
 

VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS ORO UOSTAI 

VILNIAUS FILIALAS 

TVIRTINU 

_______________________ ____ 

 (pareigos) 

___________________________ 
 (parašas) 

___________________________ 

 (vardas ir pavardė) 

 

LEIDIMAS ATLIKTI UGNIES DARBUS ORO UOSTO TERITORIJOJE 
 

2015 m.                               d. Nr. 

 

1. Įmonė, įstaiga, organizacija (vykdanti darbus):  

       

       

        

2. Darbo vieta:       

       

       

       

  

3. Darbo apibūdinimas:      

       

       

       

4. Asmuo, atsakingas už ugnies darbų vietos paruošimą:   

       

  

 (pareigos, vardas, pavardė) 

5. Asmuo, atsakingas už ugnies darbų atlikimą:   

       

       

   

             (pareigos, vardas, pavardė) 

6. Veiksmai ir jų eilės tvarka ruošiantis atlikti ir atliekant 

ugnies darbus 

6.1. ruošiantis atlikti ugnies darbus: 

Organizuoti gaisrinės saugos instruktažą darbo vietoje, 
laikantis gaisrinės saugos reglamentuojančių teisės aktų 
reikalavimų paruošti tinkamai darbo vietą. Prieš darbų pradžią 
ir baigus darbą, pranešti VĮ Lietuvos oro uostai ugniagesiams 
tel. (8 5) 273 9399, mob. 8 612 56563, radijo ryšiu – 1 kanalu, 



 

šaukinys ,,40“ (nurodyti – ugnies darbų atlikimo vietą, ugnies 
darbų laiką, vardą ir pavardę).   

6.2. atliekant ugnies darbus: 

Griežtai laikytis priešgaisrinę saugą ir darbų saugą 
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Pastebėjus gaisro ar 
sprogimo pavojų, nedelsiant nutraukti ugnies darbus ir apie tai 
pranešti VĮ Lietuvos oro uostai ugniagesiams tel. (8 5) 273 9399, 
mob. 8 612 56563, radijo ryšiu – 1 kanalu, šaukinys ,,40“.   
 

7. Darbų vykdytojai ir įrašai apie instruktažą: 

 

Eil.  
Nr. 

 

Vardas ir pavardė 
 

Profesija 
 

Instruktuojamų asmenų 
parašai 

(būtinai pasirašoma prieš 
darbo pradžią) 

Instruktuojančio asmens 
parašas 

 

     

     

     

     

 

8. Oro analizės rezultatai: 

 

Data 
 

Laikas 
 

Mėginių paėmimo tvarka 
 

Koncentracija 
 

Darbus atlikti 
leidžiama arba 

neleidžiama 

Analizę atlikusio 
asmens parašas 

 

      

      

      

      

 

9. Veiksmai, numatyti 6.1 punkte, atlikti:    

       

  

(asmens, atsakingo už ugnies darbų vietos paruošimą, vardas, pavardė, parašas) 

 

10. Ugnies darbų vieta paruošta:     

       

  

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

 

Asmuo, atsakingas už ugnies 

darbų vietos paruošimą:         ____________

 _______________________________ 
                (parašas)    (vardas ir 

pavardė) 

Asmuo, atsakingas už ugnies  

darbų atlikimą:  _________________  _______________________________ 



 

                  (parašas)    (vardas ir 

pavardė) 

VĮ Lietuvos oro uostai  

asmuo, atsakingas už ugnies  

darbų atlikimo kontrolę:     _________________ 

 _______________________________ 
                         (parašas)   (vardas ir 

pavardė) 

PGG/OS vadovas,  

vyr. inžinierius arba  

 pavaduojantis asmuo:       _________________ 

_______________________________ 
                                                                                                         

(parašas)                                   (vardas ir pavardė) 

 
Leidimas atlikti ugnies darbus galioja nuo 20_ _  _ _  _ _ iki 20_ _  
_ _  _ _ . 


