
Bendrųjų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų 

užtikrinimo, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos ir saugumo 

programos dokumentacijos APRAŠO Priedas Nr.2  
 

PRIEDAS NR. 2 

Rangovo įsipareigojimai dėl aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos  
bei darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo 

1. Rangovai ir Subrangovai, dirbantys VĮ „Lietuvos oro uostai“ objektuose, privalo 
vykdyti aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos 
galiojančių Lietuvos Respublikos teisinių aktų reikalavimus, užtikrinti avarijų ir 
nelaimingų atsitikimų prevenciją, būti pasirengę jų padariniams šalinti. 

2. Rangovas ar Subrangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui nuo 100 (vieno šimto) iki 
600 (šešių šimtų), Eur (eurų) dydžio baudą už kiekvieną savo darbuotojų saugos ir 
sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos (darbuotojų saugos ir sveikatos 
užtikrinimo, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos ir saugumo programos) pažeidimo 
atvejį bei atlyginti Užsakovui dėl šių pažeidimų patirtus nuostolius (Baudų už 
reikalavimų pažeidimą dydžiai pateikti Atmintinėje Rangovui). Už Rangovo ar 
pavaldaus Subrangovo darbuotojo pasirodymą neblaiviam, apsvaigusiam nuo 
narkotinių ar toksinių medžiagų, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 600,-Eur 
(šešis šimtus eurų) dydžio baudą už kiekvieną nustatytą atvejį. Už Oro uosto 
darbuotojui, trečiajam asmeniui ar lankytojui statybos objekte įvykusį sunkų 
nelaimingą atsitikimą Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 1000,-Eur (vieno 
tūkstančio eurų) dydžio baudą, už mirtiną nelaimingą atsitikimą - 2000,-Eur (dviejų 
tūkstančių eurų) dydžio baudą. 

3. Užsakovas turi teisę Rangovui priskaičiuotų netesybų ar mokėtinų nuostolių sumai 
taikyti mokėjimų sulaikymą bei šias priskaičiuotas sumas įskaityti, kaip 
priešpriešinius vienarūšius reikalavimus. 

4. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių - 
nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996m. liepos mėn. 15d.nutarimu Nr.840 
patvirtintomis “Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybėms taisyklėmis”, jeigu Šalis per tris darbo dienas pranešė kitai Šaliai apie 
kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

 
Pastabos:  

Atsiradus pagrindui taikyti 2 p. punkte nurodyto dydžio baudą dėl to, jog Rangovo 
darbuotojai statybvietėje dirba/būna apsvaigęs nuo alkoholinių gėrimų (leidžiama 
alkoholio koncentracija kraujyje – 0,00 promilių), narkotinių ar toksinių medžiagų, 
Užsakovas surašo aktą, kuriame nurodomi šie duomenys: akto surašymo data, vieta, 
Rangovo darbuotojo, kuris statybvietėje dirbo ir buvo apsvaigęs nuo alkoholinių gėrimų, 
narkotinių ar toksinių medžiagų arba statybvietėje naudojo šias medžiagas duomenys, kiti 
duomenys. Tuo atveju, jeigu Rangovo darbuotojas, kurio atžvilgiu surašytas aktas, 
nesutinka su juo, jis ne vėliau kaip per 2 (dvi) valandas nuo akto surašymo ir įteikimo 
privalo pateikti Užsakovui medicininę išvadą, jog akte nurodyti duomenys dėl Rangovo 
darbuotojų apsvaigimo nuo alkoholinių gėrimų, narkotinių ar toksinių medžiagų fakto yra 
neteisingi. Rangovo darbuotojui nepateikus minėtos medicininės išvados, laikoma, kad 
akte nurodyti duomenys yra teisingi bei nurodytas aktas yra pagrindas taikyti šiame 
punkte nurodytas baudas.  


