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STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 201_/__/__ 

 

PRIEDAS Nr. 8 - SUSITARIMAS D L DARBUOTOJ  SAUGOS IR SVEIKATOS ORGANIZAVIMO, VYKDANT 

STATYBOS DARBUS 

 

Pasirašydami š  Sutarties priedą Užsakovas ir Rangovas susitaria, kad Rangovas pilnai atsako už savo darbuotoj  saugos ir 
sveikatos, priešgaisrin s, aplinkos saugos normini  akt  vykdymą Darb  atlikimo vietoje, savo darbuotojus bei trečiuosius 
asmenis, vykdančius Rangovo užsakymus Darb  atlikimo vietoje ir bendro naudojimo teritorijoje Objekte. 

 

Darb  pradžia ir pabaiga yra nurodyta Sutarties Specialiosios dalies 5.1, 5.2 punktuose. 

Darb  vykdymo metu Rangovas sipareigoja gyvendinti šias priemones, užtikrinančias darbuotoj  saugą ir sveikatą:  
 

EIL. 

NR. 
PRIEMONI  PAVADINIMAS 

VYKDYMO 
TERMINAS 

1. Organizuoti Darbus pagal parengtą ir patvirtintą Darb  technologijos vykdymo projektą. nuolat 

2. Užtikrinti priešgaisrin  režimą Darb  atlikimo vietoje. nuolat 

3. Atliekant Darbus, savo veiksmais nesukelti pavojaus savo ir kit  asmen , dirbanči  Objekte, 
darbuotoj  sveikatai. 

nuolat 

4. Užtikrinti pavojing  zon  aptv rimą, ang  užtv rimą, uždengimą. nuolat 

5. Aprūpinti darbuotojus individualiomis apsaugos priemon mis. nuolat 

6. Darbus veikiančiuose elektros renginiuose ir pajungimo – išjungimo darbus turi atlikti 
elektrotechninis personalas, vadovaudamasis “Saugos taisykl mis eksploatuojant elektros 
renginius”. 

nuolat 

7. Sumontavus k limo mechanizmus, pastolius, j  eksploatacijos pradžią forminti pridavimo 
aktais, paruošti pastatymo schemas.  

nuolat 

8. Užtikrinti, kad  Statybvietę nepatekt  pašaliniai asmenys. nuolat 

9. Pavojing  darb  atlikimui skirti darbuotojus, turinčius atitinkamą kvalifikaciją, ši  darb  
atlikimui išduoti paskyrą-leidimą. 

nuolat 

10. Potencialiai pavojing  rengini  aptarnavimui skirti apmokytą ir atestuotą personalą. nuolat 

11. Atliekant Darbus toje pačioje veiklos zonoje su kitais rangovais, derinti veiksmus ir užtikrinti 
darbuotoj  saugą ir sveikatą Objekte. 

nuolat 

12. Atliekant Darbus ne Statybviet je, apie tai informuoti Užsakovo atstovus raštiškai, nurodant 
darb  atlikimo grafikus ir zonas, kurias reikia atlaisvinti. 

nuolat 

13. vykus nelaimingam atsitikimui darbe, kurio metu nukenčia Rangovo darbuotojas, ištirti ir 
apskaityti tok  nelaimingą atsitikimą. 

nuolat 

14. Apie nelaimingus atsitikimus pranešama Specialiosios dalies 2.1 punkte nurodytu telefonu, 

faksu ir elektroniniu paštu. 
nuolat 

 

UŽSAKOVAS: RANGOVAS: 
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