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LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA
TEMINĖ ATASKAITA
Kritimai iš aukščio/į gylį. Kolektyvinės apsaugos ir paaukštinimo priemonės
2017 m.
d. Nr. TA
1. Darbdavys
(darbdavio kodas, pavadinimas, vardas, pavardė)
(pagrindinės ekonominės veiklos kodas, pavadinimas)

2. Tikrintas objektas
(pavadinimas)
(adresas)

3. Tikrinimo klausimai
Eil.
Nr.

Klausimai

1.

Ar kolektyvinių saugos priemonių įrengimas yra planuojamas statybos darbų
technologijos projekte, technologinėse kortelės, ar kituose dokumentuose? Jeigu
taip, ar numatyta:

1.1.

angų, ertmių grindyse, perdengimuose, perdangose uždengimo/aptvėrimo priemonės ir
būdai?

1.2.

pastolių įrengimo vietos?

1.3.

darbuotojų apsaugos nuo kritimo iš aukščio/į gylį sprendiniai su nurodytomis
kolektyvinėmis apsaugos ir paaukštinimo priemonėmis?

1.4.

technologinė įranga/mobilios darbinės kėlimo platformos darbams aukštyje atlikti?

1.5.

saugos reikalavimai statant, naudojant, ardant ar perstatant pastolius?

2.

N/N

Ar statybvietėje yra įrengtos kolektyvinės saugos priemonės, kad būtų išvengta
darbuotojų, darbo priemonių, medžiagų ir kitų daiktų kritimo iš aukščio/į gylį?
Jeigu taip - ar įrengti (-os):

2.1.

pastoliai?

2.2.

apsauginiai tinklai?

2.3.

perėjimų (tarp jų - lieptelių) apsauginiai aptvarai, turėklai?

2.4.

pavojingų zonų aptvėrimai, įspėjamieji ženklai?

2.5.

iškasų, šulinių uždengimai, aptvėrimai?

2.6.

saugos priemonės darbuotojams patekti į darbo vietas aukštyje?

3.

Taip Ne

Ar įrengti pastoliai atitinka DSS reikalavimus?

3.1.

ar yra pastolių apsauginiai aptvarai?

3.2.

ar grunto paviršius tinkamai paruoštas pastolių pastatymui?

3.3.

ar naudojami pastoliai reikiamai (stabiliai) pritvirtinti prie pastato sienos?
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3.4.

ar įrengiant pastolius laikomasi atstumų tarp sienos ir pastolių?

3.5.

ar užlipimui ant pastolių (ir nulipimui) įrengtos nemažesnio kaip 60˚ nuolydžio
kopėčios?

3.6.

ar pastolius stato, remontuoja, ardo ar perstato tik darbuotojai, specialiai apmokyti
atlikti šiuos darbus? (pildoma tik atliekant minėtą darbą)

3.7.

ar pastolių statymo, remonto, ardymo ar perstatymo darbai atliekami tik prižiūrint
darbų vadovui? (pildoma tik atliekant minėtą darbą)

4.

Ar naudojamos kopėčios atitinka saugos reikalavimus?

4.1.

ar kopėčios yra pakankamai ilgos, kad kyšotų virš paaukštinimo, ant kurio reikia
užlipti?

4.2.

ar kopėčios yra pastatomos ant nejudančio tvirto ir tinkamo dydžio pagrindo ar
įrengiamos taip, kad naudojantis jomis, jos stovėtų stabiliai?

4.3.

Ar ant pristatomų kopėčių dirbami tik nedraudžiami darbai?

5.

Ar užtikrinta, kad kroviniai nebūtų keliami virš neapsaugotų darbo vietų, kuriose
paprastai būna darbuotojai?

6.

Ar dirbant iškasose naudojamos saugos priemonės, užtikrinančios, kad nevirstų
gruntas ir neužspaustų darbuotojų (išlaikomas šlaitų statumas, naudojami klojiniai,
ramsčiai, priemonės nuo vandens prasiskverbimo ar vandens pašalinimui ir kt.)?

7.

Ar dirbant ant stogo (kitų pastato konstrukcijų) įdiegtos priemonės, kad būtų išvengta
darbuotojų, darbo priemonių ar kitų daiktų ir medžiagų kritimo, taip pat išvengta
netyčinio užlipimo ant trapių paviršių ar medžiagų?

4. Nustatyta:
Rodikliai
1. Tikrinimo metu statybvietėje dirbo darbuotojų, kuriems pagal DSS reikalavimus ir darbų pobūdį
turėjo būti įrengtos kolektyvinės apsaugos ir paaukštinimo priemonės
2. Tikrinimo metu statybvietėje dirbo darbuotojų, kuriems pagal darbų pobūdį buvo įrengtos
DSS reikalavimus atitinkančios kolektyvinės apsaugos ir paaukštinimo priemonės

(inspektoriaus pareigos)

(parašas)

Kiekis

(vardas, pavardė)
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