Atsakingas asmuo:

IstluktOrinio padalinlo pavadinimas. uhakovo atsiovaujanf it asmens pareigos, vardas. pavarde

PRIEDAI:
1.
2.

LäSAKOVAS RANGOVAS

UAB,, ViIniaus wondenys”

(1monés pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardEl

(paraas) (paraas)

Tarpusavio saugos darbe atsakomybés ribq aktas (pasaugq teikimui)



2 priedas

TARPUSAVIO 5AUG05 DARBE ATSAKOMYBES RIBI) AKTAS - LEIDIMAS
(STAnBOS DARBAMS)

20 m
Vilnius

U±SAKOVAS UAB ,,VILNIAUS VANDENYS”, atstovaujama:

d.

(pareigos, vardas, pavardé)

ir RANGOVAS atstovaujama:

(fizinlo asmens vardas, pavarde ar juridinio asmens pavadinimas)

sudarEme j Tarpusavio saugos darbe atsakomybes ribq akt (toliau —Aktas), susitardami, kad dirbant emiau

iWardintus darbus:

(objeklo pavadinimas, darbQ pavathnimas, projekta Ni,, darbo vietos ribos paymetos pridedamame bre±inyje Ii pan.)

nustatoma tokia tvarka ir atsakomybé:

RANGOVAS:

1. Rangovo personalas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotoj4 saugos ir sveikatos jstatymu,

Saugos ir sveikatos taisyklemis statyboje OT 5-00, Darbovieëiq jrengimo statybvietese nuostatais,
Vandentiekia ir nuotek4 aIinimo tinklq tiesimo darbq taisyklemis, Metodinemis rekomendacijomis,

vykdant darbu5 vandentvarkos jmonése, Bendrosiomis gaisrinés saugos taisyklemis, Saugos

eksploatuojant elektros jrenginius taisyklemis, Darbo jrenginiq naudojimo bendraisials nuostatais,

Kélimo kranq naudojimo taisyklêmis, Darbuotojq aprüpinimo asmeninémis apsaugos priemonémis

nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos enkIq naudojimo darbovietese nuostatais ii kitais

gaIiojaniais darbuotojq saugos ir sveikatos teisés aktais, techninials reglamentais, standartais,

metodiniais nurodymais reglamentuojaneiais saugaus darbo organizavimo reikalavimus, darbams

numatytiems Rangos darbq sutartyje.

2. Rangovas paskiria atsakingu u statybos darbq vykdym objekte.

Paskirtas atsakingu:

__________________________________________________________________________

(rangovo tvarkomajo dokumento data ii Nr., paskirto asmens pareigas, vardas, pavarde,

dakumentq patvirtinaniq atsakDmyb ir kompetencijq data ir Nr,)

3. Rangovas paskiria atsaking u darbuotojq saugos ii sveikatos, gaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos

uhikrinim objekte.
Paskirtas atsakingu:

__________________________________________________________________________

frangovo tvarkomo)o dokumentu data ir Nr paskirto asmens pareigos, vardas, pavarde,

dokumentq patvirtinanàq atsakomybq ii kompetencij data Ii Nr.)

4. Rangovo paskirto atsakingu u darbuotoj4 saug ir sveikatq, gaisrinq ir aplinkos apsaug statybos darbq

objekte funkcijos:
4.1. instruktuoti Rangovo darbuotojus darbuotojq saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos ir aplinkosaugos

klausimais;
4.2. ui.tikrinti, kad Rangovo darbuotojai, vykdantis sutartyje numatytus darbus objekte, bOtq apmokyti ir

turétq visus reikiamus gaIiojanius paymEjimus (atestatus);

4.3. prie darbq pradfi4 informuoti Rangovo darbuotojus apie esamus ir galimus rizikos veiksnius, gaIinius

pakenkti jq sveikatai.
4.4. pavojingq darbq zon, kurioje gall veikti (atsirasti) pavojingi ir / arba kenksmingi veiksniai, aptverti

signaliniais aptvarais ir paienklinti saugos ir sveikatos apsaugos enklais teisés aktais nustatyta tvarka;

4.5. kontroliucti, kad pavojingq darbq zonoje dirbtq tik Rangovo darbuotojai ii nevykdytq darbq uf
pavojingij darbq zonos ribq;

Tarpusavio saugos darbe atsakomybés ribQ aktas — leidimas (statybos darbams)



4.6. darbams su potencialial pavojingais jrenginiais bei pavojingq darbij vykdymui irayti paskyr4 — ieidim4

____________________________

vadovo jsakymu paskirtas atsakingas asmuo pagai Rangovo jmonéje
(fIzinlo asmens vardas, pavarde ar juridinlo asmens pavathnimas)

gaiiojani paskyrq — Ieidimq pavojingiems darbams idavimo tvark;
4.7. aprUpinti Rangovo darbuotojus tinkamomis kolektyvinemis irasmeninémis apsaugos priemonémis bei

kontrolluoja jq naudojim;
4.8. kontroliuoti, kad Rangovo darbuotojai darbo metu iaikytqsi saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos

reikatavimq, nurodytq jrenginiq naudojimo instrukcijose ir priiOri pavojingq darb4 atiikim darbo vie
tose;

4.9. statybos darbq vykdymo viet aprüpinti pirminémis gaisro gesinimo priemonémis bei pirmosios pagal
bos rinkiniais;

4.10. kontroiiuoti, kad darbo vietose Rangovo darbuotojai Iaikytqsi tvarkos ir varos;
4.11. prie 3 darbo dienas informuoti uzsakov4 apie objekte dirbanàii darbuotojq arba mechanizniq pakei

tim;
4.12. kontroiiuoti, kad Rangovo darbuotojai darbo metu, darbui naudojamas mediiagas, jrenginius, jrankius,

pagalbines priemones bei 5usidariusias statybines atliekas ir iukIes sandeiiuotq Wsakovo nurodytoje
vietoje;

4.13. kontroiiuoti, kad Rangovo darbuotojai, esantys Bendroves teritorijoje, bütg blaivüs ir neapsvaig nuo
narkotiniq, psichotropiniq ar toksiniq methiagq, medicininiq preparatq;

4.14. uRikrinti, kad Rangovo darbuotojai butq supaindinti ir iaikytqsi Usakovo nustatytq ,,Darbuotojq sau
gos ir sveikatos instrukcijos, dirbaniam pagal statybos rangos ar pasiaugq teikimo sutartj UAB ,,ViI
niaus vandenys” objektuose, Nr. 114” reikaiavimq.

5. Darbq prathia: 20 m.

________________

d. Darbq pabaiga: 20 m.

_________________

d.

6. Darbq vykdymo siygos bei darbul naudojami jrenginiai, mechanizmai:

______________________

(darbal udarose ir sunkial prieinamose erdvese. prie veikianfiq jrengimj, mechanizmq, galimas sIytis su nuotekomis ir dumblu. darbai
aukQyje, darbui naudojami renginiai, mechanizmai iT panaiai)

7. Rangovas atsako, kad darbal

________________________________________

bus pradeti tik jgyvendinus
(sutarties numoris)

privaiomas priemones, uftikrinanëias darbuotojq saug ir sveikat (vykdant Saugos ir sveikatos tai
sykhq statyboje DT 5-00 reikalavimus):

Lii. . . . . Athkimo
Priemornq pavadinimas . . Vykdytojas

Nr. terminai

8. Atlikus sutartyje numatytus darbus, Rangovas informuoja Usakovo statiniq statybos techninj priiüré
toj4 ir struktürinio padalinio atsaking asmenj, kad objekte darbai visikai baigti, methiagos, jrankiai,
pagalbines priemonés R darbo vietq surinktos.

9. jvykusiu neiaimingus atsitikimus su Rangovo darbuotojais tirs ir apskaitys Rangovo komisija. tyrimo
komisij turi bUti pakviestas UAB ,,Vilniaus vandenys” paskirtas darbuotojas.

10. Rangovas atsako u savo darbuotojq saug ir sveikat, gaisrin saug susijusi su darbq technologija
numatytoje darbq athkimo vietoje.

11. Prie pasiteikiant Subrangovus pasiaugq teikimo darbams atiikti, pasirayti su Subrangovais Tarpusavio
saugos darbe atsakomybés ribq aktus ir uhikrinti, kad jie iaikytqsi akte nurodytq reikaiavimq.

Tarpusavio saugos darbe atsakomybes ribq aktas — ieidimas (statybos darbams)



3

USAKOVAS:

12. Iki darby pradiios Rangovo paskirt atsakingu u darbuotojq saug ir sveikat, gaisrinç Er aplinkos ap

saug4 objekte

__________________________________

supaindina su Vidaus darbo tvarkos taisyklémis,
(padalinic pavathnimas)

nformuoja apie esamus ir galimus rizikos veiksnius Uisakovo objekte beE instruktuoja ,,Darbuotojq

saugos ii sveikatos instrukcija, dirbaniam pagal statybos rangos ar paslaugq teikimo sutartj UAB ,,ViI

niaus vandenys” objektuose Nr. 114”.
Instruktavimas jforminamas

______________________________________

darbuotojq saugos Er sveikatos
(struktürinio padaflnio pavadinimac)

instruktavimq darbo vietoje registracijos iurnale.

Atsakingas asmuo:
(sinitturinic padalinin pavad;nimas, uisakovo atstavaujanio asmens pareigas, vardas. paaardO)

13. Operatyviai sprçsti visus statybos darbq objekte ikyIaneius klausimus, susijusius su sutartyje

numatytais darbais.
Atsakingas asmuo:

(struktUrinio padalinla pavathnimas, uisflavo atstuvaujania asmens pareigos. vardas. pavarde)

14. Rangovul jgyvendinus io Akto 7 punkte nurodytas priemones, uThkrinanëias darbuotojq saug Er svei

kat, surayti Akt — Ieidim, Ieidiantj pradEti wkdyti sutartyje numatytus darbus.

Atsakingas asmuo:
(strukturinio padalinlo pavadinimas. uisakavo atstavaujanëio asmens pareigos, vardas, pavarde)

15. Usakovas paskiria statiniq statybos techninj priiürétoffi.

Atsakingas asmuo:
(struktürinio padalinia pavadinimas, utsakoo atstovauanëio asmens pareigos, vardas, pavardé)

PRIEDAI:
1.
2.

U2SAKOVAS RANGOVAS

UAB,, Vilnicus vandenys”

(jmonEs pavadinimas)

(pareigos. vardas, pawarde) (pareigos. vardas. pavarde)

(paraas) (paraas)

Tarpusavio saugos darbe atsakomybes ribq aktas— leidimas (statybos darbams)



TARPUSAVIO SAUGOS DARBE ATSAKOMYBES RIBQ AKTAS

(IN2INERINIAI TINKLAI NE BENDROVES TERITORIJOJE)

20 m
Vilnius

U2SAKOVAS UAB ,,VILNIAUS VANDENVS”, atstovaujama:

ci.

(pareigos, vardas, pavarde)

ir RANGOVA5 atstovaujama:

(flzinio asmens vardas. pavarde ar juridinio asmens pava&nimas)

sudareme j Tarpusavio saugos darbe atsakomybes ribq akt (toliau —Aktas), susitardami, kad dirbant emiau
livardintus darbus:

(objekto pavadinmas, darbq pavadinimas, projekto Nr darba views ribas pajymetos pridedamame bréLnyje Ir pan)

nustatoma tokia tvarka ii atsakomybe:

RANGOVAS:

1. Rangovo personala5 privalo vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojq augos ir sveikatos jstatymu,
Saugos ir sveikatos taisyklemis statyboje DT 5-00, Darbovieëiq jrengimo statybvietese nuostatais,

Vandentiekio ir nuotektj aIinimo tinklq tiesimo darbq taisyklEmis, Metodinémis rekomendacijomis,

vykdant darbus vandentvarkos jmonêse, Bendrosiomis gaisrinés saugos taisyklemis, Saugos
eksploatuojant elektros jrenginius taisyklémis, Darbo jrenginiq naudojimo bendraisiais nuostatais,

Kélimo kranq naudojimo taisyklemis, Darbuotojq aprüpinimo asmeninémis apsaugos priemonémis

nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos enkIti naudojimo darbovietese nuostatais ir kitais
galiojanëiais darbuotojq saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais,

metodiniais nurodymais reglamentuojanEiais saugaus darbo organizavimo reikalavimus, darbams
numatytiems Rangos darbtj sutartyje.

2. Rangovas paskiria atsakingu u statybos darbq vykdym4 objekte.
Paskirtas atsakingu:

__________________________________________________________________________

(rangovo tvafkomoJo dokumento data ir Nr,, paskrto asmens pareigos, vardas, pavarde,

dokurnentq patvirtinaniq atsakomyb ir konpetencij4 data ir Nr)

3. Rangovas paskiria atsaking ui darbuotojq saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos
utikrinim objekte.
Paskirtas atsakingu:

__________________________________________________________________________

(rar.govo tvarkomojo dokumento data ir Nr., pa5kirto asmens pareigos, vardas, pavarde,

dokumentQ patvirttnaniq atsakomyb it kompeten:ij data I, Nr.)

4. Rangovo paskirto atsakingu ui darbuotojq saug ir sveikat, gaisrinç ir aplinkos apsaug statybos darbq

objekte funkcijos:
41. instruktuoti Rangovo darbuotojus darbuotojq saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos ir aphnkosaugos

klausimais;
4.2. uhikrinti, kad Rangovo darbuotojai, vykdantis sutartyje numatytus darbus objekte, bütq apmokyti ir

turEtq visus reikiamus gaIiojanius payméjimus (atestatus);
4.3. prieS darbq prathi4 informuoti Rangovo darbuotojus apie esamus ir galimus rizikos veiksnius, gaIinius

pakenkti jq sveikatai.
4.4. pavojingq darb4 zon, kurioje gab veikti (atsirasti) pavojingi ir / arba kenksmingi veiksniai, aptverti

signaliniais aptvarais ir paenkIinti saugos ir sveikatos apsaugos 2enklais teisés aktais nustatyta tvarka;

43. kontrolluoti, kad pavojingq darbq zonoje dirbtq tik Rangovo darbuotojai ir nevykdytq darbq u
pavojingq darbq zonos ribq;

Tarpusavio saugos darbe atsakomybés ribq aktas (inineriniai tinklai ne bendroves teritorijoje)

3 priedas
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4.6. darbams su porencialiai pavojingais jrenginiais bei pavojingq darbq vykdymui irayti paskyr— Ieidim

___________________________

vadovo jsakymu paskirtas atsakingas asmuo pagal Rangovo jmonéje
(liznia asmens vardas, pavarde ar juridinio asmens pavadninas)

gaIiojani4 paskyrq — Ieidimq pavojingiems darbams idavimo tvark;

4.7. aprUpinti Rangovo darbuotojus tinkamomis kolektyvinemis ii asmeninémis apsaugos priemonémis bei

kontroliuoja jq naudojim;
4.8. kontroliuoti, kad Rangovo darbuotojal darbo metu Iaikytqsi saugos ii sveikatos bei gaisrinés saugos

reikaIavimi, nurodytq jrenginig naudojimo instrukcijo5e ir priiiüri pavojingq darbq atIikim darbo vie

tose;
4.9. statybos darbq vykdymo viet aprOpinti pirminémis gaisro gesinimo priemonémis bei pirmosios pagal

bos rinkinials;
4.10. kontroliuoti, kad darbo vietose Rangovo darbuotojai Iaikyttjsi tvarkos ir varos;
4.11. kontroliuoti, kad Rangovo darbuotojai, atliekantys darbus, butq blaivus ir neapsvaigq nuo narkotiniq,

psichotropiniq ar toksiniq methiagq, medicininiq preparatq;

5. Darbq pradiia: 20 m.

_________________

d. Darbq pabaiga: 20 m.

__________________

d.

6. Darbq vykdymo sIygos bei darbui naudojami jrenginiai, mechanizmai:

_______________________

(darba tddarose Ir sunkiai prieinamase erdvèse, prie veikianii )rengmI, mechanizmll, galimas sIytrs su nuotekonis ir dumblu. darbai
auktyje, darbui naudojami jrenginial, mcchanizmai ir panaiai)

7. Atlikus sutartyje numatytus darbus, Rangovas informuoja Wsakovo statinlil statybos techninj priiiüré

toj ir struktUrinio padalinio atsaking4 asmenj, kad objekte darbai visikai baigti.

8. Jvykusius nelaimingus atsitikimus su Rangovo darbuotojais tirs ir apskaitys Rangovo komisija. J tyrimo

komisij turi büti pakviestas UAB 0Vilniaus vandenys” paskirtas darbuotojas.

9. Rangovas atsako u savo darbuotojq saug4 ir sveikat, gaisrinç saug susijusi4 su darbq technologija

numatytoje darbq atlikimo vietoje.

10. Prie pasitelkiant Subrangovus paslaugq teikimo darbams atlikti, pasirayti su Subrangovais Tarpusavio

saugos darbe atsakomybes ribij aktus ir uflikrinti, kad jie Iaikytqsi akte nurodyttj reikaIavimt.

U2SAKOVAS:

11. Operatyviai sprsti visus ikylanUus klausimus, susijusius su sutartyje numatytais darbais.

Atsakingas asmuo:
(struktUrinio padalinio pavadinimas, ufsakovo atstovaujanio asmens pareigos, vardas, pavarde)

12. Usakovas paskiria sttiniq statybos techninj pri2iürEtoj.
Atsakingas asmuo:

___________________________________

(struktUrinio pdaIinio pavadinimas, uisakovo atstovaujanlo asmens pareigos, vardas, pavardé)

PRI E DAI:
1.
2.

U2SAKOVAS RANGOVAS

UAB,, Winious vandenys”

(imonés pavad:nimas)

(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardE)

(paraas) (paraas)

Tarpusavio saugos darbe atsakomybés ribq aktas (iniineriniai tinklai ne bendroves teritorijoje)



6 priedas

(jmonés pavadinimas, adresas, kontaktinis telefonas)

PRAYMAS
DEL LEIDIMO PRADETI TE1KT1 PASLAUGAS / ATLIKTI DARBUS BENDROVES OBJEKTUOSE

____________

Nr.
(data)

Praome suteikti teis atiikti 1emiau ivardintas pasiaugas / darbas:

Paslaugos / darbal bus atilekami pagal

_______________________________________________

(sutarties pavadinimas, it.)

Pasiaugq I darbq atlikimo vieta

______________________________________________________

(Objekto pavad;nimas ir koordinates / adresas)

Darbq pradia 20_rn. d.

Darbq pabaiga 20_rn. d.

Atsakingas u pasiaug4 I darbq atiikim4 -

(parelgos, vardas, pavardé, kontaktinis tel. Ir el. pattas)

Atsakingas u darbuotojq saug ir sveikat4 -

(pareigos, vardas, pavarde, kontaktinis tel, Ir el. pattas)

Atsakingas u gaisrin saug -

_______________________________________________________

(parelgos, vardas, pavarde, kontaktinis tel. ir el. pakas)

Atsakingas ui aplinkos apsaug -

(parelgos, vardas, pavardé, kontaktinls tel. lr el pahas)

Darbuotojal, kurie atliks darbus BendrovEs objektuose:

Eu.

Nr.
Vardas Pavarde Parelgos

1.

Tvirtiname, kad darbuatoJai:

1. Jmonéje nustatyta tvarka, yra irnokyti saugiai atlikti paslaugas / darbus numatytas 5utartyje bei turi teises

vykdyti jiems pavestus pavojingus darbus ii I arba vaidyti potencialiai pavojingus jrenginius;

2. pasitikrinç sveikat pagal pavojingus ir / ar kenksmingus darbo aplinkos veiksnius, kuriq jie gab bDti

veikiami, dirbdami sutartus darbus ir / ar teikdami paslaugas Bendrovâje.

Subrangoviniq jmoniq, kurios dalyvaus atliekant iuos darbus, s4raas:

Nr.
ImonEs pavadinirnas Adresas Kontaktinis telefonas Atliekarni darbal

1.

Priedai:

u jsakymo kopija del atsaking4 asmenq paskyrimo ii N darbq saugos, gaisrinés saugos paymêjimq kopijos;

c )sakymo (jgaliojimo) kopija, kuriame nurodorna kas gali pasirayti Akt (kai Akt pasirao ne jmonés

vadovas);

c Transporto priernoniq, naudojamq objekte sraas (nurodant jq pavadinimus ir vaistybinius numerius);

D Su Usakovu suderinto objekto arba teritorijos darbo vietos piano kopijos (paslaugoms).

paiymEti pridedamus priedus

jmonés vadovo (asrnens) arba Jo jgaroto asrnens vardas, pavardé, pareigos, paraas

A.V.



7 priedas

STAWBVIETES PERDAVIMO— PRIEMIMO AKTAS

Pasirinkite dat

Vilnius

Prajektas: Projekto pavadinimas
Sutarties Nr.: Sutarties numeris
Darbq pradiia: Pasirinkite dat
Darbq pabaiga: Pasirinkite datq

iuo aktu patvirtiname, kad Vardas Pavarde, UAB ,,Vilniaus vandenys” Nurodykite skyriq Nurodykite

pareigas atstovaujantis Ufsakovq ir Vardas Pavardé jmonés pavadinimas Nurodykite pareigas

atstovaujantis Rangov4, apiürEjo projekto Projekto pavadinimas darbq wkdvmo viet4.

Apiuréjus objekt buvo nustatytos statybvietés teritorijos ribos ir prieigos Rangovo vykdomiems

darbams. Rangovas prisflma ViS4 atsakomyb u padaryt ial amtai ar kitas pasekmes, kurios atsirast4

del vykdomq statybos darbq. Rangovas gall pradéti statybos darbus tik gavs statyb4 leidiantj

dokument.
Pasiraydami j priêmimo — perdavimo akt patvirtiname, kad Usakovas perduoda statybvietq, 0

Rangovas prilma ir tampa atsakingu tà statybvietq iki galutines statybos uibaigimo procedOrq dates.

U1sakovas jsipareigoja suteikti Rangovui atlikti sutartyje numatytus darbus, 0 Rangovas jsipareigoja

darbq vykdymo programoje numatytus darbus vykdyti pagal suderint darbq vykdymo grafik, riei.tai

laikantis LR statybos jstatymo, STR, darbq saugos, sveikatos, gaisrinés saugos ii aplinkos apsaugos

norminiq teisés akttj nuostatq.

Aple statybos darbq prathi informuoti valstybinés darbo inspekcijos Vilniaus teritoriniam skyriui

tel. (85) 210 4721, el. patas viIniusvdi.It

Rangovas pawirtina, kad statybos alkftele jam yra perduota tinkamai.

Aktas sudarornas 2 (dviem) vienod juridin galI turiniais egzemplioriais, po 1 (vien) egzemplioriq

kiekvienai aliai.

Priedal:
1. Statybvietes planas ir ribos (1 lapas);
2. Statybvietés foto fiksacija.

Usakovas
(vardas pavarde, pavIas. data)

Rangovas
(vardas pavarde, paraas, data)

2 ir sekantys Iapai:

Priedas Nr. 1 Statybvletês planas Ir rlbos

Priedas Nr. 2 Statybvietês planas ir ribos



8 priedas

Darbovie&q rengimo statybvietése nuostatq
3priedas

(Iknkstinio praneimo apie statybos pradi forma)

(praneimo sudarytojo pavadinimas)

(adresas, telefonas)

Vaistybines darbo inspekcijos

____________________

teritoriniam skyriui

IANKSTINIS PRANEIMAS APIE STAWBOS PRADIA

(data)

1.
(tikslus statybvietes adresas)

2.
(statytojas (usakovas), imonés pavadinimas ir kodas, vadovo vardas ir pavardé, adresas, telefonas, faksas)

3.
(darbq, vykdomq pagal 1 pried, rUis)

4.
(statinio statybos (projekto) valdytojas: vardas ir pavarde, adresas, telefonas, faksas)

5.
(statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatorius: vardas, pavarde, adresas, telefonas)

6.
(statlnio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius: vardas, pavarde, adresas, telefonas)

7.
(planuojama statybos darbq pradia)

8.
(planuojama statybos darbq trukme)

9.
(statybvieteje planuojamas didiausias darbuotojq skaiëius)

10.
(statybvieteje planuojamas dirbaniq rangovq, subrangovq ir savarankikai dirbaniq asmenq skaiius)

11.
(statybos rangovas (rangovai), jmonês pavadinimas ir kodas, vadovo vardas ir pavarde. adresas, telefonas, faksas)

12.
(duomenys apiejau parinktus rangovus,subrangovus)

13.
(pavojingi darbai statybvieteje (2 priedas)

14.
(informacija apie per paskutinius trejus metus jvvkusius sunklus ar mirtinus nelaimingus atsitikimus

darbe ar darbuotojams pripaintas profesines ligas (nelaimingq atsitikimq darbe, pripainttj profesiniq IIgq skaiEius)

Statytojas (usakovas) arba

statinio statybos valdytojas

________________ _________________________

(paraas) (vardas, pavarde)


