
AKCINĖS BENDROVĖS

„VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“

TECHNIKOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL RANGOVŲ VEIKLOJE SUSIDARANČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ

PATVIRTINIMO

2018 m. _______________  d.   Nr.

Vilnius

Siekiant užtikrinti Atliekų tvarkymo įstatymo bei kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių

teisės aktų reikalavimų vykdymą AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė):

1. T v i r t i n u Rangovų veikloje susidarančių atliekų tvarkymo taisykles (toliau - Taisyklės,

pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Bendrovės technikos direktoriaus 2017 m.

balandžio 19 d. įsakymą Nr. 90 „Dėl Rangovų veikloje susidarančių atliekų tvarkymo taisyklių

patvirtinimo“.

3. N u s t a t a u, kad Taisyklės privalomos visiems Bendrovės objektuose dirbantiems

Rangovams, kurių veikloje susidaro atliekos, Bendrovės padalinių darbuotojams / projektų

vadovams, prižiūrintiems / kontroliuojantiems Rangovų veiklą ir Aplinkosaugos ir kokybės skyriui,

kontroliuojančiai Rangovų aplinkosauginių reikalavimų vykdymą.

4. P a v e d u Aplinkosaugos ir kokybės skyriaus vadovei Ritai Kindurytei kontroliuoti šio

įsakymo vykdymą.

Technikos direktorius                                                                                       Jevgenijus Sakovičius

Parengė

AKS inžinierius Linas Vaitkevičius

Įteikti:

GD; RPD; PTD; PIRKS; DSSS

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA
AB „Vilniaus

šilumos tinklai“
technikos direktoriaus
2018 m.
įsakymu Nr.

RANGOVŲ VEIKLOJE SUSIDARANČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Rangovų atliekų tvarkymo taisyklės (toliau - RATT) nustato reikalavimus AB „Vilniaus
šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) objektuose dirbančių Rangovų atliekų tvarkymui. 

2. Taisyklės privalomos visiems Bendrovės objektuose dirbantiems Rangovams, kurių
veikloje susidaro atliekos, Bendrovės padalinių darbuotojams / projektų vadovams, prižiūrintiems /
kontroliuojantiems Rangovų veiklą (toliau – Bendrovės darbuotojas) ir Aplinkosaugos ir kokybės
skyriui (toliau – AKS), kontroliuojančiai Rangovų aplinkosauginių reikalavimų vykdymą.

II SKYRIUS
REIKALAVIMAI RANGOVAMS

3. RATT reikalavimai rašomi į sutartį su Rangovu arba įforminami kaip Rangos sutarties
priedas.

4. Vykdant RATT Rangovas privalo:
4.1. paskirti savo atstovą (toliau - Rangovo atsakingas darbuotojas), kuris bus atsakingas

už Rangovo veikloje susidarančių atliekų tvarkymo organizavimą ir kontrolę, laikantis Lietuvos
Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų;

4.2. pagal priede Nr.1 pateiktą formą, iki darbų pradžios sudaryti Atliekų valdymo planą 3
egzemplioriais (vienas – AKS, antras – Bendrovės darbuotojui, trečias – Rangovui) ir suderinti su
Bendrovės darbuotoju ir AKS. Atliekų valdymo planas sudaromas konkretiems darbams (pvz., E-2
kamino valymas, šilumos tiekimo trasų rekonstrukcija ir pan.), kuriuos atliekant susidarys atliekų;

4.3. savo veikloje susidarančias atliekas talpinti į savo, tam tikslui skirtus konteinerius,
maišus ar kitas saugojimo talpas, atitinkančius teisės aktų reikalavimus (toliau tekste –
konteineriai);

4.4. atliekas laikinai sandėliuoti tik su Bendrovės darbuotoju (Bendrovės darbuotojo
pavardė nurodyta pateiktose „Remonto darbų apimtyse“), prižiūrinčiu Rangovo veiklą, suderintoje
teritorijoje (vietoje), kuri pažymima ant objekto teritorijos plano ir pridedama prie Atliekų valdymo
plano;

4.5. rūšiuoti visas savo veikloje susidarančias atliekas ir pagal atskiras atliekų rūšis talpinti į
atskirus konteinerius;

4.6. laikinam atliekų saugojimui naudoti konteinerius, nekeliančius pavojaus žmonėms bei
aplinkai. Pavojingųjų atliekų konteineriai turi būti paženklinti pavojingųjų atliekų ženklinimo etikete
pagal Atliekų tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės) reikalavimus, o nepavojingųjų atliekų
konteineriai turi būti paženklinti ženklinimo etikete, nurodant atliekų pavadinimą, atliekos kodą,
rangovinės organizacijos pavadinimą, Rangovo atsakingo darbuotojo vardą, pavardę ir tel. Nr.
Rangovui išskirta laikina atliekų sandėliavimo vieta (pvz. aikštelė ar pan.) turi būti paženklinta
etikete (lentele), nurodant įmonės pavadinimą bei Rangovo darbuotojo, atsakingo už atliekų
tvarkymą ir aikštelės priežiūrą, vardą, pavardę ir tel. Nr. Ženklinimo etiketės privalo būti atsparios
aplinkos poveikiui;

4.7. savo jėgomis organizuoti savalaikį susidariusių atliekų išvežimą, išskyrus atvejus, kai
sutartyje numatyta, kad atliekų išvežimą ir sutvarkymą organizuoja Bendrovė;
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4.8. išvežant atliekas, Taisyklių nustatyta tvarka, išrašyti atliekų perdavimo dokumentą -
atliekų vežimo lydraštį bei elektroninį krovinio važtaraštį. Elektroninis krovinio važtaraštis
išrašomas naudojantis Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) elektroninių
važtaraščių posisteme i.VAZ, o atliekų vežimo lydraštis – vadovaujantis Vieninga gaminių,
pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau – GPAIS). Sutrikus GPAIS veiklai, dėl
kurios visiškai ar iš dalies neveikia atliekų vežimo lydraščių formavimo funkcionalumas GPAIS,
atliekų vežimo atveju turi būti pildomas laikinas atliekų vežimo lydraštis. Visuose atliekų vežimo
dokumentuose atliekų siuntėju turi būti nurodytas – Rangovas, išskyrus atvejus, kai sutartyje
numatyta, kad atliekų išvežimą ir sutvarkymą organizuos Bendrovė;

4.9. Rangovas, per GPAIS gavęs galutinį patvirtintą atliekų vežimo lydraštį, kartu su
išrašytu elektroniniu važtaraščiu, jų kopijas 3 darbo dienų laikotarpyje turi perduoti Bendrovės
darbuotojui, o šis - AKS;

4.10. kai atliekų tvarkymą organizuoja Bendrovė, Rangovas privalo:
4.10.1. pateikdamas Atliekų valdymo planą apie tai informuoti AKS. Rangovas darbų

vykdymo eigoje privalo informuoti Bendrovės darbuotoją ir AKS apie susidariusius atliekų kiekius, o
AKS organizuoja atliekų dokumentų parengimą, išvežimą ir tvarkymą;

4.10.2. susidariusias atliekas talpinti į savo  konteinerius  ir  juos  statyti  ant  Euro  padėklų
Bendrovės darbuotojo nurodytoje vietoje. Atliekų ženklinimo etiketę paruošia AKS, kurią Rangovas
privalo pritvirtinti prie konteinerio;

4.11. baigus darbus sutvarkyti ir priduoti išskirtą laikinam atliekų saugojimui teritoriją
Bendrovės darbuotojui.

III SKYRIUS
BAIGIAMOJI DALIS

5. Termofikacinėje elektrinėje Nr.2 (E-2) Rangovų įrangos, susidariusio metalo laužo,
medienos bei izoliacinių medžiagų sandėliavimo vietos nurodytos priede Nr.2.

6. AKS gali bet kuriuo metu patikrinti, kaip Rangovas laikosi šių taisyklių bei Lietuvos
Respublikos atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Nustačius atliekų
tvarkymo reikalavimų pažeidimus, Užsakovas turi teisę skirti  baudą (baudos dydis nustatomas
sutartyse) ir sustabdyti darbus.

7. Pažeidus šių taisyklių reikalavimus ir Lietuvos Respublikos kontrolės ir priežiūros
institucijoms nustačius Rangovo veiklos neatitiktį atliekų tvarkymo reikalavimams, Rangovas
atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Prireikus, finansiškai atlygina Bendrovės
patirtą žalą dėl Rangovo veiklos Bendrovės teritorijoje.

_______________________________



.

 Rangovų veikloje susidarančių
           atliekų tvarkymo taisyklių
           1 priedas

RANGOVINĖS ORGANIZACIJOS, ATLIEKANČIOS DARBUS AR TEIKIANČIOS PASLAUGAS
AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ TERITORIJOJE

ATLIEKŲ VALDYMO PLANAS

______________________
Data

Rangovinės organizacijos pavadinimas ir adresas
(toliau tekste – Rangovas)

Sutarties tarp AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ir Rangovo, 
pagal kurią bus atliekami darbai, numeris bei pasirašymo 
data

Rangovo veiklos vieta (AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 
objektas, kuriame bus dirbama, pvz. E-2, RK-8 ar kt.)

Rangovo darbų pavadinimas, kurių metu numatoma, kad 
susidarys atliekų (trumpas apibūdinimas, atliekami darbai 
/ teikiamos paslaugos)

Numatoma Rangovo darbų (ne sutarties)  pradžia ir 
pabaiga (nuo metai-mėnuo-diena iki metai-mėnuo-diena)

Rangovo veikloje susidarysiančios atliekos ir kiekiai 
(surašyti numatomų atliekų kodus ir pavadinimus pagal 
Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą bei jų kiekius, pvz. 17 
06 01* – izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto (5 
t.)).

Atliekų tvarkymo (apdorojimo) įmonė, kuriai numatoma 
perduoti atliekas jų sutvarkymui

Numatoma laikina atliekų saugojimo vieta Užsakovo 
teritorijoje (pridedamas teritorijos planas su pažymėta 
laikina atliekų saugojimo vieta)

Rangovo vadovybės įgaliotas darbuotojas (-ai) atsakingas
( -i) už atliekų surinkimą ir valdymą Užsakovo teritorijoje
(Pareigos, Vardas, Pavardė, tel. Nr.,  parašas, data.)

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ darbuotojas, prižiūrintis 
rangovo veiklą Bendrovėje
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Aplinkosaugos ir kokybės 
skyriaus inžinierius
(Vardas, pavardė, parašas, data)





DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai) Vilniaus šilumos tinklai, AB

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl Rangovų veikloje susidarančių atliekų tvarkymo 
taisyklių patvirtinimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2018-06-21 11:09 Nr. V1-173

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo 
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Simona  Politikaitė  Administratorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2018-06-21 11:13

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2018-06-21 11:13

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2018-05-10 17:51 - 2023-05-09 23:59

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Jevgenijus  Sakovičius  Technikos direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2018-06-21 11:04

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A)

Sertifikato galiojimo laikas 2017-06-20 15:10 - 2019-06-20 15:10

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų 
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 3

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų 
skaičius

1

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Rangovų atliekų tvarkymo taisyklės.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) 1 priedas.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) 2 priedas_E-2 laikino saugojimo vietos.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas 

iSign.lt ADoc v1.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir 
elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Pasirašymo metu pasirašiusiosios šalies sertifikatas buvo 
atšauktas.

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data 
ir ją atspausdinęs darbuotojas

2019-01-15 10:17 nuorašą suformavo Mindaugas  Češulis 

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -






