
Tarnybų, aprūpinančių skrydžius  
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sąveikos technologijos  
2 priedas 
 
 

VALSTYBĖS ĮMONĖ LIETUVOS ORO UOSTAI 

LEIDIMAS 
ATLIKTI ŽEMĖS DARBUS TARPTAUTINIO VILNIAUS ORO UOSTO TERITORIJOJE 

20            Nr.           . 
Vilnius 

 

 __________________________________________________________________________ 
(organizacija) 

atstovui  _____________________________________________________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, darbo pažymėjimo Nr.) 

leidžiama atlikti _______________________________________________________________________ 
(darbų pobūdis) 

____________________________________________________________________________________ 
(darbų atlikimo vieta) 

kasant ________ metrų ilgio tranšėją arba ___________ m2 duobę pagal __________________________ 

_____________________________________________________________________________ projektą 

(užsakymą) Nr. ______, suderintą su ______________________________________________________ 
     (nurodyti organizaciją bei asmenį) 

____________________________________________________________________________________ 
 

vadovaujantis aukštos įtampos tinklų ir elektros tinklų su įtampa iki 1000 V apsaugos taisyklių, darbai 

turi būti pradėti laiku, nurodytu šiame leidime ir vykdant šias sąlygas: 

 1. Žemės darbai oro uosto teritorijoje turi būti atliekami laikantis saugos technikos taisyklių 

ir prižiūrint atitinkamoms eksploatacinėms tarnyboms. 

 2. Darbų atlikimo metu asmuo, atsakingas už darbų atlikimą, privalo būti darbo vietoje, 

turėti su savimi leidimą darbams atlikti ir patvirtintą projektą (užsakymą). 

 3. Asmuo, atsakingas už darbų atlikimą, privalo iki jų pradžios iškviesti į darbų vietą 

eksploatacinių tarnybų, nurodytų leidime, atstovus, kartu su jais nustatyti tikslų požeminių komunikacijų 

išsidėstymą ir imtis būtinų priemonių, užtikrinančių jų išsaugojimą. 

Atliekant žemės darbus mechanizmais, asmuo, atsakingas už jų atlikimą, privalo įteikti 

mechanizmo vairuotojui darbų atlikimo schemą (eskizą) ir parodyti vietoje darbų ribas ir veikiančių 

požeminių komunikacijų išsidėstymą, kurių išsaugojimas turi būti užtikrintas. 



Eksploatacinių tarnybų vadovai privalo užtikrinti savo atsakingų atstovų atvykimą į darbų 

vietą pagal statančios organizacijos kvietimą ir duoti išsamius raštiškus nurodymus apie sąlygas, būtinas 

jiems priklausančių požeminių komunikacijų išsaugojimo užtikrinimui. 

4. Pažeidus esamas komunikacijas už jų sutvarkymą atsako organizacija, atliekanti darbus ir 

asmuo, atsakingas už darbų atlikimą. 

5. Kiekviena darbo vieta privalo būti aptverta standartiniais įspėjančiais ženklais. Nakties 

metu prie aptvėrimo turi būti pritvirtinti raudoni gabaritiniai žiburiai. 

6. Darbus vykdanti organizacija atsako už dirbančiųjų saugų darbą, aplinkos apsaugą, esamų 

želdinių ir žemės apsaugą. 

 Darbų atlikimas suderintas: 

 

Techninės priežiūros grupės atstovas_____________________   ________________________________ 

 

Aerodromo priežiūros grupės atstovas ___________________ _________________________________ 

 

Ryšių tarnybos atstovas  ___________________ _________________________________ 

 

 Aš, _______________________________________________________________________ 
   (organizacija, darbų vykdytojo pareigos, vardas ir pavardė) 

____________________________________________________________________________________ 

įsipareigoju laikytis visų aukščiau nurodytų sąlygų ir atsakau už įsipareigojimų šiame leidime vykdymą. 

_______________________________________ . 
 (parašas, data) 

 Darbus atliekančios organizacijos adresas ir telefonai _______________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 Atlikti darbus, laikantis aukščiau išvardintų sąlygų, LEISTA nuo 20__ m ______________d. 

iki 20___ m. ___________________d. 

 

 

Operacijų skyriaus vadovas         Tautvydas Butkus 

 

 


