PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus
2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V- 106
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
STATYBVIEČIŲ, KURIOSE ATLIEKAMI STATINIŲ RENOVACIJOS DARBAI, PATIKRINIMO
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.
Klausimai
Taip Ne N/N
Nr.
STATYBOS KOORDINATORIUS ([1] 15 str. 1 d.)
1. Ar paskirtas statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius koordinuoja visų
  
rangovų veiklą (ar sprendžia techninius, organizacinius klausimus, koordinuoja reikalavimų,
nustatytų techniniame darbo projekte, laikymąsi ir kt.)? ([2] 14 p.)
PAVOJINGOS ZONOS STATYBVIETĖJE ([1] 15 str. 1 d.)
2. Ar įrengti ne žemesni kaip 1,6 m aptvarai apie renovuojamą pastatą? ([3] 20 p.)
  
3. Ar šalia masinio žmonių judėjimo kelių įrengti aptvarai ne žemesni kaip 2 m, su vientisu
  
apsauginiu stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų (įskaitant įėjimus į pastatą)? ([3] 20 p.)
4. Ar pavojingos zonos, kuriose veikia ar gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi
  
veiksniai, aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos darbuotojų saugos ir sveikatos
(toliau- DSS) saugos ženklais? ([3] 7 p.; 8 p.)
5. Ar užtikrinama, kad po kėlimo įrenginiais nebūtų darbuotojų? ([3] 68 p.)
  
DARBAI SU ASBESTO TURINČIOMIS MEDŽIAGOMIS ([1] 18 str.)
6. Ar parengtas darbų planas atliekant asbesto turinčių medžiagų (stogo dangos ar balkonų
  
sienelių asbesto cementinius lakštų, šilumos tinklų ir karšto vandens vamzdynų asbesto
plaušo šilumos izoliacijos ir t.t.) demontavimo ar šalinimo darbus)? ([5] 27 p.)
7. Ar darbdavys imasi darbų plane numatytų priemonių, kad asbesto turinčių medžiagų dulkės
  
nepasklistų už pastatų ar darbo zonos ribų? ([5] 25.4 p.)
8. Ar asbesto turinčių medžiagų atliekos tinkamai šalinamos (naudojami sandarūs maišai,
  
specialiai paženklinti sandarūs konteineriai)? ([6] 68 p.; [5] 10.4.p.)
9. Ar darbuotojai dėvi tinkamas kvėpavimo organų apsaugos priemones (su ne žemesnės kaip
  
P2 klasės filtru) ir darbo ar apsauginius drabužius darbui su asbestu? ([5] 25.2 p.)
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STOGO DARBAI ([1] 25 str. 3 d.)
10. Ar įrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės, kad darbuotojas, dirbdamas ant šlaitinio stogo
ar kito paviršiaus, netyčia neužliptų ant trapios medžiagos ir neįlūžtų? ([2] 4 priedas 46.2 p.)
11. Ar įrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės, kai darbai atliekami ant stogų? ([3] 73 p.)
12. Ar imamasi priemonių, kad medžiagos nenukristų žemyn, kai jos kraunamos ar laikomos ant
stogo? ([3] 75 p.)
13. 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.)
14. Ar atliekant ugnies darbus (remontuojant sutapdintų stogų dangą) naudojama techniškai
tvarkinga įranga ir aparatūra? ([7] 179.1 p.)
15. Ar vykdant ugnies darbus (remontuojant sutapdintų stogų dangą) darbuotojai naudoja
asmenines apsaugos priemones (atsparius liepsnai batus, nepalaikančius degimo darbo
drabužius, pirštines ir kt.)? ([8] 7.3 p.; 9.1 p.)
16. Ar dujų balionai apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių? ([7] 338 p.)
FASADO DARBAI, PASTOLIŲ NAUDOJIMAS ([1] 16 str.)
17. Ar yra parengtas pastolių pastatymo, naudojimo ir išardymo projektas (tikrinama tais atvejais,
kai tikrinimo metu yra montuojami ar ardomi pastoliai)? ([4] 2 priedas 4.3.2 p.)
18. Ar atliekant darbus, kai atstumas tarp pastato sienos ir pastolių pakloto viršija 150 mm,
naudojamos priemonės, apsaugančios darbuotojus nuo kritimo tarp pastolių ir statinio sienos
(papildomi konstrukciniai pastolių elementai, saugos diržai ar kitos priemonės numatytos
techniniame darbo projekte, technologijos projekte arba technologinėse kortelėse)? ([3] 35 p.)
19. Ar pastoliai yra stabilūs (pastatyti ant pakankamai tvirto pagrindo, gruntas, ant kurio statomi
pastoliai išlygintas, sutankintas, su nuolydžiu paviršiniam vandeniui nutekėti, ir kad pastoliai
nevirstų ar nepasislinktų, pritvirtinti prie statinio konstrukcijų ar priimti kitokie tvirtinimo
būdai numatyti pastolių pastatymo projekte)? ([3] 28 p.) ([4] 2 priedas 4.3.3 p.)
20. 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)? ([3] 21 p.)
21. Ar dirbama ant pastolių pakloto paviršių, neužgriozdintų statybinėmis medžiagomis,
atliekomis? ([4] 2 priedas 4.1.1 p.)
22. Ar šalia masinio žmonių judėjimo kelių esantys pastoliai, yra uždengti apsauginiu tinklu,
apsaugančiu nuo medžiagų ar įrankių kritimo? ([3] 32 p.)
DARBO ĮRENGINIAI, ĮRANGA, RANKINIAI ĮRANKIAI ([1] 16 str.)
23. Ar naudojamos paaukštinimo, patekimo į laikino darbo vietas priemonės yra tvirtos, stabilios
(kopėčios, darbo platformos ir k.t.)? ([4] 2 priedas 4.1.1 p.)
24. Ar naudojimo metu užtikrintas krovinių kėlimo įrenginių stabilumas? ([4] 1 priedas 3.2.1 p.)
25. Ar naudojamų darbo priemonių (įrangos, įrankių) tinkama techninė būklė? ([2] 4 priedas 41 p.)
26. Ar naudojami elektros įrenginiai ir jų instaliacija yra saugūs ir nekelia pavojaus darbuotojams,
ypač jei jie gali būti veikiami aplinkos veiksnių? ([2] 4priedas 34.1 p.)
ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS ([1] 28 str. 2 d.)
27. Ar darbuotojai statybvietėje dėvi apsauginius šalmus? ([3] 18 p.)
28. Ar darbuotojai, kurie atlieka darbus su akmens vatos gaminiais, naudoja asmenines apsaugos
priemones (akinius, darbo drabužius, pirštines ir kt.)? ([8] 7.3 p.; 9.1. p.)
29. Ar darbuotojai, kurie gali būti paveikti dulkių pjaustant statybines medžiagas, naudoja
kvėpavimo takų apsaugos priemones? ([8] 7.3 p.; 9.1. p.)
30. Ar įrengtos reikiamos priėjimo prie darbo vietos priemonės ir naudojami saugos diržai, kai
atliekant darbus aukštyje dėl darbo pobūdžio naudoti kolektyvines apsaugos priemones,
tokias kaip aptvarus, platformas arba apsauginius tinklus ir kitas priemones, nėra galimybės?
([2] 4 priedas 37.2 p.)
BUITIES PATALPOS ([1] 23 str.)



 




 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 
 
 




 
 



 



 

31. Ar statybvietėje yra įrengtos buities ir higienos patalpos? ([2] 4 priedas 17.1.1 p.; 17.3 p.)
ATLIEKOS ([1] 15 str. 1 d.)
32. Ar statybvietėje vykdomas statybinių ir kitų atliekų rūšiavimas, saugojimas ir perdavimas
atliekų tvarkytojams? ([2] 16.7 p.)
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-3170)
Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai (Žin., 2008, Nr.10-362);
Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT 5-00 (Žin., 2001, Nr.3-74; Žin.,2011, Nr.77-3785);
Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai (Žin., 2000, Nr. 3-88; Žin., 2002 Nr. 90-3882);
Darbo su asbestu nuostatai (Žin., 2001, Nr. 116-4342)
Atliekų tvarkymo taisyklės (Žin., 1999, Nr. 63-2065)
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2010, Nr. 99-5167)
Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai (Žin., 2007, Nr. 123-5055);
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