GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDŽIAI DARBO SU ASBESTU ARBA JO GAMINIAIS
VYKDOMOJE VEIKLOJE
1. Darbo su asbestu arba jo gaminiais darbininkų ir darbų vadovų formalus mokymas
Lietuvos Respublikoje
Kas?
– Darbininko, dirbančio su asbestu arba jo gaminiais, mokymo programa, programos kodas
260058204.
Kas moko?
– VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“.
– VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras.
– VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras.
– UAB Kita kompetencija.
Mokymo programos apibūdinimas?
Darbininko, dirbančio su asbestu arba jo gaminiais, mokymo programa skirta įmonių, kuriose
naudojamas asbestas arba jo gaminiai darbininkų, turinčių darbinę kvalifikaciją, mokymui
saugiai dirbti su asbestu arba jo gaminiais ir teisingai tvarkyti atliekas.
Mokymo programa susideda iš teorinio mokymo (28 val.), praktinio mokymo (8 val.) bei
baigiamojo vertinimo (4 val.) dalių.
Baigusiam darbininko, dirbančio su asbestu arba jo gaminiais mokymą, asmeniui išduodamas
formalus paţymėjimas su įrašu: gali dirbti su asbestu arba jo gaminiais.
Nuoroda į mokymo programą?
http://www.aikos.ipc.lt/aikos/programos.htm?m=program&a=displayItem&id=260058204
Statistikos duomenys apie parengtus darbininkus, dirbančius su asbestu arba jo gaminiais,
VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre?
2011 m. parengti 7 (septyni) asmenys pagal darbininko, dirbančio su asbestu arba jo gaminiais,
mokymo programą.
2012-2013 m. neparengtas nei vienas asmuo, pagal darbininko, dirbančio su asbestu arba jo
gaminiais, mokymo programą.
2014 m. parengti 5 (penki) asmenys pagal darbininko, dirbančio su asbestu arba jo gaminiais
mokymo programą.
Kas?
– Darbo su asbestu arba jo gaminiais vadovo mokymo programa, programos kodas 560058208.
Kas moko?
– VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“.
– VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras.
– VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras.
– UAB Kita kompetencija.

Mokymo programos apibūdinimas?
Mokymo programa skirta asmenims, kurių darbo pobūdis susijęs su vadovavimu darbams. Tai
darbai su asbestu arba jo gaminiais ir tvarkant atliekas, kurių metu sukeliamas pavojus ţmogaus
sveikatai ir aplinkai.
Mokymo programa susideda iš teorinio mokymo (30 val.), praktinio mokymo (6 val.) bei
baigiamojo vertinimo (4 val.) dalių.
Baigusiam darbo su asbestu arba jo gaminiais vadovo mokymą, asmeniui išduodamas formalus
paţymėjimas su įrašu: gali dirbti darbo su asbestu arba jo gaminiais vadovu.
Nuoroda į mokymo programą?
http://www.aikos.ipc.lt/aikos/programos.htm?m=program&a=displayItem&id=560058208
Statistikos duomenys apie parengtus darbininkus, dirbančius su asbestu arba jo gaminiais,
VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre?
2011 m. parengtas 1 (vienas) asmuo pagal darbo su asbestu arba jo gaminiais vadovo mokymo
programą.
2012 m. neparengtas nei vienas asmuo pagal darbo su asbestu arba jo gaminiais vadovo mokymo
programą.
2013 m. parengti 7 (septyni) asmenys pagal darbo su asbestu arba jo gaminiais vadovo mokymo
programą.
2014 m. parengti 2 (du) asmenys pagal darbo su asbestu arba jo gaminiais vadovo mokymo
programą.
2. Asbestinių stogų keitimo programa
Kas?
– Asbesto šalinimo programa 2015.
Kas organizuoja?
– Lietuvos Respublikos Ţemės Ūkio Ministerija.

Asbesto šalinimo programos 2015 apibūdinimas?
Kaimo gyventojai, norintys pasikeisti asbesto stogus, nuo 2015 m. kovo 2 d. iki 2015 m.
balandţio 30 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) gali teikti paraiškas pagal Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“.
Pareiškėjas – kaimo gyventojas
Pagal veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ remiamas kaimo vietovėje esančių gyvenamųjų
namų, priklausančių fiziniams asmenims, visos asbestinio stogo dangos pakeitimas.
Parama yra skirta projektams, įgyvendinamiems kaimo vietovėje, t.y. kaime, miestelyje ar
mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 6000 gyventojų. Norėdamas pasinaudoti parama,
pareiškėjas turi uţtikrinti, kad investicijos bus skirtos gyvenamajam namui, kuriame jis šiuo
metu deklaruoja gyvenamąją vietą.
Tinkamos finansuoti išlaidos

Europos Sąjungos ir valstybės biudţeto paramos lėšomis pagal veiklą „Asbestinių stogų dangos
keitimas“ finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didţiausia paramos
suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 2 000 eurų (6 905,60 litų).
Tinkamoms finansuoti išlaidoms priskiriamos stogo keitimo medţiagų (stogo dangos), statybinių
medţiagų, būtinų stogo dangai pakeisti, įsigijimo, asbestinių atliekų transportavimo iki šalinimo
vietos ir jų šalinimo paslaugų pirkimo, projekto viešinimo išlaidos. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad
statybos darbai, taip pat stogą laikančiosios konstrukcijos, stogo šiltinimo medţiagos arba
medţiagos termoizoliaciniam sluoksniui įrengti kompensuojamos nebus.
Stogo keitimui ir atsiskaitymui – metai
Patvirtinti projektai turi būti įgyvendinti per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo
dienos. Paramos gavėjas, pasikeitęs asbesto stogą, įsipareigoja maţiausiai 5 metus nuo galutinio
paramos lėšų išmokėjimo nekeisti (neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui) gyvenamojo
namo, kurio danga keičiama įgyvendinant projektą.
Nuoroda į mokymo programą?
http://www.asbestuine.lt/asbesto_salinimo_programos_informacija/
3. Gerosios praktikos pavyzdys
Kas?
- Gerosios praktikos pavyzdţiai apie asbestinių stogų dangų keitimą bei asbesto arba jo gaminių
atliekų utilizavimą.
Kas teikia informaciją?
– UAB „RUKKI LIETUVA“.
Gerosios praktikos apibūdinimas?
UAB „RUKKI LIETUVA“ savo internetiniame puslapyje teikia įvairią informaciją, susijusią su
asbestinių stogų dangų keitimu, naujų stogo dangų įrengimu bei asbesto atliekų utilizavimu.
Įmonės internetiniame puslapyje pateikiama:
- Norminiai teisės aktai, reglamentuojantys darbą su asbestu arba jo gaminiais.
- Instrukcijos bei patarimai, kaip pakeisti seną šiferio stogo dangą naują. Pateikiami ne tik
aprašymai, bet ir video medţiaga.
- Rekomendacijos, kaip utilizuoti asbesto arba jo gaminių atliekas.
- Aktualūs klausimai ir atsakymai apie su asbestu arba jo gaminiais susijusią veiklą.
Nuoroda į mokymo programą?
http://www.ruukkistogas.lt/Asbestoprograma?src=gaw&gclid=Cj0KEQjw3M6oBRDnnIywo5i287ABEiQAXRm7S7Sue7ldlbkWR7
_XgvwYh0025dr_JG3Uac4iu_mTs90aAnVf8P8HAQ

4. Higienos instituto vykdoma veikla, atliekant su asbestu arba jo gaminiais susijusius
tyrimus
Kas?
- Asbesto plaušelių identifikavimo, nustatymo ir poveikio prevencijos praktinės rekomendacijos.
Kas teikia informaciją?

– Biudţetinė įstaiga Higienos institutas.
Asbesto plaušelių identifikavimo, nustatymo ir poveikio prevencijos praktinių
rekomendacijų apibūdinimas?
Higienos instituto Rizikos veiksnių tyrimo laboratorija, vadovaujantis darbo su asbestu
nuostatais, parengė „Asbesto plaušelių identifikavimo, nustatymo ir poveikio
prevencijos“ praktines rekomendacijas.
Šiose parengtose praktinėse rekomendacijose pateikta informacija apie asbestą, asbesto plaušelių
identifikavimą, jų nustatymą aplinkoje, asbesto poveikio riziką, jos maţinimą ar šalinimą ir
saugų darbą su asbestu.
Rekomendacijos naudingos darbdaviams, organizuojantiems darbus, darbuotojams, atliekantiems
darbus su gaminiais, turinčiais savo sudėtyje asbesto, ir fiziniams asmenims, vykdantiems
asbestcemenčio medţiagų prieţiūrą ar šalinimą.
Higienos instituto rizikos veiksnių tyrimo laboratorija yra atskiras Higienos instituto padalinys,
kurio pagrindinė veikla-cheminių ir fizikinių veiksnių aplinkoje nustatymas.
Laboratorija atlieka:
• asbesto ir kitų neorganinių plaušelių, įkvepiamosios ir alveolinės frakcijų dulkių, lakiųjų
organinių junginių, toksinių organinių ir neorganinių dujų aplinkoje ir sunkiųjų metalų ţmogaus
biologinėse terpėse bei kituose tiriamuosiuose objektuose tyrimus;
• nustato asbesto darinius plaučių audinyje;
• paima oro ėminius cheminių veiksnių keliamos rizikos įvertinimui;
• matuoja akustinį triukšmą, visą ţmogaus kūną ir rankas veikiančią vibraciją, apšvietimą,
šiluminę aplinką ir šiluminį komfortą, pramoninio daţnio elektrinius ir magnetinius laukus,
kompiuterių ir videodisplėjų spinduliuotę, elektromagnetinę spinduliuotę ir elektrostatinį lauką;
• rengia ir įteisina standartines veiklos procedūras;
• kaupia ir analizuoja gautus tyrimų ir matavimų duomenis;
• praveda mokymus ir konsultuoja cheminių veiksnių identifikavimo ir nustatymo bei fizikinių
veiksnių matavimo klausimais;
• dalyvauja pagal kompetenciją teisės aktų rengime.
Nuoroda į asbesto plaušelių identifikavimo, nustatymo ir poveikio prevencijos praktines
rekomendacijas?
http://www.hi.lt/images/asbesto%20prakt%20rekom2011.pdf

