Patvirtinta
Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus
2013 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 89
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
SAUGAUS DARBŲ VYKDYMO AUTOSERVISUOSE
KONTROLINIS KLAUSIMYNAS
Teritorinis skyrius: _________________________________________________________________________
Darbo inspektorius/-iai: [pareigos, vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr.] ________________________________
Patikrinime dalyvavę įmonės atstovai /įrenginio savininkas/ [pareigos, vardas, pavardė] __________
__________________________________________________________________________________
Inspektavimo data: ________/________/________.
BENDRA INFORMACIJA
1. Ūkio subjekto pavadinimas (įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra, ar fizinis asmuo):
___________________________________________________________________________
2. Įmonės kodas:
3. Kontaktai (el. paštas; tel. Nr.): _______________________________________________________________
4. Centrinė būstinė: _________________________________________________________________________
5. Įmonės veikla: ___________________________________________________________________________
6. Inspektavimo vieta: _______________________________________________________________________
7. Darbdavį atstovaujantis asmuo: (pareigos, vardas, pavardė) ________________________________________
Eil.
Nr.

Klausimai

Taip

Ne

N/N

DARBO VIETŲ ĮRENGIMAS IR PRIEŢIŪRA
Ar darbo vietos atitinka darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus? ([1.]
14 str. 1 d., [2.])
Ar grindų danga atspari naudojamoms medžiagoms (tepalai, dyzelinas,
benzinas)? ([2.] 25.1 p.)
Ar įvairūs išsiliejimai ant grindų valomi nedelsiant, grindys yra neslidžios? ([2.]
25.2 p.)
Ar apžiūros duobių laiptai neslidūs? ([2.] 25.1 p.)
Ar apžiūros duobės aiškiai pažymėtos, kai nenaudojamos - uždengiamos? ([2.]
15.1 p.)
Ar yra užtikrinimas tinkamas apšvietimas apžiūros duobių viduje? ([2.] 13.1 p.)
Ar efektyvi bendroji ventiliacija? ([2.] 11.1 p.)
Ar naudojama vietinė ištraukiamoji ventiliacija vykdant suvirinimo, šlifavimo ir
kitus darbus, kai į darbo aplinką išsiskiria dideli kiekiai pavojingų medžiagų?
([2.] 11.2 p.)
Ar užtikrinamas saugus darbas ankštose zonose? ([2.] 31 p.)
Ar yra galimybė užfiksuoti pakeliamus, ar kitokius vartus, kurie gali traumuoti
darbuotoją dėl savaiminio užsidarymo? ([2.] 14.3 p., 27.4 p.)
Ar darbuotojai apsaugoti nuo nukritimo nuo transporto priemonių?























































1.11.

Ar užtikrinamas saugus darbuotojų patekimas ant transporto priemonių ir ant
priekabų?







1.12.

Ar ribojamas pašalinių asmenų patekimas į darbo zonas? ([2.] 15.1 p.)
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TRANSPORTO PRIEMONIŲ JUDĖJIMAS
2.
Ar yra uţtikrinamas saugus transporto priemonių judėjimas įmonės viduje
ir jos teritorijoje? ([1.] 17 str., [2.] 28 p.)
2.1.
Ar transporto priemonės yra saugiai parkuojamos?
2.2.
Ar yra paženklinti transporto priemonių judėjimo keliai ir pėsčiųjų takai? ([2.]
28.4 p.)
2.3.
Ar nurodyti transporto priemonių įvažiavimo/išvažiavimo iš remonto patalpų
maršrutai?
2.4.
Ar prieš paleidžiant variklius įsitikinama, ar nėra įjungta pavara ir ar automobilis
negali pajudėti iš vietos?
KĖBULO REMONTO DARBAI (DAŢYMAS, ŠLIFAVIMAS)
3.
Ar identifikuoti visi pavojingi cheminiai veiksniai vykdant kėbulų remonto
darbus? ([1.] 18 str.; [3.] 11. p.)
3.1.
Ar saugiai naudojami dvikomponenčiai cheminiai preparatai (dažai, dervos), į
kurių sudėtį įeina izocianatai? ([1.] 18 str.3 d.)
3.2.
Ar saugiai naudojami dažai, glaistai, lakai ir klijai, į kurių sudėtį įeina organiniai
tirpikliai? ([1.] 18 str.3 d.)
3.3.
Ar saugiai naudojami dažai, glaistai, į kurių sudėtį įeina švino turintys
pigmentai? ([1.] 18 str.3 d.)
3.4.
Ar darbuotojai saugiai vykdo šlifavimo darbus (švitriniu popieriumi, rankine
šlifavimo mašinėle)? ([2.] 11.2 p.)
4.
Ar saugiai vykdomas automobilių kėbulų daţymas? ([3.] 17 p., 18 p.)
4.1.
Ar yra tinkamas apšvietimas dirbant dažymo kameroje/kabinoje? ([2.]13.1 p.)
4.2.
Ar užtikrintas neigiamas slėgis dažymo kameroje/kabinoje, siekiant išvengti
dujų/garų sklidimo į kitas patalpas?
4.3.
Ar ištraukiamas oras iš dažymo kameros? ([2.] 11.2 p.)
4.4.
Ar vykdoma darbo aplinkos kontrolė dažymo kameroje/kabinoje? [2.] 11.1 p.,
11.2 p.
4.5.
Ar dažymo metu naudojami respiratoriai su oro padavimu ir akių apsauga? ([1.]
28 str. 2d.)
5.
Ar saugiai vykdomi šlifavimo darbai? ([1.] 14 str. 1 d.)
5.1.
Ar naudojama įranga yra tvarkinga? ([5.] 1 priedas 2.19 p.)
5.2.
Ar darbuotojai apsaugoti nuo besisukančių įrenginių dalių? ([5.] 1 priedas 2.8 p.)
5.3.
Ar šlifavimo diskai apsaugoti apsauginiais gaubtais? ([5.] 1 priedas 2.8 p.)
5.4.
Ar laikomasi reikalavimo nepalikti veikiančių įrenginių be priežiūros? ([5.] 1
priedas 2.14 p.)
5.5.
Ar vykdoma įrenginių priežiūra pagal gamintojo nustatytą tvarką? ([5.] 15 p.)
MECHANIZMŲ REMONTO DARBAI
6.
Ar identifikuoti visi pavojingi cheminiai veiksniai vykdant mechanizmų
remonto darbus? ([1.] 18 str.; [3.] 11. p.)
6.1.
Ar saugiai vykdomi darbai su kuro (naftos suskystintos dujos, benzinas,
dyzelinas) tiekimo, paskirstymo ir įpurškimo sistemomis?
6.2.
Ar išmetamosios dujos pašalinamos iš darbo aplinkos? ([2.] 11 p.)
6.3.
Ar darbuotojai apsaugoti nuo išmetamųjų dujų poveikio (pvz., naudojami kietų
dalelių filtrai dyzeliniams varikliams)? ([3.] 18 p.)
6.4.
Ar saugiai vykdomi detalių valymo, plovimo darbai?
6.5.
Ar atsižvelgiama į sprogimo pavojų, kai naudojami organiniai tirpikliai?
6.6.
Ar saugiai vykdomas stabdžių trinkelių, kuriose yra asbesto, keitimas ir
remontas? ([9.] 4 p.)
SUVIRINIMO DARBAI
7.
Ar saugiai vykdomi suvirinimo darbai? ([1.] 14 str. 1 d., [3.] 18 p., 21 p.; [4.]
9.1-9.3 p.; [8.] 172-189 p.)
7.1.
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo kenksmingų medžiagų (aerozolių),
išsiskiriančių suvirinimo metu, poveikio?
7.2.
Ar atsižvelgiama į sprogimo pavojų, kai naudojamas propanas, butanas,
acetilenas ir deguonis?
7.3.
Ar saugiai atliekami degalų bakų paruošimo ir suvirinimo darbai?
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PADANGŲ MONTAVIMO IR DEMONTAVIMO DARBAI
8.
Ar saugiai vykdomi padangų montavimo, demontavimo ir remonto darbai?
([1.] 14 str. 1 d., 16 str. 1d., 25 str. 2 p.)
8.1.
Ar padangos su fiksavimo žiedais pučiamos specialiuose stenduose?
8.2.
Ar naudojamos oro žarnos su matavimo prietaisais ir kontrolės įrenginiais?
8.3.
Ar užtikrinamas saugus atstumas nuo pučiamos padangos iki darbuotojo?
8.4.
Ar vykdomas kompresorių tikrinimas ir aptarnavimas nustatyta tvarka?
ORO PAGALVIŲ MONTAVIMAS
9.
Ar saugiai montuojamos automobilinės oro pagalvės? ([1.] 14 str. 1 d., 25
str. 2 p.)
9.1.
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo oro pagalvės sprogimo montavimo
metu?
9.2.
Ar oro pagalvės saugomos specialiai įrengtose vietose?
ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ REMONTO DARBAI
10.
Ar saugiai atliekami oro kondicionavimo sistemos remonto ir aptarnavimo
darbai? ([1.] 18 str.; [3.] 11. p.)
10.1. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo uždusimo dėl dujų nuotėkio uždaroje
patalpoje?
10.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo šaldymo agento galimo sąlyčio su oda ir
akimis?
10.3. Ar užtikrinama apsauga nuo šaldymo agento galimo skilimo aukštoje
temperatūroje?



































































































































































AKUMULIATORIŲ KROVIMAS
11.
11.1.
11.2.

Ar saugiai atliekamas akumuliatorių aptarnavimas ir įkrovimas? ([1.] 18
str.; [3.] 11. p., [4.] 9.1-9.3 p.)
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo kontakto su sieros rūgštimi?
Ar darbuotojai apsaugoti nuo galimo sprogimo pavojus galinčio susidaryti
vandenilio išsiskirimo metu?

AUTOMOBILIŲ KELTUVAI
Ar tinkamai naudojami automobiliniai keltuvai, kėlikliai? ([1.] 14 str., 16
str.; [2.], [5.] )
12.1. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimybės traumuoti galvą, dirbant po pakeltu
automobiliu? ([1.] 28 str. 2 d.)
12.2. Ar vykdomi automobilių keltuvų tikrinimai ir priežiūra gamintojo numatyta
tvarka? ([1.] 16 str.3 d.)
12.3. Ar neviršijama leistina kėlimo galia? ([5.] 1 priedas 2.12 p.)
12.4. Ar kėlikliai (domkratai) naudojami tik tada, kai grindų paviršius yra tvirtas,
stabilus, švarus ir plokščias? ([2.] 25.1 p.)
12.5. Ar įrenginiai yra išdėstyti tinkamai, kad būtų galima saugiai pakelti ir nuleisti
automobilį ir saugiai praeiti darbuotojams?
12.6 Ar operatoriai yra apmokyti saugiai naudoti automobilių keltuvus, jeigu tai
nurodo gamintojas? ([5.] 17 p., 19 p., 20 p.)
13. Ar tinkamai atliekamas krovinių tvarkymas rankomis? ([6.] 5 p., 7 p.)
13.1. Ar naudojami kėlimo mechanizmai perkeliant sunkias detales ir kitus krovinius?
([6.] 7, 8 p.)
13.2. Ar naudojami vežimėliai gabenant sunkius daiktus? ([6.] 7, 8 p.)
ELEKTRINIAI ĮRENGINIAI
14.
Ar saugiai naudojami elektriniai įrenginiai? ([1.] 16 str.; [5.] 1priedas, 2.22.4 p., 2.19 p.; [7.] 41.2p., 41.12 p.)
14.1. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo atsitiktinio elektros įrenginio įsijungimo? ([5.]
1 priedas 2.2 p.)
14.2. Ar elektros įrenginiai yra įrengti ir eksploatuojami saugiai? ([5.] 2.19 p.)
14.3. Ar visi elektros įrenginiai yra įžeminti (įnulinti)? ([7.] 41.12 p.)
12.

14.4.

Ar veikiančius elektros įrenginius galima saugiai sustabdyti ?([5.] 1 priedas 2.2
p.)
3

14.5.
14.6.
14.7.

Ar vertinama galimybė pakeisti 220 V įtampos įrankius pneumatiniais arba
mažesnės įtampos įrankiais? ([7] 41.2 p.)
Ar saugiai naudojami rankiniai elektriniai įrankiai?













Ar apšvietimui naudojamos žemos įtampos pernešamos lempos?
([7] 41.2 p.)
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TEISĖS AKTŲ ŢYMĖJIMAS KLAUSIMYNE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin.,2003, Nr. 70-3170);
2. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai (Žin., 1998, Nr. 44-1224);
3. Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai (Žin., 2001, Nr. 65-2396);
4. Darbuotojų, dirbančiųjų potencialiai sprogioje aplinkoje, saugos nuostatai (Žin., 2005, Nr. 118-4277);
5. Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai (Žin., 2000, Nr. 3-88; Žin., 2000, Nr. 76-2303);
6. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis (Žin., 2006, Nr. 116-4417);
7. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės (Žin., 2010, Nr.39-1878);
8. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2010, Nr.99-5167);
9. Darbo su asbestu nuostatai (Žin., 2004, Nr.116-4342).
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