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INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTĄ
1. Ūkio subjekto pavadinimas (įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra, ar fizinis
asmuo):
2. Įmonės kodas:
3. Kontaktai (el. paštas; tel. Nr.):
4. Tikrinimo vieta (adresas):
5. Darbdavį atstovaujantis asmuo (pareigos, vardas, pavardė):

Eil. Nr.
Klausimai
Taip Ne N/N
KOLEKTYVINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS
1.1.
Ar darbo vietos aukštyje, kur yra kritimo iš aukščio pavojus, įrengti
apsauginiai aptvarai arba kitos lygiavertės apsaugos priemonės? ([3] 21 p.)
1.2.
Ar darbo vietai paaukštinti skirtos priemonės yra stabilios ir turi lygų darbo
paviršių? ([3] 46 p.)
1.3.
Ar perėjimams nuo vienos konstrukcijos ant kitos yra įrengtos tam skirtos
kopėčios, perėjimo tilteliai ar lipynės su aptvarais? ([3] 66 p.)
1.4.
Ar statinyje aptvertos atviros angos (pvz., liftų šachtos, angos
perdengimuose ir sienose, balkonai), kai yra kritimo iš aukščio rizika? ([2]
4 priedo 37.1 p.; [3] 65 p.)
1.5.
Ar įrengtos priemonės, apsaugančios nuo krentančių daiktų (stogeliai,
tinklai ir kt.)? ([3] 63 p.; [2] 4 priedo 36.1 p.; [4] 2 priedo 3.1.3 p.)
1.6.
Ar yra užtikrinta trečiųjų asmenų apsauga šalia masinio žmonių judėjimo
kelių, praėjimų, įrengiant ne žemesnius kaip 2 m aptvarus su vientisu
apsauginiu stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų? ([3] 20 p.)
1.7.
Ar įrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės, apsaugančios darbuotojus,
darbo priemones, medžiagas nuo kritimo nuo pastolių (aptvarai, papėdės
lentelės, ar tarp pakloto elemento skydų ir vertikalių kolektyvinių apsaugų
nėra pavojingų plyšių)? ([4] 2 priedo 4.3.4 p.)
DARBUOTOJŲ APRŪPINIMAS ASMENINĖMIS APSAUGOS PRIEMONĖMIS (AAP)
2.1.
Ar darbuotojai aprūpinti AAP, kurios apsaugotų nuo kritimo iš aukščio
(apraišais, diržais su kritimo amortizatoriais, diržais darbo padėties
fiksavimui ir kt.), kai neįmanoma išvengti rizikos ar pakankamai ją apriboti
kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis? ([6] 7.1. p.; [2] 4 priedo 37.2 p.)
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Ar įrengiant arba ardant kolektyvines apsaugos priemones naudojami
saugos diržai, patikimai pritvirtinti prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio
konstrukcijų? ([3] 47 p.)
2.3.
Ar darbuotojai statybvietėje dėvi apsauginius šalmus? ([3] 18 p.)
STOGO DARBAI
3.1.
Ar darbų vadovas prieš vykdant stogo įrengimo darbus ar kitus darbus ant
stogo patikrina laikančiąsias konstrukcijas ir aptvarus? ([3] 72 p.)
3.2.
Ar atliekant darbus ant stogų, aukštesnių kaip 1,3 m arba kurių nuolydis
didesnis kaip 200, darbuotojai aprūpinti reikiamomis asmeninėmis apsaugos
priemonėmis, kai neįmanoma išvengti rizikos ar pakankamai ją apriboti tik
kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis? ([3] 73 p.)
3.3.
Ar dirbant ant stogo ar kito trapaus paviršiaus yra įrengti ne siauresni kaip
0,3 m pritvirtinti trapai, kad darbuotojas užlipęs ant trapios medžiagos
neįlūžtų? ([3] 74 p.)
3.4.
Ar darbuotojai dirba aukštyje tinkamomis meteorologinėmis sąlygomis (kai
vėjo greitis yra mažesnis nei 15 m/s, nėra plikšalos, lijundros, perkūnijos,
rūko ar blogo matomumo)? ([3] 67 p.)
3.5.
Ar medžiagos ant stogo sukrautos tik statybos darbų technologijos
(vykdymo) projekte nurodytose vietose, imantis visų atsargumo priemonių,
kad medžiagos nenukristų žemyn? ([3] 75 p.)
3.6.
Ar laikomasi reikalavimo statybines atliekas nuleisti uždarais latakais,
vamzdžiais, dėžėse–konteineriuose ar panašiais nepavojingais būdais, kai
atliekos leidžiamos iš didesnio nei 3 m aukščio? ([3] 24 p.)
PAVOJINGOS ZONOS STATYBVIETĖJE
4.1.
Ar pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir / arba kenksmingi
veiksniai, yra aptvertos apsauginiais aptvarais, kad į tokias zonas nepatektų
pašaliniai asmenys ir darbuotojai, kurie neprivalo jose dirbti? ([3] 9 p., 10 p.)
4.2.
Ar užtikrinta, kad kroviniai nebūtų keliami virš neapsaugotų darbo vietų,
kuriose paprastai būna darbuotojai? ([4] 2 priedo 3.1.3 p.)
4.3.
Ar medžiagos ir įrenginiai išdėstyti arba sudėti taip, kad negalėtų nuslysti
arba nuvirsti ant žemiau esančių darbuotojų? ([2] 4 priedo 36.2 p.)
4.4.
Ar prieš darbų pradžią DT 5-00 taisyklių 4 priede nustatytoms vietoms ir
darbams darbdavio įgaliotas asmuo išduoda paskyrą–leidimą, kuriame
numatytos darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės? ([3] 11 p.)
2.2.

PASTOLIŲ NAUDOJIMAS

Ar parengtas pastolių pastatymo, naudojimo ir išardymo projektas? ([4] 2
priedo 4.3.2 p.)
5.2.
Ar pastolius stato, remontuoja, ardo tik specialiai apmokyti šiuos darbus
atlikti darbuotojai? ([4] 2 priedo 4.3.6 p.)
5.3.
Ar šalia masinio žmonių judėjimo kelių esantys pastoliai yra uždengti
apsauginiu tinklu, apsaugančiu nuo medžiagų ar įrankių kritimo? ([3] 32 p.)
5.4.
Ar pastoliai sumontuoti taip, kad skydai neslankiotų ir tarp atskirų pakloto
elementų skydų ir horizontalių kolektyvinių apsaugų nebūtų pavojingų
plyšių? ([4] 2 priedo 4.3.4 p.)
5.5.
Ar pastolių tikrinimas ir priežiūra vykdomi gamintojo nustatyta tvarka
(jeigu gamintojas tokios tvarkos nenumatęs, pastolių tikrinimo tvarką
nusistato pats darbdavys) ir apžiūros atliekamos ne rečiau kaip kartą per 10
dienų? ([2] 4 priedo 38.1 p., 38.3 p.; [3] 33p.; 36 p.)
5.6.
Ar dirbama ant pastolių pakloto paviršių, neužgriozdintų statybinėmis
medžiagomis, atliekomis? ([3] 25 p.)
5.7.
Ar pastoliai pastatyti ant išlyginto, sutankinto, su nuolydžiu paviršiniam
vandeniui nutekėti grunto? ([3] 28 p.)
KOPĖČIŲ NAUDOJIMAS
5.1.
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Ar nešiojamosios kopėčios yra naudojamos tik tada, kai kitų saugesnių
įrenginių naudojimas yra netikslingas dėl mažos rizikos ir trumpos jų
naudojimo trukmės arba dėl kitų statybvietės ypatumų, numatytų statybos
projekte? ([4] 2 priedo 4.1.2 p.)
6.2.
Ar naudojamos kopėčios yra saugios (pvz., apsaugotos nuo slydimo,
pakankamai ilgos, kad kyšotų virš paaukštinimo, ant kurio lipama,
daugiadalių (sekcijinių) kopėčių atskiros dalys tinkamai sujungtos viena su
kita ir fiksuotos)? ([4] 2 priedo 4.2.1 p., 4.2.2 p., 4.2.3 p.)
DARBAI IŠKASOSE
7.1.
Ar dirbant iškasose naudojamos saugos priemonės, užtikrinančios, kad
nevirstų iškasos gruntas ir neužgriūtų darbuotojų (išlaikomas iškasos šlaitų
statumas, naudojami klojiniai, ramsčiai ir kt.)? ([3] 53 p., 57 p.)
7.2.
Ar sutvirtinimų viršutinė dalis iškasose iškišta virš krašto ne mažiau kaip
0,15 m? ([3] 54 p.)
7.3.
Ar iškastas gruntas, medžiagos ir judančios transporto priemonės laikomi
saugiu atstumu nuo iškasų? ([2] 4 priedo 42.4 p.)
7.4.
Ar įrengti saugūs įėjimai ir išėjimai iš iškasos (kopėčios, laiptai, pandusai ir
kt.)? ([2] 4 priedo 42.3 p.)
7.5.
Ar darbai iškasose vykdomi iš jų pašalinus vandenį ir užtikrinama, kad darbo
metu į iškasą nepatektų vanduo? ([3] 57 p.)
MOKYMAS IR INSTRUKTAVIMAS
8.1.
Ar darbuotojai instruktuoti (informuoti apie jų darbo vietoje esančius ar
galimus pavojus, apsaugos priemones, saugius darbo metodus) darbdavio
nustatyta tvarka? ([1] 25 str. 1 d. 4 p., 6 p.)
6.1.

TEISĖS AKTŲ ŽYMĖJIMAS KLAUSIMYNE:
1. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-3 patvirtinti „Darboviečių įrengimo
statybvietėse nuostatai“.
3. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu
Nr. 346 patvirtintos „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5–00“.
4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr.
102 patvirtinti „Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai“.
5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.D1-848 patvirtintas
statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu
Nr. A1-331 patvirtinti „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai“.
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