PATVIRTINTA
Organizacijos vystymo departamento direktorės
2017 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 800

AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“
RANGOVŲ OPERATYVINIO REMONTO DARBUOTOJŲ
PRAKTINIO PARENGIMO ORGANIZAVIMO
PROCESO APRAŠAS

Tikslas:

Nustatyti Bendrovės rangovų operatyvinio remonto darbuotojų praktinio
parengimo procesą, saugiam operatyvinių perjungimų vykdymui.

Taikymo sritis:

Bendrovės darbuotojai, organizuojantys darbų atlikimą Bendrovės
objektuose ir visi tretieji asmenys, pageidaujantys vykdyti operatyvinius
perjungimus Bendrovės objektuose.

Susiję teisės aktai: Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 1-207;
Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų
saugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2016 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1-284; Dujų skirstymo sistemos
eksploatavimo reglamentas; Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje,
patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo
inspektoriaus 2000 m gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 (vadovaujamasi
aktualiomis minėtų teisės aktų redakcijomis).
Savininkas:

Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyrius

Proceso kodas:
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AB „Energijos skirstymo operatorius“
Bendrovės Vilniaus, Panevėžio, Utenos, Alytaus, Klaipėdos,
Kauno, Šiaulių regionų elektros, dujų tinklo, apskaitų
eksploatavimo skyriai, pastočių eksploatavimo komandos.
Bendrovės Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyrius.
Fizinis ar juridinis asmuo, pageidaujantis vykdyti darbus
Bendrovės objektuose sudarytų sutarčių tarp jo ir Bendrovės
pagrindu, sutarčių tarp jo ir Bendrovės kliento ar nuomininko
pagrindu.
Šis Rangos darbų vykdymo Bendrovės eksploatuojamuose
elektros įrenginiuose bei dujų sistemoje proceso aprašas
(Aprašas skelbiamas Bendrovės išoriniame tinklalapyje).
Aprašas parengtas vadovaujantis galiojančiais norminiais
teisės aktais ir norminiais
dokumentais (įstatymais,
taisyklėmis, nuostatais, normomis, Lietuvos standartais,
techniniais reglamentais).
Rašytinė darbų vadovo užduotis saugioms darbo elektros
įrenginiuose 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.
Operatyvinių
perjungimų,
kuriuos
atlieka
Rangovo
operatyviniai remonto darbuotojai, vykdymas Veikiančiuose
elektros įrenginiuose po atestacijos, prižiūrint ir kontroliuojant
Bendrovės operatyviniams darbuotojams, atliekamas šiame
Apraše nustatyta tvarka.
Operatyvinių ar operatyvinių remonto darbuotojų vykdomos
operacijos, valdant elektros įrenginius ir atliekant veiksmus
skirstomojo tinklo įrenginių būsenai pakeisti.
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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.
Rangovas, norintis vykdyti operatyvinius perjungimus (toliau – OP) Bendrovės
veikiančiuose elektros įrenginiuose (toliau – Įrenginiai), privalo turėti darbuotojus, kurie būtų
parengti teoriškai ir praktiškai apmokyti atlikti operatyvinius perjungimus Bendrovės
veikiančiuose elektros įrenginiuose.
2.
Įrenginiuose vykdyti OP privalo Rangovo darbų vadovo Nurodymu darbams elektros
įrenginiuose paskirti 2 (du) darbuotojai, turintys operatyvinio remonto darbuotojo teises, iš kurių
vieno apsaugos nuo elektros kategorija turi būti ne žemesnė kaip vidurinė (VK), o antro
apsaugos nuo elektros kategorija gali būti pradinė (PK).
3.
Rangovo operatyvinio remonto darbuotojams Bendrovės Įrenginiuose leidžiama
vykdyti OP:
3.1.
0,4 ir 10 kV įtampos Įrenginiuose, išskyrus 10 kV žiedinio tinklo įrenginiuose;
3.2.
0,4 ir 10 kV įtampos Įrenginiuose, įskaitant ir 10 kV žiedinio tinklo įrenginiuose.
4.
Jei Rangovo darbuotojai, turėdami teisę vykdyti OP, nevykdė jų Bendrovės
Įrenginiuose daugiau nei 6 (šešis) mėnesius, jie privalo nustatyta tvarka pakartotinai Dubliuotis
ir gauti naują leidimą vykdyti OP.
5.
Reikalavimai Rangovui ir Rangovo darbuotojams, norintiems vykdyti OP Bendrovės
Įrenginiuose:
5.1.
Rangovui Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos
išduotame atestate turi būti nurodyta, kad jis turi teisę eksploatuoti arba technologiškai valdyti
atitinkamų parametrų elektros įrenginius (pateikti patvirtintas dokumentų kopijas);
5.2.
Reikalavimai Rangovo darbuotojams, vykdantiems OP, nurodytus Aprašo 3.1
punkte:
5.2.1. Jeigu leidimo vykdyti šiuos OP prašoma pirmą kartą:
5.2.1.1. Rangovo darbuotojai privalo būti išklausę ir baigę įstaigos, turinčios licenciją
atitinkamų darbuotojų mokymams – teoriniam parengimui pagal 0,4-10 kV įtampos elektros
įrenginių montavimo įmonių operatyvinio personalo teisėms gauti - 24 val. mokymo programą
(programa turi būti suderinta su Bendrove) ir pateikti tai įrodančių dokumentų patvirtintas
kopijas;
5.2.1.2. Rangovo darbuotojai privalo atlikti Dubliavimą 3.1. punkte nurodytiems
perjungimams ir išspręsti priešavarinę treniruotę su gaisro gesinimo elementais Bendrovės
Regiono Operatyvinio valdymo komandoje.
5.2.2. Jeigu leidimo vykdyti OP prašoma pakartotinai:
5.2.2.1. Rangovo darbuotojams turėjo būti leista vykdyti OP, nurodytus šio Aprašo 3.1.
punkte;
5.2.2.2. Rangovo darbuotojai iki pateikto prašymo, 6 (šešis) mėnesius iš eilės turėjo vykdyti
OP, nurodytus šio Aprašo 3.1. punkte (pateikti Nurodymų, ne senesnių kaip 6 (šešių) mėnesių
nuo pateikto prašymo atlikti OP, kopijas, patvirtintų budinčio dispečerio), arba Rangovo
darbuotojai privalo atlikti Dubliavimą ir išspręsti priešavarinę treniruotę su gaisro gesinimo
elementais Bendrovės Regiono Operatyvinio valdymo komandoje.
5.3.
Reikalavimai Rangovo darbuotojams, vykdantiems OP, nurodytus Aprašo 3.2.
punkte:
5.3.1. Jeigu leidimo vykdyti šiuos OP prašoma pirmą kartą:
5.3.1.1. Rangovo darbuotojai iki pateikto prašymo 6 (šešis) mėnesius iš eilės turėjo vykdyti
OP, nurodytus šio Aprašo 3.1. punkte (pateikti Nurodymų, ne senesnių kaip 6 (šešių) mėnesių
nuo pateikto prašymo atlikti OP, kopijas, patvirtintų budinčio dispečerio). Rangovo darbuotojai
privalo būti išklausę ir baigę įstaigos, turinčios licenciją atitinkamų darbuotojų mokymams –
teoriniam parengimui pagal OP vykdymo 0,4 ir 10 kV įtampos Įrenginiuose, įskaitant ir 10 kV
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žiedinio tinklo įrenginius - 80 val. mokymo programą (programa turi būti suderinta su Bendrove)
ir pateikti tai įrodančių dokumentų patvirtintas kopijas.
5.3.1.2. Jei Rangovo darbuotojams iki pateikto prašymo buvo leista vykdyti ir jie vykdė OP,
nurodytus šio Aprašo 3.1. punkte, 24 (dvidešimt keturis) mėnesius iš eilės, jie turi pateikti
Nurodymų, ne senesnių kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių nuo pateikto prašymo atlikti OP,
kopijas, patvirtintų budinčio dispečerio;
5.3.1.3. Rangovo darbuotojai privalo atlikti Dubliavimą šio Aprašo 3.2. punkte nurodytiems
OP ir išspręsti priešavarinę treniruotę su gaisro gesinimo elementais Bendrovės Regiono
Operatyvinio valdymo komandoje.
5.3.2. Jeigu leidimo vykdyti šiuos OP prašoma pakartotinai:
5.3.2.1. Rangovo darbuotojams turėjo būti leista vykdyti OP, nurodytus šio Aprašo 3.2.
punkte;
5.3.2.2. Rangovo darbuotojai iki pateikto prašymo 6 (šešis) mėnesius iš eilės turėjo vykdyti
OP, nurodytus šio Aprašo 3.2. punkte (pateikti Nurodymų, ne senesnių kaip 6 (šešių) mėnesių
nuo pateikto prašymo atlikti OP, kopijas, patvirtintų budinčio dispečerio) arba Rangovo
darbuotojai privalo atlikti Dubliavimą ir išspręsti priešavarinę treniruotę su gaisro gesinimo
elementais Bendrovės Regiono Operatyvinio valdymo komandoje.
6.
Rangovų darbuotojų Dubliavimasis Bendrovės Įrenginiuose gali būti inicijuotas
dviem būdais – prašant pačiam Rangovui tiesiogiai arba licenciją turinčiai mokymo įstaigai,
kurioje Rangovo darbuotojai mokėsi.
7.
Rangovas, norėdamas Dubliuoti savo darbuotojus, prieš operatyvinių remonto teisių
suteikimą arba licenciją turinti mokymo įstaiga, kurioje darbuotojai mokėsi, turi DSAS vadovui
pateikti prašymą dėl leidimo Dubliuotis vykdant OP, nurodant, kokiame Bendrovės regiono
Operatyvinio valdymo komandoje pageidautų Dubliuotis.
8.
Kartu su Aprašo 7 punkte nurodytu prašymu turi pateikti:
8.1.
Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atestatą,
suteikiantį teisę eksploatuoti ar technologiškai valdyti atitinkamus elektros įrenginius (pateikti
dokumentų kopijas);
8.2.
mokymo įstaigos, turinčios licenciją atitinkamų darbuotojų mokymams – teoriniam
parengimui pagal 0,4-10 kV įtampos elektros įrenginių montavimo įmonių operatyvinio
personalo teisėms gauti mokymo programą arba OP vykdymo 0,4 ir 10 kV įtampos tinklo
įrenginiuose, įskaitant ir 10 kV žiedinio tinklo įrenginius mokymo programą, pažymėjimą
(atestatą) (pateikti tai įrodančių dokumentų tinkamai patvirtintas kopijas);
8.3.
elektrotechnikos darbuotojų, kurie Dubliuosis vykdant OP, sąrašą, nurodant jų
vardus, pavardes, pareigas, apsaugos nuo elektros kategorijas (pagal įtampą), energetikos
darbuotojo kvalifikacijos atestato numerius (pateikti dokumentų kopijas).
9.
Rangovui ar mokymo įstaigai pateikus minėtus dokumentus, DSAS darbuotojai
parengia ir teikia pasirašyti Regiono elektros tinklo eksploatavimo skyriaus vadovui ir
Bendrovės rangovo (mokymo įstaigos) vadovui ar jo įgaliotam asmeniui „Dubliavimosi
paslaugų teikimo sutartį“ (toliau – Sutartis) (priedas Nr. 4). Sutartis gali būti pasirašoma
vieneriems kalendoriniams metams, nurodant tai dienai patvirtintą Dubliavimosi įkainį. Keisti
Sutarties formos nuostatas leidžiama tik raštu suderinus su DSAS darbuotojais. Dubliavimosi
paslaugų teikimo reikalavimai atskirai gali būti numatyti darbo reglamentuose, susitarimuose
dėl darbų atlikimo ir paslaugų teikimo.
10.
Sudarius Dubliavimosi paslaugų teikimo Sutartį DSAS darbuotojai, per 10 (dešimt)
darbo dienų parengia ir teikia Regiono elektros tinklo eksploatavimo skyriaus vadovui
pasirašyti potvarkį dėl Bendrovės rangovo darbuotojų Dubliavimosi.
11.
Potvarkiu konkretiems Rangovo darbuotojams leidžiama Dubliuotis, vykdant OP
Bendrovės eksploatuojamuose Įrenginiuose, nurodant konkrečius įrenginius ir įtampas.
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Potvarkyje taip pat paskiriami Bendrovės asmenys atsakingi už Bendrovės rangovo darbuotojų
Dubliavimą, nurodomi Dubliavimosi terminai.
12. Prieš Dubliavimosi pradžią Bendrovės regiono Operatyvinio valdymo komandos
vadovas ar vyr. inžinierius instruktuoja Rangovo darbuotojus iš Bendrovės operatyvinių
perjungimų, operatyvinių pokalbių instrukcijų, raktų išdavimo tvarkos, kitų aktualių Bendrovės
procesų bei instrukcijų ir tai įformina „Rangovo ir komandiruotų darbuotojų saugos ir sveikatos
instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnale“.
13. Bendrovės darbuotojai, prižiūrintys Bendrovės rangovo darbuotojo Dubliavimą
(priskirtos brigados nariai), pagal atliekamas elektrotechnikos darbuotojų funkcijas praktiškai
moko Rangovo darbuotojus vykdyti OP, supažindina su operatyvinių perjungimų ir įrenginių
ypatumais, įrenginių konstrukcija, techninėmis charakteristikomis, schemomis.
14. Bendrovės Rangovo darbuotojai regiono Operatyvinio valdymo komandoje
Dubliuojasi ne trumpiau kaip:
14.1. 3 (tris) pamainas, jei prašo leidimo vykdyti OP 0,4 ir 10 kV įtampos tinklo įrenginiuose,
išskyrus 10 kV žiedinio tinklo įrenginiuose;
14.2. 10 (dešimt) pamainų, jei prašo leidimo vykdyti OP 0,4 ir 10 kV įtampos tinklo
įrenginiuose, įskaitant ir 10 kV žiedinio tinklo įrenginiuose;
14.3. kiekvieną pamainą rekomenduojama Dubliuotis ne daugiau kaip 1 (vienam)
Bendrovės Rangovo darbuotojui po 8 (aštuonias) valandas.
15. Bendrovės Rangovas privalo aprūpinti savo darbuotojus individualiomis apsaugos
priemonėmis, būtinomis darbui ir perjungimų vykdymui Įrenginiuose.
16. Bendrovė prieš Dubliavimą privalo:
16.1. Bendrovėje prieš Dubliavimąsi norminiu Bendrovės dokumentu kiekvienam
besidubliuojančiam rangovo darbuotojui skirti „Dubliavimosi vadovą“, kuris bus atsakingas už
Dubliavimosi organizavimą, darbuotojų ugdymą ir žinių patikrinimą. Dubliavimosi vadovu turi
būti dispečerinis inžinierinis darbuotojas.
16.2. Dubliavimosi vadovas, prieš pradedant Dubliavimąsi, atsižvelgdamas į būsimų OP
kiekį ir jų specifikaciją, paskiria konkrečias Dubliavimosi dienas, kurios nebūtinai turi būti iš
eilės viena po kitos.
16.3. Dubliavimosi vadovas Rangovo darbuotojams, laisvu nuo perjungimų metu, skiria
užduotis – rašyti perjungimų lapelius, spręsti įvairias tinklo komutavimo situacijas.
17. Dubliavimosi metu Rangovo darbuotojas privalo:
17.1. Laikytis Bendrovėje teisės aktų, iš kurių buvo instruktuotas ir su kuriais buvo
supažindintas;
17.2. Vykdyti visus už Dubliavimosi organizavimą atsakingo Dubliavimosi vadovo ir
darbuotojų prižiūrinčių Dubliavimą nurodymus;
17.3. Savarankiškai nesiimti jokių veiksmų elektros įrenginiuose negavus leidimo iš
Bendrovės darbuotojo, atsakingo už Dubliavimąsi;
17.4. Stebėti Bendrovės darbuotojų, vykdančių OP, veiksmus ir tik gavus iš Bendrovės
atsakingo darbuotojo nurodymą, pačiam vykdyti OP.
17.5. Gavus leidimą ir prižiūrint operatyvinės brigados kontroliuojančių asmenų, išsirašyti
perjungimo lapelius, vesti operatyvinius pokalbius su budinčiu dispečeriu – gauti ir vykdyti
komandas, pranešti apie jų įvykdymą
17.6. Dubliavimosi metu vykdyti perjungimus, važiuoti kartu su Bendrovės operatyvine
brigada.
18. Kiekvieną Dubliavimosi dieną turi būti vedamas „Rangovų dubliavimosi žurnalas“
(priedas Nr. 3), kuriame fiksuojamos visos vykdomos užduotys. Dubliavimosi dienos pabaigoje
Bendrovės operatyvinės brigados kontroliuojantieji asmenys turi pasirašytinai patvirtini apie
įvykdytų užduočių įvykdymą.
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19. Baigus Dubliavimą Bendrovės regiono Operatyvinio valdymo komandos vadovas, vyr.
inžinierius ar kitas įgaliotas darbuotojas praveda priešavarinę treniruotę su gaisro gesinimo
elementais, kartu su teorine dalimi tai yra žinių patikrinimu ir rezultatą fiksuoja „Priešavarinių
treniruočių žurnale“.
20. Rangovo darbuotojams sėkmingai išsprendus priešavarinę treniruotę su gaisro
gesinimo elementais, regiono Operatyvinio valdymo komandos vadovas ar jį pavaduojantis
asmuo apie Dubliavimosi rezultatus tarnybiniu raštu, kuriame nurodo su kokiais skirstomojo
tinklo įrenginiais Bendrovės rangovo darbuotojai vykdė OP, informuoja DSAS. DSAS parengia
atliktų Dubliavimosi paslaugų aktą (priedas Nr. 5) bei parengia raštą apie Dubliavimosi
rezultatus, kuriame nurodo su kokiais skirstomojo tinklo įrenginiais Rangovo darbuotojai vykdė
OP, ir teikia Regiono elektros tinklo eksploatavimo skyriaus vadovui pasirašyti, raštu
informuodami Bendrovės rangovui atstovaujantį asmenį ar mokymo įstaigą.
21. Jei Rangovo darbuotojai nesėkmingai išsprendė priešavarinę treniruotę su gaisro
gesinimo elementais kartu su teorine dalimi, tai yra žinių patikrinimu, Operatyvinio valdymo
komandos vadovas ar vyr. inžinierius neigiamą rezultatą fiksuoja „Priešavarinių treniruočių
žurnale“ ir apie Dubliavimosi rezultatus tarnybiniu raštu informuoja DSAS. DSAS parengia
atliktų Dubliavimosi paslaugų aktą bei parengia raštą apie Dubliavimosi rezultatus ir teikia
Regiono elektros tinklo eksploatavimo skyriaus vadovui pasirašyti, raštu informuodami
Rangovui atstovaujantį asmenį ar mokymo įstaigą. Rangovas šį darbuotoją privalo pakartotinai
siųsti į mokymo įstaigą bei pakartotinai atlikti darbuotojo Dubliavimą.
22. Rangovo vadovas ar jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis gautu Regiono elektros tinklo
eksploatavimo skyriaus vadovo pasirašytu raštu apie sėkmingą Bendrovės rangovo išvardintų
darbuotojų Dubliavimąsi ir priešavarinės treniruotės su gaisro gesinimo elementais sprendimą,
savo tvarkomuoju dokumentu suteikia teises vykdyti OP rašte nurodytiems Rangovo
darbuotojams.
23. Leidimas atlikti OP Bendrovės eksploatuojamuose Įrenginiuose, suteikiamas
vadovaujantis rangos drabų vykdymo Bendrovės elektros įrenginiuose procesu.
24. Rangovo darbuotojams, per 6 (šešis) mėnesius perėjusiems dirbti iš Bendrovės arba
Rangovų, kuriems buvo leista vykdyti OP Bendrovės 0,4 ir 10 kV įtampos Įrenginiuose ir šiems
Bendrovės ar Rangovų darbuotojams buvo suteiktos operatyvinio remonto darbuotojo teisės,
tų teisių pagrindu Rangovas gali savo tvarkomuoju dokumentu suteikti operatyvinio remonto
darbuotojo teises.
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PRAKTINIO

PARENGIMO

2. C01010113 BENDROVĖS RANGOVŲ OPERATYVINIO REMONTO DARBUOTOJŲ
PRAKTINIO PARENGIMO ORGANIZAVIMO APRAŠAS
1. Prašymas su teorinio parengimo dokumentais
Rangovas, kurio darbuotojai išklausę operatyvinio remonto personalo teorinio parengimo
kursus mokymo įstaigoje, teikia prašymą Bendrovės DSAS dėl galimybės atlikti praktinę
mokymo dalį -dubliavimąsi.
2. Vertina prašymo įgyvendinimo galimybes
DSAS darbuotojai įvertina dokumentų tvarkingumą ir atitikimą Rangovų prašymui. Išnagrinėja
galimybes Rangovo darbuotojams Dubliuotis konkrečios teritorinės operatyvinės brigados
sudėtyje.

3. Tikslinama informacija
Reikalui esant, atsižvelgiant į DSAS darbuotojų pastabas, Rangovas tikslina informaciją ir
perduoda DSAS.
4. Rengiam dubliavimosi paslaugų sutartis ir potvarkis
Rangovo prašymo pagrindu DSAS rengia Dubliavimosi paslaugų teikimo sutartį ir potvarkį dėl
Dubliavimosi. Teikia pasirašyti regiono Elektros tinklo eksploatavimo skyriaus vadovui.
5. Pasirašoma dubliavimosi paslaugų sutartis ir potvarkis
Regiono Elektros tinklo eksploatavimo skyriaus vadovas pasirašo Dubliavimosi paslaugų
teikimo sutartį ir potvarkį. Dubliavimosi paslaugų teikimo sutartis ir potvarkis perduodamas
Rangovui.
6. Pasirašoma dubliavimosi paslaugų sutartis
Rangovo atstovas pasirašo ant Dubliavimosi paslaugų teikimo sutarties kaip antroji šalis
sutartinių įsipareigojimų vykdymui.
7. Instruktuojami rangovo darbuotojai
Po sutarties pasirašymo Rangovo darbuotojai, kuriems norima suteikti operatyvinio remonto
teises, tiesiogiai kreipiasi į Bendrovės Operatyvinio valdymo komandos vadovą ar jo įgaliotą
asmenį dėl instruktavimo pravedimo.
8. Rangovo darbuotojai atlieka dubliavimąsi
Po instruktavimo pravedimo Bendrovės Operatyvinio valdymo komandoje Rangovo
darbuotojai Dubliuojasi operatyvinių brigadų sudėtyje Dubliavimosi paslaugų teikimo sutartyje
nurodytuose įrenginiuose ir terminais.
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9. Baigus dubliavimąsi pravedama priešavarinė treniruotė
Dubliavimusi pasibaigus Bendrovės Operatyvinio valdymo komandos vadovas ar jo įgaliotas
asmuo praveda priešavarinę treniruotę.
10. Parengiamas tarnybinis raštas
Po Rangovų Dubliavimosi ir priešavarinės treniruotės pravedimo Operatyvinio valdymo
komandos vadovas ar jo įgaliotas asmuo parengia tarnybinį raštą DSAS, kuriame įvardinama
ar Rangovo darbuotojai sėkmingai ar ne praėjo Dubliavimąsi ir ar gali būti suteiktos
operatyvinės remonto teisės.
11. Parengiamas dubliavimosi paslaugų aktas VAC ir raštas rangovui
DSAS remiantis Operatyvinio valdymo komandos vadovo ar jo įgalioto asmens tarnybiniu raštu
parengia Dubliavimosi paslaugų aktą Verslo aptarnavimo centrui, UAB bei raštą Rangovui.
12. Pasirašo dubliavimosi paslaugų aktą
Dubliavimosi paslaugų aktą Verslo aptarnavimo centrui, UAB pasirašo Bendrovės Regiono
Elektros tinklo eksploatavimo skyriaus vadovas.
13. Pasirašo raštą rangovui
Raštą Rangovui pasirašo Bendrovės Regiono Elektros tinklo eksploatavimo skyriaus vadovas.
14. Tvarkomuoju dokumentu suteikia teises
Rangovas, gavęs Bendrovės Regiono Elektros tinklo eksploatavimo skyriaus vadovo raštą,
savo tvarkomuoju dokumentu Rangovo darbuotojams suteikia operatyvinio remonto personalo
teises.
15. Parengia sąskaitą apmokėjimui
Verslo aptarnavimo centras, UAB parengia sąskaitą faktūrą už Dubliavimosi paslaugas ir
pateikia Rangovui apmokėti.
16. Apmoka už suteiktas paslaugas
Rangovas apmoka už suteiktas Dubliavimosi paslaugas pagal pateiktą sąskaitą faktūrą.
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3 priedas

RANGOVŲ DUBLIAVIMOSI ŽURNALAS**

Data

Atliekančio dubliavimą
rangovo vardas,
pavardė, pareigos

Valdomų įrenginių tipas, operacijų skaičius

Įvertinimas*

Atlikusio
Atsakingo darbuotojo už dubliavimą
dubliavimą
Pastabos
vardas, pavardė parašas
rangovo parašas

* Įvertinimas: įskaityta / neįskaityta
** Žurnalo forma yra excel formatu.
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4 priedas

DUBLIAVIMOSI PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS
201__ m. _____________ d..
Vilnius

AB
„Energijos
skirstymo
operatorius“
(toliau
–
Bendrovė),
atstovaujama
________________regiono
elektros
tinklo
eksploatavimo
skyriaus
vadovo
_________________________________________________________________________
(vardas, pavardė)

ir rangovas _________________________________________________ (toliau - Rangovas),
(įmonės pavadinimas)

atstovaujamas _____________________________________________________________,
(pareigos, vardas, pavardė)

toliau bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią Sutartį:
1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1.
Sutarties objektas yra Rangovo darbuotojų dubliavimosi ___________________
regiono Operatyvinio valdymo komandoje (toliau – OVK) paslauga (toliau – Dubliavimasis), t.y.
žinių ir įgūdžių lavinimas, praktiškai vykdant operatyvinius perjungimus elektros įrenginiuose,
prižiūrint Bendrovės paskirtam atsakingam asmeniui.
1.2.
Bendrovė įsipareigoja Sutartyje nurodyta tvarka ir terminais suteikti galimybę
Rangovo darbuotojams Dubliuotis, o Rangovas įsipareigoja sumokėti Bendrovei už suteiktą
paslaugą Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais.
2. SUTARTIES KAINA
2.1.
Dubliavimosi kaina už pamainą yra:
2.1.1. ..................EUR (................................................................eurų, .... ct.) be PVM;
2.1.2. ................. EUR ( ...............................................................eurų, .... ct.) su PVM.
3. PASLAUGŲ APIMTYS IR TEIKIMO TERMINAI
3.1.
Dubliavimosi pradžia nuo 201__ m. _______ d. iki 201__ m. _______ d.
Kiekvieną pamainą Dubliuojasi ne daugiau kaip 1 (vienas) rangovo darbuotojas po ___ val. Iš
viso –
pamainos (po ___ pamainų kiekvienam Rangovo darbuotojui). Rangovo darbuotojų
sąrašas pateikiamas Sutarties priede arba nurodomas Rangovo pateiktame prašyme dėl
Dubliavimosi, kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Elektros įrenginiai, kuriuose
Dubliuosis Rangovo darbuotojai, nurodomi Rangovo pateiktame prašyme dėl Dubliavimosi,
kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
4. BENDROVĖS ĮSIPAREIGOJIMAI
4.1.
Bendrovė įsipareigoja leisti Dubliuotis OVK operatyvinėje brigadoje Rangovo
darbuotojams operatyvinių perjungimų vykdymui skirstomojo tinklo elektros įrenginiuose.
4.2.
Prieš Dubliavimosi pradžią OVK vadovas ar kitas įgaliotas darbuotojas
instruktuoja Rangovo darbuotojus ir tai įformina „Rangovo ir komandiruotų darbuotojų saugos
ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnale“ bei paskiria atsakingus asmenis
Rangovo darbuotojų Dubliavimosi laikotarpiui.
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4.3.
Bendrovės atsakingi darbuotojai Dubliavimosi metu, Sutartyje numatytuose
įrenginiuose, įsipareigoja praktiškai mokyti Rangovo darbuotojus vykdyti operatyvinius
perjungimus, supažindinti su operatyvinių perjungimų ir įrenginių ypatumais, įrenginių
konstrukcija, techninėmis charakteristikomis, schemomis.
4.4.
Baigus Dubliavimą Bendrovės atsakingi darbuotojai įsipareigoja pravesti
Rangovo darbuotojams priešavarinę treniruotę su gaisro gesinimo elementais ir tai įforminti
„Priešavarinių treniruočių žurnale“.
4.5.
Raštu informuoja Rangovą apie Dubliavimosi rezultatus.
5. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI
5.1.
Rangovas įsipareigoja, kad darbuotojas, kuris Dubliuosis elektros įrenginiuose:
5.1.1. yra apmokytas, paruoštas ir atestuotas mokymo įstaigoje pagal Energetikos
objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo nuostatų
reikalavimus;
5.1.2. susipažins ir laikysis Bendrovės vidaus teisės aktų, iš kurių buvo instruktuotas ir
su kuriais buvo raštu supažindintas, vykdys visus už Dubliavimosi organizavimą atsakingo ir
darbuotojo, prie kurio Dubliuosis, nurodymus, savarankiškai nesiims jokių veiksmų elektros
įrenginiuose, negavęs leidimo iš Bendrovės darbuotojo, atsakingo už Dubliavimąsi;
5.1.3. stebės Bendrovės darbuotojų, vykdančių operatyvinius perjungimus, veiksmus ir
tik gavęs iš Bendrovės atsakingo darbuotojo nurodymą, pats vykdys operatyvinius
perjungimus;
5.1.4. susipažins su šios Sutarties reikalavimais ir juos vykdys;
5.2.
Rangovas įsipareigoja, kad besidubliuojančius darbuotojus aprūpins
individualiomis apsaugos priemonėmis, būtinomis darbui elektros įrenginiuose.
6. APMOKĖJIMO UŽ PASLAUGAS TVARKA IR TERMINAI
6.1.
Bendrovei už faktiškai suteiktas paslaugas Rangovas įsipareigoja sumokėti per
45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas po PVM sąskaitos faktūros ar kito tipo
priklausančios išrašyti sąskaitos gavimo ir paslaugų atlikimo akto pasirašymo.
6.2.
Rangovas, nesumokėjęs už suteiktas paslaugas per Sutartyje nustatytus
terminus, moka Bendrovei 0,05 procentų dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo laiku
nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
7. ATLEIDIMAS NUO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS
7.1.
Civilinė atsakomybė netaikoma, taip pat šalis gali būti visiškai ar iš dalies
atleidžiama nuo civilinės atsakomybės teisės aktuose numatytais nenugalimos jėgos ir kitais
Civilinio kodekso bei kitų įstatymų nustatytais atvejais.
8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1.
Ši Sutartis įsigalioja nuo 201__ m. _________ d. iki 201__ m. _________ d. (ne
ilgiau kaip vieneriems kalendoriniams metams)
8.2.
Sutartis gali būti keičiama ir/arba papildoma Šalių susitarimu. Sutarties
papildymai ir pakeitimai galioja, jei jie sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų Šalių parašais.
Pasirašyti Sutarties pakeitimai ir/arba papildymai tampa Sutarties dalimi.
8.3.
Bendrovė turi teisę vienašališkai, nesikreipdama į teismą ir nenurodant
priežasties, nutraukti Sutartį apie tai prieš 30 kalendorinių dienų raštu pranešdama Rangovui;
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8.4.
Įvykus nelaimingam atsitikimui su besidubliuojančiu Rangovo darbuotoju,
nelaimingą atsitikimą tiria ir įformina Rangovas, o įvykus nelaimingam atsitikimui dėl elektros
traumos – tyrime privalo dalyvaujanti ir Bendrovės paskirtas atstovas.
8.5.
Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos
sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
8.6.
Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys iš šios Sutarties ir/ar susiję su jos aiškinimu ir
vykdymu, tarp Šalių sprendžiami derybomis. Jeigu Sutarties Šalys šių ginčų ir nesutarimų
negali išspręsti derybomis, tai jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8.7.
Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną
egzempliorių kiekvienai Šaliai.
8.8.
Šalys susitaria, jog šioje Sutartyje didžiąja raide vartojamos sąvokos atitinka
Apraše vartojamas.
9. SUTARTIES PRIEDAI
9.1.
Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis
gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
9.2.
Rangovo darbuotojų sąrašas.
10. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius
Tel.: (8 5) 277 7524, faksas: (8 5) 277 7514
Įmonės kodas: ...........
PVM kodas LT............
A. s. Nr. LT..........
AB ............. bankas
Banko kodas
Registro tvarkytojas: VĮ „Registrų centras“,
V. Kudirkos g.18, LT-03105 Vilnius
AB „Energijos skirstymo operatorius“
_________________________
regiono
____________________________________
elektros tinklo eksploatavimo skyriaus vadovas
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Rangovas

Rangovo įmonės vadovas ar įgaliotas
asmuo_________________________
______________________________
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