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1.1.

Ar darbdavys atlieka rizikos vertinimą ir uţtikrina darbuotoju saugos ir
sveikatos prevencinių priemonių vykdymą? ([7]-12str., 1 ir 2 p., 39 str.)
Ar darbdavys atlieka rizikos vertinimą? ([7]-12str., 1 ir 2 p., 39 str.)







1.2.

Ar atliekamas rizikos vertinimo proceso dokumentavimas? ([1] 19-20 p.)







1.3.

Ar sudaromi rizikos šalinimo/mažinimo priemonių planai? ([1] 17.3p.)







1.4.

Ar prevencijos priemonių įgyvendinimui paskirti atsakingi asmenys? ([1] 17.3
p.)
Ar sudaryta galimybė darbuotojams ir jų atstovams dalyvauti atliekant rizikos
vertinimą ir susipažinti su vertinimo rezultatais ir prevencinių priemonių
planais? ([1] 17.3-17.6 p.)
Ar yra prevencijos priemonių įgyvendinimo kontrolė? ([1] 17.3-17.6 p.)





































RIZIKOS VERTINIMAS
1.

1.5.

1.6.

JUDĖJIMO KELIAI IR PAVOJINGOS ZONOS
2.
2.1.
2.2.

Ar krovos darbu zonos (teritorijos) atitinka saugos ir sveikatos
reikalavimus? ([4]-28., 37., 43 p.)
Ar transporto priemonės krovos darbų atlikimo metu jos, vairuotojui numatytos
saugios zonos ar patalpos? ([4]-28.1., 37.1., 43.1. p.).
Ar pažymėti transporto priemonių judėjimo maršrutai? ([4]-28.4., 37.1. p.).

2.3.

Ar pažymėti pėsčiųjų judėjimo maršrutai? ([4]-28.4., 37.1. p.).







2.4.

Ar nustatytos krovos darbų zonose eismo taisyklės? ([5]- 2 pr. 2.2.p.).







2.5.

Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir
durų, vartų, pėsčiųjų perėjų? ([4]-28.3. p.).
Ar krovos darbu zonos atitinka minimalius darbuotoju saugos ir sveikatos
(DSS) reikalavimus darbo vietų įrengimui? ([4] ), ([5])
Ar krovos darbu vykdymo vietos pažymėtos įspėjamaisiais ir informaciniais
ženklais bei užrašais, įspėjančiais apie pavojingas zonas, kad į jas nepatektų
pašaliniai asmenys ([4]-15.1 p.).?
Ar pavojingose zonose, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus darbuotojui
ar daiktui nukristi, yra pakankamai apsaugos priemonių (užtvarų, įspėjamųjų
užrašų, uždangalų, kt.), kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai?
([4]-15.1 p.).
Ar gerai apšviestos darbui su krovimo įrenginiais skirtos zonos ir vietos (nėra
akivaizdžiai per tamsu)? ([4]-13.1 p.); ([4]-37.2 p.)
Ar lygus ir neslidus paviršiai (ar nėra paslydimo ir griuvimo rizikos)?
([4]-25.1 p.).
Ar pastatant ir naudojant įrenginius atsižvelgiama į grunto savybes bei grindų,
pagrindų, tiltelių stiprumą, kad būtų užtikrintas mobilių krovos darbų įrenginių
stabilumas? ([5]- 2 pr. 3.1.1.p.).
Ar krovimo aikštelių ir platformų matmenys parinkti atsižvelgiant į gabenamų
krovinių dydį? ([4]-30.1 p.).
Ar krovimo aikštelėse arba platformose yra bent vienas neužtvertas išėjimas?
([4]-30.2 p.).
Ar atverti sandėlių vartai nekelia pavojaus darbuotojams netikėtai užsidarydami?
([4]-14.3 p.).
Ar stumdomos sandėlių durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir
nenukristų? ([4]-27.3 p.).
Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą,
kad jie nekristų žemyn? ([4]-27.4 p.)
Ar elektros instaliacijos įrengtos taip, kad dėl tiesioginio ar netiesioginio
kontakto nekiltų elektros srovės smūgio pavojus ? ([4]-20.1 p.).
REIKALAVIMAI KROVINIŲ VEŢĖJAMS















































































Ar krovinio veţėjai vykdo krovinių veţamų kelių transporto priemonėmis
išdėstymo ir tvirtinimo taisyklėse numatytus reikalavimus? ([2])
Ar krovinio vežėjas kontroliuoja krovinio išdėstymą ir tvirtinimą pagal
transporto priemonės leistiną apkrovą ir krovinių išdėstymo ir tvirtinimo
taisyklių reikalavimus? ([2]-9, 10 p.).
Ar laikomasi reikalavimo, kad transporto priemonės nebūtų pakrautos daugiau,
nei tai nurodyta gamintojo techninėje dokumentacijoje, t.y. neviršyti numatytos
maksimalios kėlimo galios? ([2]-8 p.)
Ar diržų tvirtinimo vietos gali išlaikyti krovinio sukeltas apkrovas? ([2]- 14 p.).

























3.
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.
3.8.
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4.
4.1.

4.2.

4.3.

Ar krovimo (iškrovimo) darbai vykdomi pasitelkus mechanizuotas priemones,



jei krovinių svoris viršija 30 kg ir/ar jei kroviniai keliami į didesnį nei 1,5 m
aukštį? ([2]-2.4.1.4 p.).
DARBUOTOJU INFORMAVIMAS, INSTRUKTAVIMAS IR REIKALAVIMAI KOMPETENCIJAI
5.
Ar krovos darbus atliekantys darbuotojai tinkamai apmokyti ir turi



reikalingą darbo patirtį valdyti įrenginius? ([5])
5.1.
Ar darbdavys užtikrina, kad darbuotojai būtų apmokyti ir supažindinti su



galinčiais iškilti pavojais, naudojant darbo įrenginius ir gautų reikiamą
informaciją apie jų saugų naudojimą? ([5]- 19, 21, 23.1. p.).
5.2.
Ar yra aiškūs nurodymai (darbų saugos instrukcijose, kt.) instruktuojant, kad



krovos darbų mechanizmus galima naudoti tik krovos darbams vykdyti ir tik
tokiomis sąlygomis, kurioms jie yra skirti ir pritaikyti? ([5]- 1 pr. 2.12. p.).
5.3.
Ar savaeigius darbo įrenginius valdo tik tie darbuotojai, kurie apmokyti saugiai



valdyti tokius įrenginius? ([5]- 23.2 p., 2 pr. 2.1.p.).
4.4.

BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBO PRIEMONĖMS
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

7.6.

7.7.
7.8.
8
8.1.
8.2.
8.3.

9.
9.1.
9.2.
9.3.

Ar darbo priemonės atitinka darbo įrenginiu naudojimo bendrųjų nuostatų
reikalavimus? ([5])
Ar atliekama nuolatinė krovinių transportavimo priemonių priežiūra? ([5]-11.p.).













Ar užtikrinamas krovinių kėlimo ir transportavimo priemonių stovėjimo stabdžių
efektyvumas? ([5]- 1 pr. 2.3. p.).
Ar mobilus darbo įrenginys turi priemones, kurios apsaugotų nuo neleistino jo
paleidimo ir neleistų įrenginiui savaime pajudėti iš vietos? ([5]- 1 pr. 3.1.6. p.).
Ar įgyvendintos priemonės transporto priemonių ir krovos mechanizmų saugaus
judėjimo atbuline eiga užtikrinimui (papildomi atbulinio vaizdo veidrodėliai,
vaizdo stebėjimo priemonės, ribotuvai, ženklai)? ([5]- 1 pr. 3.1.6. p.).
Ar įdiegta automatiškai įsijungianti garsinė signalizacija, kuri įspėja apie
transporto priemonių ir krovos mechanizmų judėjimą atbuline eiga? ([5]- 1 pr.
2.1. p.).
Ar ant darbo įrenginio, skirto kroviniams krauti, yra draudžiamieji ir įspėjamieji
ženklai, įspėjantys darbuotojus apie pavojų susižeisti? ([5]- 1 pr. 2.15.,3.2.2. p.).
Ar šakiniai krautuvai turi apsauginę konstrukciją, galinčia užtikrinti darbuotojų
saugą, įrenginiui pasvirus arba apvirtus? ([5]- 1 pr. 3.1.4. p.).
KROVOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS, PRIEŢIŪRA IR KONTROLĖ





































Ar krovos darbai organizuojami, priţiūrimi ir kontroliuojami tinkamai?
([5]), ([3]), ([6])
Ar darbas organizuojamas taip, kad darbuotojas galėtų saugiai rankomis
užkabinti ar atkabinti krovinį? ([5]- 2 pr. 3.2.4. p.).
Ar nustatyta kėlimo operacijų atlikimo tvarka, užtikrinanti darbuotojų saugą?
([5]- 2 pr. 3.2.5. p.).
Ar užtikrinama, kad po laikinai pakeltu kroviniu nebūtų darbuotojų? ([5]- 2 pr.
3.1.3. p.).
Ar naudojamos atramos (stabilizatoriai), kai dirbama su automobiliniais kranais?
([6]-31 p., 36.3 p.).
Ar laikomasi draudimo naudoti mobiliuosius darbo įrenginius su vidaus degimo
varikliais patalpose, kuriose negarantuojamas pakankamas oro kiekis? ([5]- 2 pr.
2.5. p.).
Ar darbuotojams suteikiamos pagalbinės priemonės, padedančios saugiai
tvarkyti krovinius (pvz., svertai, specialūs karkasai, karučiai, vežimėliai,
juostiniai transporteriai? ([3] 7 p.)
Ar kėlimo reikmenys (lynai, stropai, diržai) naudojami laikantis gamintojo
instrukcijų reikalavimų? ([6]-36.9 p., 39.1 p.)
Ar kėlimo reikmenys parenkami pagal keliamų krovinių specifiką? ([5]- 2 pr.
3.1.4. p.).
Ar tinkamai priţiūrimi ir naudojami kėlimo reikmenys? ([5]), ([6])





























































Ar kėlimo reikmenų ženklinimas nenusitrynęs ir galima nustatyti esmines
charakteristikas? ([5]- 1 pr. 3.2.2. p. 2 pr. 3.1.4. p.)
Ar kėlimo reikmenys saugomi taip, kad jie nesugestų ar nepablogėtų jų kokybė?
([5]- 2 pr. 3.1.5. p.).
Ar kontroliuojama, kad darbų vykdymo vietose nebūtų laikomi brokuoti,
nepaženklinti ar nepatikrinti kėlimo reikmenys? ([6]-27.11 p.)
DARBAI AUKŠTYJE



















Ar laikomasi saugos reikalavimų atliekant darbus aukštyje? ([5]), ([5]- 2
pr.)
Ar darbuotojai informuoti apie rizika nukristi nuo įrenginio atliekant darbus
aukštyje? ([5]- 21. p.).
Ar yra priemonės, užtikrinančios saugų patekimą į transporto priemonių
kėbulus? ([5]- 2 pr. 4.1.1 p.).
Ar numatyti saugūs darbuotojų pasitraukimo iš pavojingų krovinių kėlimo zonų
būdai, kai šie darbai atliekami aukštai? ([5]- 2 pr. 4.1.1 p.) ([4]-9.2 p.).

























9.4.

Ar saugiai atidengiami (uždengiami) priekabų tentai?







9.5.

Ar laikomasi saugos reikalavimų naudojant kopėčias?
([5]- 2 pr. 4.2. p.).
KROVINIŲ KĖLIMAS RANKOMIS







10.

Ar laikomasi saugos reikalavimų kraunant krovinius rankomis? ([3])







10.1

Ar vairuotojai ir krovos darbus atliekantys darbuotojai susipažinę su saugia
krovinių pakrovimo ir iškrovimo tvarka (procedūromis)? ([5]- 2 pr. 3.2.5. p.).
Ar darbuotojai žino krovinio svorį, svorio centrą, krovinio tvirtinimo transporto
priemonėje būdus? ([3] 13 p.).
Ar darbuotojai žino taisykles kaip teisingai kelti krovinį, norint išvengti pavojų
ar sužeidimų, keliant krovinius rankomis? ([3] 12 p.).
Kai tvarkant krovinius rankomis galima išsiversti be darbuotojų rankų darbo, ar
darbdavys arba jam atstovaujantis asmuo, imasi reikiamų organizacinių veiksmų
naudoti tinkamas priemones, ypač mechaninius įrenginius? ([3] 7 p.).
Ar pasirūpinama, kad būtų šalinama arba mažinama nugaros sužeidimo rizika
darbuotojams, taikant atitinkamas priemones? ([3] 9.2 p.).
Ar krovinius rankomis tvarkantiems darbuotojams sudarytos sąlygos pasitikrinti
sveikatą? ([3] 11 p.).





































10.2.
10.3.
10.4.

10.5.
10.6.

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. Profesinės rizikos vertinimo bendrieji nuostatai (Žin., 2012, Nr.126-6350);
2. Krovinių, vežamų kelių transporto priemonėmis, išdėstymo ir tvirtinimo taisyklės (Žin., 2008, Nr.24-876);
3. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis (Žin., 2006, Nr.116-4417).;
4. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai (Žin., 1998, Nr.44-1224, Žin., 2005, Nr.66-2383);
5. Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai (Žin., 2000, Nr.3-88, Žin., 2002, Nr.90-3882);
6. Kėlimo kranų naudojimo taisyklės, (Žin., 2010, Nr.112-5717);
7. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr.70-3170).

