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KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VAIVORYKŠTĖ“  

DARBUOTOJŲ APRŪPINIMO ASMENINĖMIS APSAUGOS PRIEMONĖMIS TVARKOS 

APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) nustato būtiniausius asmeninių apsaugos priemonių naudojimo darbe ir darbuotojų 

aprūpinimo jomis reikalavimus. 

2. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir kitų darbuotojų saugos ir 

sveikatos norminių teisės aktų reikalavimai taikomi asmeninėms apsaugos priemonėms. 

3. Asmeninė apsaugos priemonė turi būti naudojama, kai negalima išvengti rizikos arba 

pakankamai jos apriboti apsaugos techninėmis priemonėmis.  

4. Apraše vartojamos sąvokos: 

5.1. Asmeninė apsaugos priemonė – bet kuri priemonė, skirta darbuotojui turėti ar dėvėti, kad 

jį apsaugotų nuo profesinės rizikos veiksnių (toliau – veiksnys) ir (ar) pavojų, galinčių kelti grėsmę 

darbuotojo saugai ir sveikatai, bei kitas šiam tikslui skirtas priedas ar reikmuo. 

5.2. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir 

sveikatos įstatymo, kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų sąvokas.  

 

II. DARBDAVIO IR/AR ĮGALIOTO ASMENS PAREIGOS  

 

6. Darbdavys ir/ar įgaliotas asmuo privalo: 

6.1. nemokamai aprūpinti darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis Apraše 

nustatytomis sąlygomis ir tvarka; 

6.2. išduoti darbuotojui asmenines apsaugos priemones, kurios privalo: 

6.2.1. apsaugoti nuo galimų kenksmingų, pavojingų veiksnių ir/ar pavojų darbo aplinkoje, 

pačios nesukeldamos papildomos rizikos;  

6.2.2. atitikti darbo vietoje esančias sąlygas; 

6.2.3. atitikti ergonominius reikalavimus ir darbuotojo sveikatos būklę; 

6.3. aprūpinti darbuotoją, kurį vienu metu veikia daugiau kaip vienas veiksnys ir/ar pavojus, 

visomis reikiamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, kurios būtų tarpusavyje suderintos ir 

garantuotų apsaugą nuo šių veiksnių ir/ar pavojų;  

6.4. nustatyti asmeninių apsaugos priemonių naudojimo sąlygas, ypač naudojimo trukmę, 

atsižvelgdamas į įvertintą riziką, jos dažnį, kiekvieno darbuotojo darbo vietos charakteristiką ir 

asmeninių apsaugos priemonių eksploatacines savybes; 

6.5. užtikrinti, kad asmeninių apsaugos priemonių naudojimas nesukeltų sveikatos ar higienos 

problemų skirtingiems darbuotojams, kai susidarius aplinkybėms tas pačias asmenines apsaugos 

priemones turi dėvėti daugiau kaip vienas darbuotojas, nes asmeninės apsaugos priemonės iš principo 

yra skirtos asmeniniam naudojimui; 

6.6. užtikrinti, kad asmeninės apsaugos priemonės būtų naudojamos pagal asmeninės apsaugos 

priemonės gamintojo parengtoje naudojimo instrukcijoje nurodytąją paskirtį (išskyrus specifines ir 

išskirtines aplinkybes) ir naudojimo instrukcijas. Tokios instrukcijos turi būti darbuotojams 

suprantamos; 

6.7. išduoti nemokamai analogišką asmeninę apsaugos priemonę vietoj pirma nustatyto laiko 

susidėvėjusios, sugedusios ar dingusios; 



6.8. užtikrinti gerą asmeninių apsaugos priemonių veikimą ir tinkamą higieninę būklę, 

atlikdamas būtiną priežiūrą, taisymą ir pakeitimą naujomis; 

6.9. įvertinti veiksnių keliamus ir kitus pavojus ir parinkti asmenines apsaugos priemones, 

vadovaudamasis profesinės rizikos įvertinimo duomenimis, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių 

teisės aktų, higienos normų nuostatomis, darbo įrenginių techniniais dokumentais ir jų naudojimo 

instrukcijomis. 

6.10. Siekdamas šio tikslo, darbdavys privalo: 

6.10.1. pagal Aprašą sudaryti Profesinės rizikos veiksnių ir pavojų įvertinimo, parenkant 

asmenines apsaugos priemones, lentelę (toliau – Lentelė). Sudaryti pavyzdinį veiklos rūšių arba 

veiklos sektorių, kuriuose gali reikėti asmeninių apsaugos priemonių, sąrašą pagal profesinės rizikos 

veiksnius ir pavojus.  

6.10.2. parengti Darbuotojams nemokamai išduodamų asmeninių apsaugos priemonių sąrašą, 

vadovaudamasis sudarytomis Lentelėmis ir atsižvelgdamas į Pavyzdinį asmeninių apsaugos 

priemonių rūšių, susijusių su pavojais, nuo kurių jos saugo, sąrašą. Įgaliotas asmuo, rengdamas 

Darbuotojams nemokamai išduodamų asmeninių apsaugos priemonių sąrašą privalo konsultuotis su 

darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti institucija;  

6.10. parengti ir suderinti su darbuotojais asmeninių apsaugos priemonių išdavimo ir priėmimo 

tvarką, jos laikytis bei tvarkyti išduodamų asmeninių apsaugos priemonių apskaitą.  

6.11. leisti darbuotojams dalyvauti vertinant riziką, parenkant asmenines apsaugos priemones, 

bei teikti pasiūlymus šiais klausimais; 

6.12. užtikrinti, kad atitinkamais įpareigojančiais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais 

pažymėtose darbo vietose (jeigu tokių yra) būtų naudojamasi šiuose ženkluose nurodytomis 

asmeninėmis apsaugos priemonėmis. 

 

III. DARBUOTOJŲ PAREIGOS  

 

7. Darbuotojai privalo: 

7.1. nepradėti dirbti be asmeninių apsaugos priemonių, kai to reikalauja darbuotojų saugos ir 

sveikatos norminiai teisės aktai, tarp jų įstaigos vietiniai norminiai teisės aktai, ir naudoti jas viso 

darbo proceso metu; 

7.2. rūpestingai prižiūrėti ir naudoti pagal paskirtį asmenines apsaugos priemones, laiku 

pranešti įgaliotam asmeniui darbuotojų saugai ir sveikatai apie jų susidėvėjimą, užterštumą, 

netinkamumą naudoti; 

7.3. pasinaudojus asmenine apsaugos priemone, grąžinti ją į tam skirtą vietą; 

7.4. Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka atlyginti žalą, jeigu asmeninė 

apsaugos priemonė dėl darbuotojo kaltės dingo arba buvo sugadinta.  

 

IV. ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ IŠDAVIMAS, LAIKYMAS IR 

PRIEŽIŪRA  

 

8. Prieš išduodant, asmeninės apsaugos priemonės turi būti patikrintos ar jos atitinka Apraše 

nurodytus reikalavimus.  

9. Asmeninė apsaugos priemonė yra įstaigos nuosavybė, todėl ji turi būti grąžinta atleidžiant 

darbuotoją iš darbo, perkeliant į kitą darbą toje pačioje įstaigoje. 

10. Susidarius tam tikroms aplinkybėms, dėvėtos asmeninės apsaugos priemonės gali būti 

duodamos kitiems darbuotojams tik išskalbtos, išvalytos ir dezinfekuotos. 

11. Asmeninės apsaugos priemonės turi būti laikomos vadovaujantis gamintojo parengtoje 

naudojimo instrukcijoje nustatytais reikalavimais. 

12. Darbuotojui, baigus darbą, draudžiama išnešti asmenines apsaugos priemones už įstaigos 

ribų. 

13. Asmeninės apsaugos priemonės laikomos įstaigos patalpose ar vietose, įrengtose 

vadovaujantis higienos patalpų įrengimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Sveikatos 
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apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 

75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“. 

14. Draudžiama darbuotojams išduoti neišskalbtas, neišvalytas, nedezinfekuotas asmenines 

apsaugos priemones. 

15. Jei naudojimas ar netinkama priežiūra akivaizdžiai pakenkė asmeninės apsaugos priemonės 

efektyvumui bei kokybei, priemonės negalima išduoti naudoti. 

16. Darbuotojui susirgus infekcine liga, asmeninės apsaugos priemonės, kuriomis jis naudojosi 

ir per kurias galėjo išplisti ligos užkratas, turi būti dezinfekuotos ir/ar sunaikintos. Patalpą, kurioje 

jos buvo laikomos būtina dezinfekuoti. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  
 

17. Darbdavio patvirtintas Darbuotojams nemokamai išduodamų asmeninių apsaugos 

priemonių sąrašas tampa įstaigos vietiniu norminiu teisės aktu. Juo privalo vadovautis įstaigos 

darbuotojai, kurie dirba veikiami veiksnių ir/ar pavojų.  

18. Tarp darbdavio ar įgalioto asmens ir darbuotojo iškilęs ginčas dėl darbuotojo aprūpinimo 

asmeninėmis apsaugos priemonėmis, sprendžiamas Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir 

sveikatos įstatymo nustatyta tvarka.  

 

_________________ 


