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1. TIKSLAS 

1.1. Tvarka aprašo aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos 

reikalavimus rangovinėms organizacijoms, dirbančioms UAB „NEO GROUP“ (toliau – Bendrovė) 

teritorijoje. Ši Tvarka yra neatskiriama sutarties dalis tarp Bendrovės ir rangovinės organizacijos. 

1.2. Šios Tvarkos tikslas – supažindinti visus rangovinių organizacijų vadovus ir kt. darbuotojus 

su pagrindiniais aplinkosaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos darbe bei gaisrinės saugos reikalavimais, 

kuriais jie turi vadovautis, dirbdami Bendrovėje. Ši Tvarka nustato tik minimalius reikalavimus, kurių 

reikia laikytis dirbant Bendrovėje. Rangovinės organizacijos gali priimti ir taikyti griežtesnius 

reikalavimus negu išdėstyta šioje Tvarkoje ir užtikrinančius geresnę darbuotojų saugą ir sveikatą darbe 

bei sumažinančius ūkinės veiklos neigiamą įtaką aplinkai, ypač atsižvelgiant į techninę pažangą. 

1.3. Šioje Tvarkoje taip pat pateikta informacija, kuri padės visoms rangovinėms organizacijoms 

nustatyti Bendrovėje esančius pavojus sveikatai ir saugai darbe bei gaires, kurios sumažins šiuos pavojus 

ir padės juos kontroliuoti. Papildomą informaciją apie šioje Tvarkoje neaprašytų darbų reikalavimus gali 

pateikti Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojai ar padalinių 

vadovai, kuruojantys rangos darbus. 

2. TAIKYMAS 

2.1. Ši Tvarka yra taikoma visoms rangovinėms ir subrangovinėms organizacijoms (toliau – 

Rangovas), vykdančioms statybos, remonto, projektavimo, konsultavimo ir pan. darbus Bendrovės 

teritorijoje. 

3. SĄVOKOS 

3.1. Rangovinė organizacija (toliau – Rangovas) – bet kuri įmonė, atliekanti darbus UAB „NEO 

GROUP“ teritorijoje, vykdanti sutarties įsipareigojimus, tarp Bendrovės ir rangovo, arba tarp rangovo ir 

subrangovo. 

3.2. Bendrovės koordinatorius – (įprastai – tai Bendrovės atsakingas darbuotojas – numatyto 

darbo ar paslaugos iniciatorius) – kontroliuoja rangovų vykdomus darbus. Pastebėjęs darbų saugos 

reikalavimų pažeidimus, turi teisę sustabdyti rangovo vykdomus darbus. Pateikia Rangovo įgaliotam 

atsakingam asmeniui informaciją, susijusią su potencialiais pavojais Bendrovės teritorijoje, bei padeda 

užpildant leidimus darbams. 

3.3. Rangovo įgaliotas atsakingas asmuo – Rangovo įsakymu paskirtas atsakingas asmuo už 

saugų darbų vykdymą Bendrovėje vadovaujantis šia Tvarka, Lietuvos Respublikoje taikomais 

aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos teisės aktų nustatytais principais ir 

reikalavimais, taip pat kitais Bendrovėje keliamais reikalavimais. 

3.4. Eismo dalyvis – asmuo, dalyvaujantis kelių eisme (vairuotojas, pėsčiasis, keleivis). 

3.5. KADSS tarnyba – Bendrovės Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos 

tarnyba (2-18 kab. administraciniame pastate). 

4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

4.1. Reikalavimai Rangovui: 
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4.1.1. Rangovas atsako už Lietuvos Respublikoje galiojančių aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir 

sveikatos, priešgaisrinės saugos teisės aktų, Bendrovėje galiojančių instrukcijų ir kitų aplinkosaugą, 

darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą reglamentuojančių dokumentų keliamų reikalavimų 

laikymąsi ir vykdymą. 

4.1.2. Rangovas privalo: 

4.1.2.1. darbų atlikimo laikotarpiui paskirti įgaliotus atsakingus asmenis už aplinkosaugą, darbų 

saugą, priešgaisrinę saugą (darbų vadovus, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistus, koordinatorius ir 

pan.) ir pateikti Bendrovei tai patvirtinančius dokumentus, kad jie tinkamai apmokyti, instruktuoti. 

4.1.2.2. užtikrinti, kad visi Rangovo darbuotojai būtų pasitikrinę sveikatą Lietuvos Respublikoje 

galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka; 

Pastaba: Rangovo darbuotojams, laiku nepasitikrinusiems sveikatos, draudžiama dirbti Bendrovės 

teritorijoje. 

4.1.2.3. užtikrinti, kad paskirti įgalioti atsakingi asmenys ir darbuotojai, darbų atlikimo 

laikotarpiu, turėtų galiojančius atestatus, pažymėjimus ir kitus dokumentus, reikalingus darbų atlikimui; 

4.1.2.4. užtikrinti, kad skiriami įgalioti atsakingi asmenys prieš pradėdami dirbti Bendrovėje 

išklausytų įvadinius darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instruktavimus KADSS 

tarnyboje prieš darbų pradžią ir periodiškai – ne rečiau kaip kartą per 5 metus; 

4.1.2.5. instruktuoti savo darbuotojus darbo vietoje, supažindinti juos su esamais ir galimais 

pavojais, rizikos veiksniais, veiksmais avarijų, nelaimingų atsitikimų atveju bei kitais privalomais žinoti 

reikalavimais; 

4.1.2.6. aprūpinti darbuotojus asmens apsaugos priemonėmis ar papildomomis darbui 

reikalingomis priemonėmis, kurių pagrįstai gali pareikalauti Bendrovės koordinatorius ar KADSS 

tarnyba; 

4.1.2.7. užtikrinti, kad pavojingi darbai būtų atliekami tik vadovaujantis Bendrovėje nustatyta 

paskyrų-leidimų tvarka ir užtikrinti, kad ši tvarka nebūtų pažeidinėjama; 

4.1.2.8. informuoti apie visus rangovo darbo vietose įvykusius darbuotojų saugos ir sveikatos 

incidentus, nelaimingus atsitikimus darbe, gaisrinius incidentus ir gaisrus, aplinkosauginius incidentus, 

Bendrovės įrangos pažeidimo ar sugadinimo atvejus ir pan.; 

4.1.2.9. informuoti Bendrovės koordinatorių apie įvežamas chemines medžiagas bei potencialiai 

pavojingus įrenginius, kuriuos Rangovas ketina panaudoti Bendrovės teritorijoje, ir gauti išankstinį 

leidimą šių medžiagų/įrangos įvežimui į Bendrovės teritoriją; 

4.1.2.10. vykdyti taršos prevenciją, taupiai naudoti elektrą ir vandenį; 

4.1.2.11. Bendrovės teritorijoje eksploatuoti tik techniškai tvarkingas transporto priemones ir 

įrengimus; 

4.1.2.12. supažindinti su šia Tvarka Rangovo subrangovinių organizacijų darbuotojus, kurie atliks 

darbus Bendrovės teritorijoje. 

4.1.3. Rangovas atsakingas už savo veiklos metu Bendrovės teritorijoje susidariusių atliekų 

išvežimą ir utilizavimą pagal LR aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimus. Rangovui gali būti leista 

pasinaudoti Bendrovės atliekų konteineriais nedidelio atliekų kiekio utilizavimui, prieš tai suderinus su 

Bendrovės koordinatoriumi. 

4.1.4. Bendrovė pasilieka teisę apriboti Rangovo darbuotojų darbą Bendrovės teritorijoje, jeigu 

jie nesilaiko šios Tvarkos reikalavimų. Apie tai Rangovo įgaliotas atsakingas asmuo arba Rangovo 

vadovybė informuojami telefonu arba elektroniniu paštu, raštu. 

4.1.5. Rangovas pilnai atsako už Bendrovės teritorijoje padarytus nuostolius dėl saugos darbe, 

aplinkosaugos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų nesilaikymo, nepriimtinų ir nepageidaujamų 

medžiagų naudojimo, netinkamo darbo organizavimo arba Rangovo darbuotojų neprofesionalumo. 
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4.1.6. Šios Tvarkos reikalavimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas bus traktuojamas kaip 

sutarties tarp Rangovo ir Bendrovės sąlygų pažeidimas. 

4.2. Reikalavimai Rangovo paskirtiems įgaliotiems atsakingiems asmenims: 

4.2.1. Rangovas atitinkamiems darbams, jų vykdymo laikotarpiui Bendrovėje: 

4.2.1.1. vadovaudamasis Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniais nuostatais, 

įsakymu privalo paskirti reikiamą skaičių DSS specialistų; 

4.2.1.2. vadovaudamasis Darboviečių įrengimo statybose nuostatais, įsakymu privalo paskirti 

statybos saugos ir sveikatos koordinatorių; 

4.2.1.3. vadovaudamasis potencialiai pavojingų įrenginių (toliau – PPĮ) naudojimą 

reglamentuojančiais teisės aktais, kai darbų atlikimo metu planuojama naudoti PPĮ, privalo paskirti 

išmokytus, atestuotus ir turinčius kvalifikaciją įrodančius pažymėjimus priežiūros meistrus, darbų 

vadovus ir darbuotojus, naudojančius PPĮ. Esant būtinybei (remonto, priežiūros metu) naudoti Bendrovei 

priklausančius PPĮ, Rangovas turi gauti Bendrovės koordinatoriaus sutikimą; 

4.2.1.4. vadovaudamasis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais 

bendraisiais nuostatais, pavojingų darbų (ugnies, dujų, uždarose erdvėse, aukštyje, žemės ir pan.) atlikimą 

reglamentuojančiais teisės aktais, šių darbų atlikimui turi būti paskirti apmokyti ir atestuoti darbų vadovai 

ir darbuotojai. 

4.2.1.5. vadovaudamasis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis, kai jo darbuotojai 

darbų atlikimo metu naudos elektrinius įrankius ir mechanizmus, privalo paskirti asmenį, atsakingą už 

Rangovo elektros įrenginių, mechanizmų ir įrankių techninę būklę, patikrinimą ir saugų jų eksploatavimą 

ir jų prijungimą/atjungimą prie/nuo Bendrovės elektros tinklų; 

4.2.1.6. vadovaudamasis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis, kai jo darbuotojai 

atliks ne elektrotechninius darbus elektros įrenginiuose ar jų apsaugos zonose, privalo paskirti 

prižiūrintįjį, turintį ne žemesnę kaip VK apsaugos nuo elektros kategoriją, funkcijų vykdymui. 

4.2.2. Rangovo paskirti įgalioti atsakingi asmenys, susipažinę su šia Tvarka, ją pasirašo 6-ame 

šios Tvarkos punkte ir su ja supažindina visus savo įmonės darbuotojus, kurie atliks darbus Bendrovės 

teritorijoje pagal sutartį. 

4.3. Nelaimės atveju 

4.3.1. Įvykus nelaimingam atsitikimui Bendrovės teritorijoje su Rangovo darbuotojais arba 

pastebėjus nelaimingą atsitikimą, nedelsiant suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam, pranešti 

Bendrovės: pamainos vadovui arba Bendrovės koordinatoriui Nekeisti nelaimingo atsitikimo vietos 

aplinkybių, laukti tolimesnių Bendrovės koordinatoriaus nurodymų. 

4.3.2. Nelaimingi atsitikimai tiriami, apskaitomi ir apie juos turi būti pranešama Valstybinėms 

institucijoms vadovaujantis LR Nelaimingų atsitikimų tyrimo ir apskaitos nuostatais. 

4.3.3. Pastebėjus gaisrą, nedelsiant paspausti gaisro aliarmo mygtuką ir pranešti telefonu 112. Po 

to sustabdyti darbus, išjungti įrenginius ir išeiti iš patalpų, per artimiausias evakuacines duris ir evakuotis 

iš pastato ir/ar gamyklos teritorijos (žiūrėti schemą) per artimiausią išėjimą statmenai vėjo krypčiai. 

4.3.4. Gaisro metu DRAUDŽIAMA: naudotis liftais, eiti per dūmus, palikti atviras duris, grįžti 

atgal į degantį pastatą. 

4.3.5. Užteršus aplinką, nedelsiant informuoti Bendrovės pamainos vadovą arba Bendrovės 

koordinatorių bei imtis priemonių taršai lokalizuoti ir pašalinti. 

4.4. Eismo organizavimas ir eismo dalyvių pareigos 

4.4.1. Vairuotojai privalo laikytis kelių eismo taisyklių bei eismo organizavimo reikalavimų. 

Transporto priemonių saugus eismas Bendrovės teritorijoje reguliuojamas kelio ženklais. 

4.4.2. Eismo dalyvių elgesys grindžiamas tarpusavio pagarba ir atsargumu. 
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4.4.3. Draudžiama vairuoti transporto priemonę neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų 

ar kitų svaigiųjų medžiagų. Taip pat neleidžiama vairuoti susirgus ar pavargus, jeigu dėl to gali kilti 

pavojus saugiam eismui, duoti transporto priemonę vairuoti asmenims, kurie yra paveikti bent vieno iš 

nurodytų veiksnių 

4.4.4. Žmonių įėjimas/išėjimas, transporto įvažiavimas/išvažiavimas, materialinių vertybių 

įvežimas/išvežimas leidžiamas tik per kontrolinius punktus, gavus nustatytos formos leidimą. 

4.4.5. Eismo dalyviai privalo laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų 

eismo dalyvių, kitų asmenų ar jų turto saugumui ir aplinkai, netrukdyti eismo, negadinti kelio, eismo 

reguliavimo priemonių, avarinio ryšio linijų ir želdinių. 

4.4.6. Siekdami išvengti nuostolingų padarinių arba juos sumažinti, eismo dalyviai privalo imtis 

visų būtinų priemonių, išskyrus atvejus, kai dėl to kiltų pavojus jų pačių, kitų žmonių gyvybei ar sveikatai 

arba tokios priemonės padarytų dar daugiau žalos, palyginti su ta, kurios būtų galima išvengti. 

4.4.7. Eismo dalyviai, sudarę ar pastebėję kliūtį kelyje, sukėlę ar pastebėję jame pavojų, privalo 

šią kliūtį ar pavojų pašalinti, o negalėdami to padaryti, pažymėti kliūtį ar pavojingą vietą ir visais 

įmanomais būdais įspėti apie kliūtį ar pavojų kitus eismo dalyvius. 

4.4.8. Draudžiama savavališkai perkelti, uždengti, pašalinti arba įrengti eismo tvarką nustatančias 

technines priemones, užtverti kelią, palikti kelyje kokių nors daiktų ar kitaip trukdyti eismui. 

4.4.9. 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.  

4.4.10. Vairuotojas privalo imtis visų būtinų priemonių savo ir pėsčiųjų saugumui darbo metu 

užtikrinti.  

4.4.11. Į darbo vietą vykti trumpiausiu keliu; be atskiro leidimo – nevaikščioti ir nevažinėti po 

kitus Bendrovės objektus ar teritoriją. 

4.4.12. Transporto priemonių maksimalus greitis teritorijoje 20 km/val. 

4.4.13. Transporto priemonei stovint, išjungti variklį. 

4.4.14. Transporto priemonių vairuotojų ir pėsčiųjų blaivumas, esant būtinybei, gali būti 

patikrintas įmonėje nustatyta tvarka. 

4.4.15. Duodamas kelią artėjančiai bėginei transporto priemonei, vairuotojas privalo sustoti ne 

arčiau kaip 10 m atstumu nuo pirmojo bėgio. 

4.4.16. Transporto priemonei priverstinai sustojus geležinkelio pervažoje, vairuotojas privalo 

nedelsdamas imtis visų veiksmų transporto priemonei iš geležinkelio pervažos patraukti ir duoti signalus 

artėjančios bėginės transporto priemonės mašinistui. Stabdymo signalu laikomas rankos sukimas ratu 

(šviesiuoju paros metu – su ryškiaspalve liemene arba kitu gerai matomu daiktu, o tamsiuoju paros metu – 

su žibintu. Atvira ugnis yra Draudžiama). 

4.4.17. Draudžiama transporto priemonėmis užstatyti pravažiavimus, pastatų ir elektros pastočių 

duris. Privažiavimo keliai ir priėjimai prie statinių, gaisrinių kopėčių, gaisrinio inventoriaus, gaisrinių 

hidrantų ir vandens rezervuarų turi būti laisvi. Draudžiama vidaus transporto priemonėmis užstatyti 

elektros skydines, judėjimo kelius, avarinius išėjimus, gelbėjimosi kelius, priešgaisrinius stendus. 

4.4.18. Vairuotojas privalo atsisakyti vežti krovinį, kuris yra netinkamai pritvirtintas, netinka vežti 

tam tikra transporto priemone dėl masės, matmenų, trukdo vairuotojui matyti. 

4.4.19. Prieš pradėdamas važiuoti, prieš persirikiuodamas arba keisdamas važiavimo kryptį, 

vairuotojas privalo sustoti ir vėl pradėti važiuoti tik įsitikinęs, kad nėra pėsčiojo, kuriam jis galėtų 

sutrukdyti arba sukelti pavojų. 
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4.4.20. Įvažiuodamas į kelią iš šalia kelio esančių teritorijų, išvažiuodamas iš kelio arba sukdamas 

į dešinę ar į kairę sankryžose, vairuotojas privalo duoti kelią pėsčiajam, kurio judėjimo kryptį jis kerta. 

Vairuotojas visais atvejais privalo duoti kelią pėsčiajam važiuodamas atbulas. 

4.4.21. Artėdamas prie nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos, vairuotojas privalo sulėtinti greitį arba 

sustoti prieš kelio ženklą ,,Pėsčiųjų perėja“, kad praleistų į bet kurią jo važiavimo krypties eismo juostą, o 

keliuose su viena eismo juosta kiekviena kryptimi – į bet kurią eismo juostą perėjoje įėjusį pėsčiąjį. 

4.4.22. 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. 

4.4.23. 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. 

4.4.24. Neišbėgti staiga į važiuojamąją dalį iš už pastato, sustojusios transporto priemonės. 

4.4.25. Ypač būti atidiems einant pro tas vietas, kur  vyksta krovinių pakrovimo – iškrovimo 

darbai vidaus transportu. Nelįsti ir nebūti po krautuvo pakeltu kroviniu,  būtina palaukti, kol bus pabaigti 

pakrovimo – iškrovimo darbai arba apeiti tą zoną, kur atliekami krovimo darbai, saugiu atstumu. 

4.4.26. Būti atsargiems einant ar stovint prie rietuvėse dviem aukštais sukrautų didmaišių. 

4.4.27. Būti atsargiems esant slidžiai kelio dangai einant įmonės teritorija. 

4.4.28. Išeinant iš už nematomų zonų (iš už rietuvių, durų ir t.t.) į vidaus transporto priemonių 

judėjimo kelią, būti itin atsargiems. 

4.4.29. Per geležinkelį galima eiti tik nustatytose vietose, kertant kelią stačiu kampu. Prieš 

pereinant geležinkelio kelius, būtina apsižvalgyti, ar nesimato lokomotyvo ar vagonų sąstato. Negalima 

eiti per geležinkelio linijas prieš besiartinantį sąstatą arba lokomotyvą sunkiai prieinamose, 

užgriozdintose vietose. 

4.4.30. Einant šalia geležinkelio būtina eiti ne arčiau kaip 2 m nuo išorinio bėgio krašto. 

4.4.31. Draudžiama lįsti pro vagonų apačią ar pro vagonų jungiamąsias dalis. Norint patekti į kitą 

stovinčio geležinkelio sąstato pusę, reikia apeiti sąstatą ne mažesniu kaip 5 metrų atstumu nuo paskutinio 

vagono. 

4.4.32. Važiuoti įmonės teritorijoje, patalpose vidaus transportu keleiviams leidžiama tik tuo 

atveju, jei transporto priemonės gamintojo yra įrengta tam skirta sėdynė. 

4.4.33. Į transporto priemonę įlipti ir iš jos išlipti galima tik transporto priemonei visiškai sustojus. 

4.4.34. Transporto priemonės vairuotojas, važiuodamas pro žmonių susibūrimo vietas turi sulėtinti 

greitį ir įjungti garsinį signalą. 

4.4.35. Važiuojant atbuline eiga, vairuotojas privalo duoti kelią kitiems eismo dalyviams. 

4.4.36. Automobiliams įmonės teritorijoje leidžiama stovėti tik nurodytose stovėjimo vietose.  

4.4.37. Sustoti ir stovėti draudžiama: 

4.4.37.1. geležinkelių pervažose ir arčiau kaip 50 m atstumu nuo jų; 

4.4.37.2. pėsčiųjų perėjose ir arčiau kaip 5 m atstumu prieš jas; 

4.4.37.3. ant vejos, šaligatvio; 

4.4.37.4. ant pėsčiųjų tako, taip pat arčiau kaip 5 m atstumu prieš važiuojamosios dalies 

susikirtimą su pėsčiųjų taku; 

4.4.37.5. važiuojamųjų dalių sankirtoje ir arčiau kaip 5 m atstumu nuo jos; 
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4.4.37.6. ten, kur sustojusi transporto priemonė užstotų kitiems vairuotojams kelio ženklus arba 

kliudytų kitų transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui. 

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

savaime nepajudės. 

4.4.39. Draudžiama iš stovinčios transporto priemonės išlipti neapsidairius ir neįsitikinus, kad 

sveikatai negresia pavojus ir šalia nėra kitų manevruojančių transporto priemonių. 

4.5. Darbų organizavimas 

4.5.1. Prieš pradedant darbą Bendrovės teritorijoje, Rangovo darbuotojai turi būti pasirašytinai 

susipažinę su šia Tvarka.  

4.5.2. Prižiūrėti darbų atlikimo zoną, atlikus darbus, ją sutvarkyti. 

4.5.3. Pavojingus darbus (žemės, remonto, ugnies darbus, dujų atžvilgiu pavojingus darbus, 

darbus aukštyje ir kitus teisės aktuose įvardintus pavojingus darbus) pradėti vykdyti tik įforminus 

pavojingų darbų paskyrą-leidimą. 

4.5.4. Įrengti saugų praėjimą ir pravažiavimą pro statybos teritoriją, aptverti pavojingas zonas 

pagal galiojančias taisykles, pažymėti ženklais; kontroliuoti ir atsakyti už jų būklę. 

4.5.5. Esant reikalui, nakties metu, darbų vietoje įrengti papildomą apšvietimą, šviesinį 

ženklinimą. 

4.5.6. Susidariusias atliekas (montavimo atliekas, metalo laužą, buitines atliekas, pavojingas 

atliekas ir kt.) rūšiuoti susidarymo vietoje, dėti į joms skirtą tarą ir laiku išvežti. 

4.6. Asmeninės apsaugos priemonės 

4.6.1. Rangovo darbuotojai turi vilkėti tinkamą ir tvarkingą darbo aprangą su aiškiai matomais 

Rangovo logotipais. 

4.6.2. Dėvėti visas būtinas asmenines apsaugos priemones (darbo rūbai, saugūs batai su pirštų 

apsauga ir t.t), numatytas LR teisės aktais, taip pat dėvėti papildomas apsaugos priemones tose vietose, 

kurios yra pažymėtos specialiais ženklais. Visos asmeninės apsaugos priemonės turi būti sertifikuotos ir 

paženklintos CE ženklu.  

4.6.3. Rangovo darbuotojams darbus atliekant Bendrovėje esančiose sprogiose zonose, rangovo 

darbuotojai  privalo naudoti šias asmenines apsaugines priemones: 

4.6.3.1. Darbo rūbus atitinkančius standartus: LST EN 1149-5:2008 (antistatiniai, tinkantys 

darbui potencialiai sprogioje erdvėje) ir LST EN ISO 11612:2015 (atsparumas karščiui ir nepalaikantys 

degimo); 

4.6.3.2. saugią avalynę, atitinkančią LST EN ISO 20345:2004/AC:2007 standarto 3 kategorijos 

reikalavimus; 

4.6.3.3. apsauginius šalmus atitinkančius standarto LST EN 397:2012+A1:2012 reikalavimus; 

4.6.3.4. apsauginius akinius atitinkančius standarto LST EN 166:2004 reikalavimus. 

4.6.4. Visoje teritorijoje privaloma dėvėti šalmą. 

4.7. Elgesys 

4.7.1. Draudžiama dėti daiktus ant grotuoto pakloto. 

4.7.2. Neliesti įrengimų, apžiūros langelių, vamzdžių, sklendžių, mygtukų, matavimo prietaisų, 

išskyrus priešgaisrinės saugos signalizatorius avarijos atveju. 

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

granuliavimo įrengimų), transporto priemonių; keliamo/nuleidžiamo krovinio. 

4.7.4. Nelipti ant išsipylusio polimero, nes iš pažiūros jis gali atrodyti šaltas ir kietas, nors vidinė 

jo būsena gali būti dar skysta ir karšta iki 260 °C. 
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4.7.5. Neliesti, neuostyti, neragauti jokių cheminių medžiagų. 

4.7.6. Nelįsti pro geležinkelio vagonų sankabomis. 

4.7.7. Vagonų sąstatą reikia apeiti saugiu atstumu. 

4.7.8. Nelįsti pro apsauginius aptvėrimus, nelipti ant jų. 

4.7.9. Nešokinėti nuo kopėčių ir laiptų  pakopų. Jais lipti atidžiai, atsargiai laikantis už turėklų. 

4.7.10. Rangovų darbuotojai, esantys Bendrovės teritorijoje, privalo būti blaivūs, nevartoti ir 

nebūti apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų. Bendovės teritorijoje 

draudžiama su savimi ar autotransporto priemonėje turėti narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų 

medžiagų 

4.7.11. Bendrovės teritorijoje ir objektuose draudžiama rūkyti ir naudoti atvirą ugnį. Rūkyti galima 

Bendrovės vadovo įsakymu specialiai tam numatytose ir paženklintose vietose. 

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

4.7.13. Rangovų darbuotojai privalo saugoti želdinius ir žolynus. 

5. ĮSIPAREIGOJIMAS 

Pasirašydamas šį dokumentą aš patvirtinu, kad perskaičiau ir susipažinau su šia  

„UAB „NEO GROUP“ teritorijoje dirbančių rangovinių organizacijų aplinkosaugos, saugos darbe 

bei priešgaisrinės saugos tvarka“ ir užtikrinsiu, kad darbuotojai, dirbsiantys Bendrovės 

teritorijoje, šių reikalavimų laikytųsi. 

Rangovo įgaliotas atsakingas asmuo: 

 

___________________________________________ 
Pareigos, pavardė, vardas, parašas 

___________________________________________ 
Data 

 

___________________________________________ 
Pareigos, pavardė, vardas, parašas 

___________________________________________ 
Data 

 

___________________________________________ 
Pareigos, pavardė, vardas, parašas 

___________________________________________ 
Data 

 

A.V. 

Kontaktiniai Bendrovės telefonai: 

- Pamainos vadovas, tel. +370 46 466 751, mob. tel. +370 611 10064. 

- Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba, 

tel. +370 46 466 709, mob. tel. +370 620 16519.  

 

Tvarką parengė: 

Civilinės ir priešgaisrinės saugos inžinierius               Alvydas Žvaliauskas 


