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ĮSAKYMAS 
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DARBAI AUKŠTYJE DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO 
 

2018 m. vasario 1 d. Nr. TV1(1.2-1)-41 
Juodeikių k., Mažeikių r. sav. 

 
1. P a k e i č i u Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos BDS-11 Darbai aukštyje 

(toliau – instrukcija), patvirtintos Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ (toliau – Bendrovė) kokybės, 
aplinkosaugos ir saugos darbe direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. TV1(1.2-1)-461 
4.8, 6.1 punktus ir juos išdėstau taip:  

„4.8. Darbų koordinatorius – Bendrovės padalinio inicijuojančio pastolių statymą 
darbuotojas, kai pastolių užsakovas yra Bendrovė, arba Rangovo inicijuojančio pastolių statymą 
darbuotojas, kai pastolių užsakovas yra Rangovas. 

6.1. Teikdamas užsakymą pastolių statymui nurodyti šiuos duomenis: pastolių 
pastatymo vietą, pastolių apkrovos klasę, pastolių darbinės aikštelės įrengimo aukštį ir matmenis 
(ilgį ir plotį). Darbų ant pastolių atlikimui paprastai turi būti nurodyta 2 apkrovos klasė. Esant 
poreikiui ant pastolių naudoti didesnes apkrovas darbų koordinatorius tai turi suderinti su pastolius 
statančia įmone bei užsakyme nurodyti aukštesnę pastolių apkrovos klasę.“ 

2. P a p i l d a u instrukciją 8.7 punktu ir jį išdėstau taip:  
„8.7. Esant poreikiui naudoti aukštesnės nei 2 apkrovos klasės pastolius apie tai 

informuoti darbų koordinatorių.“ 
3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2018 m. vasario 12 d. 
4. P a v e d u įsakymo išdalinimo rodyklėje nurodytiems Bendrovės padalinių 

vadovams iki 2018 m. vasario 1 d. su šiuo įsakymu supažindinti susijusius darbuotojus. 
5. N u s t a t a u , kad šis įsakymas priskirta kokybės, aplinkosaugos ir saugos darbe 

direktoriaus veiklos sričiai. 
6. P a v e d u Sekretoriato atsakingam darbuotojui su šiuo įsakymu supažindinti 

įsakymo išdalinimo rodyklėje nurodytus Bendrovės padalinių vadovus. 
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SUDERINTA 

Padalinio pavadinimas Darbuotojo pareigos, vardas, pavardė  Darbuotojo parašas, data 

Darbuotojų ir procesų 
saugos kontrolės skyrius  

Darbuotojų ir procesų saugos kontrolės 
vadovas Rolandas Rupšys 

 

Gamybinės veiklos 
valdymo tarnyba 

Generalinio direktoriaus pavaduotojas 
gamybinės veiklos valdymui Dainius Čiuta 

 

Įrengimų priežiūros ir 
remonto skyrius 

Įrengimų priežiūros ir remonto direktoriaus 
pavaduotojas Vaidas Saldukas 

 

Veiklos organizavimo 
grupė 

Grupės vadovas Darius Žilinskas  

 


