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Veikiančiuose gamtinių dujų 
perdavimo sistemos objektuose 
(įrenginiuose) ir (ar) jų apsaugos 
zonoje, atliekamų darbų 
įforminimo tvarkos aprašo  
2 priedas 

 
 

Į prašymą  TVIRTINU 
Nr.    

    

Data   (parašas) 

 

 
 

AB „Amber Grid“ 
 

 
(Padalinio pavadinimas) 

 

SUTIKIMAS 
DĖL DARBŲ ATLIKIMO VEIKIANČIAME GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS OBJEKTE 

(ĮRENGINYJE) BEI JO APSAUGOS ZONOJE 
 

Registravimo Nr._____ 
 

20 ___ m. ____________________ d. 
 
Darbų atlikimo vieta ir darbų pavadinimas __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(vamzdyno (jo įrenginių) arba objekto (jo įrenginių) pavadinimas ir koordinatės (LKS), adresas, darbų 
pavadinimas) 

 

Sutikimas išduodamas darbams atliekamiems (pažymėti):  
□ veikiančio gamtinių dujų perdavimo sistemos objekto apsaugos zonoje; 
□ veikiančiame gamtinių dujų perdavimo sistemos objekte (įrenginyje). 

 

Darbų pradžia 20___m._______________________d. 
 

Darbų pabaiga 20___m._______________________d. 
 

Darbus atliekanti įmonė (asmuo) - _________________________________________________________ 
(pavadinimas, adresas) 

Atsakingas už darbų atlikimą - ____________________________________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, kontaktinis tel. ir el. paštas) 

 

1. Atliekami darbai (etapai): 

Eil. 
Nr. 

Darbo etapo pavadinimas 

Atsakingas už darbo etapo 
atlikimą (pareigos, vardas, pavardė, tel.) Darbo etapas, 

kuriam keliami 
papildomi 

reikalavimai 
(nurodyti 

dokumento, 

Atsakingas rangovo 
(subrangovo) įmonės 

atstovas 

1. Atsakingus 
darbuotojus 

skiriantis (-ys) 
darbuotojas (-ai) 
(AB „Amber Grid“ 

atstovai) 
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leidžiančio atlikti 
šios darbus tipą)* 

1.      

2.      

3.      
* - darbai gamtinių dujų aplinkoje/darbai veikiančiame elektros įrenginyje/darbai aukštyje ir pan. 
 

 
2. Prieš darbų pradžią vykdančios darbus įmonės atstovas, kitas asmuo turi išsiaiškinti gamtinių dujų 

perdavimo sistemos objektų ir jų įrenginių įrengimo vietą darbų vykdymo zonos ribose ir kartu su AB 
„Amber Grid“ atstovu parašais patvirtinti apie tai darbų atlikimo vietos perdavimo akte (jeigu darbų 
atlikimo vieta perduodama). 

3. Darbus atliekančios įmonės darbuotojas, atsakingas už darbų atlikimo etapą, privalo vadovautis 
galiojančių LR norminių dokumentų reikalavimais. Prieš pradedant atlikti darbus, nurodytus 1 punkto 
lentelėje, dokumentus, leidžiančius atlikti darbus (darbų paskyra, darbų užduotis, nurodymas, 
pavedimas), elektroniniu paštu privaloma atsiųsti, eksploatavimo inžinieriui (budinčiam) ir gauti AB 
„Amber Grid“ dokumento registracijos numerį. AB „Amber Grid“ registracijos numerio suteikimas 
laikomas rašytiniu leidimu savarankiškai atlikti darbus gamtinių dujų aplinkoje, elektros įrenginiuose. 
Įmonė, negavusi iš AB „Amber Grid“ rašytinio leidimo savarankiškai atlikti darbus, negali būti įleista į 
objektą ir neturi teisės pradėti darbų. 
Dokumentai turi būti siunčiami: jdks.budintis@ambergrid.lt, tel. Nr. 8 650 39889 arba 
pandispecerine@ambergrid.lt, tel. Nr. 8 699 07435 pagal aptarnavimo ribas. 

4. Atsakingas už darbo etapo atlikimą apie darbų pradžią ir pabaigą gamtinių dujų perdavimo sistemos 
objekte bei jo apsaugos zonoje kiekvieną dieną privalo pranešti telefonu: 

4.1. (8 382) 44528 arba 8 650 39889 – Dujų kompresorių skyriaus (Jauniūnai) eksploatavimo inžinieriui 
(budinčiam); 

4.2. (8 45) 502775 arba 8 699 07435 – Dujų kompresorių skyriaus (Panevėžys) eksploatavimo inžinieriui 
(budinčiam). 

5. Atliekant darbus atsiradus nenumatytoms aplinkybėms ar sutrikimams nedelsiant turi būti pranešta 
AB „Amber Grid“ Operatyvinio valdymo skyriui tel. (8 5) 236 0121 arba 8 699 07301. Įvykus 
nenumatytoms aplinkybėms ar sutrikimams sistemos inžinierius arba eksploatavimo inžinierius 
(budintis) gali sustabdyti darbų vykdymą. 

6. Pasibaigus Sutikime nurodytam darbų vykdymo terminui, atlikti darbus draudžiama. 
7. Sutikimas rašomas dviem egzemplioriais: vienas išduodamas darbus atliekančios įmonės atstovui, 

antras - saugomas AB „Amber Grid“. 
8. Paskirti atsakingi darbus atliekančios įmonės darbuotojai atliekantys darbus pagal Sutikimą privalo su 

savimi objekte turėti išduotą Sutikimą ir kitus dokumentus (ar jų kopijas), leidžiančius atlikti Sutikime 
nurodytus darbus (tarp jų, darbų paskyras, darbų užduotis, nurodymus, pavedimus ir kt.). 

9. Prieš pradedant darbus, juos atliekančios įmonės atstovai, privalo susipažinti su objektų evakuacijos 
planais. 

10. Darbus atliekančios įmonės atstovai, suveikus gaisrinei signalizacijai ir (ar) kilus gaisrui, privalo 

nedelsiant evakuotis kartu su Bendrovės darbuotojais į susirinkimo vietą pažymėtą ženklu . 

11. Darbus atliekančios įmonės atstovai savo veiksmais ar neveiksimu neturi sukelti gaisro ir klaidingo 
gaisrinės signalizacijos suveikimo. 

12. Nustačius, kad rangovas (subrangovas), kitas asmuo, atliekantis darbus pagal Sutikimą, nesilaiko teisės 
aktų reikalavimų ir (arba) Sutikime išdėstytų sąlygų, AB „Amber Grid“ darbuotojas surašo Nustatytų 
pažeidimų aktą (toliau – Aktas) dėl teisės aktų reikalavimų ir (arba) Sutikime išdėstytų sąlygų 
nesilaikymo, su kuriuo rangovas (subrangovas), kitas asmuo supažindinamas pasirašytinai. Rangovui 
(subrangovui), kitam asmeniui įteikiamas 1 pasirašyto akto egzempliorius su neatitikčių pašalinimo 
terminais. Rangovas (subrangovas), kitas asmuo privalo pašalinti akte nurodytus pažeidimus 
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nedelsiant, bet ne ilgiau nei per akte nurodytą terminą ir informuoti apie tai surašiusį Aktą AB „Amber 
Grid“ darbuotoją. 

13. Atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, galimas sukelti pasekmes, jei patikrinimo metu nustatyta, kad dėl 
tesisės aktų reikalavimų nesilaikymo yra grėsmė žmonių sveikatai ir gyvybei, AB „Amber Grid“ atstovas 
turi teisę stabdyti darbus, įforminant tai Aktu Sutikimo 12 punkte nustatyta tvarka. Rangovas 
(subrangovas), kitas asmuo darbus vykdyti toliau galės tik įrodęs, kad visos neatitiktys pašalintos.   

14. Jei kito patikrinimo metu pakartotinai nustatomos tos pačios neatitiktys, Sutikimas yra sustabdomas 
arba panaikinamas iki rangovas (subrangovas), kitas asmuo pašalins nustatytus pažeidimus ir apie jų 
pašalinimą raštu informuos atsakingus AB „Amber Grid“ darbuotojus. Rangovui (subrangovui), kitam 
asmeniui pakartotinai pažeidus norminių teisės aktų ir(ar) Sutikime nustatytus reikalavimus, AB 
„Amber Grid“ pareikalavus gali būti taikomos sutartyje numatytos baudos ar kitos sankcijos. 

15. Sutikimo galiojimo sustabdymas ar panaikinimas įsigalioja nuo Akto dėl darbų sustabdymo ir rašto dėl 
Sutikimo sustabdymo ar panaikinimo (toliau – raštas) išsiuntimo iš AB „Amber Grid“ dienos. Raštas 
siunčiamas Sutikime nurodytu elektroniniu paštu. 

16. Sutikimo galiojimas sustabdomas rašte nurodytam terminui. Pasibaigus rašte nustatytam sustabdymo 
terminui Sutikimo galiojimas atsinaujina ir tęsiasi iki Sutikime nurodytos datos tik tuo atveju, jeigu 
rangovas (subrangovas), kitas asmuo per tą laiką pašalino nustatytus pažeidimus ir raštu pateikė AB 
„Amber Grid“ tai patvirtinančius įrodymus. Sutikimo galiojimo sustabdymas gali būti panaikintas 
anksčiau nei pasibaigia rašte nurodytas sustabdymo terminas, jeigu rangovas (subrangovas), kitas 
asmuo pašalina nustatytus pažeidimus ir apie tai raštu informuoja AB „Amber Grid“. Šiuo atveju AB 
„Amber Grid“ dėl Sutikimo galiojimo sustabdymo panaikinimo informuoja rangovą (subrangovą), kitą 
asmenį elektroniniu paštu, nurodytu Sutikime.  
Naujas Sutikimas tiems patiems darbams atlikti išduodamas naujai pateikus reikalingus dokumentus 
Sutikimui gauti, taip pat, kai rangovas (subrangovas), kitas asmuo įrodo, kad pažeidimai, dėl kurių buvo 
panaikintas Sutikimo galiojimas, yra pašalinti. 
 

Sutikimas suderintas  

 (pareigos, parašas, vardas, pavardė) 

  

Sutikimas suderintas  

 (pareigos, parašas, vardas, pavardė) 

 
 

AB „Amber Grid“   

  (data) (pareigos, parašas, vardas, pavardė) 

 
Sutikimą gavo ir susipažino su: 

□ galimais rizikos veiksniais 

□ saugos reikalavimais atliekant žemės kasimo darbus 

 

  
    

 (data)  (pareigos, parašas, vardas, pavardė) 

 


