PATVIRTINTA
AB „Vakarų laivų gamykla“ generalinio direktoriaus
2019 m rugsėjo 26 d įsakymu Nr. 42

AB „VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA“ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR
SVEIKATOS BEI APLINKOSAUGOS SĄLYGOS („DSA
Sąlygos“)
Sąlygų taikymas
1. Sąlygos taikomos visoms AB „VAKARŲ LAIVŲ
GAMYKLA“ („AB „VLG“) grupės įmonėms, BLRT Grupp
AS grupės įmonėms, visiems kitiems judriniams ir
fiziniams asmenims („Subjektai“) vykdantiems veiklą ar
esantiems AB „VLG“ (adresas: Minijos g. 180, Klaipėda)
ar AB „Baltijos“ laivų statykla („AB „BLS“) (adresas:
Pilies g. 8, Klaipėda) teritorijose („Teritorija“).
2. DSA Sąlygos taikomos visoms AB „VLG“ ir BLRT Grupp
AS įmonių grupės įmonių sudaromoms sutartims.
3. Įmonių grupės įmonė yra įmonė, kurios 30 procentų ir
daugiau akcijų priklauso AB „VLG“ ar BLRT Grupp AS
(„Grupės įmonė“).
4. DSA Sąlygos taikomos kartu su Veiklos AB „Vakarų
laivų gamykla“ teritorijoje sąlygomis („Veiklos Sąlygos“).
5. DSA Sąlygos ir Veiklos Sąlygos skelbiamos viešai:
www.wsy.lt .
Darbuotojų sauga
Subjektų pareigos susijusios su darbuotojų sauga ir sveikata
(„DSS“):
6. Turėti visus galiojančius pažymėjimus, atestacijas,
instruktavimus, kuriuos pagal galiojančiu teisės aktus
yra būtina turėti darbdaviui.
7. Paskirti atitinkamai atestuotą DSS klausimais darbų
vadovą, atsakingą už priešgaisrinių, aplinkosauginių,
darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų užtikrinimą
projekte.
8. Atsakyti už savo darbuotojų Teritorijoje įvykdytus
tvarkos pažeidimus, atlyginti nukentėjusiam padarytą
žalą.
9. Apdrausti savo darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų
darbe.
10. Prieš pradedant veiklą Teritorijoje, pasiteirauti Grupės
įmonės kontaktinio asmens, kokiems darbams yra
privalomi ir bus reikalingi specialūs raštiški nustatytos
formos leidimai darbams, kokia tvarka naudojamos
pavojingos cheminės medžiagos, kaip gauti leidimą
atlikti pavojingus darbus (pvz. ugnies darbams
nustatytos formos leidimus darbams derinti su
priešgaisrinės saugos („PS“) inspektoriumi ir kt.).
11. Darbus pradėti Subjektas turi teisę tik esant
užpildytoms, Grupės įmonės atsakingų
asmenų
patvirtintoms leidimų darbams formoms.
12. Jei bus poreikis Teritorijoje naudotis Grupės įmonės
sumontuotais pastoliais, ant jų turi kabėti žalia lentelė.
Draudžiama esant be lentelės, esant raudonai lentelei
lipti ant pastolių. Draudžiama savavališkai juos ardyti ar
kitaip keisti pastolių konstrukciją. Prieš naudojant
išsiaiškinti
Grupės
įmonės
pastolių
leistinus paklotų/perdengimų apkrovimus.
13. Krovinius kabinėti (stropuoti), vadovauti Grupės įmonės
kranams, atlikti Grupės įmonės kranų priežiūros meistro
funkcijas leidžiama tik apmokytiems, išlaikiusiems
Grupės įmonės egzaminą asmenims arba turintiems ES
galiojantį pažymėjimą, susipažinusiems su kėlimo
reikmenų gamintojo instrukcija. Stropuoti leidžiama-tik
turintiems stropuotojo specialų Grupės įmonės lipduką
ant šalmo. Valdyti kraną nuotoliniu būdu tik turintiems
kranisto specialų Grupės įmonės lipduką ant šalmo. Visi
kėlimo reikmenys privalo turėti identifikacinius
žymėjimus, būti tinkamos techninės būklės, turėti
spalvinį užsakovo žymėjimą, įrodantį jų tinkamumą.
Draudžiama palikti pakabintą krovinį be apriboto
patekimo po kroviniu. Draudžiama naudoti metalo lapų
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griebtuvus be atotampų, virš vietų kur galimai dirba
žmonės, kelti aukščiau 1,5m krovinį vienu griebtuvu.
Prieš naudojantis Grupės mokymo ir egzaminavimo
paslaugomis, privalo raštu deklaruoti Grupės įmonei
savo darbuotojų kalbų mokėjimo lygį raštu ir žodžiu.
Naudotis Grupės įmonės keltuvais, krautuvais, kranais,
staklėmis, slėgine ar degių dujų įranga ir kt. leidžiama tik
gavus atskirą Grupės įmonės leidimą, turintiems
atitinkamą pažymėjimą, susipažinusiems su įrangos
gamintojo naudojimo instrukcija. Vidinis transportas
dirbantis Teritorijoje turi turėti metinę Grupės įmonės
patikrą. Vidinio transporto vairuotojo gali būti bet kada
paprašyta, pasitikrinti blaivumą Grupės įmonės
medicinos punkte ar apsaugos poste.
Vairuojant transportą Teritorijoje, vadovautis kelių eismo
taisyklėmis, sekti kelio ženklus ir ženklinimą, laikytis
nustatyto greičio, saugaus eismo per geležinkelio
pervažas reikalavimų (greitis - 5km/h ir atstumai
statymui >2m nuo išorinio krašto), automobilių stovėjimo
tvarkos: sekti ženklus, ieškoti pažymėtų stovėjimo
aikštelių. Neužstatyti transporto, krovinių pėsčiųjų
praėjimų, perėjų, vartų, elektros skydų, priešgaisrinių
čiaupų, pirsų pokraninių kelių. Dirbant krantinėse
papildomai dėvėti signalines liemenes. Dviratėmis
transporto priemonėmis naudotis tik dėvint signalinę
liemenę. Dvirates transporto priemones draudžiama
naudoti: cechuose, dokuose ir žiemos sąlygomis.
Į uždaras laivų ar kt. konstrukcijų patalpas, tankus,
cisternas įeiti galima tik esant pakabintai žaliai lentelei
arba gavus raštišką Grupės įmonės leidimą.
Su Grupės įmone susiderinti, kad veiklos vykdytojai
Teritorijoje būtų išklausę užsakovo Darbų saugos įvadinį
instruktavimą. Instruktavimas galioja 1 metus, jei
rangos sutartis per kalendorius metus buvo nutraukta.
Tik praėjus įvadinį Grupės įmonės instruktavimą galima
leisti savo darbuotojams savarankiškai, be lydinčio
asmens patekti į darbo vietas, vykdyti instruktavimo
metu pateiktus reikalavimus.
Vykdyti Grupės įmonės Gaisrinės saugos taisyklių
reikalavimus ir organizuoti darbuotojų instruktavimą,
naudojantis
gaisrinės
saugos
instrukcijomis
galiojančiomis Teritorijoje. Instrukcijas pateikia Grupės
įmonė.
Laikytis Teritorijoje esančių ženklų. Dėvėti asmenines
apsaugos priemones: šalmus, akinius, batus su
apsaugomis, darbo rūbus su atšvaitais ir įmonės
pavadinimu (vairuotojams ir dirbantiems transporto
zonoje - signalines liemenes). Naudotis numatytais
pėsčiųjų takais, perėjomis, saugotis judančio transporto,
kabančių krovinių, veikiančių įrenginių, vaikščioti ypač
žiemą tik stabiliais paviršiais, nešokinėti, laiptais lipti
laikantis abejomis rankomis už turėklų.
Draudžiama be atskiro Grupės įmonės leidimo ignoruoti
ar nuiminėti saugos ženklus, aptvarus ant atvirų angų,
elektros ar judančių dalių ir kt.
Draudžiama į Teritoriją be Grupės įmonės leidimo įvežti
radioaktyvias, toksines, asbesto turinčias medžiagas.
Palaikyti tvarką darbo vietose: laikinas tinkamos būklės
energo-komunikacijas pakabinti virš praėjimų darbo
vietose, laikyti stabiliai įtvirtintus balionus su
galiojančiomis
manometrų
patikromis,
naudoti
galiojančias, Grupės įmonės nustatyta tvarka patikrintą
degių dujų įrangą, metalo apdirbimo įrangą, įrankius su
gamintojo su apsaugomis, kilnojamus šviestuvus <36V.
Baigus darbą - susitvarkyti darbo zonas ir priemones,
susirinkti šiukšles, atliekas.
Draudžiama: filmuoti, fotografuoti, būti neblaiviam,
apsvaigusiam, įnešti alkoholinius gėrimus, rūkyti
teritorijoje, palikti įjungtus be priežiūros el. prietaisus.
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25. Draudžiama valgyti gamybinėse, ne tam skirtose
vietose, rūbinėse. Būtina laikytis rūbų skalbimo, poilsio
patalpų tvarkymo grafiko.
26. Gaisro atveju pastate (pastebėjus dūmus, ar išgirdus
signalą) evakuotis per artimiausią pažymėtą išėjimą,
rinktis vakarinėje pastato dalyje, laive - rinktis krantinėje,
suskaičiuoti ar netrūksta darbuotojų ir laukti tolesnių
Grupės įmonės nurodymų.
27. Išgirdus miesto sirenas, esant ekstremaliai situacijai,
rinktis: adresu Minijos g. 180 - šalia AB „VLG“
transporto kontrolės posto esančioje aikštelėje, Pilies g.
8 - šalia medicinos punkto specialiu ženklu pažymėtose
vietose.
28. Prieš atliekant Grupės įmonės įrangos remonto,
derinimo darbus būtina gauti Grupės įmonės kontaktinio
asmens leidimą atlikti darbus. Būtina naudoti savo ir
Grupės įmonės saugos ženklus kartu įspėjančius apie
pavojus darbų metu.
Aplinkosauga
Subjektų pareigos susijusios su aplinkosauga:
29. Vykdyti aktualius Lietuvos Respublikos ir tarptautinių
teisės aktų aplinkos apsaugos reikalavimus, prižiūrėti ir
palaikyti švarą ūkinei veiklai naudojamoje Teritorijos ir
akvatorijos dalyje.
30. Rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje atsižvelgiant į
atliekų rūšį ir pobūdį. Susidariusias atliekas rinkti tik į
šioms atliekoms surinkti skirtus konteinerius.
Konteinerius užsakyti pas atliekų tvarkytojus ar atliekų
vežėjus. Subrangos darbų vykdymo metu galima
naudotis Grupės įmonės atliekų surinkimo konteineriais
tik gavus Grupės įmonės sutikimą.
31. Atliekų konteinerius pastatyti taip, kad būtų lengvai
prieinami darbuotojams, neužstatyti ir netrukdomai
pasiekiami atliekų vežėjams.
32. Nemaišyti pavojingas ir gamybines atliekas su
komunalinėmis ir kitomis nepavojingomis atliekomis,
neišrūšiuotas atliekas – su išrūšiuotomis atliekomis.
33. Draudžiama deginti atliekas, chemines medžiagas ir jų
mišinius.
34. Pavojingas ir skystas atliekas rinkti į šių medžiagų
poveikiui atsparias ir sandarias talpas bei konteinerius,
tvarkingai laikyti, krauti ir vežti, kad nepatektų į aplinką
ir nepakenktų žmonių sveikatai.
35. Pavojingųjų atliekų talpas ir konteinerius paženklinti
pavojingųjų atliekų ženklinimo etiketėmis.
36. Neperpildyti ir savalaikiai organizuoti atliekų išvežimą iš
pripildytų talpų ir konteinerių.
37. Darbo vietose palaikyti švarą ir tvarką, efektyviai ir
taupiai naudoti darbo priemones, medžiagas ir
energetinius išteklius.
38. Tvarkingai
naudoti,
prižiūrėti
ir
remontuoti
technologinius ir energetinius įrengimus, stakles,
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mechanizmus, transporto priemones, krovinių kėlimo ir
hidraulinę įrangą, kitas darbo priemones ir įrankius,
galinčius užteršti aplinką. Pastebėjus eksploatacinių
skysčių ir kitų teršalų nutekėjimus, padidinto triukšmo
skleidimą, oro taršą dūmais ar pajutus dirginančius
kvapus, sustabdyti netvarkingą įrenginį/ transporto
priemonę/ technologinį procesą, pašalinti gedimo
priežastis ir išvalyti užterštas vietas.
Tvarkingai
vykdyti
statinių,
laivų,
įrengimų,
mechanizmų, sistemų ir kitų objektų remonto, statybos,
konversijos, demontavimo, montavimo ir kitus darbus,
imantis visų galimų ir ekonomiškai pateisinamų
priemonių atliekų kiekiui bei neigiamam poveikiui
aplinkai ir žmonių sveikatai mažinti.
Prieš pradedant darbus, kurių metu potencialiai galimas
naftos produktų, cheminių medžiagų ir jais užterštų
vandenų nutekėjimas, apsirūpinti ir darbų metu naudoti
teršalų surinkimo priemones, teršalus absorbuojančias
ir valančias medžiagas. Darbo vietas aprūpinti
absorbentų ir valančių medžiagų atsargomis.
Tvarkingai ir saugiai naudoti bei laikyti gamintojo
pakuotėje naftos produktus, dujas, dažymo, lakavimo,
klijavimo, sandarinimo, chemines medžiagas ir jų
mišinius. Vadovautis šių medžiagų saugos duomenų
lapuose nustatytomis sąlygomis.
Neteršti Teritorijos ir akvatorijos atliekomis/ šiukšlėmis,
cheminėmis medžiagomis ir jų mišiniais, krovinių ir kitų
medžiagų likučiais, jų pakuotėmis.
Draudžiama
išpilti naftos produktus, dažymo
medžiagas, chemines medžiagas ir jų mišinius, kitus
užterštus skysčius ant grindinio, grunto, laivų denio,
plaukiojančių dokų stapelio denio, į akvatoriją, į lietaus ir
ūkio nuotekų tinklus.
Draudžiama mindžioti, važinėti, laužyti, užkrauti ar kitaip
niokoti želdinius (žolynus, gėlynus, medžius, krūmus).
Neplauti ir neremontuoti transporto priemones ir kitus
mechanizmus ne tam tikslui skirtose vietose.
Imtis visų teisėtų veiksmų ir naudoti galimas priemones
taršos prevencijai, teršimo priežastims pašalinti ir
teršalų išplitimui aplinkoje sustabdyti, į aplinką
patekusiems teršalams surinkti. Likviduoti aplinkos
teršimo padarinius, sumažinti iki minimumo aplinkai
padarytą žalą arba atstatyti prieš užteršimą buvusią
būklę.
Atsakyti už kiekvieną dėl Subjekto veikimo ar neveikimo
įvykusį aplinkos teršimo atvejį, už kiekvieną šių DSA
Sąlygų, Grupės įmonės ir Lietuvos Respublikos teisės
aktuose nustatytų aplinkos apsaugos reikalavimų
nevykdymo atvejį, išsiaiškinti aplinkos teršimo priežastis
ir organizuoti reikalavimų neatitikties pašalinimą, į
aplinką patekusių teršalų surinkimą, užterštų vietų
išvalymą, sugadinto Grupės įmonės turto atstatymą bei
atlyginti visą Grupės įmonės patirt
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