Asbesto nacionaliniai įstatymai Lietuvoje

• Nutarimas dėl asbesto ir jo produktų importavimo, gamybos ir naudojimo
apribojimų priimtas 1998 m. rugsėjo 28 d.
Šiuo nutarimu nustatoma, kad Lietuvos Respublikoje asbestą draudžiama paleisti į
laisvą apyvartą, atlikti muitinės kontroliuojamą perdirbimą, atlikti muitinės
kontroliuojamas perdirbimo procedūras, importuoti asbestą ir jo produktus.
• Aplinkos taršos asbestu ir jos sumažinimo taisyklės priimtos 2000 m. balandžio
17 d.
Aplinkos taršos asbestu ir jos sumažinimo taisyklės (toliau Taisyklės) taikomos
ekonominei veiklai, kurioje šiuo metu naudojama daugiau nei 100 kg asbesto
žaliavos per metus.
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• Darbo su asbestu taisyklės priimtos 2004 m. liepos 16 d.
Darbo su asbestu taisyklėmis nustatoma darbuotojų apsauga nuo asbesto keliamos
rizikos ir su asbestu susiję reikalavimai dėl sveikatos žalos prevencijos. Jomis taip
pat nustatomas asbesto dulkių koncentracijos ribinis lygis (ribinė vertė) darbo
vietoje.
• Kvalifikacinių reikalavimų bendrovėms dirbančioms su asbesto turinčiomis
struktūromis, atliekančioms jų griovimą arba asbesto šalinimo darbus aprašymas
įsigalėjęs 2005 m. liepos 12 d.
Aprašyme išdėstomi pagrindiniai kvalifikaciniai reikalavimai bendrovėms,
institucijoms, organizacijoms ir kitoms organizacinėms struktūroms, kurios atlieka
asbesto turinčių pastatų arba struktūrų griovimo darbus arba kitus asbesto šalinimo
darbus.
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• Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas priimtas 2006 m. sausio 13 d. dėl
asbesto skaidulų koncentracijos darbovietės ore nustatymo metodinių
rekomendacijų. Oficialus biuletenis (2006, nr. 13–461)
Rekomendacijos dėl asbesto skaidulų koncentracijos darbovietės ore nustatymo.

• Lietuvos standartas LST ISO 8672:2001. Oro kokybė. Oru pernešamų
neorganinių skaidulų standartinio kiekio nustatymas atliekant fazinio kontrasto
optinę mikroskopiją. Membraninio filtro metodas. Vilnius: Lietuvos
standartizacijos paslaugos. [www.hi.lt].
Asbesto skaidulų darbinėje aplinkoje analizės metodologijos aprašymas: oru
pernešamų neorganinių skaidulų koncentracijos kiekio nustatymas.
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• Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas priimtas 2000 m. gegužės 31 d. dėl
prevencinių sveikatos tyrimų sveikatos priežiūros institucijose. Oficialus builetenis
(2000, nr. 47–1365).
Prevenciniai sveikatos tyrimai sveikatos priežiūros institucijose. Įskaitant laivų
statyklų veiklą.
• Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos
įsakymas nr. A1-184/V-546 priimtas 2004 m. liepos 16 d. dėl darbo su asbestu
taisyklių patvirtinimo. Skyrius „Darbuotojų sveikatos tyrimai“. Oficialus builetenis
(2004, nr. 116–4342). Nuo 2005-07-01.
Darbo su asbestu taisyklių patvirtinimas.

Klausimai

Kuriame įstatyme minimi reikalavimai dėl aplinkos taršos asbestu?
• Nutarime dėl asbesto ir jo produktų importavimo, gamybos ir naudojimo
apribojimų priimtame 1998 m. rugsėjo 28 d.
• Aplinkos taršos asbestu ir jos sumažinimo taisyklėse priimtose 2000 m.
balandžio 17 d.
• Darbo su asbestu taisyklėse priimtose 2004 m. liepos 16 d.
• Kvalifikacinių reikalavimų bendrovėms dirbančioms su asbesto turinčiomis
struktūromis, atliekančioms jų griovimą arba asbesto šalinimo darbus aprašyme
įsigalėjusiame 2005 m. liepos 12 d.
Kuriame dokumente pateikiami kvalifikaciniai reikalavimai bendrovėms
atliekančioms pastatų griovimo darbus?
• Nutarime dėl asbesto ir jo produktų importavimo, gamybos ir naudojimo
apribojimų priimtame 1998 m. rugsėjo 28 d.
• Aplinkos taršos asbestu ir jos sumažinimo taisyklėse priimtose 2000 m. balandžio
17 d.
• Darbo su asbestu taisyklėse priimtose 2004 m. liepos 16 d.
• Kvalifikacinių reikalavimų bendrovėms dirbančioms su asbesto turinčiomis
struktūromis, atliekančioms jų griovimą arba asbesto šalinimo darbus
aprašyme įsigalėjusiame 2005 m. liepos 12 d.

