
Aprašo 6 priedas 

 
LEIDIMAS ATLIKTI UGNIES DARBUS 

 
prie ________________ nurodymo  

(darbų dujų aplinkoje paskyros) 
Nr. ____ 

 
 

1. Tarnyba, baras, objektas __________________________________________________________ 
 
2. Darbo vieta _____________________________________________________________________ 
 
3. Darbo apibūdinimas ir Leidimo galiojimo data  bei laikas_________________________________ _  

 ______________________________________________________________________________________  
 
4. Atsakingas už darbo vietos paruošimą ugnies darbams___________________________________   

______________________________________________________________________________________ 
 
5. Atsakingas už ugnies darbų atlikimą                                                                                                              

_____________________________________________________________________________________ 
 
6. Veiksmai ir jų eilės tvarka ruošiantis atlikti ir atliekant ugnies darbus 
 
6.1. ruošiantis atlikti ugnies darbus: 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

6.2. atliekant ugnies darbus __________________________________________________________   
______________________________________________________________________________________ 

 
7. Tarnybos, gamybos baro vadovas ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
8. Darbų vykdytojai ir įrašai apie instruktavimą  

 

Nr. Vardas ir pavardė Profesija Instruktuojamųjų 
parašai 

Instruktuojančiojo 
darbų vadovo 

parašas, vardas, 
pavardė 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
9. Oro analizės rezultatai 



 

Data Laikas Mėginių 
paėmimo tvarka 

Koncentracija Darbus atlikti 
leidžiama arba 

neleidžiama 

Atlikusio 
analizę 

parašas, 
vardas , 
pavardė 

      

      

      

      

      

 
10. Veiksmai, numatyti 6.1 punkte, atlikti 
_________________________________________________________________________________ 

( asmens, atsakingo už vietos paruošimą ugnies darbams (pagal p. 6.1.), parašas, vardas, pavardė, 
pareigos) 

 
11. Vieta ugnies darbams paruošta  ___________________________________________________ 

darbų vykdytojas pagal nurodymą 
______________________________________________________________________________________ 

(asmens, atsakingo už ugnies darbų atlikimą, parašas, vardas pavardė, pareigos) 
 

12. Leidžiama atlikti ugnies darbus nuo __ iki ___ val. 
_____________________________________________________________________________________ 

(pamainos, gamybos baro vadovo parašas, vardas pavardė, pareigos) 
 

13. Energetikos objekto priešgaisrinės saugos atstovas 
_____________________________________________________________________________________     

(Parašas, vardas, pavardė, pareigos) 
 
(vienas egzempliorius  perduodamas darbų vykdytojui pagal nurodymą  _____, kitas egzempliorius lieka pas 
_________  ir nuo šio momento galima atlikti ugnies darbus).  

 
14. Leidimas pratęstas  iki     _________  nuo ____ val. iki ___ val.  

(data) 
______________________________________________________________________________________ 

(Tarnybos, gamybos baro vadovo, parašas) 
 
(Toliau pildoma, jei reikia pratęsti leidimo ugnies darbams skirtą paros laiką,  nurodomas laikas ir 

pasirašo vadovas. Šio pratęsimo  atveju Leidimo galiojimas nuo ___val. iki ____ val. Leidimą išdavusio 
sprendimu leidžiama  pratęsti datą, 14 punkte po „iki“ įrašant datą iki kurios pratęsiamas leidimas. Įrašus 14 
punkte atlieka ugnies darbų leidimą turintis teisę išduoti asmuo) 

 
 
 

Atsakingas už vietos paruošimą ugnies darbams (pagal p.6.2.) __________________________________ 
darbų vadovas pagal nurodymą 

_____________________________________________________________________________________
                      

(Parašas, vardas, pavardė, pareigos) 
     

  Atsakingas už ugnies darbų atlikimą _______________________________________                          
darbų vykdytojas pagal nurodymą 

______________________________________________________________________________________ 
(Parašas, vardas, pavardė, pareigos) 

      
Tarnybos, gamybos baro vadovas ________________________________________________________      
         
______________________________________________________________________________________ 

(Parašas, vardas, pavardė, pareigos) 

 


