2021-07-14 SD-129-13983
Gerbiamieji įmonių vadovai,
šiuo laišku dar kartą norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad kasmet vykdant darbus
iškasose įvyksta mirtini ir sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe. Ne išimtis ir šie 2021 metai, kai
dirbant iškasose, dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų nepaisymo, tik per pusmetį
jau žuvo du darbuotojai ir vienas patyrė sunkią traumą.
Kelmės rajone vykdant vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos darbus, maždaug 5 m
gylio iškasoje buvo montuojami kanalizacijos šulinio žiedai. Į iškasą nusileidus darbuotojui, įvyko
iškasos šlaito grunto griuvimas ir ten buvęs darbuotojas nuo patirtų sužalojimų mirė. Darbų atlikimo
metu iškasoje nebuvo naudojami apsauginiai klojiniai, iškasos šlaitai buvo beveik vertikalūs.
Mažeikių rajone darbuotojui atliekant šilumos tinklų montavimo darbus apie 1,6 m gylio
iškasoje, atskilęs grunto šlaitas, slysdamas užvirto ant jo, ir darbuotojas mirė.
Ūkininko V. V. ūkio teritorijoje (Alytaus raj.) vykdant melioracijos darbus ir apie 1,8 m gylio,
1,25 m pločio tranšėjoje klojant drenažo vamzdžius, atskilęs žemės sluoksnis užgriuvo ant tranšėjoje
dirbusio darbuotojo. Įvykio metu darbuotojas buvo sunkiai sužalotas. Iškasos šlaitai nebuvo
nušlaituoti.
Skaudžios nelaimės įvyksta kai darbdaviui atstovaujantys asmenys tinkamai neorganizuoja
darbų, neužtikrina kontrolės kaip laikomasi įmonėse nustatytų tvarkų, vykdant pavojingus darbus, ko
pasėkoje tranšėjų šlaitai nebuvo tinkamai nušlaituoti, sutvirtinti ir išramstyti specialiomis priemonėmis.
Dar sykį Jums primename, kad Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme
darbdaviui yra įvardinta pareiga įvertinti esamą ar galimą riziką darbuotojų saugai ir sveikatai bei
numatyti prevencines priemones, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų
kiek įmanoma mažesnė. Darbuotojų, dirbančių iškasose, saugos ir sveikatos užtikrinimo reikalavimai
yra nustatyti Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu
Nr. A1-22/D1-34, 42 punkte ir Saugos ir sveikatos taisyklėse statyboje DT 5-00, patvirtintose Lietuvos
Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000-12-22 įsakymu Nr. 346.
Norime atkreipti įmonių vadovų dėmesį į tai, kad vadovai formuoja įmonės darbuotojų saugos
ir sveikatos politiką, organizuoja jos įgyvendinimą ir užtikrina darbuotojams saugias ir sveikatai
nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais. Prieš vykdant bet kokius darbus,
o ypač tokius, kurie kelia padidintą pavojų, būtina nustatyti galimus pavojus, įvertinti jų keliamą riziką,
numatyti ir įgyvendinti tinkamas prevencines priemones. Siekiant užtikrinti saugias darbo sąlygas
iškasose, išsamesnę informaciją apie tokių darbų saugaus vykdymo ypatumus, galite surasti
Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje, rubrikoje Metodinės rekomendacijos. Informaciją
galite rasti paspaudę šias nuorodas: Darbai 2 nesutvirtintose tranšėjose, Sutvirtintos iškasos,
Šlaitinės iškasos, Darbai sutvirtintose tranšėjose, Rekomenduojama paskyros–leidimo išdavimo
tvarka, atliekant darbus iškasose. Norėtųsi tikėtis ir linkėti, kad pateikiama informacija bus tinkamai
įvertinta, ir Jūs būtinai imsitės priemonių, kad darbai iškasose būtų vykdomi saugiai.

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio
darbo inspektoriaus pavaduotojas, atliekantis
Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio
darbo inspektoriaus pareigas

Dalius Čeponas

___________________________________________________________________________
Lietuvos Respublikos valstybinė
darbo inspekcija prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos

Biudžetinė įstaiga
Algirdo g. 19
LT-03607 Vilnius
www.vdi.lt

Tel. (8 5) 265 0193
Faks. (8 5) 213 9751
El. p. info@vdi.lt
Konsultacijų tel. (8 5) 213 9772

Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre
Kodas 188711163

