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DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA BDS-10 

DARBO PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS POTENCIALIAI SPROGIOJE APLINKOJE  
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Instrukcijos paskirtis ir taikymas 

1. Šios instrukcijos paskirtis – nustatyti saugos reikalavimus nešiojamųjų, kilnojamųjų ir 
mobiliųjų darbo priemonių (toliau – darbo priemonė) naudojimui potencialiai sprogioje aplinkoje.  

2. Šios instrukcijos reikalavimus privalo vykdyti Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ 
(toliau – Bendrovė) ir, kai tai numatyta rangovinių organizacijų (toliau – rangovai) su Bendrove 
sudarytose atitinkamose rangos (paslaugų) sutartyse, darbuotojai, dirbantys potencialiai sprogioje 
aplinkoje.  

II. NUORODOS 

3. Šie teisės aktai taikomi kartu su šia instrukcija, atsižvelgiant į jų aktualią redakciją 
taikymo metu: 

3.1. Darbuotojų, dirbančių potencialiai sprogioje aplinkoje nuostatai, patvirtinti Lietuvos 
Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-262; 

3.2. Įrangos ir apsaugos sistemų, naudojamų potencialiai sprogioje aplinkoje, techninis 
reglamentas (nauja redakcija), patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 31 
d. įsakymu Nr. 184. 

III. TERMINAI, APIBRĖŽTYS IR SANTRUMPOS 

4. Šioje instrukcijoje vartojami terminai ir apibrėžtys: 
Darbo priemon ės naudotojas  – Bendrovės ar rangovo darbuotojas, naudojantis 

darbo priemonę potencialiai sprogioje aplinkoje.  
Darbo priemon ė:  
– Matavimo, testavimo, filmavimo, fotografavimo, bet kokios paskirties kompiuteriai, 

duomenų surinkimo terminalai, ryšio ir kita elektroninė įranga, turinti autonominį elektros maitinimą 
(diagnostikos prietaisai, kompiuteriai, mobilieji telefonai, fotoaparatai ir pan.) (toliau – elektroninė 
įranga); 

– Motorinės transporto priemonės (krovininiai automobiliai, automobiliniai kranai, 
automobiliniai krautuvai ir pan.) bei motorinės darbo priemonės (kompresoriai, žoliapjovės ir pan.) 
(toliau – transporto priemonės). 

Kitų darbo priemoni ų, galin čių sukelti gaisr ą ar sprogim ą, naudojimui 
potencialiai sprogioje aplinkoje taikomi Bendrov ės Darbuotoj ų saugos ir sveikatos 
instrukcijos BDS-7 „Ugnies darbai“ reikalavimai. 

Leidimas darbo priemon ės naudojimui potencialiai sprogioje aplinkoje  (toliau – 
leidimas) – nustatytos formos dokumentas, suteikiantis teisę naudoti darbo priemonę, neturinčią 
reikiamos apsaugos nuo sprogimo, potencialiai sprogios aplinkos 2 zonoje (1 priedas).  

Leidim ą išduodantis asmuo – Bendrovės padalinio (gamybos padalinio, įrenginio, 
baro ir pan.), kuriame yra potencialiai sprogi aplinka, vadovas, taip pat pamainai vadovaujantis 
darbuotojas. Leidimą išduodantis asmuo turi teisę išduoti leidimą tik jam priskirtame padalinyje.  

PATVIRTINTA 
Kokybės, aplinkosaugos ir saugos 
darbe direktoriaus  

2014 m. gruodžio 22 d.  
įsakymu Nr. TV1(1.2-1)-411 
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Potencialiai sprogi aplinka – aplinka, kuri dėl aplinkos ir darbo sąlygų gali tapti 
sprogia. Patekimai (įėjimai ir įvažiavimai) į teritorijas, kuriose yra potencialiai sprogi aplinka, 
pažymėti įspėjamuoju ženklu „Įspėjimas apie sprogią aplinką“. Potencialiai sprogios aplinkos pagal 
pavojingumą klasifikuojamos į 0, 1 ir 2 zonas: 

– 0 zona yra vieta, kurioje nuolatos, ilgai arba dažnai yra sprogi aplinka, kurią sudaro 
oro ir lengvai užsiliepsnojančių dujų, garų arba rūko pavidalo medžiagų mišinys, pvz., šios zonos 
sąlygos paprastai susidaro tik talpyklų, reaktorių, kolonų ir kt. įrenginių viduje;  

– 1 zona yra vieta, kurioje kartais esant normaliai darbo eigai gali susidaryti sprogi 
aplinka, kurią sudaro oro ir lengvai užsiliepsnojančių dujų, garų arba rūko pavidalo medžiagų 
mišinys, pvz., mėginių ėmimo vietos, vietos šalia įrenginių drenavimo įrangos, alsuoklių, orinukų, 
siurblių, vožtuvų riebokšlių ir kt.; 

– 2 zona yra vieta, kurioje esant normaliai darbo eigai negali susidaryti sprogi aplinka, 
kurią sudaro oro ir lengvai užsiliepsnojančių dujų, garų arba rūko pavidalo medžiagų mišinys, 
tačiau jei tokia aplinka susidaro, ji būna labai trumpai (vietos, esančios aplink 0 arba 1 zonas). 

IV. DARBUOTOJŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYB ĖS 

5. Darbo priemon ės naudotojas  privalo: 
5.1. Potencialiai sprogioje aplinkoje naudoti darbo priemones, turinčias atitinkamą 

apsaugos nuo sprogimo lygį; 
5.2. Darbo priemonių, neturinčių reikiamos apsaugos nuo sprogimo, naudojimui 

potencialiai sprogios aplinkos 2 zonoje:  
5.2.1. Šioje instrukcijoje nustatyta tvarka užpildyti leidimo formą ir pateikti ją leidimą 

išduodančiam asmeniui; 
5.2.2. Darbo priemonę naudoti tik leidime nurodytam tikslui ir laikytis šioje instrukcijoje 

nustatytų saugos reikalavimų. 
6. Leidim ą išduodantis asmuo privalo:  
6.1. Prieš išduodant leidimą įsitikinti, kad padalinyje nėra avarinių praleidimų ar kitų 

pavojų, galinčių sukelti gaisrą ir / ar sprogimą; 
6.2. Priimti sprendimą dėl leidimo naudoti darbo priemonę bei jos naudojimo termino, 

patvirtinant tai parašu leidime;  
PASTABA.  Išduodant leidimą motorinės transporto priemonės įvažiavimui į padalinio 

teritoriją prie leidimo pridedamoje schemoje nurodyti transporto priemonės judėjimo maršrutą.   
6.3. Užregistruoti leidimą padalinio Leidimų darbo priemonių naudojimui potencialiai 

sprogioje aplinkoje registravimo žurnale (2 priedas). 
7. Padalinio vadovas privalo: 
7.1. Užtikrinti, kad patekimai į padalinio teritoriją, kurioje yra potencialiai sprogių 

aplinkų, (toliau – padalino teritorija) būtų pažymėti įspėjamuoju ženklu „Įspėjimas apie sprogią 
aplinką“, įvažiavimai – papildomai kelių eismo ženklu „Įvažiuoti draudžiama“ su ženklą 
patikslinančia lentele, leidžiančia transporto priemonei įvažiuoti tik turint šioje instrukcijoje 
nustatyta tvarka išduotą leidimą.  

7.2. Kontroliuoti, kad leidimai būtų išduodami laikantis šioje instrukcijoje nustatytų 
reikalavimų; 

7.3. Užtikrinti, kad padalinio teritorijoje esant uždujinimui ar kitoms avarinėms 
situacijoms, galinčioms sukelti gaisrą ir / ar sprogimą, fiziškai būtų apribotas darbuotojų bei 
transporto priemonių patekimas į pavojingą teritoriją, t. y. įvažiavimai būtų uždaryti užtvarais, 
pavojinga zona aptverta signaline aptvėrimo juosta ir pan.  

7.4. Atlikti šios instrukcijos 19 punkte numatytas pareigas. 

V. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

8. Darbo priemonę, neturinčią reikiamos apsaugos nuo sprogimo, naudoti potencialiai 
sprogios aplinkos 2 zonoje leidžiama tik tais atvejais, jeigu darbo priemonę būtina naudoti 
gamybinių užduočių atlikimui (atliekant įrenginių neardomosios kontrolės, varžų bei kitus 
matavimus, fotografuojant nelaimingų atsitikimų, incidentų ir kitų įvykių vietas, įvežant / išvežant 
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įvairius krovinius (medžiagas, atliekas, pastolius, įrengimus ir pan.), vykdant kėlimo darbus 
automobiliniais kranais ir kitais gamybinio būtinumo atvejais). 

9. Darbo priemonės, neturinčios reikiamos apsaugos nuo sprogimo, naudojimui 
potencialiai sprogios aplinkos 2 zonoje turi būti išduotas leidimas.  

10. Draudžiama išduoti leidimą darbo priemonės, neturinčios reikiamos apsaugos nuo 
sprogimo, naudojimui potencialiai sprogios aplinkos 0 ir 1 zonose (0 ir 1 zonose gali būti 
naudojamos tik atitinkamą apsaugos nuo sprogimo lygį turinčios darbo priemonės [3.2]). 

11. Leidimas turi būti išduodamas laikotarpiui, reikalingam užduoties atlikimui, bet ne 
ilgiau kaip vienai pamainai.  

12. Elektroninę įrangą leidžiama naudoti be įforminto leidimo, jeigu darbo priemonės 
naudotojas turi patikrintą ir veikiantį nešiojamąjį dujų detektorių arba analizatorių sprogiųjų dujų 
koncentracijos kontrolei darbo aplinkos ore, kuris elektroninės įrangos naudojimo metu turi būti 
nuolat įjungtas, jo veikimas ar / ir rodomi duomenys stebimi.  

VI. PAPILDOMI REIKALAVIMAI TRANSPORTO PRIEMONI Ų NAUDOJIMUI 

13. Transporto priemonės vairuotojas prieš įvažiuodamas į padalinio teritoriją privalo 
šioje instrukcijos nustatyta tvarka išduotą leidimą pritvirtinti ant priekinio savo transporto priemonės 
stiklo ir nenuimti jo visą buvimo padalinio teritorijoje laiką. 

14. Padalinio teritorijoje transporto priemonės vairuotojui draudžiama viršyti nustatytą 
leistiną greitį. Jeigu nenustatyta kitaip, draudžiama viršyti 20 km/h greitį.  

15. Transporto priemonę padalinio teritorijoje vairuotojas privalo statyti išvažiavimo iš 
padalinio kryptimi, kad įvykus nenumatytam įvykiui būtų galima operatyviai evakuotis iš pavojingos 
zonos.  

16. Iškrovus ar pakrovus transporto priemonę, atlikus konkrečius priežiūros, kėlimo ar 
kitus darbus, vairuotojas nedelsdamas privalo pašalinti transporto priemonę iš padalinio teritorijos.  

17. Draudžiama išduoti leidimą įvažiavimui į padalinio teritoriją toms transporto 
priemonėms, kurių įvažiavimo tikslas – žmonių įvežimas arba įvažiavimas nesant gamybinio 
būtinumo. 

18. Transporto priemonėms, kuriomis darbuotojams būtina periodiškai tuo pačiu 
maršrutu įvažiuoti į padalinio teritoriją operatyviam mechaninės įrangos, įrengimų, mechanizmų, 
armatūros, elektros įrenginių, kontrolės matavimo ir automatikos prietaisų techninei priežiūrai ir 
remontui bei mėginių paėmimui, gali būti išduoti ilgalaikiai leidimai (iki 1 mėn. laikotarpiui), jeigu 
transporto priemonės naudotojas turi patikrintą ir veikiantį nešiojamąjį dujų detektorių arba 
analizatorių sprogiųjų dujų koncentracijos kontrolei darbo aplinkos ore, kuris transporto priemonės 
naudojimo metu turi būti nuolat įjungtas, jo veikimas ar / ir rodomi duomenys stebimi.  

19. Ilgalaikį leidimą transporto priemonės įvažiavimui į padalinio teritoriją gali išduoti 
padalinio vadovas. Prieš išduodant ilgalaikį leidimą padalinio vadovas privalo: 

19.1. Įsitikinti, kad darbo priemonės naudotojas turi nešiojamąjį dujų detektorių arba 
analizatorių sprogiųjų dujų koncentracijos kontrolei darbo aplinkos ore;  

19.2. Nustatyti pastovų transporto priemonės maršrutą.  
PASTABA.  Kai ilgalaikis leidimas išduodamas transporto priemonei, kuria naudosis 

grupė darbuotojų, leidimas turi būti išduodamas šių darbuotojų vadovui, kuris privalo instruktuoti 
transporto priemonę naudosiančius darbuotojus, supažindinant juos su šioje instrukcijoje 
nustatytais saugos reikalavimais.  

VII. DARBUOTOJŲ VEIKSMAI AVARINIAIS ATVEJAIS  

20. Įvykus pavojingų (kenksmingųjų, toksinių, degiųjų ir pan.) medžiagų nutekėjimui, 
suveikus avarinei sirenai ar dujų detektoriui (analizatoriui), darbo priemonės naudotojas privalo 
nedelsiant nutraukti darbus, išjungti transporto priemonės variklį ar naudojamos įrangos maitinimą, 
pasišalinti iš pavojingos teritorijos ir informuoti asmenį, išdavusį leidimą. 

21. Darbo priemonės naudojimo metu įvykus gaisrui, avarijai, nelaimingam atsitikimui, 
leidimas nustoja galioti ir turi būti perduotas atitinkamai įvykio tyrimo komisijai. 
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VIII. DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS  

22. Leidimų darbo priemonių naudojimui potencialiai sprogioje aplinkoje registravimo 
žurnalas turi būti saugomas padalinyje galiojimo laiku ir dar 1 metus po žurnalo užbaigimo.  

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

23. Už šioje instrukcijoje nurodytų pareigų pažeidimą darbuotojai atsako Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

24. Už šios instrukcijos periodinę peržiūrą ir atnaujinimą, kai tai reikalinga, atsakingas 
darbuotojų saugos ir sveikatos vadovas. 

______________________ 
 
 
Parengė  
Vyresnysis darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas 
Egidijus Luomanas 

2014-12-18 
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 1 priedas  
 

 

LEIDIMAS DARBO PRIEMON ĖS NAUDOJIMUI 
POTENCIALIAI SPROGIOJE APLINKOJE 

(leidimo forma) 

Reg. Nr. _______ 
Reg. data _______ 

Leidimo galiojimo data nuo ________ iki ________  Laikas  nuo ______ val. iki ______ val. 
Padalinio pavadinimas _____________________  Naudojimo vieta _______________________ 
Darbo priemonę naudojantis padalinys, rangovas _____________________________________ 
Naudojama darbo priemonė ______________________________________________________ 
Naudojimo tikslas ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Su saugos reikalavimais susipažinau ir juos vykdysiu  
 
______________________________________________________________________________ 

(darbo priemonės naudotojo pareigos, vardas, pavardė ir parašas) 

Leidžiu naudoti darbo priemonę  
 
______________________________________________________________________________ 

(leidimą išdavusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas) 

 
 
 

Kita leidimo pusė 

SAUGOS REIKALAVIMAI 

Reikalavimai transporto priemoni ų naudojimui 
● Leidimą pritvirtinti ant priekinio savo transporto priemonės stiklo ir nenuimti jo visą 

buvimo padalinio teritorijoje laiką. 

● Transporto priemonės vairuotojui draudžiama viršyti 20 km/h greitį. 

● Transporto priemonę statyti išvažiavimo iš padalinio kryptimi. 

● Baigus darbus pašalinti transporto priemonę iš teritorijos.  

Veiksmai avariniais atvejais 
● Įvykus pavojingų medžiagų nutekėjimui, suveikus avarinei sirenai ar dujų detektoriui 

(analizatoriui), nedelsiant nutraukti darbus, išjungti transporto priemonės variklį ar naudojamos 
įrangos maitinimą ir informuoti asmenį, išdavusį leidimą. 

● Darbo priemonės naudojimo metu įvykus gaisrui, avarijai, nelaimingam atsitikimui, 
leidimas nustoja galioti ir turi būti perduotas atitinkamai įvykio tyrimo komisijai. 
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(Titulinis lapas) 

 
 

AKCINĖ BENDROVĖ „ORLEN  LIETUVA“ 
______________________________________________________________________________ 

padalinio pavadinimas  
 
 

 
LEIDIMŲ DARBO PRIEMONIŲ NAUDOJIMUI POTENCIALIAI SPROGIOJE APLINKOJE REGIST RAVIMO ŽURNALAS  

 
 
 
 

 

                                          
 

                                                                                                                                                      
 

 

                                                                                    
Pradėtas   20__ m. ___________________ d. 
 
Baigtas    20__ m. ___________________ d.   

 

 
(Antras ir kiti lapai) 

Leidimo 
reg. Nr. 

Leidimo 
reg. data 

Leidimo 
galiojimo 
terminas 

Darbo priemonės 
naudojimo vieta 

Darbo 
priemonės 

pavadinimas 

Leidžiu naudoti darbo priemonę  
(leidimą išduodantis asmuo)  

Su saugos reikalavimais 
susipažinau ir juos vykdysiu  

(darbo priemonės naudotojas) 
Pareigos, v. pavardė Parašas Pareigos, v. pavardė 

 
Parašas 

         
 


