Patvirtinta
Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus
2013 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. V-53
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
MIŠKO RUOŠOS DARBŲ VYKDYMO
KONTROLINIS KLAUSIMYNAS

Teritorinis skyrius: __________________________________________________________________
Darbo inspektorius/-iai: [pareigos, vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr.] _________________________
__________________________________________________________________________________
Patikrinime dalyvavę įmonės atstovai /įrenginio savininkas/ [pareigos, vardas, pavardė] __________
__________________________________________________________________________________
Inspektavimo data: ________/________/________.
BENDRA INFORMACIJA
1. Ūkio subjekto pavadinimas (įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra, ar fizinis
asmuo): ___________________________________________________________________________
2. Įmonės kodas:
3. Kontaktai (el. paštas; tel. Nr.): ________________________________________________________
4. Centrinė būstinė: __________________________________________________________________
5. Įmonės veikla: ____________________________________________________________________
6. Inspektavimo vieta: ________________________________________________________________
7. Darbdavį atstovaujantis asmuo: (pareigos, vardas, pavardė) _________________________________
Eil. Nr.

Klausimai

REIKALAVIMAI BIRŢĖMS
1.
Ar tinkamai pasiruošiama birţės kirtimui?
1.1.
Ar pažymimos kertamos biržės ribos? ([1]30p., 69 p.)
1.2.
Ar ant kelių ir takų 50-100 m atstumu nuo kertamos biržės darbo
teritorijos statomi įspėjamieji ženklai?
([1] 31p.)
1.3.
Ar pavojingiems miško ruošos darbams biržėje vadovauja darbų vadovai?
([1] 68 p., 69 p.)
MOKYMAS, INSTRUKTAVIMAS, KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
2.
Ar miško ruošoje dirbantys darbuotojai apmokyti ir instruktuoti?
2.1.
Ar darbų vadovai apmokyti ir atestuoti darbuotojų saugos ir sveikatos
(toliau – DSS) klausimai ? ([1] 68p.)
2.2.
Ar darbų vadovai įvertinę profesinę riziką biržėje, instruktuoja
darbuotojus apie galimus pavojus toje biržėje? ([1] 69 p.)
2.3.
Ar visi motoriniais pjūklais dirbantys asmenys turi reikiamą kvalifikaciją?
([1] 65 p.)
1

Taip Ne N/N




































SPECIFINIŲ (MIŠKO RUOŠOS DARBAMS) ASMENINIŲ APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ
NAUDOJIMAS
 
3.
Ar birţėse naudojamos specifinės asmeninės apsaugos priemonės?
3.1.
Ar naudojamos asmeninės apsaugos priemonės (šalmas, veido ir akių
 
apsauga, pirštinės, kelnės su apsauga nuo įpjovimo ir jei reikia- ausinės)?
([1] 66 p.)
3.2.
Ar biržių darbininkams išduodami įspėjamieji (signaliniai) drabužiai? ([3]  
5 priedas, 9.2.11.p.;[1] 66 p.)
3.3.
Ar visi kiti asmenys, esantys medienos ruošos darbo vietose (išskyrus
 
esančius transporto priemonės kabinose), dėvi apsauginius šalmus? ([1]
67 p.)
BENDRIEJI REIKALAVIMAI DIRBANT SU SPECIALIOMIS MIŠKO KIRTIMO
TECHNINĖMIS PRIEMONĖMIS
 
4.
Ar uţtikrinama, kad miško kirtavietėse naudojamos techninės
priemonės tvarkingos ir saugiai eksploatuojamos?
4.1.
Ar miško operatoriai neleidžia valdyti (dirbti) techninės priemonės
 
pašaliniams asmenims? ([1] 20 p.)
4.2.
Ar palikdamas darbo vietą operatorius užtikrina, kad technikos priemonės  
negalės paleisti pašaliniai asmenys? ([1] 21 p.)
4.3.
Ar palikdamas darbo vietą operatorius užtikrina, kad technikos priemonė
 
negalės pajudėti iš vietos savaime? ([1] 21 p.)
4.4.
Ar technikos priemonių grandininės, dantratinės, diržinės pavaros,
 
besisukantys elementai uždengti, kad prie jų negalėtų prisiliesti tas
priemones aptarnaujantys darbuotojai ar kiti asmenys? ([1] 25 p.)
 
5.
Ar uţtikrinama, kad miško ruošos technika ir pjaunantys bei aštrūs
įrankiai nekeltų pavojaus juos naudojant ir transportuojant?
5.1.
Ar taisoma ir reguliuojama technikos priemonė tik jai nedirbant ir (arba)
 
išjungus variklį (išskyrus veiksmus, išvardytus aptarnavimo
instrukcijoje)? ([1] 29-5 p.)
5.2.
Ar vežant arba nešant pjaunančius ir aštrius įrankius bei prietaisus, jie
 
įdedami į apsauginius apvalkalus? ([1] 28 p.)
5.3.
Ar laikomasi draudimo technikos priemonės kabinoje laikyti bet kokius
 
daiktus, nepriklausančius tai įrangai ir trukdančius dirbti? ([1] 29-1 p.)
















PAVOJINGOS ZONOS
6.
6.1.
6.2.

6.3.
6.4.

6.5.
6.6.
6.7.

Ar laikomasi saugos reikalavimų dirbant pavojingose zonose?
Ar laikomasi draudimo dirbti elektros linijų apsauginėse zonose be tas
linijas eksploatuojančių tarnybų leidimo ir jų priežiūros? ([1] 29-2 p.)
Ar pavojingoje zonoje ( apie pjaunamą medį, veikiantį įrenginį ar kitą
vietą, buvimas kurioje kelia pavojų sveikatai ar gyvybei), draudžiama būti
pašaliniams asmenims? ([1] 24 p., 44 p., 51 p.)
Ar laikomasi draudimo būti po pakeltais technikos priemonės elementais,
jeigu neužtikrintas jų stabilumas? ([1] 29-4 p.)
Ar apie vietas, kurios skirtos darbuotojų poilsiui, technikos laikymui, bei
pakrovimo aikšteles spinduliu, ne mažesniu kaip pjaunamų medžių
dvigubas aukštis, pašalinami pavojingi medžiai, kabančios šakos ir
viršūnės? ([1] 33 p.)
Ar dirbant miškapjove, nebūna pašalinių žmonių pjaunamų medžių
dvigubo aukščio spinduliu? ([1] 91 p.)
Ar laikomasi draudimo dirbti ar būti įstrigusio, pradėto pjauti ar rauti
medžio galimo kritimo zonoje? ([1] 100 p.)
Ar dirbama išlenkto stiebo ar rąsto tik įgaubtoje pusėje? ([1] 131-2 p.)
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METEREOLOGINĖS IR VIETOS SĄLYGOS
7.
7.1.

7.2.

Ar laikomasi saugos reikalavimų dirbant nepalankiomis oro
sąlygomis?
Ar laikomasi draudimo dirbti biržėje stipriai lyjant bei sningant, esant
perkūnijai, tirštam rūkui, dūmams, prietemai, kai blogas matomumas, o
šlaituose ir esant plikšalai? ([1] 36 p.)
Ar draudžiama pjauti medžius esant stipriam vėjui, galinčiam veikti
medžių virtimo kryptį, sukelti per ankstyvą jų virtimą ar skilimą? ([1] 37
p.)






















































































































GENĖJIMAS
Ar genėjimo darbai vykdomi laikantis saugos reikalavimų?
Ar laikomasi draudimų genėti šakas nuo medžio, kuris tuo pat metu
pjaustomas? ([1] 113-7 p.)
8.2.
Ar laikomasi draudimų genėti medžius juos apžergus? ([1] 113-1 p.)
8.3.
Ar laikomasi draudimų genėti medžius ant jų stovint? ([1] 113-2 p.)
8.4.
Ar laikomasi draudimų šakas numušinėti kirviu ir laužyti? ([1] 113-3 p.)
8.5.
Ar laikomasi draudimų būti kitiems asmenims arčiau kaip 5 m nuo šakas
geninčio darbininko? ([1] 113-4 p.)
8.6.
Ar laikomasi draudimų genėti šakas nuo medžių, suverstų į krūvas, ant
traktoriaus skydo ar transporterio? ([1] 113-5 p.)
8.7.
Ar laikomasi draudimų genėti šakas, turinčias lenkimo įtempimą, prieš tai
nepašalinus įtempimo? ([1] 113-6 p.)
YPATINGI MEDŢIŲ PJOVIMO ATVEJAI
9.
Ar darbuotojai laikosi darbų saugos reikalavimų pjaunant medţius
sudėtingose situacijose?
9.1.
Ar nuimami ant elektros ir ryšių linijų laidų pakibę medžiai tik gavus
linijas eksploatuojančių tarnybų leidimą? ([1] 47 p.)
9.2.
Ar dorojant biržę pirmiausia pašalinami pavojingiausi (supuvę, apdegę,
išversti, nulaužti, sausuoliai ir pan.), taip pat įstrigę)medžiai? ([1] 95 p.)
9.3.
Ar medžiai nulaužtomis kabančiomis viršūnėmis, kurių pašalinti
negalima, leidžiami nulaužtos viršūnės kryptimi ir pjaunama tik visiškai
įsitikinus , kad jos nekris, ir betarpiškai vadovaujant darbų vadovui? ([1]
41 p., 83 p.)
9.4.
Ar leidžiant medžius lūžusiais kamienais naudojami traktoriai ar
suktuvai? ([1] 96 p.)
9.5.
Ar suversti medžiai išskirstomi traktoriais arba suktuvais? ([1] 97 p.)
9.6.
Ar prieš nupjaunant medį paruošiami atsitraukimo keliai? ([1] 43 p.)
9.7.
Ar laikomasi draudimo pjauti motoriniu pjūklu ryšuliuose ir rietuvėse
esančius bei judančius medžius? ([1] 143 p.)
MEDIENOS TRAUKIMAS TRAKTORIAIS
10.
Ar laikomasi saugos reikalavimų prikabinėjant ir velkant medieną?
10.1.
Ar laikomasi draudimų traukti medieną traktoriais be kabinų? ([1] 135 p.)
10.2.
Ar laikomasi draudimų traktoriui judant, išlaisvinti tarp kelmų, medžių ar
posūkyje įstrigusius bei sulinkusius stiebus bei rąstus arba esant įtemptam
lynui? ([1] 131-1 p.)
10.3.
Ar laikomasi draudimų prikabinėti, atkabinėti, pataisyti kilplynius
traktoriui arba lynui judant? ([1] 131-3 p.)
10.4.
Ar laikomasi draudimų žengti per lynus ar rąstų ryšulius traktoriui ar lynui
judant? ([1] 131-3 p.)
8.
8.1.
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10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.
10.10.
10.11.

Ar laikomasi draudimų atkabinėti stiebus ir rąstus esant įtemptam lynui?
([1] 131-7 p.)
Ar laikomasi draudimų atkabinėti stiebus ir rąstus, nenumestus nuo
traktoriaus skydo, stovint ryšulio šone ir ant ryšulio?([1] 131-7 p.)
Ar laikomasi draudimų vilkti laisvą lyną paskui judantį traktorių?([1] 13110 p.)
Ar laikomasi draudimų važiuoti ant traukiamų stiebų ar rąstų? ([1] 131-4)
p.)
Ar laikomasi draudimų traktoriais traukti medieną per užšalusius vandens
telkinius (upes, ežerus, tvenkinius)? ([1] 131-8)p.)
Ar laikomasi draudimų traukti medieną neužtraukus visų stiebų ir rąstų
ant skydo?([1] 131-12 p.)
Ar laikomasi draudimų šlaituose prikabinėti kilplynius prie stiebų ir rąstų
būnant pakalnės pusėje? ([1] 131-9 p.)










































































































GAISRO RIZIKA KIRTAVIETĖSE
11.
11.1.
11.2.
11.3.

Ar laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų dirbant kirtavietėse?
Ar laikomasi draudimų technikos priemonių šildyti atvira ugnimi? ([1]297 p.)
Ar laikomasi draudimų poilsio nameliuose laikyti degalus ir tepalus?
([1]34 p.)
Ar laikomasi draudimų pilti degalus į motorinį pjūklą dirbant varikliui,
įpylus degalus, užvesti variklį arčiau kaip 3 m nuo jų pylimo vietos? ([1]
29-10 p.)

POILSIO PATALPŲ ĮRENGIMAS
12.
12.1

12.2.

Ar sudarytos sąlygos darbuotojams pailsėti ir apsisaugoti nuo
neigiamo atmosferinio poveikio?
Ar biržėse sudarytos sąlygos dirbantiems apsisaugoti nuo neigiamo
atmosferinio poveikio - pasislėpti nuo lietaus, šaltu laiku apšilti? ([1] 32
p.)
Ar poilsio nameliuose ar kitose visiems darbuotojams gerai žinomose
vietose yra pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės? ([1] 34 p.)

DARBAS SU MOTORINIU PJŪKLU
13.
13.1.
13.2.
13.3.

Ar laikomasi saugos reikalavimų dirbant su motoriniu pjūklu?
Ar naudojamų įrankių rankenos patogios dirbti, patikimai pritvirtintos, be
įtrūkimų ir aštrumų? ([1] 26 p.)
Ar dirbant su motoriniu pjūklu, ryšiui tarpusavy palaikyti ir prireikus
pirmajai pagalbai suteikti yra ne mažiau kaip 2 asmenys? ([1] 35 p.)
Ar laikomasi draudimo pjauti ryšuliuose ir rietuvėse esančius bei
judančius medžius? ([1] 143p.)

PAKROVIMO DARBAI
14.
14.1.
14.2.
14.3.

Ar pakrovimo darbai atliekami saugiai?
Ar laikomasi draudimo važiuoti hidrauliniu keltuvu su pakeltu kroviniu?
([1] 131-14 p.)
Ar laikomasi draudimo krauti medieną, kur negalimas jos saugus
paėmimas? ([1] 131-15 p.)
Ar laikomasi reikalavimo savaeigių kranų atramas statyti ant patvarių ir
stabilių paviršių bei padėklų? ([2] 1 priedas 19 p.)
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R E K O M E N D A C I J O S, P A S I Ū L Y M A I:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Teisės aktų ţymėjimas klausimyne
1. Miško darbų saugos taisyklės DT 1-96 (Žin., 1996, Nr.116-2733);
2. Kėlimo kranų naudojimo taisyklės, (Žin., 2010, Nr.112-5717);
3. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai, (Žin.,2007, Nr.123-5055).
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