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Dėmesio! Mirtini pavojai dirbant elektros įrenginiuose.
Gerb. Įmonės vadove,

2017- 03 - 07

Nr. SD- 37- 2877

2017 m. vasario 27 d. UAB ,,Tetas“ (Technologijų departamento Pastočių skyriaus Šiaurės
regiono Panevėžio padalinys) vykdė rekonstrukcijos darbus Ekrano transformatorinėje pastotėje P
110/10 Kv., Panevėžyje. Apie 10:34 val. patekęs po įtampa žuvo 62 m. amžiaus, pirmos grupės
elektrikas B. Š.
Pirminiais NA darbe aplinkybių aiškinimosi duomenimis, apžiūrėjus įvyko vietą: - nerasta
įrodymų, kad darbo vieta buvo tinkamai paruošta (t. y. nebuvo iškabinti įspėjamieji ženklai „Dirbti
čia“, ant esančių po įtampą dalių nebuvo „Stop įtampa“); - darbo zonoje nerasta jokių
kolektyvinių/asmeninių apsaugos priemonių įtampos nebuvimo tikrinimui, dielektrinių pirštinių
(tikėtina, kad nukentėjusysis darbo vietoje nepasitikrino įtampos nebuvimo); - nurodyme dėl darbų
atlikimo elektros įrenginiuose detaliai nepaaiškinta, kokiose vietose įtampa lieka neatjungta,
neakcentuota, kad narvelyje Nr. 607 (ĮT-16) sumontuotose šynose Š6-10, kurios siekia apatinę
narvelio dalį, yra likusi įtampa, kai tuo tarpu kituose narveliuose įtampos nebuvo.
Be to, šioje įmonėje tai jau ne pirmas mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe. Tik šiek tiek
daugiau kaip prieš tris mėnesius (2016 m. lapkričio 9 d.), netinkamai organizavus pavojingų darbų
vykdymą (ryšių spintos kėlimą, kuri krito išsinėrusi iš stropų ant nukentėjusio galvos), žuvo 69 m.
statybos brigadininkas. Visi darbuotojai, tuo metu dirbę pakeliant spintą, buvo be šalmų.
Pastebėtina, kad elektros įrenginiai šalies įmonėse kasmet nusineša po kelias darbuotojų
gyvybes. Visi (8) sunkūs ir mirtini NA darbe 2014 – 2017 m. dėl elektros srovės veiksnio poveikio
statybos sektoriuje įvyko Komunalinių elektros ir telekomunikacijos statinių statybos poklasio
įmonėse.
Siekiant skatinti tiek darbdavius saugiai organizuoti darbus, tiek pačius darbuotojus dirbti
saugiai, Valstybinės darbo inspekcijos specialistai visuose regionuose dar 2014 - 2015 m. kartu su AB
LESTO surengė elektros įrenginių ir tinklų aptarnavimo bei remonto darbus vykdančioms įmonėms 11
prevencinių (konsultacinių) seminarų.
Aktyviai bendradarbiaujant su AB „Energijos skirstymo operatoriumi“ (ESO) 2016 m. rugsėjo
14 d. buvo pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas, kurio pagrindu (2.3.2 punktu – inicijuoti
mokymus, kurių metu VDI ir ESO darbuotojai išmoktų atpažinti kitos Šalies kompetencijai priskirtų
teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir (ar) nusikalstamas veikas) buvo surengti mokymai visuose VDI
teritoriniuose skyriuose.
Tačiau, kaip rodo skaudi patirtis, šios priemonės nėra pakankamos prevencijai užtikrinti.
Atsižvelgiant į nemažėjantį mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičių svarbu priminti, kad visose
darbo vietose darbai privalo būti organizuojami bei vykdomi saugiai. Saugos eksploatuojant elektros

įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d.
įsakymu Nr. 1-100 nustato saugos reikalavimus eksploatuojant elektros įrenginius ir yra privalomos
elektros energijos gamintojams, perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriams, asmenims,
eksploatuojantiems elektros įrenginius, elektros energijos vartotojams. Šių taisyklių 39 punkte
imperatyviai nurodyta, kad organizuojant ir vykdant darbus elektros įrenginiuose, žmogaus apsaugai
nuo elektros srovės, statinės elektros, elektromagnetinių laukų ir elektros lanko poveikio turi būti
vykdomos organizacinės bei techninės priemonės, tačiau vertinant pirminius duomenis iš įvykio darbe
vietos, šiuo atveju šis punktas nebuvo tinkamai įgyvendintas.
Atsakomybė (administracinė ar baudžiamoji) už darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių
teisių aktų reikalavimų pažeidimus, sąlygojusius sunkius ar mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe,
kyla darbdaviui, darbdavį atstovaujančiam ar darbdavio įgaliotam asmeniui.
Tikiuosi, gerb. Įmonės vadove, adekvačiai sureaguosite į laiške pateiktą informaciją. Esant
poreikiui kontaktuokite su Valstybinės darbo inspekcijos specialistais, darbo inspektoriais, darbdavius
ir/ar darbuotojus atstovaujančiomis organizacijomis“.
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