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Vorm nr 1

Kehtib lisatud skeemiga

TULETÖÖDE LUBA nr _______
 __________________________

(töö kuupäev)

1. Objekt, töökoht _____________________________________________________________
(ettevõte, struktuuriüksus, tsehh, seade jmt)

____________________________________________________________________________
(aparaat, kommunikatsioon)

2. Töö sisu ___________________________________________________________________
(remont, montaaž, demontaaž jne)

____________________________________________________________________________
(elektrikeevitus, gaasilõikamine, jootmine jne)

3. Keemilised ained ____________________________________________________________
 (aparaadi või kommunikatsiooni sees tööprotsessi ajal)

4. Vastutav tuletöödeks ettevalmistumise eest _______________________________________
(perekonnanimi, amet, ettevõte)

5. Vastutav tuletööde läbiviimise eest  ___________ __________________________________
(perekonnanimi, amet, ettevõte)

6. Ettevalmistus- ja ohutusmeetmete loetelu ja järjekord:
а) ettevalmistustöödel __________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
b) tuletöödel _______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

7. Tuleohutuse kontroll (määrab Tellija)
а) tööde ajal __________________________________________________________________

(teostaja nimi ja perekonnanimi, allkiri)

b) pärast tööd _________________________________________________________________
(Tellija esindaja nimi ja perekonnanimi, allkiri)

8. Struktuurallüksuse juhataja ____________________________________________________
(kuupäev, perekonnanimi, allkiri)

9. Kooskõlastatud:
Seotud struktuuriüksused (vajadusel)
_____________________________________________________________________________

(struktuuriüksus, ettevõte, juhataja perekonnanimi, kuupäev , allkiri)

_____________________________________________________________________________
(juhataja nimi ja perekonnanimi, kuupäev, allkiri)

Kõrgemalseisev juhtkond (vajadusel)________________________________________________
(kuupäev, perekonnanimi, amet, allkiri)

Töökeskkonnaspetsialist _______________________________________________________
(kuupäev, perekonnanimi, allkiri)
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10. Brigaadi koosseis ja märge juhendamise läbimisest
(suure hulga teostajate korral selle koosseis ja vajalikud andmed tuuakse välja lisatud nimekirjas lisana, vastava
märkega käesolevas punktis)

nr Ees- ja
perekonnanimi Amet

Tuletöödetunnistuse
number

Allkirjad
juhendamise
läbimisest

Juhendaja
allkiri

11.  Õhuanalüüsi tulemused __________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
12.  Punktis 6a nimetatud meetmed on täidetud _________________________________________
______________________________________________________________________________

(kuupäev, tuletöödeks ettevalmistumise eest vastutava allkiri)

13 Töökoht on tuletööde läbiviimiseks ette valmistatud
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(kuupäev, tuletööde läbiviimise eest vastutava isiku allkiri)

14 Luban tuletööde läbiviimist
______________________________________________________________________________
                                                                   (kuupäev, aeg, struktuuriüksuse juhataja allkiri)

15  Luba on pikendatud kuni „_____” ____________20___  a.
      Vastutav tuletöödeks ettevalmistumise eest ____ ___________________________________

(allkiri)

     Vastutav tuletööde läbiviimise eest  ____________________________________________
(allkiri)

     Struktuuriüksuse juhataja        _________ ______________________________________
(allkiri)

16 Kooskõlastatud seotud struktuuriüksustega (vajadusel)
___________________________________________________________________________

(struktuuriüksus, ettevõte, juhataja perekonnanimi, kuupäev, allkiri)

___________________________________________________________________________
(juhataja nimi ja perekonnanimi, kuupäev, allkiri)

17  Tööd on lõpetatud, brigaad lahkus töökohalt.
      Töö andis üle: vastutav tuletööde läbiviimise eest
                                                                               ______________________________________

(kuupäev, allkiri)

      Töö võttis vastu:  Struktuuriüksuse juhataja ____________________________________
(kuupäev, allkiri)
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Loa Lisa
Loa nr ………….. igapäevane pikendamine

Pikendatud: „……..“…………………20…….a.

Allkirjad vastavalt Loa punktid:

p. 12_________________________________

p. 13_________________________________

p. 14__________________________________

Pikendatud: „……..“…………………20…….a.

Allkirjad vastavalt Loa punktid:

p. 12_________________________________

p. 13_________________________________

p. 14__________________________________

Pikendatud: „……..“…………………20…….a.

Allkirjad vastavalt Loa punktid:

p. 12_________________________________

p. 13_________________________________

p. 14__________________________________

Pikendatud: „……..“…………………20…….a.

Allkirjad vastavalt Loa punktid:

p. 12_________________________________

p. 13_________________________________

p. 14__________________________________

Pikendatud: „……..“…………………20…….a.

Allkirjad vastavalt Loa punktid:

p. 12_________________________________

p. 13_________________________________

p. 14__________________________________

Pikendatud: „……..“……………………20…….a.

Allkirjad vastavalt Loa punktid:
p.12_______________________________

p. 13_________________________________

p. 14__________________________________

Pikendatud: „……..“……………………20…….a.

Allkirjad vastavalt Loa punktid:

p. 12_________________________________

p. 13_________________________________

p. 14__________________________________

Pikendatud: „……..“…………………20…….a..

Allkirjad vastavalt Loa punktid:

p. 12_________________________________

p. 13_________________________________

p. 14__________________________________

Pikendatud: „……..“……………………20…….a.

Allkirjad vastavalt Loa punktid:

p. 12_________________________________

p. 13_________________________________

p. 14__________________________________

Pikendatud: „……..“……………………20…….a.

Allkirjad vastavalt Loa punktid:

p. 12_________________________________

p. 13_________________________________

p. 14__________________________________
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