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BENDRA INFORMACIJA
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asmuo):
2. Įmonės kodas:
3. Kontaktai (el. paštas; tel. Nr.):
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5. Įmonės veikla:
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Eil. Nr.
Klausimai
STATYBVIETĖS ĮRENGIMAS
1.
Ar gyvenvietėse arba veikiančių įmonių teritorijose esančios
statybvietės yra tinkamai aptvertos?
1.1.
Ar statybvietės aptvarų aukštis ne žemesnis kaip 1,6 m? ([3.] 20 p.)
1.2.
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.; [6.]
18 str. 7 d. 5 p.)
1.3.
Ar matomoje vietoje statybvietėje yra įrengtas stendas su informacija apie
statomą statinį? ([2.] 11 p.)
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Taip Ne N/N

Ar prieš statybos darbų pradžią veikiančios įmonės teritorijoje yra
įformintas statybos rangovo ir įmonės vadovo aktas – leidimas? ([3.] 5 p.)
STATYBOS KOORDINATORIUS
2.
Ar statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius, kai
statant statinį dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, koordinuoja ir
kontroliuoja Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose nustatytų
darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą?
2.1.
Ar yra paskirtas statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius,
kai statant statinį dalyvauja daugiau negu vienas rangovas? ([2.] 6 p., 14
p.; [6.] 14str. 1 d. 11 p.)
2.2.
Ar paskirtas koordinatorius koordinuoja visų darbdavių, savarankiškai
dirbančių asmenų veiklą, organizuodamas darbdavių bendradarbiavimą,
keitimąsi informacija apie įgyvendinamas prevencines priemones? ([2.] 14 p.)
2.3.
Ar paskirtas koordinatorius koordinuoja priemonių, susijusių su DSS
prevencija, nustatytų statinio techniniame projekte, statybos darbų
technologijos projekte ar saugos ir sveikatos priemonių plane, įgyvendinimą
statybvietėje? ([2.] 14 p.)
PAVOJINGOS ZONOS STATYBVIETĖJE
3.
Ar statybvietėje nustatytos ir aiškiai pažymėtos pavojingos zonos?
1.4.

3.1.

Ar pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi
veiksniai, yra aptvertos apsauginiais aptvarais, kad į tokias zonas nepatektų
pašaliniai asmenys ar darbuotojai, kurie neprivalo jose dirbti? ([3.] 9 p.)
3.2.
Ar pavojingos zonos, kuriose gali darbuotojus veikti (atsirasti) pavojingi
ir/arba kenksmingi veiksniai, yra aptvertos signaliniais aptvarais ir
paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai
pažymėtos? ([3.] 10 p.)
3.3.
Ar judėjimo keliai skirti transporto priemonėms, įrengti saugiu atstumu nuo
darbo vietų arba numatyta saugos zona ir/ar saugos įranga (pvz., kelio
aptvarai) pėstiesiems judėti ir aiškiai pažymėti, reikiamai prižiūrimi? ([2.] 4
priedo 13.2 p.)
3.4.
Ar pastate aptvertos atviros angos (pvz., liftų šachtos, angos perdengimuose
ir sienose, balkonai), kai yra kritimo iš aukščio rizika? ([2.] 4 priedas
37.1.p.; [3.] 65 p.)
4.
Ar vykdomi teisės aktų reikalavimai atliekant darbus pavojingose
zonose?
4.1.
Ar prieš darbų pradžią pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali
veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamų darbų
pobūdžio darbdavys (darbdavio įgaliotas asmuo) išduoda paskyrą – leidimą,
kuriame numatytos būtinosios darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis?
([3.] 11 p.)
4.2.
Ar darbdavio paskirtas asmuo kontroliuoja, ar savalaikiai įgyvendintos
(įgyvendinamos) paskyroje – leidime nurodytos darbuotojų saugos ir
sveikatos priemonės? ([3.] 11 p.)
DARBAS AUKŠTYJE
5.
Ar dirbant aukštyje įgyvendintos priemonės, užtikrinančios
darbuotojų saugą, pirmenybę teikiant kolektyvinėms apsaugos
priemonėms?
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Ar darbuotojai apsaugoti nuo kritimo iš aukščio (atramomis, aptvarais su
rankiniais turėklais, paaukštinimo priemonės su aptvarais ir kt.)? ([2.]
4 priedo 37.1 p.; [3.] 46 p.)
Ar darbo vietai paaukštinti skirtos priemonės yra stabilios ir turi lygų darbo
5.2.
paviršių? ([3.] 46 p.)
5.3.
Ar mūrijant sienas, žemesnes kaip 0,7 m nuo perdangos paviršiaus, ir esant
didesniam kaip 1,3 m aukščiui už sienos iki žemės (perdangos) paviršiaus,
naudojamos kolektyvines apsaugos priemones (pvz., aptvarai, apsauginiai
tinklai)? ([3.] 62 p.)
6.
Ar patekimui į aukštyje esančias laikinas darbo vietas parinktos
tinkamiausios ir saugios priemonės, atsižvelgiant į naudojimo
dažnumą, trukmę bei nustatytą pakilimo aukštį?
6.1.
Ar nešiojamosios kopėčios yra naudojamos, kai kitų saugesnių įrenginių
naudojimas yra netikslingas dėl mažos rizikos ir trumpos jų naudojimo
trukmės arba dėl kitų statybvietės ypatumų, numatytų statybos projekte?
([5] 2 priedas 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)? ([5] 2 priedas 4.2.1.- 4.2.3 p.)
7.
Ar pastoliai naudojami pagal teisės aktų reikalavimus ?
Ar parengtas pastolių pastatymo, naudojimo ir išardymo projektas? ([5] 2
7.1.
priedas 4.3.2 p.)
7.2.
Ar pastoliai pastatyti ant išlyginto, sutankinto, su nuolydžiu paviršiniam
vandeniui nutekėti grunto? ([3.] 28 p.)
7.3.
Ar pastoliai sumontuoti taip, kad skydai neslankiotų ir tarp atskirų pakloto
elementų skydų ir horizontalių kolektyvinių apsaugų nebūtų pavojingų
plyšių? ([5] 2 priedas 4.3.4 p.)
Ar naudojamos saugos priemonės, apsaugančios žmones ar daiktus nuo
7.4.
kritimo (pvz., aptvarai, apsauginiai tinklai ir kt.)? ([3.] 46 p.)
7.5.
Ar pastolių tikrinimas ir priežiūra vykdomi gamintojo (darbdavio) nustatyta
tvarka? ([2.] 4 priedo 38.1 p., 38.3 p.; [3] 33p.)
7.6.
Ar užtikrinama, kad kilnojamieji (perstumiamieji) pastoliai savaime
nepajudėtų? ([2.] 4 priedas 38.5 p.; ([5] 2 priedo 4.3.3 p.)
7.7.
Ar pastolius stato, remontuoja, ardo tik darbuotojai, specialiai apmokyti
šiuos darbus atlikti? ([5] 2 priedas 4.3.6 p.)
KRENTANTYS DAIKTAI
8.
Ar darbuotojai statybvietėje apsaugoti nuo krentančių daiktų?
8.1.
Ar vienu metu dirbant skirtinguose aukščiuose, žemiau esančios darbo
vietos ir praėjimai yra apsaugoti atitinkamomis saugos priemonėmis nuo
krentančių daiktų? ([2.] 4 priedas 36.1 p.)
Ar užtikrinta, kad kroviniai nebūtų keliami virš neapsaugotų darbo vietų,
8.2.
kuriose paprastai būna darbuotojai? ([5] 2 priedo 3.1.3 p.)
STOGO DARBAI
9.
Ar vykdomi teisės aktų reikalavimai atliekant darbus ant stogo ar
perdengimo?
5.1.
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Ar įrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės, kad būtų išvengta
darbuotojų, darbo priemonių ar kitų daiktų ir medžiagų kritimo? ([2.]
4 priedo 46.1 p., 46.2 p.; [3.] 74 p.)
9.2.
Ar atliekant darbus ant stogų, aukštesnių kaip 1,3 m arba kurių nuolydis
didesnis kaip 200, darbuotojai aprūpinti reikiamomis asmeninėmis apsaugos
priemonėmis, kai naudoti kolektyvines saugos priemones, atsižvelgiant į jų
naudojimo dažnumą ir trukmę bei nustatytą pakilimo aukštį ekonomiškai
netikslinga arba, kai neįmanoma išvengti rizikos ar pakankamai ją apriboti
tik kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis? ([3.] 73 p.)
9.3.
Ar numatytos priemonės, kad ant stogo ar kito paviršiaus dirbdamas
darbuotojas, netyčia neužliptų ant trapios medžiagos ir neįlūžtų? ([3.] 73
p.)
GRIOVIMO DARBAI
10.
Ar vykdomi teisės aktų reikalavimai atliekant statinio griovimo
darbus?
Ar statinio griovimo darbai atliekami pagal parengtą griovimo projektą arba
10.1.
griovimo aprašą? ([2.] 4 priedas 43.1 p.)
10.2.
Ar griovimo darbai atliekami tik prižiūrint kompetentingam atestuotam
darbų vadovui? ([2.] 4 priedas 43.2 p.)
10.3.
Ar darbai vykdomi pagal nustatytus reikalavimus, kai yra rizika, kad
darbuotojai yra ar gali būti veikiami iš asbesto ar asbesto turinčių medžiagų
kylančių dulkių? ([10] 10 p.)
DARBAI IŠKASOSE, ŠULINIUOSE, POŽEMIUOSE IR TUNELIUOSE
11.
Ar vykdomi teisės aktų reikalavimai atliekant darbus iškasose?
9.1.

Ar dirbant iškasose naudojamos saugos priemonės, užtikrinančios, kad
nevirstų iškasos gruntas ir neužspaustų darbuotojų (išlaikomas iškasos
šlaitų statumas, naudojami klojiniai, ramsčiai, priemonės apsaugančios nuo
vandens prasiskverbimo ar vandens pašalinimui iš iškasų ir kt.)? ([3.] 49
– 54 p.)
11.2.
Ar imtasi reikiamų saugos priemonių, kurios pašalintų darbuotojų,
medžiagų ar daiktų kritimo riziką? ([2.] 4 priedas 42.1.2. p.)
12.
Ar vykdomi teisės aktų reikalavimai atliekant darbus uždarose darbo
erdvėse (šuliniuose, tuneliuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose
įrenginiuose ir statiniuose)?
12.1.
Ar dirbant uždarose darbo erdvėse (šuliniuose, tuneliuose, kolektoriuose ir
kituose požeminiuose įrenginiuose ir statiniuose) vykdoma oro kontrolė,
kad neatsirastų kenksmingų ir/arba pavojingų medžiagų ir būtų pakankamas
deguonies kiekis darbo zonoje)? ([2.] 4 priedas 9.2 p., 9.3p.; [3] 22 p., 23 p.)
12.2.
Ar imtasi reikiamų prevencinių priemonių dirbant šuliniuose, tuneliuose,
kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose ir statiniuose (pvz.,
naudojamos izoliuojančios dujokaukės, saugos diržai su pritvirtintu saugos
(gelbėjimo) lynu, yra paskirti stebintys darbuotojai, kurie aprūpinti AAP ir
kt.)? ([2.]4 priedas 9.2 p., 9.3p.; [3.] 23 p.)
DARBO ĮRENGINIAI
13.
Ar darbo įrenginiai atitinka gamintojo numatytus privalomuosius
saugos reikalavimus?
13.1.
Ar naudojami statybvietėje įrenginiai, mašinos ir įranga, įskaitant rankinius
įrankius su ir be variklio, techniškai tvarkingi (be aiškių pažeidimų)? ([2.]
4 priedas 41 p.)
11.1.
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Ar statybvietėje įrenginiai, mašinos naudojami pagal paskirtį? ([2.]4 priedas
41 p.)
Ar darbo įrenginiai reguliariai prižiūrimi, bandomi ir tikrinami? ([2.]
13.3.
16.4 p.)
14.
Ar vykdomi teisės aktų reikalavimai naudojant mobilius savaeigius
arba nesavaeigius darbo įrenginius?
14.1.
Ar darbo įrenginiai, kuriais važiuoja darbuotojai, nekelia pavojaus susižeisti
darbuotojui? ([5] 1 priedas 3.1.1. p.)
14.2.
Ar mobiliajame darbo įrenginyje yra įrengtos konstrukcijos, apsaugančios,
kad jis nevirstų arba apsauginės konstrukcijos, apsaugančios darbuotojus
jiems apvirtus? ([5] 1 priedas 3.1.4. p., 3.1.5. p.)
Ar įrenginiai turi priemones, kurios apsaugotų nuo neleistino jų paleidimo,
14.3.
ar (ir) neleidžiančias savaime pajudėti iš vietos? ([5] 1 priedas 3.1.6 p.)
14.4.
Ar imtasi priemonių, draudžiančių darbuotojams vaikščioti ar užtikrinančių
jų saugą, savaeigių įrenginių veikimo zonoje? ([2.] 4 priedas 13 p.)
14.5.
Ar savaeigiai įrenginiai naudojami pagal paskirtį? ( [5] 1 priedas 3.2.2. p.)
15.
Ar vykdomi teisės aktų reikalavimai naudojant elektros ir jos
paskirstymo įrenginius?
15.1.
Ar elektros paskirstymo įrenginiai ir jų instaliacija statybvietėje įrengti ir
naudojami taip, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo elektros srovės
poveikio dėl tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo? ([2.] 4 priedo 5.1 p.)
Ar elektros įrenginiai ir jų instaliacija statybvietėje ypač jei jie veikiami
15.2.
aplinkos sąlygų yra reguliariai prižiūrimi ir tikrinami? ([2.] 4 priedo 34.1
p.)
Ar elektros įrenginiai ir jų instaliacija statybvietėje įrengti ir naudojami
15.3.
taip, kad nesukeltų gaisro ir sprogimo pavojaus? ([2.] 4 priedo 5.1 p.)
16.
Ar vykdomi teisės aktų reikalavimai naudojant krovinių bei darbuotojų
kėlimo įrenginius, tarp jų potencialiai pavojingus įrenginius (toliau –
PPĮ )?
16.1.
Ar krovinių kėlimo įrenginiai yra stabilūs ir tinkamai parinkti? ([5] 2 priedo
3.1.1 p., 3.2.2 p.)
16.2.
Ar darbo įrenginiai naudojami darbuotojams kelti yra su reikiamais įtaisais
sumažinančiais kabinos kritimo riziką, ar užkirstų kelią rizikai, kad patys
naudotojai neiškristų iš kabinos, ar nebūtų sutraiškyti, parblokšti ir kt.? ([5]
1 priedo 3.2.4 p.)
16.3.
Ar naudojami tinkami krovinių kėlimo reikmenys? ([5] 2 priedo 3.1.4 p.)
16.4.
Ar naudojami PPĮ užregistruoti Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės
registre? ([4] 10 str. 2 d. 2 p.)
Ar PPĮ techninės būklės tikrinimas atliktas nepažeidžiant atitinkamuose
16.5.
teisės aktuose nustatytų terminų? ([4] 10 str. 2 d.; 101 str.)
Ar atliekama PPĮ nuolatinė priežiūra (pvz., yra paskirtas įrenginio
16.6.
priežiūros meistras ir priežiūrą atliekantis personalas)? ([4] 10 str. 2 d. 3 p.)
MEDŽIAGŲ, KONSTRUKCINIŲ ELEMENTŲ, ATLIEKŲ SANDĖLIAVIMAS
17.
Ar statybos objekte įrengtos medžiagų ir konstrukcijų sandėliavimo
vietos, atskiriant pavojingas medžiagas?
17.1.
Ar statybvietėje įrengtos statybinių atliekų sandėliavimo vietos? ([2.] 16.7
p.)
17.2.
Ar tinkamai įrengtos pavojingų ir kenksmingų sveikatai medžiagų bei
pavojingų atliekų sandėliavimo vietos? ([2.]16.6 p.)
17.3.
Ar dujų balionai (pvz., deguonies, degiųjų dujų) laikomi (sandėliuojami)
pagal saugos duomenų lapuose nustatytus reikalavimus? ([1.]18 str. 4 d.)
13.2.
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Ar konstrukciniai elementai, medžiagos ir įrenginiai išdėstyti arba sukrauti
taip, kad negalėtų nuslysti arba nuvirsti? ([2.] 4 priedo 36.2 p.)
EVAKAVIMO KELIAI IR IŠĖJIMAI
18.
Ar kilus pavojui darbuotojams sudaryta galimybė saugiai išeiti iš
darbo patalpų ir iš visų darbo vietų (pvz., evakavimo keliai ir išėjimai
paženklinti, be kliuvinių)? ([2.] 4 priedo 6.2, 6.4 - 6.5 p.)
BUITINĖS, SANITARINĖS PATALPOS
19.
Ar statybvietėje buities, sanitarinės ir higienos patalpos atitinka
reikalavimus?
19.1.
Ar yra įrengti reikiamo dydžio (pagal projektą) persirengimo kambariai su
vietomis atsisėsti, drabužių spintelėmis? ([2.] 4 priedo 17.1.1, 17.1.2 p.;
[7.] 3 priedo 1.1.4 p.)
Ar yra reikiamas (pagal projektą) praustuvų, tualetų skaičius? ([2.] 4 priedo
19.2.
17.3.1 p.)
19.3.
Ar darbuotojai aprūpinti geriamuoju vandeniu? ([2.] 4 priedo 21.2 p.)
PIRMOJI PAGALBA
20.
Ar statybvietėje yra sudarytos sąlygos, kad darbuotojams bet kuriuo
metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba?
20.1.
Ar visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas, pirmosios
pagalbos suteikimui yra priemonės ir, atsižvelgiant į statybos darbų apimtį ir
(arba) veiklos rūšį, yra skirtos patalpos? ([2.] 4 priedo 16.3 p.)
Ar darbuotojai yra apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam?
20.2.
([2.] 4 priedo 16.1 p.)
Ar pirmosios pagalbos suteikimui skirtos patalpos ir priemonių laikymo
20.3.
vietos pažymėtos ir gerai matomos? ([2.] 4 priedo 16.4 p.)
MOKYMAS IR INSTRUKTAVIMAS
Ar tinkamai organizuojamas ir vykdomas darbuotojų mokymas ir
21.
instruktavimas statybvietėje?
21.1.
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.)
21.2.
Ar darbuotojai, kurių privalomas mokymas nustatytas atitinkamais teisės
aktais, turi teisę dirbti tokius darbus ar valdyti įrenginius? ([1.] 27 str. 4 ir
7 d.)
DARBUOTOJŲ APRŪPINIMAS ASMENINĖMIS APSAUGOS PRIEMONĖMIS (AAP)
22.
Ar darbuotojai, atliekantys darbus statybvietėje, naudoja tinkamas
AAP?
17.4.

Ar AAP parinktos įvertinus darbo aplinkos rizikos veiksnius, o dirbant su
cheminėmis medžiagomis, įvertintus gamintojo saugos duomenų lapuose
teikiamą informaciją? ([1.] 18 str. 4, 6 d., 28 str. 2 d.; [8.] 7.2 – 7.20 p.;
[9.] 33.4 p.)
22.2.
Ar darbuotojai aprūpinti AAP, kurios apsaugotų darbuotoją nuo rizikos
veiksnių poveikio? ([5] 18 p.; [8.] 7.1. p.)
22.3.
Ar darbuotojai statybvietėse naudoja jiems išduotas AAP? ([8.] 9.1. p.)
DSS PRIEMONĖS, NUSTATYTOS STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS IR STATINIO
TECHNINIAME PROJEKTE
23.
Ar statybos darbų technologijos projekte numatytos konkrečios
priemonės, užtikrinančios DSS reikalavimus statinio statybos metu?
22.1.
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23.1.
23.2.

24.
24.1.

Ar yra statybos darbų technologijos projektas (tais atvejais, kai toks
projektas turi būti rengiamas)? ([7.] 24 - 25 p.)
Ar statybos darbų technologijos projekte yra numatytos konkrečios
priemonės, užtikrinančios DSS reikalavimus statinio statybos metu?
(tikrinama, kai nustatomi darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimai vykdant
statybos darbus ir būtina įsitikinti ar tai numatyta projekte) ([2.] 9 p.)
Ar darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai konkrečiai statybvietei
nustatyti statinio techniniame projekte?
Ar statinio techniniame projekte yra numatyti DSS reikalavimai konkrečiai
statybvietei? (tikrinama, kai nustatoma, kad statybos darbų technologiniame
projekte nėra numatytos konkrečios priemonės, užtikrinančios DSS
reikalavimus statinio statybos metu, ar jos yra nepakankamos ir būtina tuo
įsitikinti) ([2.] 9 p.)

DSS TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMAI, PAGAL KURIUOS ĮMONĖS PRISKIRIAMOS
KONKREČIAI NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS
TARIFŲ GRUPEI
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Ar darbo vietose įvertinta darbuotojų kritimo iš aukščio rizika?
[1.] 19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 2 p., 39 str. 3 d.; [2.] 9 p., 12 p., 4 priedas 4.2
p., 11 p., 13 p., 14 p., 33 p., 37 p., 38 p., 39 p. 43 p., 44 p., 45 p., 46 p.; [3.] 6
p., 27 p., 28 p., 29 p., 30 p., 31 p., 44 p., 46 p., 47 p., 48 p., 62 p., 65 - 67 p.;
[5] 1 priedas 3.2.2 p., 3.2.4 p., 2 priedas 3.1.2 p., 4.1 p.
Ar numatytos prevencinės priemonės darbuotojų kritimui iš aukščio
rizikai šalinti (mažinti)?
[1.] 19 str. 2 d. 5 p., 25 str. 1 d. 3 p.; [2.] 4 priedas 37.1 p., 37.2 p., 38.1; [3.]
9 p., 11 p., 14 p., 20 p., 21 p., 44 p., 46 p., 47 p., 62 p., 63 p., 65 p., 66 p., 67
p., 73 p., 74 p.; [5] 2 priedas 3.1.2 p., 4.1.2 p., 4.1.5 p., 4.2 - 4.4 p.
Ar darbo vietose įvertinta galimo daiktų ir (ar) krovinių kritimo
rizika?
[1.] 19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 2 p., 39 str. 3 d.; [2.] 4 priedas 4.1 p., 36 p.,
39 p., 43 p. 44 p. 45 p.; [3.] 6 p., 26 p., 27 p., 28 p., 29 p., 30 p., 31 p., 34 p.,
44 p., 61 p., 68 p., 75p.; [5] 1 priedas 2.5 p., 3.2.1 - 3.2.3 p., 2 priedas 3.1.1
p., 3.1.3 - 3.1.4 p., 3.2 p.
Ar numatytos prevencinės priemonės galimo daiktų ir ( ar) krovinių
kritimo rizikai šalinti (mažinti)?
[1.] 19 str. 2 d. 5 p., 25 str. 1 d. 3 p.; [2.] 4 priedo 36.1 p., 36.2 p., 36.3. p.,
37.1 p., 37.2 p., 46.1 p., 46.2 p.; [3.] 10 p., 11 p., 14 p., 20 p., 21 p., 24 p., 26
p., 32 p., 34 p., 44 p., 60 p., 61 p., 62 p., 63 p., 64., 73 p., 74 p.
[5] 1 priedas 3.2.2 p., 2 priedas 2.1 p., 3.1.1 p., 3.1.3 - 3.1.4 p., 3.2 p.
Ar darbo vietose įvertinta galimo įrenginių virtimo rizika?
[1.] 19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 2 p. 39 str. 3 d.; [2.] 4 priedas 40 p., 43 p., 44
p., 45 p.; [3.] 6 p. 26 p., 28 p., 29 p., 31 p., 58 p., 62 p., 69 p.; [5.] 6 - 7 p., 1
priedas 3.1.4 - 3.1.5 p., 2 priedas 2.1 p., 3.2.2 p.; 3.2.7 p.
Ar numatytos prevencinės priemonės galimo įrenginių virtimo rizikai
šalinti (mažinti)?
[1.] 19 str. 2 d. 5 p., 25 str. 1 d. 3 p.; [2.] 4 priedo 36.2 p.; [3.] 10 p., 11 p.,
14 p., 19 p., 20 p., 21 p., 25 p., 26 p. 60 p.; [5.] 23.1 p., 2 priedas 2.1 p., 3.2.2
p.
Ar darbo vietose įvertinta galimos birių medžiagų ar grunto griūties
rizika?
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32.

33.

34.

[1] 19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 2 p. 39 str. 3 d.; [2.] 4 priedas 42 p., 43 p., 44
p., 45 p., 49 - 57 p.; [3.] 6 p., 52 p., 53 p.; [5.] 6 p., 7 p.
Ar numatytos prevencinės priemonės galimos birių medžiagų ar grunto
griūties rizikai šalinti (mažinti)?
[1] 11 str. 1 d., 19 str. 2 d. 5 p., 25 str. 1 d. 3 p., 40 str. 1 d. [2.] 4 priedas
42.1., 42.2 p.; [3.] 9 p., 10 p., 11 p., 14 p., 20 p., 21 p., 49 - 57 p.
Ar darbo vietose įvertinta apsinuodijimo pavojingomis cheminėmis
medžiagomis rizika?
[1] 18 str. 2 d., 4 - 6 d., 19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 2 p., 39 str. 3 d.; [2.] 4
priedas 9.2 p., 22 p.; [3.] 6 p.; [9.] 11 p. 14 - 16 p., 23 p.; [9.]KM* 10 - 12 p.,
19 p., 24 p.
KM* - Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe
nuostatai
Ar numatytos prevencinės priemonės apsinuodijimo pavojingomis
cheminėmis medžiagomis rizikai šalinti (mažinti)?
[1] 18 str. 2 - 6 d., 19 str. 2 d. 5 p., 25 str. 1 d. 3 p.; [2.] 4 priedas 9.2 p., 9.3
p.; [3.] 9 p., 11 p., 22 p., 23 p.; [8.] .1 p., 7.16 p.; [9.] 17 - 27 p., 30 p., 41 –
42 p., 47 p.; [9.] KM* 16 p., 19 - 20 p., 24 - 28 p., 30 p., 33.2 - 33.3 p., 36 p.

R E K O M E N D A C I J O S, P A S I Ū L Y M A I:
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TEISĖS AKTŲ ŽYMĖJIMAS KLAUSIMYNE
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;
Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d.
įsakymu Nr. A1-22/D1-3;
Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5–00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346;
Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas;
Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102;
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.D1-848;
Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331;
Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001
m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 97/406;
Darbo su asbestu nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A1-184/V546.
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