
PAŽEIDIMAS BLOGAS PAVYZDYS

1

Neatliktas periodinis 
suvirinimo žarnų 
sandarumo bandymas

Periodinis žarnų sandarumo 
bandymas turi būti atliekamas ne 
rečiau kaip kartą per 6 mėnesius. 
Prie žarnos pritvirtinama lentelė, 
kurioje nurodoma patikrą atlikusios 
įstaigos pavadinimas, žarnos 
inventorinis numeris bei kito 
patikrinimo data

BDS-32,      
p.8.1.2

2

Neatliktas dujų 
balionų reduktorių 
periodinis manometrų  
patikrinimas

Reduktorių manometrus būtina 
tikrinti kasmet. Ant tinkamų 
naudojimui manometrų po 
patikrinimo dedamas spaudas, 
nurodant patikrinimo datą. 
Manometrus su pasibaigusiu 
tinkamumo terminu naudoti 
draudžiama

BDS-32,      
p.9.2.2

3

Nepritvirtinti balionai,  
atstumas tarp atskirai 
stovinčių deguonies ir 
degiųjų dujų balionų 
mažesnis kaip 3 
metrai. 

Atskirai stovintys balionai turi būti 
patikimai įtvirtinti vertikalioje 
padėtyje.                                                                   
Atstumas tarp atskirai stovinčių 
deguonies ir degiųjų dujų balionų – 
ne mažesnis kaip 3 metrai. 

BDS-32,      
p.6.8

4

Nenaudojami dujų 
balionai (ir tušti 
balionai) laikomi ne 
pagal reikalavimus. 

Nenaudojami dujų balionai (ir tušti 
balionai) turi būti laikomi dujų 
balionų sandėliuose, metalinėse 
spintose ar konteineriuose.

BDS-32,      
p.7.2

5

Degiųjų dujų ir 
deguonies žarnos 
darbų atlikimo vietoje 
nėra apsaugotos nuo 
mechaninių 
pažeidimų,  staigių 
perlenkimų, 
prispaudimo, 
šiluminio poveikio bei 
agresyvios aplinkos.

Tiesiant degiųjų dujų ir deguonies 
žarnas darbų atlikimo vietoje reikia 
prižiūrėti, kad jos būtų apsaugotos 
nuo mechaninių pažeidimų, staigių 
perlenkimų, prispaudimo, šiluminio 
poveikio bei agresyvios aplinkos

BDS-32,      
p.6.18

REIKALAVIMAS

BŪDINGIAUSI, DAŽNIAUSIAI PASIKARTOJANTYS 

I. PAŽEIDIMAI, VYKDANT SUVIRINIMO DUJOMIS DARBUS

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS PAŽEIDIMAI



PAŽEIDIMAS BLOGAS PAVYZDYS

1

Vykdant neparuoštų 
įrenginių 
išsandarinimo darbus 
nėra numatytos 
priemonės, kad šios 
medžiagos būtų 
surinktos ir nepatektų 
ant įrenginio aikštelės

Jei išsandarinimo darbų metu gali 
išsiskirti pavojingos cheminės 
medžiagos, tai turi būti numatytos 
priemonės, kad šios medžiagos būtų 
surinktos ir nepatektų ant įrenginio 
aikštelės, į gruntą ar kanalizaciją ir 
pan. Tuo tikslu turi būti naudojamos 
įvairios talpos, padėklai, patiesalai, 
uždangalai ir pan.

BDS-6/1, 
p.39

2

Vykdant neparuoštų 
įrenginių 
išsandarinimo darbus, 
naudojamos darbo 
priemonės, netinkamos 
naudoti potencialiai 
sprogioje 
aplinkoje;naudojami 
darbo įrankiai, galintys 
sukelti kibirkštį.

Turi būti naudojamos tik tos darbo 
priemonės, kurių dokumentuose yra 
nurodyta, kad juos galima naudoti 
potencialiai sprogioje aplinkoje;  
Darbo įrankiai turi būti pagaminti iš 
metalo, nesukeliančio kibirkšties, 
arba padengti spalvotuoju metalu; 

BDS-6/1, 
p.30.2;            
p.30.3

3

Vykdant neparuoštų 
įrenginių 
išsandarinimo darbus, 
nenaudojamos 
mobiliosios avarinės 
apiplovimo priemonės.

Vykdant neparuoštų įrenginių 
išsandarinimo darbus turi būti 
naudojamos mobiliosios avarinės 
apiplovimo priemonės, jei ne 
didesniu kaip 50 metrų atstumu 
nėra įrengtas avarinis dušas ir 
akių praplovimo įtaisas, 

BDS-6/1, 
p.29.1

4

Vykdant  įrenginių 
išsandarinimo darbus, 
kurių metu į aplinką 
išsiskiria pavojingų 
cheminių medžiagų 
likučiai, darbuotojai 
neturi/nenaudoja 
kvėpavimo takų  
apsaugos premonių.

Jei atlikus įrenginio 
paruošiamuosius darbus vis tiek gali 
kilti pavojus darbų atlikėjų saugai 
bei sveikatai ir dėl didelių darbo ir / 
ar laiko sąnaudų netikslinga ar 
neįmanoma jo pašalinti visiškai, 
privaloma naudoti atitinkamas AAP, 
užtikrinančias pakankamą 
darbuotojų apsaugą nuo tokių 
pavojų.

BDS-6/1, 
p.43

REIKALAVIMAS

II. PAŽEIDIMAI, VYKDANT  IŠSANDARINIMO DARBUS



PAŽEIDIMAS BLOGAS PAVYZDYS

1

Elektrotechnikos 
prietaisų prijungimo 
laidai ir kabeliai nėra 
apsaugoti nuo galimų 
mechaninių 
pažeidimų.

Elektrotechnikos prietaisų 
prijungimo laidai ir kabeliai turi būti 
apsaugoti nuo atsitiktinio 
mechaninio pažeidimo

BE-2, 
p.33

2

Elektros kabeliai 
tiesiogiai liečiasi su  
drėgnais paviršiais

Neleistina, kad laidai ir kabeliai 
tiesiogiai liestųsi su karštais, 
drėgnais paviršiais

BE-2, 
p.33

3

Ant rankinių elektros 
prietaisų ir įrankių 
korpusų  nebūna 
lipdukų, kuriuose 
nurodyti inventoriniai 
ar identifikaciniai 
numeriai ir kitos 
apžiūros data 

Ant rankinių elektros prietaisų ir 
įrankių korpusų turi būti lipdukai, 
kuriuose nurodyti inventoriniai ar 
identifikaciniai numeriai ir kitos 
apžiūros data, o ant žeminančiųjų ir 
skiriamųjų transformatorių, dažnio 
keitiklių ir apsauginių atjungimo 
įtaisų turi būti lipdukai, kuriuose 
nurodyti  inventoriniai ar 
identifikaciniai  numeriai ir kito 
izoliacijos varžos matavimo ar 
veikimo patikrinimo data

BE-2, 
p.37; 
p.43.6

III. PAŽEIDIMAI, NAUDOJANT ELEKTRINIUS ĮRANKIUS, ŠVIESTUVUS

REIKALAVIMAS



PAŽEIDIMAS BLOGAS PAVYZDYS

4

Apšvietimo įrangos 
kabelis į uždarą talpą 
įvestas per tą pačią 
angą, pro kurią 
patenka darbuotojai ir 
neapsaugotas nuo 
mechaninių 
pažeidimų. 

Kabeliai į uždaras talpas turi būti 
įvesti per angas kuriomis 
nesinaudoja darbuotojai kad patekti į 
tuos įrenginius, jei tokių angų nėra 
reikia taikyti papildomas priemones 
kabelių apsaugai nuo mechaninio 
pažeidimo.  Bet kuriuo atveju tiesiant 
kabelį per angas reikia imtis 
priemonių, kad jis nebūtų pažeistas 
angos briaunų.

BE-2, 
p.43.5

5

Metalinėse talpyklose 
ir įrenginiuose 
(krosnyse, katiluose, 
kolonose ir pan.) 
naudojamas 
netinkamas 
apšvietimas.

1. Darbams uždarose talpose turi 
būti naudojami šviestuvai ne 
aukštesnės kaip 12 V įtampos.        2. 
Metalinėse talpyklose ir įrenginiuose 
(krosnyse, katiluose, kolonose ir 
pan.) gali būti naudojami:I ir II 
klasės 230 V įtampos kilnojami 
šviestuvai, kurie pritvirtinti ant stovų 
didesniame nei 2,5 m aukštyje arba 
įrengti stacionariai (šviestuvai 
pritvirtinti prie konstrukcijų įtaisais, 
kuriuos atlaisvinti galima tik su 
specialiais įrankiais, o maitinimo 
kabelis patikimai pritvirtintas ir 
apsaugotas nuo mechaninių 
pažeidimų).

BE-2, 
p.43.1; 
p.43.2.2

6

Elektros kabeliai 
neapsaugoti nuo 
mechaninių pažeidimų  
-nesaugiai pratiesti  
per transporto 
priemonių bei pėsčiųjų 
judėjimo vietas. 

Rangovas turi užtikrinti ir 
kontroliuoti, kad kabeliai nuo 
Bendrovės elektros skydo iki darbo 
vietos būtų patikimai pritvirtinti prie 
esamų konstrukcijų, neužstotų 
(neužtvertų) praėjimų ir takų, būtų 
apsaugoti nuo galimo mechaninio 
pažeidimo.Kabelius virš perėjimų ir 
takų tiesti ne žemiau kaip 2,5m 
aukštyje, o virš pervažiavimų ir kelių 
ne žemiau kaip 5m aukštyje.

BE-2, 
p.43.11

REIKALAVIMAS



PAŽEIDIMAS BLOGAS PAVYZDYS

1

Signalinių aptvėrimo 
juostų pritvirtinimui 
naudojamos 
netinkamos, 
atsitiktinės 
konstrukcijos.

Signalinėms aptvėrimo juostoms 
pritvirtinti turi būti naudojami tam 
skirti stovai, ožiai, išskirtinais 
atvejais gali būti naudojamos 
įrenginių konstrukcijos, jei jos stovi 
tam reikalingoje vietoje  

BDS-20,      
p.4.3.3

2

Aptveriami praėjimai 
nenumatant žmonių 
judėjimo vietų.

Aptveriant signalinėmis juostomis 
teritorijas, ypatingai takus, kelius, 
reikia numatyti ir, jeigu reikia, 
įrengti žmonių ir transporto 
priemonių judėjimo vietas

BDS-20,      
p.4.1.2

3

Vienos darbo vietos 
aptvėrimui  
naudojamos skirtingų 
spalvų signalinės 
aptvėrimo juostos. 

Rangovai turi naudoti  vienos darbo 
vietos aptvėrimui vieno tipo 
signalines aptvėrimo juostas 

BDS-20,      
p.4.3.11

4

Signalinės aptvėrimo 
juostos  pakabinamos  
žemiau arba aukščiau 
nei nustatyta pagal 
reikalavimus.

Signalinės aptvėrimo juostos turi būti 
pakabintos 90-120 cm aukštyje nuo 
žemės paviršiaus 

BDS-20,      
p.4.3.2

5

Baigus darbus  
signalinės aptvėrimo 
juostos nenuimamos.

Tvirti apsauginiai aptvėrimai, 
signalinės aptvėrimo juostos ir 
įspėjamieji ženklai  turi būti nuimti, 
pašalinus pavojus. Jei pavojinga 
teritorija sumažėja, tai aptveriamas 
plotas turi būti atitinkamai 
sumažintas tam, kad netrukdytų 
eksploatacijai, remonto darbams ir 
žmonių judėjimui

BDS-20,      
p.4.1.4

IV. NETVARKINGI APTV ĖRIMAI
REIKALAVIMAS



PAŽEIDIMAS BLOGAS PAVYZDYS

1

Darbų atlikimo vietose 
(pvz.aikštelėse)  
pavojingos vietos 
(skylės grindyse, 
pašalinti turėklai ir 
pan.), paliekami 
neaptverti, nepažymėti.             
Po darbų užbaigimo  
šios vietos nevisada 
atstatomos.

1.Vietos, į kurias patekęs 
darbuotojas gali susižeisti, 
apsinuodyti ir pan. (pvz., pargriūti, 
suklupti esant nelygiems paviršiams, 
netvarkingai darbo vietai turi būti 
aptveriamos ir/ar paženklinamos.                               
2. Užbaigus darbus organizuoti 
darbo vietos sutvarkymą bei jos 
perdavimą asmeniui, įgaliotam 
išduoti leidimą ar technologinio 
įrenginio padalinio vadovui. 

BDS-20 
p.4.1.1; 
BDS-5 
p.7.10; 
BDS-6/1 
p.7.10; 
BDS-6/2 
p.7.13; 
BDS-7 
p.7.15;

3

Reikalingos medžiagos 
ir smulkios dalys 
mėtosi ant aikštelių 
(nėra tvarkingai sudėti 
į dėžes ar pan.) 

Visas reikalingas medžiagas laikyti 
tvarkingai sudėtas (smulkios dalys 
turi būti sudėtos į dėžes ar pan.).

BDS-5 
p.8.4

V. NETVARKINGA DARBO VIETA, NETINKAMAS DAIKT Ų SANDĖLIAVIMAS

2

Vykdant darbus, neturi būti 
užgriozdintos darbų vietos, 
privažiavimo keliai. Darbų vietos 
turi būti nuolat tvarkomos, iš jos 
valomos medžiagos ir atliekos

BDS-5,      
p.26;    
BDS-6/1 
p.8.4;  
BDS-6/2 
p.8.6  
BDS-7 
p.8.8

Nėra elementarios 
tvarkos darbo vietose. 
Darbų vietos 
netvarkomos, laiku 
neišvežamos atliekos.

REIKALAVIMAS



PAŽEIDIMAS BLOGAS PAVYZDYS

2

Darbuotojai (pastolių 
naudotojai) dirba ant 
nepatikrintų pastolių  
(pastolių patikrinimo 
kortelėse nedaromi 
įrašai kas 10 d).

Darbuotojai (pastolių naudotojai) 
prieš pradedant naudotis pastoliais  
turi įsitikinti, kad  ant jų yra 
pakabinta pastolių patikrinimo 
kortelė ir pastoliai yra patikrinti 
(pastolių patikrinimo kortelėse 
daromi įrašai ne rečiau kaip kas 10 
dienų).

BDS-30,      
p.5.1.1

3

Darbuotojai (pastolių 
naudotojai) 
perstatinėja pastolius 
ir jų konstrukcinius 
elementus.

Darbuotojams (pastolių 
naudotojams) draudžiama 
perstatinėti pastolių ar nenuiminėti 
jų konstrukcinių elementų.

BDS-30,      
p.5.1.3

VI. NETVARKINGI PASTOLIAI

REIKALAVIMAS

BDS-30,  
p.5.5.1;  
p.5.1.4;    
p.6.2.26; 
p.6.6.27 
p.6.2.15;  
p.6.2.20

1.  Darbuotojai (pastolių 
statytojai) : statant pastolius laikytis 
pastolius pagaminusios įmonės 
nurodytų reikalavimų pastolių 
statymui, jų priežiūrai, bandymui ir 
pan                                                                                                                                                                                                                                                             
2 . Darbuotojai (pastolių 
naudotojai):  prieš darbo ant 
pastolių pradžią ar darbo eigoje 
pastebėjus, kad pastoliai nėra 
saugiai pastatyti ....ir kelia pavojų 
ant jų dirbantiems ar aplinkiniams, 
darbai ant pastolių turi būti 
nutraukti, kol pastoliai bus pataisyti 
ir patikrinti asmens, tikrinančio 
pastolius.

1

Netinkamai pastatyti 
pastoliai: nestabilūs;  
nesustiprinti  
įstrižainėmis; 
darbiniame  paklote 
per dideli tarpai; 
neaptvertos darbinėje 
aikštelėje palipimo 
angos; nesumontuoti 
apsauginiai borteliai; 
pastolių išorėje 
statomos kopėčios 
viršija leistiną (5m) 
aukštį patekimui ant 
darbinės aikštelę ir 
pan.



PAŽEIDIMAS BLOGAS PAVYZDYS

1

Darbuotojai 
(dažniausiai 
vairuotojai)  neturi 
apsauginių rūbų.

Visi darbuotojai, įeidami į 
pavojingas zonas ir būdami jose, 
privalo naudoti asmenines apsaugos 
priemones nurodytas saugos ir 
sveikatos ženkluose

BDS-1,      
p.6.7

2

Darbuotojai nenaudoja 
apsauginių akinių.

Apsauginius akinius būtina 
naudoti pavojingose zonose

BDS-3,      
p.3.1

3

Darbuotojai vykdant 
darbus aukštyje 
nenaudoja apsauginių 
apraišų.

Apsaugos nuo kritimų priemonės 
(įranga su visais būtinais 
reikmenimis: apraišai, lynai-
virvės, lyno čiuptuvai, energijos 
sugertuvai, užsisegimo karabinai) 
naudojami dirbant aukštyje, ant 
pastolių (jeigu taip nurodyta 
pastolių patikros kortelėje) ir kt.

BDS-3,      
p.6.1

4

Darbuotojai, 
vykdydami suvirinimo 
ar pjovimo dujomis 
darbus, nenaudoja  
apsauginių akinių su 
užtamsintais 
filtruojančiais lęšiais 
(stiklais).

 Darbuotojai apsaugai nuo ryškios 
šviesos, kuri atsiranda atliekant 
suvirinimą ar pjovimą dujomis, 
privalo naudoti apsauginius 
dvigubus akinius su užtamsintais 
filtruojančiais lęšiais (stiklais).

BDS-32,      
p.12.4

VII. AAP NENAUDOJIMAS

REIKALAVIMAS



5

Darbuotojai 
šlifuodami nenaudoja 
apsauginio skydelio ir 
klausos apsaugos 
priemonių (apsauginių 
ausinių ar pan.).

1. Apsauginius veido skydelius būtina 
naudoti apsaugai nuo skraidančių 
dalelių, kibirkščių, kurios gali 
atsirasti pjaunant, šlifuojant, kalant, 
gręžiant elektriniais ar 
pneumatiniais įrankiais, atliekant 
darbus su varžtų įsukimo įrankiais.                     
2. Darbuotojai, kurių darbo 
aplinkoje triukšmo ekspozicijos vertė 
yra lygi arba viršija 85 dB(A),    
privalo naudoti klausos apsaugos 
priemones

BDS-3,      
p.3.4; 
p.2.2

6

Darbuotojai nenaudoja 
leidime numatytų 
asmeninių apsaugos 
priemonių, 
kolektyvinių apsaugos 
priemonių.

Naudoti leidime numatytas 
asmenines apsaugos priemones, 
kolektyvines apsaugos priemones;

BDS-7, 
p.8.4; 
BDS-6/2 
p.8.2; 
BDS-6/1 
p.8.3; 
BDS-5 
p.8.3

PAŽEIDIMAS BLOGAS PAVYZDYS

1

Atliekant ugnies 
darbus aukštyje, 
kibirkštys krenta  ant 
žemiau dirbančių 
žmonių, esančių 
įrengimų, elektros 
kabelių, balionų ir kt. 

Jei atliekant ugnies darbus aukštyje 
išsiskiria ar gali išsiskirti kibirkštys, 
turi būti imtasi priemonių (nedegių 
užtiesalų, metalinių skydų ir panašių 
priemonių naudojimas), užkertančių 
kelią kibirkščių kritimui ant žemiau 
dirbančių žmonių, esančių įrengimų, 
elektros kabelių ir kt.

BDS-7, 
p.8.7;      
p.40

2

Kroviniai keliami  virš 
apačioje stovinčių 
darbuotojų

Krovinius kelti ir nuleisti leidžiama 
tik tada, kai po krovinio  nėra žmonių 
(taip pat ir stropuotojų).

BDS-33, 
p.7.3

VIII. KITI PAŽEIDIMAI

REIKALAVIMAS



Atliekant ugnies 
darbus naudojami 
nepatikrinti gesintuvai.

 Kiekviena ugnies darbų atlikimo 
vieta turi būti aprūpinta 
tvarkingomis pirminėmis gaisro 
gesinimo priemonėmis: būtinai – 
milteliniais arba angliarūgštės 
gesintuvais (minimalus gesinimo 
medžiagos kiekis gesintuve – 4 kg).

BDS-7, 
p.8.7;      
p.43


