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Šiuo laišku norėtume atkreipti dėmesį į pasikartojančius atvejus, kai, dirbant su
įrenginiais – transporteriais / konvejeriais – neįvertinami pavojai darbuotojų gyvybei ir
sveikatai.
Valstybinė darbo inspekcija (VDI) pastebi pastaraisiais metais didėjantį skaičių įvykių, kai
konvejerio ar kito darbo įrenginio besisukančios dalys (velenai, sraigtai, grandinės, juostos) įtraukia
ar įsuka atliekančiojo darbus galūnę, ir taip yra sunkiai pakenkiama darbuotojo sveikatai ar
darbuotojas miršta.
2019 m. gegužės 15 d. judanti technika atėmė UAB „Motecha“ kėlimo ir krovimo įrangos
gamybos įmonės darbuotojo gyvybę. Atliekant konvejerio linijos bandomojo paleidimo ir derinimo
darbus konvejerio juostos būgnas įtraukė darbuotojo ranką; darbuotojas mirtinai nukraujavo.
2019 m. gegužės 13 d. žuvo UAB „Raitva“ padėklų, stovų ir kitų medinių pakrovimo
reikmenų gamybos įmonės staklininkas, kuris bandė rankomis išimti konvejeryje įstrigusią nuopjovą.
Besisukanti grandinė užkabino staklininko drabužius ir įtraukė darbuotoją. Prie transporterio nebuvo
stabdymo įtaisų, judančios grandinės dalys nebuvo atitinkamai uždengtos.
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2019 m. vasario 1 d. UAB „Korio formulė“ veikiantis įrenginys įtraukė darbuotojo, plovusio
laminato pjovimo staklių velenus, ranką; darbuotojas sunkiai sužalotas. Įvykio darbe tyrimo metu
konstatuota, kad viena iš nelaimę sąlygojusių priežasčių – nepakankama saugos ir sveikatos darbe
vidinė kontrolė įmonėje.
2018 m. spalio 20 d. UAB ,,BioWood“ medienos granulių gamybos ceche, paleidžiant
medienos granulių gamybos liniją, per ilgą laiką talpykloje susigulėjusios pjuvenos užkimšo jų
tiekimo į presą-granuliatorių sraigtinį transporterį. Įsijungę kitą transporterį, du darbininkai įlipo į
talpyklą ir kasė pjuvenas į jo angą. Baigiant valyti, vieno darbininko koja pateko į talpyklos dugne
veikusio sraigtinio transporterio angą; darbuotojas mirtinai traumuotas.
2018 m. rugpjūčio 29 d. UAB „ELMORIS“ įmonės darbuotojo, valiusio pagalbinį veleną,
ranką įtraukė besisukantys apatiniai velenai. Darbuotojas nebuvo informuotas, kaip saugiai atlikti
įrenginio priežiūrą.
2018 m. liepos 6 d., atliekant medienos pjaustymo darbus, UAB „Headex“ darbuotojui
plaštaką sunkiai traumavo veikiantis įrenginys. Įvykio priežastis – darbo priemonė neatitiko
darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
Akivaizdu, kad daugumos nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių dirbant su darbo įrenginiais,
priežastys – neįgyvendinti darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai,
todėl
P R I M E N U:
- įmonėse turi būti naudojami tik techniškai tvarkingi, atitinkantys darbuotojų saugą ir
sveikatą reglamentuojančių teisės aktų (Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo; Darbo įrenginių
naudojimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102; techninio reglamento „Mašinų sauga“, patvirtinto Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 (Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. A1-587
redakcija) reikalavimus įrenginiai;
- darbo įrenginiai turi būti suprojektuoti, pagaminti ir įrengti darbo vietoje taip, kad nebūtų
sudaryta galimybė darbuotojui patekti į darbo priemonės pavojingas zonas, ypač į tas zonas, kuriose
yra judančios dalys;
- darbdaviai privalo imtis priemonių, užtikrinančių, kad darbo įrenginiai, kuriais naudojasi
darbuotojai įmonėje, būtų tinkami arba pritaikyti darbui atlikti, nekenktų darbuotojų saugai ir
sveikatai;
- parinkdami darbo įrenginius, darbdaviai privalo įvertinti ir papildomus pavojus (liekamąją
riziką), kuriuos kelia naudojamas darbo įrenginys.
P R A Š A U:
Įmonių vadovus – atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas nuostatas, pasitikrinti ar įmonėje
tinkamai atliktas profesinės rizikos vertinimas dirbant su įrenginiais, ar įgyvendintos prevencijos
priemonės užtikrina saugų darbą.
Lietuvos medienos pramonės įmonių asociaciją „Lietuvos mediena“, Lietuvos
inžinerinės pramonės asociaciją „Linpra“, Lietuvos pramonininkų konfederaciją – pagal savo
kompetenciją bei galimybes informuoti ir įspėti darbdavius apie:
- pavojus, kylančius darbuotojams, jei įmonėje naudojami saugos reikalavimų neatitinkantys
darbo įrenginiai;
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- itin didelę nelaimingų atsitikimų darbe tikimybę bei skaudžias pasekmes, kai darbuotojai,
naudojantys darbo įrenginius, neišmokyti / neinstruktuoti saugiai dirbti.
Lietuvos profesinių sąjungų konfederaciją, Lietuvos profesinę sąjungą „Solidarumas“ –
pagal kompetenciją bei galimybes informuoti savo narius apie:
- pavojus, kylančius darbuotojams, jei įmonėje naudojami saugos reikalavimų neatitinkantys
darbo įrenginiai;
- galimybes aktyviai dalyvauti saugos kultūros formavimo įmonėje procese, informuojant
darbdavį apie galimai nesaugias darbo vietas ir / ar procesus;
- teisę atsisakyti dirbti, kai įmonėje neužtikrinama darbuotojų sauga ir sveikata.
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