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LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
MEDIENOS APDIRBIMO SAUGAUS DARBŲ VYKDYMO
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)
Klausimai
Eil.
Nr.
PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMAS
Ar yra vykdomas (atliekamas) visų darbo vietų profesinės rizikos vertinimas?
Ar dokumentuojamas profesinės rizikos vertinimas? ([2.] 19-20 p.)
Ar įgyvendinamos rizikos šalinimo/mažinimo priemonių planuose numatytos
priemonės? ([2.] 17.3-17.6 p.)
RĄSTŲ APDIRBIMAS/PJOVIMAS (LENTPJŪVĖ)
2.
Ar rąstų apdirbimo darbai lentpjūvėje atliekami saugiai?
2.1. Ar rąstų iškrovimas atliekamas saugiai? ([1.] 14 str. 1 d.; [4.] 17.1.p., 19 p., 20 p.)
2.2. Ar užtikrinamas saugus rąsto padavimas į (ant) įrenginį(-io)? ([1.] 14 str. 1 d.; [4.]
17.1.p., 19 p., 20 p.; [6.] 8 p.)
2.3. Ar rąstų nužievinimas, pjovimas yra atliekamas saugiai? ([4.] 17.1. p., 19 p., 20 p.)
2.4. Ar užtikrinamas saugus rąstų, pjautos medienos sudėjimas sandėliuojant ir džiovinant?
([1.] 14 str. 1 d.; [6.] 8 p.; [7.] 380 p.)
2.5. Ar medienos džiovykla yra saugi (lygios grindys, tvarkingos durys, džiovinimo įranga
ir kt.)? ([1.] 16 str. 1 d.; [7.] 219 p.)
2.6. Ar medienos atliekų smulkinimas, briketavimas, granuliavimas yra vykdomas saugiai?
([1.] 14 str.1 d; [4.] 6 p.,)
MEDIENOS APDIRBIMO ĮRENGINIAI
3.
Ar saugiai naudojami medienos apdirbimo įrenginiai?

1.
1.1.
1.2.

Taip Ne

N/N

Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo patekimo prie įrenginiuose besisukančių ar kitaip
judančių pastūmos, pavaros, presavimo mechanizmų, medienos apdirbimo įrankių
(pjūklo geležčių, frezų, grąžtų ir kt.)? ([4.] 1 priedas 2.8 p.)
3.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo apdirbamo medienos ruošinio galimo išmetimo iš
įrenginio, drožlių bei atplaišų, išlekiančių iš įrenginių? ([4.] 1 priedas 2.7 p., 2.17 p.)
3.3. Ar pjaustant mažus ruošinius, kai naudojama nemechanizuota pastūma, naudojami
stūmikliai ar stūmimo strypai? ([4.] 1 priedas 2.8 p.)
3.4. Ar yra laikomasi gamintojo instrukcijų dėl medienos apdirbimo įrankių (pjūklo
geležčių, frezų, grąžtų ir kt.) naudojimo, reguliavimo ir remonto? ([4.] 11 p.,1 priedas
2.12 p.)
3.5 Ar savo reikmėms pagaminti medienos apdirbimo įrenginiai turi parengtus naudojimo
dokumentus? ([4.] 8 p.)
3.6. Ar savo reikmėms pagaminti medienos apdirbimo įrenginiai yra saugiai paleidžiami,
sustabdomi ir darbuotojai apsaugoti nuo judančių dalių? ([4.] 1 priedas 2.2 p., 2.3p.,
2.8 p.)
3.7. Ar medienos šlifavimo, obliavimo, gręžimo, pjovimo, frezavimo darbai rankiniu būdu
atliekami saugiai? ([1.] 16 str. 1 d.; [4.] 6 p., 11 p.)
KROVOS DARBAI
4.
Ar krovinių kėlimo/transportavimo darbai atliekami saugiai?
3.1.

Ar krovinių kėlimo/transportavimo priemonės naudojamos pagal gamintojo nurodytą
paskirtį ir jų galia atitinka darbo užduoties reikalavimus? ([4.] 1 priedas 3.2.2 p., 2
priedas 3.1.2 p., 3.2.5 p.)
4.2. Ar laikomasi reikalavimo, kad naudojant mobilius darbo įrenginius su vidaus degimo
varikliu patalpose, būtų garantuojamas pakankamas oro kiekis, nekeliantis pavojaus
darbuotojų saugai ir sveikatai? ([4.] 2 priedas 2.5 p.)
ELEKTROS ĮRENGINIAI
5.
Ar saugiai eksploatuojama elektros įrenginiai?
5.1. Ar elektros instaliacijos kabeliai, kištukiniai lizdai yra be pažeidimų? ([3.] 38 p.)
5.2. Ar elektros įrenginiai yra įžeminti ? ([9.] 41.12 p.; [8.] III skyrius)
4.1.

PAVOJINGOS MEDŽIAGOS
6.
Ar užtikrinama darbuotojų apsauga nuo medienos dulkių?
6.1. Ar medienos dulkes sukeliantys įrenginiai yra prijungti prie dulkių ištraukimo sistemų?
([5.] 21.2 p.)
6.2. Ar užtikrinama, kad darbo vietose susidariusios dulkės nebūtų nupučiamos suslėgtu oru
([4.] 1 priedas 2.12 p.)
KATILINĖ
7.
Ar užtikrinamas saugus katilinės naudojimas?
7.1. Ar yra periodiškai vykdoma apsauginių vožtuvų, manometrų, temperatūros matavimo
prietaisų tikrinimai ir kitų katilinės įrenginių priežiūra pagal gamintojo nurodymus?
([1.] 16 str. 3 d.; [3.] 4.2 p.; [10.] 216 p.)
7.2. Ar savo reikmėms pagaminti katilinės įrenginiai (katilai) yra suprojektuoti ir pagaminti
laikantis šių esminių reikalavimų, t.y. įrengti apsauginiai slėgį ribojantys vožtuvai,
manometrai, temperatūros matavimo prietaisai, ar turi naudojimo dokumentus? ([1.]16
str. 1 d.; [4.] 9.1.p.; [10.] IV skyrius)
DSS TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMAI, PAGAL KURIUOS ĮMONĖS PRISKIRIAMOS KONKREČIAI
NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS TARIFŲ GRUPEI
8.1. Ar darbo vietose įvertinta darbuotojų kritimo iš aukščio rizika? ([1.] 19 str. 2 d. 1
p., 25 str. 2 p., 39 str. 3 d.; [2.] 9 p.; [3.] 25.4 p., 30.3 p.; [4.] 1 priedas 3.2.2 p.,
3.2.4 p., 2 priedas 3.1.2 p., 4.1 p.)
8.2. Ar numatytos prevencinės priemonės darbuotojų kritimui iš aukščio rizikai
šalinti (mažinti)? ([1.] 19 str. 2 d. 5 p., 25 str. 1 d. 3 p.; [3.] 15.1 p., 25.4 p., 30.3 p.;
[4.] 2 priedas 3.1.2 p., 4.1.2 p., 4.1.5 p., 4.2 - 4.4 p.; [11.] 7.1 p., 7.16 p.)
8.3. 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.] 9 p.; [3.] 15.1 p.; [4.] 1 priedas 2.5 p.,
3.2.1 p., 3.2.3 p., 2 priedas 3.1.1 p., 3.1.3 p., 3.1.4 p., 3.2 p.)
8.4. Ar numatytos prevencinės priemonės galimo daiktų ir ( ar) krovinių kritimo
rizikai šalinti (mažinti)? ([1.] 1 19 str. 2 d. 5 p., 25 str. 1 d. 3 p.; [4.] 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.; [3.] 15.1 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.] 9 p.; [4.] 6 p., 7 p., 1 priedas 3.1.4 p., 3.1.5 p., 2
priedas 2.1 p., 3.2.2 p.; 3.2.7 p.)
8.6. Ar numatytos prevencinės priemonės galimo įrenginių virtimo rizikai šalinti
(mažinti)? ([1.] 19 str. 2 d. 5 p., 25 str. 1 d. 3 p.; [4.] 23.1 p., 2 priedas 2.1 p., 3.2.2
p.)
8.7. Ar darbo vietose įvertinta galimos birių medžiagų ar grunto griūties rizika? ([1.]
19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 2 p., 39 str. 3 d.; [2.] 9 p.; [4.] 6 -7 p.)
8.8. 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.)
8.9. Ar darbo vietose įvertinta apsinuodijimo pavojingomis cheminėmis medžiagomis
rizika? ([1.] 18 str. 2 d., 4 d., 19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 2 p., 39 str. 3 d.; [2.] 9 p.;
[5.] 11 p., 14 -16 p., 23 p.; [5.] KM* 10 - 12 p., 19 p., 24 p.)
KM* - Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe
nuostatai
8.10. Ar numatytos prevencinės priemonės apsinuodijimo pavojingomis cheminėmis
medžiagomis rizikai šalinti (mažinti)? ([1.] 18 str. 2-6 d.; [5.] 17-27 p., 30 p., 41-42
p., 47 p.; [5.] KM 16 p., 19-20 p., 24- 28 p., 30 p., 33.2-33.3 p., 36 p.; [11.] 7.1 p
7.16 p.)
8.5.

R E K O M E N D A C I J O S, P A S I Ū L Y M A I:

TEISĖS AKTŲ ŽYMĖJIMAS KLAUSIMYNE:
1. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;
2. Profesinės rizikos vertinimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-457/V-961;
3. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr.85/233;
4. Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministrės 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr.102;
5. 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;
6. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. A1293/V-869;
7. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. Nr. 64;
8. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m.
vasario 3 d. įsakymu 1-22;
9. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m.
kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;
10. Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugos eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102;
11. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331.

