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SAUGOS IR SVEIKATOS TAISYKLĖS STATYBOJE DT 5-00
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje (toliau – Taisyklės) nustato būtinus darbuotojų
saugos ir sveikatos reikalavimus atliekant statybos darbus, nurodytus Darboviečių įrengimo
statybvietėse nuostatų 1 priede.
2. Darbdaviai, vykdydami statybos darbus ir rengdami įmonės norminius dokumentus, turi
vadovautis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais
nuostatais, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, Saugos ir
sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, šiomis Taisyklėmis ir kitais galiojančiais
darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais
nurodymais.
3. Taisyklės neapriboja darbdavių teisės priimti ir taikyti griežtesnius reikalavimus,
garantuojančius geresnę bei efektyvesnę darbuotojų saugą ir sveikatą.
4. Šių Taisyklių sąvokos atitinka sąvokas ir apibrėžimus, naudojamus galiojančiuose
darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktuose.
II. BENDRIEJI DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI
5. Prieš statybos darbų pradžią veikiančios įmonės teritorijoje statybos rangovas(-ai) ir
įmonės vadovas privalo įforminti aktą-leidimą (1 priedas), kuriame turi būti numatytos priemonės,
užtikrinančios darbų saugą.
6. Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos (nustatomos)
pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.
7. Pavojingoms zonoms, su nuolat veikiančiais pavojingais ir/arba kenksmingais veiksniais,
priskiriamos vietos (2 priedas):
7.1. prie elektros įrenginių įtampą turinčių neizoliuotų srovinių dalių;
7.2. neaptvertos esančios aukštyje, kai aukščio skirtumas 1,3 m ir didesnis;
7.3. kuriose pavojingų ir/arba kenksmingų medžiagų koncentracija darbo aplinkos ore gali
viršyti ribines vertes.
8. Pavojingoms zonoms, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, priskiriamos
vietos (2 priedas):
8.1. esančios šalia statomų statinių ir montuojamų (demontuojamų) konstrukcijų ar
įrenginių;
8.2. virš kurių atliekami konstrukcijų ar įrenginių montavimo (demontavimo) darbai;
8.3. virš kurių kroviniai keliami ir transportuojami kėlimo kranais;
8.4. kuriose juda mašinos ar jų dalys, darbo organai.
9. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti
aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias
zonas.
10. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai,
turi būti aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba
kitaip aiškiai pažymėtos.
11. Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti)
rizikos veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas
(3 priedas).

Įmonėje, atsižvelgiant į veiklos profilį ir remiantis šių Taisyklių 4 priedu, turi būti sudarytas
darbo vietų ir darbų, atliekamų tik pagal paskyrą-leidimą, sąrašas. Sąrašą tvirtina darbdavys.
Paskyrą-leidimą darbų vadovui išduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti,
kad būtų įgyvendintos paskyroje-leidime nurodytos darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės.
Darbų vadovas privalo supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos
priemonėmis ir instruktavimą įforminti paskyroje-leidime.
12. Paskyra-leidimas vykdyti darbus statinių arba komunikacijų apsauginėse zonose gali būti
išduota tik turint statinių ar komunikacijų savininkų (eksploatuotojų) raštišką leidimą.
13. Paskyra-leidimas išduodama darbų vykdymo laikotarpiui. Kai darbų vykdymo metu
atsiranda paskyroje-leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus būtina nutraukti.
Atnaujinti darbus galima tik gavus naują paskyrą-leidimą ir įgyvendinus joje numatytas priemones
darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti.
14. Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas,
uraganas, perkūnija, sniegas ir kt.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai.
15. Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio
vietos, žmonių praėjimai) turi būti už pavojingų zonų ribų.
16. Neteko galios nuo 2011-07-01
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17. Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi
atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus ir turi būti nurodyti statybos darbų technologijos (vykdymo)
projekte ar technologinėse kortelėse.
18. Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus.
19. Kai statant, rekonstruojant, remontuojant statinius naudojami kėlimo kranai ir į jų
pavojingas zonas patenka gyvenamieji namai, visuomeniniai, gamybiniai ir kiti statiniai, transporto
arba pėsčiųjų keliai (šaligatviai), statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte bei statybvietės
įrengimo saugos ir sveikatos priemonių plane turi būti numatytos žmonių saugą užtikrinančios
priemonės: transporto ir pėsčiųjų kelių perkėlimas už pavojingų zonų ribų; apsauginių priedangų
įrengimas; žmonių iškeldinimas iš statinių arba darbų vykdymas tuo metu, kai statiniuose nėra
žmonių ir panašiai.
20. Gyvenvietėse ir veikiančių įmonių teritorijose esančios statybvietės turi būti aptvertos,
kad į jas nepatektų pašaliniai asmenys.
Statybviečių aptvarų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 1,6 m.
Aptvarai, esantys šalia masinio žmonių judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 2 m, su
vientisu apsauginiu stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų.
21. Vykdant žemės darbus gyvenviečių ar veikiančių įmonių teritorijoje, duobės, tranšėjos ir
kitos iškasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pėsčiųjų judėjimas, turi būti aptvertos pagal šių
Taisyklių 20 punkto reikalavimus.
Perėjimo vietose per iškasas turi būti nutiesti ne siauresni kaip 1 m perėjimo tilteliai su
aptvarais, apsaugančiais nuo kritimo.
Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti dangčiais, skydais arba aptverti.
Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m, su porankiu
viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus –
su viduriniu tašeliu, arba būtina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones.
22. Prieš darbų pradžią uždarose talpose, šuliniuose, tranšėjose ir kitose vietose, kuriose gali
atsirasti kenksmingos dujos, būtina atlikti darbo aplinkos oro analizę, o darbo metu – nuolat tikrinti
aplinkos orą, kad nebūtų neviršyta jų ribinė vertė.
Darbo metu atsiradus kenksmingoms dujoms, darbai šiose vietose turi būti nedelsiant
nutraukti ir tęsiami tik jas pašalinus bei atlikus iš naujo oro analizę arba naudojant būtinas
asmenines apsaugines priemones.
23. Dirbti vietose, kuriose gali atsirasti kenksmingų dujų, būtina su atitinkamomis
asmeninėmis apsaugos priemonėmis (pvz., dujokaukėmis su oro padavimu). Darbų vykdymui

uždarose talpose, šuliniuose turi būti skiriami ne mažiau kaip trys darbuotojai: du iš jų, esantys
išorėje, prižiūri bei prireikus suteikia pagalbą dirbančiajam. Dirbti uždaroje erdvėje, šulinyje būtina
su saugos diržu ir prie jo pritvirtintu saugos (gelbėjimo) lynu.
Dirbant kolektoriuose arba komunikacijų tuneliuose, turi būti atidarytos dvi artimiausios
angos arba durys taip, kad darbuotojai būtų tarp jų.
24. Statybines atliekas iš statomų statinių reikia nuleisti žemyn uždarais latakais,
vamzdžiais, dėžėse-konteineriuose ar panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be
latakų ar kitų priemonių leidžiama iš ne didesnio kaip 3 m aukščio. Vieta, į kurią metamos šiukšlės,
turi būti aptverta.
25. Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų ir darbo vietos turi būti
reikiamai prižiūrimi, valomi nuo šiukšlių ir sniego, neužkraunami sandėliuojamomis medžiagomis,
konstrukcijomis.
26. Statybines mašinas ir transporto priemones leidžiama pastatyti, jomis dirbti arba važiuoti
šalia iškasų (duobių, tranšėjų, griovių ir kt.) su nesutvirtintais šlaitais tokiu atstumu, koks nurodytas
statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte.
Kai statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte nėra nurodytų atstumų,
rekomenduojamas minimalus atstumas nuo iškasų šlaito krašto iki artimiausios statybinės mašinos
atramos ar transporto priemonės nustatomas pagal 1 lentelę.
1 lentelė
Iškasos gylis, m

Gruntas

Smėlis

Priesmėlis

Priemolis

Molis

Atstumas nuo iškasos šlaito krašto iki artimiausios mašinos atramos, m
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

1,5
3,0
4,0
5,0
6,0

1,25
2,40
3,60
4,40
5,30

1,00
2,00
3,25
4,00
4,75

1,00
1,50
1,75
3,00
3,50

Pastaba. Parenkant atstumą, būtina įvertinti krovinio ir statybinės mašinos ar transporto
priemonės masę.
27. Priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir kitos) ir jų naudojimas turi
atitikti standartų reikalavimus.
Pastoliai, klojiniai ir paklotas turi būti apskaičiuoti galimai didžiausiai apkrovai,
atsižvelgiant į atliekamų darbų pobūdį ir faktines apkrovas.
28. Gruntas, ant kurio statomi pastoliai, turi būti išlygintas, sutankintas, su nuolydžiu
paviršiniam vandeniui nutekėti.
Pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, prie statinio sienos turi būti pritvirtinti statybos
darbų technologijos (vykdymo) projekte arba gamintojo dokumentuose nurodytais tvirtinimo
būdais.
29. Sumontavus pastolius ir paklotus, būtina patikrinti: pastolių stabilumą užtikrinančių
atskirų elementų sujungimus ir tvirtinimus, statramsčių vertikalumą, atraminių aikštelių
patikimumą, metalinių pastolių įžeminimą.
30. Pagalbinę technologinę įrangą veikiančios apkrovos neturi viršyti apskaičiuotų
projektinių ar gamintojo instrukcijose nurodytų dydžių. Jei ant pastolių paklotų būtina uždėti
papildomas apkrovas, pastolių konstrukcija turi būti apskaičiuota ir patikrinta toms apkrovoms.
31. Leidžiamas tik išilginis pakloto skydų sujungimas užleidžiant ant atramų ne mažiau kaip
0,20 m.

32. Jei šalia pastolių yra masinio žmonių judėjimo keliai, jie turi būti apsaugoti stogeliu, kad
nebūtų pavojaus žmonėms, o pastolių fasadas – uždengtas apsauginiu tinklu.
33. Pastolių tikrinimo ir priežiūros tvarką nustato darbdavys (jei tokia tvarka nenurodyta
gamintojo dokumentuose) vadovaudamasis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų 59 punktu.
34. Jei atliekant darbus ant 6 m ir aukštesnių pastolių šalia gali būti žmonės, turi būti ne
mažiau kaip du paklotai: darbinis (viršutinis) ir apsauginis (apatinis).
35. Atstumas tarp statomo pastato sienos ir pastolių pakloto neturi viršyti 50 mm, kai
atliekami mūro darbai, ir 150 mm – apdailos darbai.
36. Naudojamus pastolius ir kopėčias darbų vadovas turi apžiūrėti ne rečiau kaip kartą per
10 dienų.
37. Mėnesį ar ilgiau nenaudoti pastoliai prieš atnaujinant darbus turi būti patikrinti iš naujo.
38. Pastolius būtina apžiūrėti po smarkaus lietaus ar vėjo, polaidžio ar mechaninio poveikio.
Pastebėjus pastolių deformacijas, jie turi būti taisomi ir tikrinami.
39. Ardant pastolius visos pirmo aukšto durys ir kitų aukštų išėjimų durys į balkonus turi
būti uždarytos (ardymo zonoje). Ant durų turi būti pakabinti įspėjamieji ženklai.
40. Užlipimui ant pastolių ir nulipimui nuo jų turi būti įrengtos ne didesnio kaip 60%
nuolydžio kopėčios.
41. Pristatomas kopėčias be darbo aikštelių leidžiama naudoti užlipimui tarp atskirų statomo
statinio aukštų bei darbams, kuriuos atliekant neprireiktų papildomai remtis į statinio konstrukcijas.
Pristatomos kopėčios turi būti su įtaisais, neleidžiančiais joms pasislinkti ar virsti darbo metu.
42. Dirbant ant konstrukcijų naudojamos pakabinamos kopėčios ir aikštelės turi būti su
griebtuvais-kabliais.
43. Pristatomų kopėčių matmenys turi būti tokie, kad darbuotojas galėtų dirbti stovėdamas
ant pakopos, esančios ne mažesniu kaip 1 m atstumu iki kopėčių viršaus. Leidžiama naudoti ne
ilgesnes kaip 5 m pristatomas medines kopėčias. Dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau kaip 1,3
m, reikia naudoti saugos diržą, pritvirtintą prie pastato konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios
patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos.
44. Ant pristatomų kopėčių draudžiama:
- dirbti šalia ar virš neapsaugotų veikiančių mašinų besisukančių dalių ir transporterių;
- naudoti rankines elektros mašinas ar parakinį įrankį;
- virinti dujomis ar elektra;
- tempti laidus ar prilaikyti aukštyje sunkias detales.
Šiuos darbus leidžiama atlikti naudojant pastolius, aikšteles ir kitas priemones.
45. Prieš naudojimą ir naudojimo metu kopėčios bandomos gamintojo dokumentuose
nurodyta tvarka.
46. Priemonės, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių
be didesnių kaip 5 mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3 m – privalo turėti aptvarus, apsaugančius
darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.
47. Įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi būti naudojami saugos diržai,
patikimai pritvirtinti prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų.
48. Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo
arba darbo pakloto, kai pagrindinė priemonė, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos diržas,
darbuotojai privalo turėti aukštalipio kvalifikaciją. Naujus darbuotojus, atliekančius aukštalipio
darbus, vienerius metus turi prižiūrėti patyrę darbuotojai, paskirti darbdavio įsakymu ar kitu
tvarkomuoju dokumentu.
49. Iškasos šlaite pastebėti rieduliai ir akmenys bei atsiskyrę grunto sluoksniai turi būti
pašalinti.
50. Natūralaus drėgnumo gruntuose, jei nėra gruntinio vandens ir požeminių statinių, kasti
iškasas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų leidžiama ne giliau, kaip:
50.1. 1,0 m – piltiniuose, smėlio ir žvyro gruntuose;
50.2. 1,25 m – priesmėlio gruntuose;
50.3. 1,50 m – priemolio ar molio gruntuose.

51. Kasti iškasas su šlaitais be sutvirtinimų aukščiau gruntinio vandens lygio (įskaitant
kapiliarinį pakilimą) arba gruntuose, nusausintuose dirbtinai pažeminus vandens lygį, leidžiama, kai
iškasos gylis ir šlaito statumas (šlaito aukščio santykis su pločiu) atitinka 2 lentelės duomenis.
2 lentelė
Šlaito statumas, kai iškasos gylis ne didesnis kaip, m

Gruntai

Piltiniai nesutankinti
Smėlio ir žvyro
Priesmėliai
Priemoliai
Moliai
Liosiniai

1,5

3

5

1: 0,67
1: 0,5
1: 0,25
1: 0
1: 0
1: 0

1: 1
1: 1
1: 0,67
1: 0,5
1: 0,25
1: 0,5

1: 1,25
1: 1
1: 0,85
1: 0,75
1: 0,5
1: 0,5

Pastaba. Esant įvairių gruntų rūšių sluoksniams, šlaitų statumas turi būti parenkamas
atsižvelgus į silpniausią grunto rūšį.
52. Visais atvejais, kai iškasų gylis didesnis kaip 5 m ar esant grunto rūšims, nenurodytoms
2 lentelėje, šlaitų statumas turi būti nustatytas statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte.
53. Jeigu nėra galimybės naudoti inventorinius iškasų, duobių ir tranšėjų sienų sutvirtinimus,
reikia naudoti sutvirtinimus, pagamintus pagal darbdavio patvirtintus individualius projektus.
54. Statant sutvirtinimus, jų viršutinė dalis turi išsikišti virš iškasos krašto ne mažiau kaip
0,15 m.
55. Iškasos sienų sutvirtinimai statomi nuo viršaus į apačią, gilinant iškasą ne daugiau kaip
kas 0,5 m, o išardomi iš apačios į viršų, užpilant iškasą.
56. Rišliuose gruntuose (priemoliuose, moliuose) leidžiama kasti rotoriniais ir tranšėjiniais
ekskavatoriais ne gilesnes kaip 3 m tranšėjas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų. Tranšėjose,
kuriose dirba žmonės, turi būti įrengti šlaitų sutvirtinimai.
57. Dirbti iškasose su įmirkusiais šlaitais ar gilesnėse kaip 1,3 m leidžiama tik darbų
vadovui apžiūrėjus grunto šlaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. Draudžiama
lipti ir dirbti iškasose, iš kurių nepašalintas vanduo.
58. Kasant, transportuojant, iškraunant, išlyginant ir tankinant gruntą dvejomis ar daugiau
savaeigėmis arba prikabinamomis statybinėmis mašinomis (skreperiais, greideriais, volais,
buldozeriais ir kt.), judančiomis viena po kitos, tarp jų turi būti pakankamai saugūs atstumai. Jeigu
darbui atlikti reikia, kad statybinių mašinų veikimo zonoje būtų darbuotojai, privaloma imtis
tinkamų priemonių juos apsaugoti.
59. Radus sprogstamų medžiagų žemės kasimo darbus būtina nedelsiant nutraukti, užtikrinti
jų apsaugą ir pranešti policijai.
60. Monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų klojiniai turi būti įrengiami, naudojami bei
išardomi statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte nurodyta tvarka.
61. Perkeliant ar paduodant į darbo vietą plytas ar smulkius blokus kėlimo kranais, būtina
naudoti padėklus, konteinerius ir krovinių kėlimo įrangą, neleidžiančią keliamiems kroviniams
nukristi.
62. Mūrijant sienas, žemesnes kaip 0,7 m nuo perdangos paviršiaus, ir esant didesniam kaip
1,3 m aukščiui už sienos iki žemės (perdangos) paviršiaus, būtina naudoti kolektyvines saugos
priemones (aptvarus, tinklus ar kitas priemones).
63. Mūrijant aukštesnius kaip 7 m statinius, būtina naudoti įrengtas pagal pastato perimetrą
kolektyvines saugos priemones darbuotojams nuo krentančių daiktų apsaugoti (stogelius,
apsauginius tinklus).
64. Neįrengus kolektyvinių saugos priemonių, leidžiama mūryti ne aukštesnes kaip 7 m
sienas, pagal statinio perimetrą paženklinus pavojingą zoną.

65. Angos sienose, prie kurių paklotas (perdengimas) yra tik iš vienos pusės ir atstumas nuo
pakloto iki angos apačios sienoje yra mažesnis negu 0,7 m, turi būti aptvertos arba uždengtos.
66. Montuotojams draudžiama pereiti nuo vienos konstrukcijos ant kitos be tam skirtų
kopėčių, perėjimo tiltelių ar lipynių su aptvarais.
Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis ir jų elementais (santvaromis,
rygeliais ir kt.), ant kurių nėra galimybės įrengti reikiamo pločio perėjimo su aptvarais, be specialių
apsauginių įtaisų.
67. Draudžiama dirbti aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei
plikšalos, lijundros, perkūnijos, rūko ar blogo matomumo darbo vietose metu.
68. Po pakeltais montuojamų konstrukcijų elementais ar įrenginiais žmonėms būti
draudžiama.
69. Pastačius (sumontavus) į projektinę padėtį konstrukcijas ar jų elementus, jas būtina
patikimai įtvirtinti.
Atkabinti kėlimo priemonėmis pakeltas konstrukcijas ir įrenginius leidžiama tik juos
patikimai įtvirtinus.
70. Pertraukų darbe metu palikti pakeltus kabančius ant krano kablio krovinius draudžiama.
71. Statinio kito aukšto konstrukcijas leidžiama montuoti ar mūryti sienas tik patikimai
sutvirtinus visus žemiau esančio aukšto elementus ir įrengus laiptus bei laiptų aikšteles.
72. Darbuotojams leidžiama dengti stogą tik darbų vadovui patikrinus stogą laikančiąsias
konstrukcijas ir aptvarus.
73. Atliekant darbus ant stogų, aukštesnių kaip 1,3 m arba kurių nuolydis didesnis kaip 200,
kad būtų išvengta darbuotojų arba darbo priemonių bei statybinių medžiagų kritimo, turi būti
įrengtos kolektyvinės saugos priemonės, o darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsauginėmis
priemonėmis.
74. Kai stogo nuolydis didesnis kaip 200 arba stogas ar kitas paviršius yra pagamintas iš
trapios medžiagos, galinčios lūžti ar kitaip suirti ir darbuotojas gali nukristi, turi būti įrengiami ne
siauresni kaip 0,3 m pritvirtinti trapai darbuotojui atsistoti.
75. Ant stogo sukrauti medžiagas galima tik statybos darbų technologijos (vykdymo)
projekte nurodytose vietose, imantis visų atsargumo priemonių, kad medžiagos nenukristų žemyn.
76. Dirbti su parakiniais įrankiais (statybiniais pistoletais) leidžiama tik specialiai
apmokytiems darbuotojams. Darbai turi būti atliekami pagal parakinio įrankio naudojimo
instrukciją.
______________

1 priedas
(privalomasis)
AKTAS-LEIDIMAS
Statybos darbams vykdyti veikiančioje įmonėje
200 __m. ______mėn. __d.
______________________
_________________________________________________________________________
(įmonės pavadinimas)

Mes, žemiau pasirašę:
įmonės vadovas ____________________________________________________________
(vardas, pavardė, pareigos)

ir statybos darbų vadovas _____________________________________________________
(vardas, pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

surašėme šį aktą-leidimą.
Įmonė (užsakovas) nurodo statybos darbų atlikimo vietą:
_________________________________________________________________________
(ašių, atžymų pavadinimai, brėžinių numeriai)

vykdyti darbus:
_________________________________________________________________________
(darbų pavadinimas, statybos darbų projektas, brėžiniai)

Statybos darbų atlikimo terminai:
Darbus pradėti 200 __ m. _____________ mėn. __d.
Darbus baigti 200 __ m.
mėn. __d.
Iki darbų pradžios įgyvendinti priemones, užtikrinančias darbų saugą.
Eil. Nr.

Priemonių pavadinimas

Atlikimo terminai

Įmonės vadovas ________________________
(parašas)

Statybos darbų vadovas __________________
(parašas)

______________

Vykdytojas

2 priedas
(privalomasis)
PAVOJINGŲ ZONŲ RIBOS, KURIOSE VEIKIA PAVOJINGI VEIKSNIAI
1. Pavojingų zonų, kuriose vyksta krovinių perkėlimas kėlimo kranais, ribos nustatomos prie
perkeliamo didžiausio krovinio horizontalios projekcijos išorinio tolimiausio taško pridėjus
didžiausią perkeliamų krovinių matmenį ir jo nuolėkio atstumą.
Pavojingų zonų šalia statinių ribos nustatomos nuo statinio sienos atstumu, lygiu didžiausių
montuojamų konstrukcijų ar įrenginių išorinių matmenų ir jų nuolėkio atstumo sumai (1 lentelė).
1 lentelė
Mažiausias perkeliamo (krentančio) krovinio nuolėkio atstumas, m

Galimas krovinio
kritimo aukštis, m

daiktų kritimo nuo statinio atveju

krovinio, perkeliamo kranu,
kritimo atveju
iki 10
iki 20
iki 70
iki 120
iki 200
iki 300
iki 450

4
7
10
15
20
25
30

3,5
5
7
10
15
20
25

2. Pavojingų zonų, kuriose galimas pavojingas elektros srovės poveikis ribos (2 lentelė).
2 lentelė
Įtampa, kV

iki 1
nuo 1 iki 20
nuo 35 iki 110
nuo 150 iki 220
330
nuo 500 iki 750
800 (pastovi)

Atstumai, apribojantys pavojingą zoną nuo neaptvertų neizoliuotų elektros įrenginių dalių
arba nuo vertikalios plokštumos, kurią sudaro elektros oro linijos artimiausio laido,
turinčio įtampą, projekcija į žemę, m
1,5
2,0
4,0
5,0
6,0
9,0
9,0

3. Pavojingų zonų ribos, kur veikia rizikos veiksniai kenksmingų medžiagų, viršijančių
ribinę vertę, nustatomos matavimais.
4. Pavojingų zonų ribos arti judančių mašinų ir įrenginių dalių – 5 m nuo jų, jei gamintojo
instrukcijoje nėra griežtesnių ar papildomų reikalavimų.
______________

3 priedas
(privalomasis)
PASKYRA-LEIDIMAS
Darbų atlikimui pavojingų arba kenksmingų veiksnių veikimo vietose
Išduotas 200__ m. __________ mėn. __ d.
Galioja iki 200__ m. __________ mėn. __ d.
1. Darbų vadovui ___________________________________________________________
(vardas, pavardė, pareigos)

2. Darbų atlikimui __________________________________________________________
(darbo pavadinimas, vieta ir jo atlikimo sąlygos)
________________________________________________________________________________________

3. Rizikos veiksniai, kurie veikia ar gali atsirasti darbų vykdymo vietose, nepriklausomai
nuo atliekamo darbo:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Prieš darbų pradžią būtina vykdyti šias priemones:
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Atlikimo laikas

Atsakingas už įvykdymą

1

2

3

4

Darbus pradėti: 200__ m. _____________mėn. __d
Darbus baigti: 200__ m. _______________mėn. __d.
5. Darbų eigoje būtina įvykdyti šias priemones:
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Atlikimo laikas

Atsakingas už įvykdymą

1

2

3

4

Su darbo sąlygomis
supažindinau, instruktavau

Su darbo sąlygomis
susipažinau

6. Darbuotojai:
Vardas, pavardė

Kvalifikacija, profesija

7. Paskyrą -leidimą išdavė ____________________________________________________
(darbdavio paskirto asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas, data)

Paskyrą -leidimą gavo _______________________________________________________
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

8. Veikiančios įmonės (eksploatuojančios organizacijos) raštiškas leidimas darbams atlikti
yra.
Statybos darbų saugos priemonės suderintos ______________________________________

_________________________________________________________________________
(veikiančios įmonės (eksploatuojančios organizacijos) paskirto asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas)

9. Darbo vieta ir darbo sąlygos patikrintos. Saugos ir sveikatos priemonės, nurodytos
paskyroje-leidime įvykdytos.
Leidžiu pradėti darbus _______________________________________________________
(vardas, pavardė, pareigos, parašas, data)

10. Paskyra -leidimas pratęstas iki ______________________________________________
_________________________________________________________________________
(išdavusio paskyrą-leidimą asmens parašas, data)

11. Darbai visiškai baigti. Medžiagos, įrankiai, pagalbinės priemonės iš darbo vietų
surinktos (pašalintos). Žmonės išvesti.
Darbų vadovas _________________________________________
(parašas, data)

Asmuo, išdavęs paskyrą-leidimą ___________________________
(parašas, data)

Pastaba. Paskyra-leidimas įforminamas dviem egzemplioriais (pirmas pasilieka išdavusiam
paskyrą-leidimą, antras įteikiamas darbų vadovui); atliekant darbus veikiančios įmonės teritorijoje
paskyra-leidimas – trimis egzemplioriais (trečiasis egzempliorius išduodamas veikiančios įmonės
paskirtam asmeniui).
______________

4 priedas
(privalomasis)
VIETŲ IR DARBŲ, KURIEMS ATLIKTI REIKALINGA PASKYRA-LEIDIMAS,
PAVYZDINIS SĄRAŠAS
1. Darbai, atliekami naudojant kėlimo kranus ir kitas statybines mašinas elektros oro linijų,
dujų – naftos produktų vamzdynų, lengvai užsiliepsnojančių ar degiųjų skysčių ir degiųjų ar
suskystintų dujų sandėlių apsauginėse zonose.
2. Darbai šuliniuose, iškasose, uždarose ir sunkiai prieinamose erdvėse.
3. Žemės darbai patogeniškai užterštame dirvožemyje, požeminių elektros tinklų, dujotiekio
ir kitų pavojingų požeminių komunikacijų apsauginėse zonose.
4. Eilinis remontas, įrenginių demontavimas bei remonto ir statybos montavimo darbai
įmonėse, kuriose veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai.
5. Darbai vietose, kuriose yra arba gali atsirasti pavojus, sukeltas greta atliekamų darbų.
6. Darbai, atliekami prie pat eksploatuojamų geležinkelio ir automobilių kelių važiuojamųjų
dalių.
7. Darbai sprogių ir/arba degiųjų dujų terpėje.
______________

5 priedas
(privalomasis)
PAGRINDINIAI SAUGOS SPRENDIMAI STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS
(VYKDYMO) PROJEKTE (TECHNOLOGINĖSE KORTELĖSE)
1. Statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte turi būti numatyti konkretūs projektiniai
sprendiniai, nustatantys technines priemones, darbų metodus, užtikrinančius darbuotojų saugą ir
sveikatą.
Šie projektiniai sprendiniai negali būti pakeisti nuorodomis ar ištraukomis iš saugos ir
sveikatos teisės aktų, norminių techninių dokumentų, kurios nurodo tik kaip parengti atitinkamą
projektinį sprendimą.
2. Ruošiant projektinius sprendimus, užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą darbo
vietose, būtina vadovautis:
- įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais dokumentais;
- darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimais;
- darbo priemonių naudojimo dokumentacija (pateikia gamintojas);
- standartais, metodinėmis rekomendacijomis ir katalogais.
3. Rengiant projektinius sprendimus būtina išsiaiškinti pavojingus ir kenksmingus veiksnius,
susijusius su darbų technologija ir statybos sąlygomis, nurodyti jų veikimo zonas, nustatyti
(įvertinti) riziką.
Statinio techniniame (statybos organizavimo) projekte turi būti nurodytos pavojingos zonos,
kurios atsiranda naudojant kėlimo mašinas, o kitos pavojingos zonos – statybos darbų technologijos
(vykdymo) projekte.
Gamybinės buities patalpos (laikinos), poilsio vietos, judėjimo keliai turi būti įrengti už
pavojingų zonų ribų.
4. Pasikeitus statybos sąlygoms, turinčioms įtaką darbuotojų saugai ir sveikatai, statybos
darbų technologijos (vykdymo) projektas turi būti atitinkamai pakeistas ir/ar patikslintas.
5. Statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte turi būti numatyta:
- konstrukcijų ir įrenginių montavimo eiliškumas;
- darbų, atliekant juos pavojingomis bei kenksmingomis sąlygomis, apimčių mažinimas;
- saugus mašinų ir darbo įrenginių išdėstymas;
- darbo vietų, panaudojant technines ir organizacines saugos priemones, įrengimas;
- darbo priemonės, kolektyvinės ir asmeninės apsauginės priemonės;
- statybvietės, darbo vietų, judėjimo kelių apšvietimas, saugos ir sveikatos apsaugos ženklai,
signalizacijos ir ryšių priemonės;
- gamybinės buities patalpų (laikinų) įrengimas.
6. Siekiant išvengti darbuotojų kritimo iš aukščio, statybos darbų technologijos (vykdymo)
projekte turi būti:
- sprendimai darbų aukštyje apimčių mažinimui;
- pastovių atitveriančių konstrukcijų (sienų, plokščių, laiptų, balkonų bei angų aptvarų)
išskirtinis pirmaeilis įrengimas.
Be to, turi būti nurodytos:
- laikinų aptvarų montavimo vietos ir tipai;
- saugos lynų ir diržų tvirtinimo vietos;
- technologinė įranga bei pagalbinės priemonės darbams aukštyje atlikti;
- priemonės ir būdai, kaip darbuotojams patekti į darbo vietas;
- jei reikia, distanciniai krovinių atkabinimo įtaisai.
7. Siekiant išvengti konstrukcijų, gaminių ir medžiagų kritimo iš aukščio pavojaus, statybos
darbų technologijos (vykdymo) projekte turi būti nurodyta:
- konteineriai ir tara, naudojami vienetinėms ir birioms medžiagoms bei betonui ir skiediniui
perkelti;

- krovinių kėlimo reikmenys (stropai, traversai ir montavimo griebtuvai);
- kabinimo būdai, užtikrinantys sandėliuojamų ir montuojamų elementų perkėlimą į
nurodytą vietą;
- įrenginiai (piramidės, kasetės), užtikrinantys sandėliuojamų konstrukcinių elementų
stabilumą;
- gaminių, medžiagų, įrenginių sandėliavimo būdai ir vietos;
- montuojamų (demontuojamų) konstrukcijų laikino ir pastovaus tvirtinimo būdai;
- surenkamų elementų laikino tvirtinimo būdai, vykdant pastatų ir statinių konstrukcijų
demontavimo darbus;
- statybinių medžiagų atliekų ir šiukšlių pašalinimo būdai;
- apsauginių perdengimų (paklotų) arba stogelių įrengimo vietos ir konstrukcija.
8. Naudojant statybines mašinas ir mechanizmus, statybos darbų technologijos (vykdymo)
projekte reikia numatyti:
- statybinių mašinų ir mechanizmų tipą, jų pastatymo vietas ir darbo režimą, atsižvelgiant į
darbų technologiją ir esamas statybos sąlygas;
- priemones, pašalinančias kenksmingų ir/arba pavojingų veiksnių poveikį operatoriui ir
šalia jo dirbantiems žmonėms;
- priemones, ribojančias statybinės mašinos darbo zoną, kad į ją nepatektų žmonių buvimo
vietos, taip pat mašinos darbo zonos aptvėrimą;
- ypatingas mašinų statymo sąlygas žemės nuogriūvų ribose, ant supilto grunto, nuokalnėje
ar panašiai.
9. Darbus atliekant iškasose ar tranšėjose turi būti nurodytas:
- saugus iškasų šlaitų nuolydis arba iškasų šlaitų sutvirtinimo būdas ir įrengimo
technologija;
- įėjimo ir išėjimo į iškasas ar tranšėjas būdas;
- esant reikalui, vandens šalinimo būdai.
10. Siekiant apsaugoti darbuotojus nuo pavojingo elektros srovės poveikio, reikia numatyti:
- laikinų elektros įrenginių įrengimo tvarką, įtampas, laikinas elektros jėgos ir apšvietimo
tinklų trąsas, srovinių dalių aptvėrimo būdus ir įvadinių – paskirstymo sistemų ir prietaisų
išdėstymą;
- elektros įrenginių metalinių dalių įžeminimo būdus;
- papildomas saugos priemones vykdant darbus pavojingose ir labai pavojingose patalpose,
taip pat analogiškomis sąlygomis jų išorėje;
- saugius darbų atlikimo būdus elektros perdavimo linijų apsauginėse zonose bei šalia
veikiančių elektros įrenginių.
11. Siekiant darbuotojus apsaugoti nuo kenksmingų veiksnių poveikio (triukšmo, vibracijos,
kenksmingų medžiagų darbo zonos ore) būtina:
- nustatyti darbo vietas, kuriose dėl darbų technologijos ar darbo sąlygų gali atsirasti
kenksmingi veiksniai;
- numatyti darbuotojų apsaugos nuo kenksmingų gamybinių veiksnių priemones;
- esant reikalui, numatyti kenksmingų ir/arba pavojingų medžiagų laikymo vietas, būdus.
12. Organizacinių priemonių, užtikrinančių darbuotojų saugą ir sveikatą, statybviečių
įrengimo plane turi būti numatyta:
- darbai, kurių vykdymui reikalinga paskyra-leidimas;
- rangovo ir užsakovo bendros darbuotojų saugą ir sveikatą užtikrinančios priemonės dirbant
veikiančios įmonės teritorijoje;
- statybos darbų vykdymo tvarka, esant keliems rangovams vienoje statybvietėje,
atsižvelgiant į statybvietės įrengimo saugos ir sveikatos priemonių planą.
______________
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