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Šis leidimas galioja žemiau nurodytam laikotarpiui. Esant ilgesniam nei valandos 
pertrūkiui darbo zoną privaloma iš naujo inspektuoti. Esant  ilgesniam nei 8 
valandų pertrūkiui leidimas privalo būti atnaujintas! 

Data: Zona: 

Veikla Nuo 
(laikas) 

Iki (laikas) Parašas Darbo įsakymo numeris: 

Galioja     
Darbo aprašymas: 

Rizikos faktoriai Apsaugos priemonės 

☐ Dujos 
☐ Kaitra 
☐ Elektros pavojus 
☐ Mechaninis pavojus 
☐ Besisukantys  
    mechanizmai 
☐ Ėsdinančios medžiagos 
☐ Degiosios medžiagos 
☐ Slėginiai įrenginiai 
☐ Produkto užteršimo 
    rizika 
 

☐ Nuodingos medžiagos 
☐ Odos sudirginimas 
☐ Pavojus prispausti 
☐ Ergonomika 
☐ Triukšmas  
☐ Pavojus paslysti 
☐ Nutekėjimas  
☐ Alyva 
☐ Dulkių įkvėpimas 
 
 
 
 

☐ Pavojinga zona 
☐ Krentantys daiktai 
☐ Pavojus nukristi 
☐ Mobili kėlimo įranga 
☐ Kėlimo darbai 
☐ Pavojinga dirbti vienam 
☐ Vyksta kiti darbai 
☐ Kitoks pavojus: 
 
 
 

☐ Cheminės apsaugos pirštinės 
☐ Apsauginis kombinezonas 
☐ Cheminės apsaugos kombinezonas 
☐ Guminiai batai 
☐ Veido apsauga 
☐ Puskaukė 
☐ Respiratorius 
☐ Dujų matuoklis 
☐ Apsaugos nuo kritimo įranga 
☐ Gelbėjimo įranga 
☐ Atitvaras 
☐ Kita: 

Reikalingi specialūs darbo leidimai 
☐ Ugnies darbai                     ☐ Uždaros patalpos                              ☐ EX sprogi aplinka                                  ☐ Kasimo darbai 
Prevenciniai veiksmai su įranga   
☐ Užsukti sklendę/sklendes 
☐ Įrangos užaklinimas 
☐ Mechaninis užblokavimas  
☐ Atjungimas nuo elektros šaltinio 
☐ Elektros srovės atjungiklis  
☐ Atitverta  

☐ Nusausinta/išvėdinta  
☐ Nuskalauta/išplauta 
☐ Atšaldyta 
☐ Be slėgio  
☐ Be dujų 
☐ Kita:  
 

Prevencinius veiksmus dėl saugos  darbo vietoje atliko (parašas):  
Vykdytojas 
Žemiau pasirašydamas aš patvirtinu: aš pasirinkau įrankį/įrangą įvertindamas riziką; aš turiu pakankamai kompetencijos 
šiam darbui atlikti; aš įvertinau šio darbo rizikos faktorius; aš pasirinkau apsauginę įrangą įvertindamas riziką.  

Vardas, pavardė Vardas, pavardė Vardas, pavardė 
   

   

   

   

Darbo leidimo patvirtinimas 
Įrangos savininkas/Leidimo suteikėjas (koordinatorius) Leidimo gavėjas (įgaliotasis) 
Parašai   

Darbo leidimo uždarymas 
Žemiau pasirašydamas aš patvirtinu, kad darbas atliktas tinkamu būd; visos apsaugos priemonės yra atstatytos; zona yra 
atstatyta ir išvalyta. 
Leidimo išdavėjo parašas Leidimo gavėjo parašas 
  


