
Miško darbų saugos rekomendacijos 

1. Bendrieji nurodymai 

Miško darbų saugos reikalavimai (toliau – reikalavimai) yra skirti valstybinėms ir privačioms miško 
įmonėms, mokslo institucijoms bei fiziniams asmenims, vykdantiems miško ūkio darbus ar mokymus, 
susijusius su jais. Reikalavimuose pateikiama informacija apie saugų elgesį taikant įvairias miško ūkio 
darbų technologijas bei tinkamą apsaugos priemonių, įrankių, mašinų ir įrenginių panaudojimą šiuose 
darbuose. Visi darbai, susiję su kelių eismu, eismu užšalusiais vandens telkiniais, kėlimo mechanizmų 
darbu, elektros įrenginiais, slėginiais indais, sprogiomis ir kenksmingomis medžiagomis, priešgaisrine 
sauga ir kiti, kai jų vykdymą reglamentuoja specialios taisyklės, nurodymai, saugos darbe norminiai aktai 
ar ES Direktyvos bei normatyvai, turi būti atliekami vadovaujantis šių dokumentų nuostatomis. 
Reikalavimuose nenurodyti ir reikalavimai, kuriuos reglamentuoja kiti norminiai aktai – darbuotojų 
sveikatos tikrinimo, mokymo, instruktavimo, atestavimo saugos darbe klausimais tvarka, apribojimai 
atlikti tam tikrus darbus priklausomai nuo lyties, amžiaus, sveikatos būklės ir pan. 

Šiuose reikalavimuose naudojami išsireiškimai (sąvokos) turi šią prasmę: 

 „reikia“, „būtina“, „turi būti“ – privaloma vykdyti; 

 „paprastai“ – rekomenduojamojo pobūdžio; 

 visų dydžių ar apimčių reikšmės, kai nurodyta „nuo“, „iki“, suprantami kaip 
„imtinai“. 

Atliekant visus miško darbus, darbo vietose turi būti pirmosios medicininės pagalbos vaistinėlė. 

1.1 Pagrindinės sąvokos bei terminai 

1.1.1. asmeninė apsaugos priemonė – bet kuri priemonė, skirta darbuotojui turėti ar dėvėti, siekiant 
apsaugoti jį nuo rizikos veiksnių, galinčių kelti grėsmę darbuotojo saugai ir sveikatai, bei kitas šiam tikslui 
skirtas priedas ar reikmuo; 

1.1.2. bandažas – diržas su įtempimo mechanizmu, grandinė su kabliu viename gale arba lynas su 
specialiu užraktu kilpoje skilusiems medžiams surišti; 

1.1.3. biržė – miško kirtimui atrėžtas arba kertamas medynų plotas; 

1.1.4. biržės darbo teritorija – biržės teritorija, kurioje vyksta medžių kirtimas, traukimas, genėjimas, 
pjaustymas, medienos krovimas; 

1.1.5. blogas matomumas – nepakankamas matomumas pavojingoje zonoje; 

1.1.6. dūrinis pjūvis – pjūvis grandininio pjūklo juostos galu; 

1.1.7. ilguolis, medžio stiebas – medžio stiebo atpjova, kurios ilgis – sortimento ilgio kartotinis dydis; 

1.1.8. įkibęs medis – nupjautas ir kertant įkibęs ar vėjo bei dėl kitų priežasčių paverstas ir įstrigęs gretimų 
augančių medžių lajose medis; 

1.1.9. lyninis mechanizmas – mechanizmas, kurio traukos jėga perduodama lanksčiam elementui (lynui, 
grandinei), besivyniojančiam ant būgno ar kito traukos įtaiso; 

1.1.10. mašinos operatorius – darbuotojas, valdantis technikos priemonę; 

1.1.11. medienos rietuvė – lygiagrečiai viena ant kitos sukrauta mediena; 

1.1.12. medienos ruoša – žaliavinės medienos ruošimo procesas, kurį sudaro darbai biržėje, medienos 
transportavimas ir sandėliavimas; 
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1.1.13. medienos traukimas – nupjautų medžių stiebų ar sortimentų gabenimas nuo medžių pjovimo 
vietos iki tarpinio sandėlio; 

1.1.14. medkirtė – mašina skirta medžiams pjauti, genėti ir sortimentuoti; 

1.1.15. medkirtys – darbininkas, pjaunantis medžius, kai kamienas atidalijamas nuo šaknų (paliekant 
kelmą); 

1.1.16. medvežė – mašina skirta medienos sortimentų transportavimui iš kirtaviečių; 

1.1.17. pagrindinis pjūvis – pjūvis,  kurį atlikus, medis pradeda virsti; 

1.1.18. pakirta – dviem susikertančiais pjūviais pašalinama medienos dalis, kuri nukreipta medžio virtimo 
kryptimi; 

1.1.19. pavojinga zona – zona apie pjaunamą medį, veikiantį įrenginį ar kita vieta, buvimas kurioje kelia 
pavojų sveikatai ar gyvybei; 

1.1.20. pavojingi medžiai – medžiai, kurie nuo smūgio kirviu, stumtelėjimo vertimo priemonėmis ar kitu 
panašiu daiktu gali lūžti, virsti, kristi visas medis ar jo dalis (supuvę, apdegę, išversti, nulaužti, sausuoliai ir 
pan.), taip pat įstrigę medžiai; 

1.1.21. pavojingų darbų vadovas – darbdavio paskirtas  darbuotojas vadovauti pavojingiems darbams ir 
specialiai apmokytas; 

1.1.22. ploni medžiai – medžiai, kurių skersmuo krūtinės aukštyje (1,3 m) mažesnis nei 14 cm; 

1.1.23. požeminis gaisras – gaisras, kai dega žemės sluoksnis, paprastai durpės; 

1.1.24. šakų genėjimas – šakų nuo medžių nukirtimas ar nupjovimas; 

1.1.25. tarpinis medienos sandėlis – aikštelė prie medienos išvežimo kelio, kurioje sandėliuojama 
pagaminta apvalioji mediena; 

1.1.26. užtūra – pjaunant medį paliekama nenupjauta stiebo dalis, padedanti saugiai nuversti jį 
pageidaujama kryptimi; 

1.1.27. valksmas – kelias kirtavietėje, kuriuo transportuojami sortimentai, (velkami) nupjauti medžiai, 
stiebai. 

2. Saugos darbe organizavimas 

2.1 Bendrieji principai, darbdavio pareigos 

2.1.1. Asmenims, neturintiems reikiamos profesinės patirties bei gebėjimų, su aiškiai pastebimais fiziniais 
ar psichiniais negalavimais arba kai apie tokius negalavimus praneša patys darbuotojai, remdamiesi 
atitinkamų institucijų išduotais dokumentais, nustatyta tvarka nepasitikrinusiems sveikatos (neturintiems 
galiojančios atitinkamos formos pažymos) taip pat apsvaigusiems nuo alkoholio ar kitų psichotropinių 
medžiagų, neturint tam darbui numatytų apsauginių drabužių bei kitų apsaugos priemonių, draudžiama 
leisti dirbti. Profesinė kvalifikacija bei galiojanti atestacija  saugos darbe klausimais  turi būti patvirtinta 
atitinkamu dokumentu, jeigu tai numatyta atitinkamais norminiais aktais. 

2.1.2. Darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus visų nuosavybės formų miškuose, atitinkamoms 
institucijoms (jų darbuotojams) pareikalavus, turėtų pateikti dokumentus, išduotus licencijuotų mokymo 
įstaigų ar kitaip pagrįsti žinias apie turimas kompetencijas atlikti šiuos darbus.  

2.1.3. Pervežant įrenginius su vidaus degimo ar  kitokiais varikliais, turinčiais rezervuarus (talpas) naftos 
produktams, transporto priemonėmis kartu su žmonėmis, jie turi būti tinkamoje transportuoti padėtyje, 
kad nebūtų sudaroma galimybė išsilieti eksploataciniams skysčiams ar jiems nugaruoti nuo paviršių. 
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Degalai bei alyvos dvitakčiams ar keturtakčiams varikliams turi būti pervežami tik specialiose sandariose 
talpose su išpylimo vožtuvais ar be jų. 

2.1.4. Kertant medžius, atliekant kitus pavojingus miško darbus ir esant ypatingoms aplinkybėms, keliai 
bei takai į pavojingų darbų zoną turi būti uždaryti, nustatyta tvarka pastatant Kelių eismo taisyklėse 
numatytus draudžiamuosius ženklus, nurodant apylankas. Jeigu nėra galimybės padaryti apylankas, ant 
kelio statomi reguliuotojai, tarp kurių bei dirbančiųjų užtikrinamas atitinkamas tarpusavio ryšys 

2.1.5. Darbdaviams rengiant ar tvirtinant saugos darbe  instrukcijas, leidžiama šių reikalavimų nuostatas 
sugriežtinti. 

2.1.6. Pagal galiojančius darbuotojų aprūpinimo apsaugos priemonėmis nuostatus, darbdaviai miško 
darbuose privalo aprūpinti juos reikalingomis asmeninės apsaugos priemonėmis bei savalaikiai jas keisti, 
pasibaigus  jų galiojimo laikui. 

2.2 Pavojingi darbai miško ūkyje. Pavojinga zona 

2.2.1. Remiantis LR Vyriausybės nutarimu „Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“, 2002 m. rugsėjo 3 d. 
Nr. 1386, miško ruošos (medienos ruošos) darbai – nenukirsto miško kirtimas, vėjavartų, vėjalaužų 
likvidavimas – priskiriami pavojingų darbų kategorijai.  

2.2.2. Pavojinga zona apie kertamą medį yra sąlyginis apskritimas dvigubo medžio aukščio spinduliu, bet 
ne mažiau, nei 15 m. (Pav. 1).  

 

 

2.2.3. Pavojinga zona vykdant kitus miško ūkio darbus (medienos smulkinimą, medienos transportavimą 
ir krovimą, medžių kirtimą medkirte ir kt.) nurodyta kituose reikalavimų skyriuose ir mašinų bei įrenginių 
saugaus darbo instrukcijose. 

2.2.4. Statesniuose nei 15° šlaituose nuolydžio kryptimi pavojinga zona yra 10 m toliau nei šlaito pabaiga. 

2.2.5. Įstrigusio (įkibusio) į kitą medį medžio pavojinga zona – skritulio pusė įstrigusio medžio pasvirimo 
kryptimi ir 5 m juosta priešinga kryptimi (Pav. 2). 

Pav. 1 Pavojinga zona apie kertamą medį 

Šaltinis: „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki 
leśnej“ 
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2.2.6. Kirtavietėje dirbant dviems ar daugiau medkirčių, tarp jų turi būti ne mažesnis nei 2,5 kertamų 
medžių aukščio saugus atstumas (Pav.  3). 

 

 

2.2.7. Pavojingoje zonoje gali būti tik medkirtys ir pagalbinis asmuo, jei tai yra reikalinga. Jeigu kertant 
medį dalyvauja ir pagalbinis asmuo, tarp medkirčio ir  jo turi būti aptarta tarpusavio ryšio forma 
informacijai keistis.  

2.2.8. Būtinu atveju – vykdant medkirčių praktinį mokymą, vykstant medžio kirtimo praktiniam 
egzaminui, demonstruojant pažangius darbo metodus ar pan., pavojingoje zonoje gali būti ir kiti asmenys. 
Tokiu atveju jie turi būti instruktuoti dėl saugaus elgesio, numatyti atsitraukimo takai, paskirtas proceso 
organizatorius, kurio nurodymų reikia klausyti. Visi asmenys turi dėvėti apsauginius šalmus, o tie, kurie 
valdys grandininį pjūklą, privalo dėvėti specialias medkirčio asmeninės apsaugos priemones. 

2.2.9. Dirbant dviese, kertant medį pagalbinis asmuo turi būti šalia medkirčio. Prieš medžio kirtimą bei 
kirtimo metu medkirtys privalo stebėti ir įsitikinti, kad pavojingoje zonoje nėra kitų asmenų, išskyrus šalia 
esantį pagalbinį asmenį.  

Pav. 2 Pavojinga zona apie įkibusį medį 

Šaltinis: „Ebbe Bollehusog Lars Andersen“ 

Pav. 3 Kirtavietėje dirba du darbuotojai 

 Šaltinis: „EbbeBollehusogLarsAndersen“ 
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2.2.10. Įeiti ar įvažiuoti į pavojingą zoną galima tik su medkirčio leidimu ir jam kontroliuojant. 

2.3 Asmeninės apsaugos priemonės 

2.3.1. Darbuotojai asmeninėmis apsaugos priemonėmis (AAP) aprūpinami vadovaujantis LR Socialinės 
apsaugos ir darbo ministro 2007 11 26  įsakymu Nr. A1-331 „Dėl darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis 
apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo“. Taip pat, kiek aktualu vadovaujamasi ES direktyvomis 
89/686/EEC1, 93/68/EEC2, 93/95/EEC3 ir 96/58/EC4.  

2.3.2. Darbdavys privalo užtikrinti, kad AAP turėtų privalomą atitikties žymą arba sertifikatą, t. y. 
paženklintos CE ženklu ir turinčios EB atitikties deklaraciją  (įrodančią, kad AAP atitinka techninio  
reglamento „Asmeninės apsauginės priemonės“ II priede nustatytus saugos ir sveikatos reikalavimus). 

2.3.3. Įmonėje turi būti parengta ir patvirtinta darbo drabužių ir asmeninių apsauginių priemonių 
priežiūros, saugojimo, išdavimo ir naudojimo tvarka.  

2.3.4. Jei darbuotojas užsiima individualia veikla, jis turi vadovautis technikos ar priemonių gamintojo 
saugaus eksploatavimo ir aptarnavimo instrukcijomis ir naudoti reikiamas apsaugos priemones. 

2.3.5. Asmeninių apsaugos priemonių eksploatavimo laiką nustato gamintojas. Įmonės kolektyvinėje 
sutartyje eksploatavimo laikas gali būti sutrumpintas, bet ne prailgintas.  

3. Medžių kirtimas grandininiu pjūklu 

3.1 Medžių kirtimo darbų organizavimas 

3.1.1. Prieš pradedant kirtimą, turi būti sudaryta biržės eksploatavimo technologinė kortelė, kuri visada 
turi būti darbo vietoje. Su kortelėje esančia informacija susipažįsta ir joje pasirašo ne tik pavojingų darbų 
vadovas, bet ir visi toje biržėje dirbsiantys darbininkai. 

3.1.2. Prieš pradedant darbus pavojingų darbų vadovas turi: 

a)  apžiūrėti biržę ir įvertinti pavojų galinčias kelti vietas (duobes, pelkes, šlaitus ir kita); 

b) išsiaiškinti kertamos biržės ribas, valksmus, kertamus ar paliekamus medžius; 

c) nustatyti tarpinių sandėlių ir poilsio namelių vietas, pagrindinę medžių leidimo kryptį, supažindinti 
darbuotojus su darbų organizavimu, informuoti juos apie galimus pavojus toje biržėje.  

3.1.3. Ant kelių, takų, kvartalinių linijų 50-100 m atstumu nuo darbo vietos (t. y. vietos, kur bus pradėti 
kirsti medžiai), statomi įspėjamieji ženklai (Pav. 4). Keičiantis darbo vietai biržėje, už įspėjamųjų ženklų 
perkėlimą yra atsakingas medkirtys. 

 

 

 

 

                                                           
1
 https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/34 

2
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31993L0068 

3
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31993L0095 

4
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31996L0058 
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3.1.4. Darbo vietoje turi būti sudarytos sąlygos dirbantiems apsisaugoti nuo neigiamo atmosferinio 
poveikio - pasislėpti nuo lietaus, šaltu laiku apšilti. 

3.1.5. Apie vietas, kurios skirtos darbuotojų poilsiui, technikos laikymui, bei pakrovimo aikšteles  
spinduliu, ne mažesniu kaip dviejų medžių aukštis, išimami pavojingi medžiai, kabančios šakos ir viršūnės. 

3.1.6. Draudžiama poilsio nameliuose laikyti naftos produktus bei kitas degias medžiagas. 

3.1.7. Nuimti ant elektros ir ryšių linijų laidų pakibusius medžius be tas linijas eksploatuojančių tarnybų 
leidimo draudžiama. 

3.1.8. Poilsio nameliuose,  kitose visiems darbuotojams gerai žinomose vietose  turi būti pirmosios 
medicinos pagalbos vaistinėlės rinkinys arba jį privalo turėti kiekvienas darbuotojas su savimi, kai jis 
skirtas individualiam naudojimui. 

3.1.9. Draudžiama kirsti medžius esant blogam matomumui – kai pavojingos zonos ribose negalima 
išskirti medžio, žmogaus, žvėries, taip pat esant perkūnijai.  

3.1.10. Kirsti medžius, o taip pat ir juos genėti ar pjaustyti draudžiama ir esant stipriam vėjui, galinčiam 
veikti medžių virtimo kryptį, sukelti per ankstyvą jų virtimą ar skilimą. Kad vėjas stiprus rodo tokie 
požymiai: susiliečia, plakasi beržų viršūnės, siūbuoja, braška stambios medžių šakos. 

3.2 Darbo priemonės. Jų eksploatavimas ir priežiūra 

3.2.1. Darbo priemonės, naudojamos medienos ruošoje, privalo būti sertifikuotos atitinkamų licencijuotų 
ES patikros institucijų, turėti ES Atitikties sertifikatą, kaip to reikalauja ES Direktyva 2006/42/EB ar kiti 
norminiai aktai. 

3.2.2. Kiekviena darbo priemonė turi būti eksploatuojama, vadovaujantis nurodymais jos eksploatavimo 
instrukcijoje ar (ir)  kituose gamintojo pateiktuose dokumentuose (rekomendacijose), apibrėžiančiuose 
šios priemonės naudojimo būdą bei ypatumus.   

3.2.3. Darbo priemonę privalo naudoti kompetentingi asmenys, susipažinę su jos konstrukcija bei darbo 
ypatumais. Perduoti ją laikinai naudoti  kitiems asmenims leidžiama tinkamai paruošus juos darbui su 

Pav. 4 Įspėjamasis ženklas 

 Šaltinis: „Miško darbų saugos taisyklės“ 
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minėtomis priemonėmis pameistrystės, praktinio mokymo ar kitais tikslais, instruktavus darbuotojus 
saugos darbe klausimais bei prižiūrint kitam kvalifikuotam darbuotojui. 

3.2.4. Aptikus darbo priemonėje gedimų, keliančių grėsmę dirbančiųjų saugumui, toliau eksploatuoti 
tokią priemonę draudžiama.  

3.2.5. Už darbo priemonės saugų darbą bei jos techninę būklę atsakingas asmuo, eksploatuojantis šią 
darbo priemonę. Jos saugumas bei techninė būklė patikrinama prieš pradedant darbą bei stebima 
eksploatacijos eigoje. 

3.3 Darbas grandininiu pjūklu 

 3.3.1 Bendrieji reikalavimai 

3.3.1.1 Dirbantysis grandininiu pjūklu, siekdamas išvengti traumų ir profesinių susirgimų, turi laikytis 
ergonominių reikalavimų – darbinė stovėsena turi būti stabili, pjūklas tvirtai laikomas abejomis rankomis 
arčiau kūno, nugara tiesi, o kojos per kelius šiek tiek sulenktos. 

3.3.1.2 Kertant medžius, būtina naudoti pagalbines vertimo priemones, išskyrus tuos atvejus, kai medžiai 
stipriai pasvirę: vertimo svirteles, pleištus, pritaikant tinkamą jų panaudojimo techniką, priklausomai nuo 
kamieno storio 

3.3.1.3 Dirbant medienos ruošos darbus, draudžiama: 
a) dirbti elektros linijų apsauginėse zonose be tas linijas eksploatuojančių tarnybų leidimo ir (ar) 
priežiūros; 

b) pildyti grandininį pjūklą degalais varikliui dirbant, naudoti talpas, nepritaikytas naftos produktams; 

c) vykti į kirtavietę dirbti vienam. Tarp visų dirbančiųjų turi būti užtikrinamas garsinis, gestų ar radijo 
ryšys. Dirbant asmeniniame ūkyje, gali dirbti vienas asmuo, jeigu užtikrinama reguliari antrojo asmens 
kontrolė. 

3.3.1.4 Galiojant atitinkamiems teisės aktams ar esant kitiems reikalavimams, grandininiams pjūklams 
gali būti naudojami degalai su etanoliu, biologiškai skaidžios variklinės ir pjovimo grandinės tepimo 
alyvos. 

3.3.1.5 Žiemos metu, kai kuriamas laužas pasišildymui, talpos su naftos produktais turi būti laikomos ir 
grandininis pjūklas pildomas degalais saugiu atstumu nuo atviros ugnies. 

 3.3.2  Plonų ir vidutinio storio medžių kirtimas 

3.3.2.1 Grandininiu pjūklu medienos ruošoje galima dirbti asmenims, sulaukus 18 m, esantiems tinkamos 
sveikatos bei turintiems jų kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir galiojantį atestacijos saugos darbe 
klausimais pažymėjimą bei susipažinusiems su pirmosios pagalbos teikimo taisyklėmis 

3.3.2.2 Draudžiama: 
a) dirbti grandininiu pjūklu medienos ruošos darbus be specialaus apsauginio šalmo su klausos organų 
apsauga, veido apsauginiu tinkleliu bei pasibaigus jo galiojimo laikui, be apsauginių kelnių (antdėklų) su 
atitinkamos klasės apsauga nuo įpjovimo, specialių batų su atitinkamos klasės apsauga nuo įpjovimo ir 
apsauginių pirštinių su apsauga nuo įpjovimo. Apsauga nuo įpjovimo apsauginiams drabužiams ir avalynei 
reglamentuojama (nustatomos apsaugos klasės) ES normatyvuose EN 381, o įspėjamoji spalva bei šviesą 
atspindinti medžiaga – EN 471 ir EN ISO 20471. Jeigu dažnai dirbama ištiestų rankų (pečių) lygyje, būtina 
dėvėti ir apsauginę striukę su specialia apsauga nuo įpjovimo priekinėje ar pečių  juostos dalyje. Šio 
punkto dėl asmeninės apsaugos priemonių turėtų laikytis visi asmenys, dirbantys su grandininiu pjūklu, 
nepriklausomai nuo jų patirties, pjaustomos medienos būdo, metodų ir vietos; 

b) dirbti grandininiu pjūklu aukščiau ištiestų pečių lygio; 

c) užvedinėti grandininio pjūklo variklį, padėjus įrenginį ant kelmo, rąsto ar laikant jį ore; 

d) plėšti pjūklą jėga iš pjūvio, kai pjovimo juosta ir grandinė užspaudžiama pjūvyje. 
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3.3.2.3 Pavojingos zonos apie kertamą medį ribose pirmiausiai pašalinami pavojingi medžiai. Įvertinant 
pavojingų medžių būklę ir jų palikimo vertę gamtosauginiu požiūriu, pirmumą reikėtų teikti  medkirčio ir 
kitų asmenų saugumui. 

3.3.2.4 Apie kertamą medį ne mažesniu nei 1 m spinduliu pašalinamos kliūtys, trukdančios judėti apie jį - 
nukritę šakos, atžalos, medeliai ar kitos. Ištiestų rankų (pečių) lygyje grandininiu pjūklu ar kitomis 
priemonėmis pašalinamos šakos ir nuo medžio kamieno iki akių lygio, nekeliant pjūklo aukščiau pečių 
lygio. Žiemos metu nuo žemės paviršiaus pašalinamas ir sniegas bei apledėjimai. Kai negalima pašalinti 
kabančių šakų ar kitų medžio dalių iš kertamo medžio, jį kirsti galima tik visiškai įsitikinus, kad jos nekris ir 
betarpiškai vadovaujant pavojingų darbų vadovui. 

3.3.2.5 Prieš kertant medį, medkirtys turi įvertinti - lajos formą, stiebo formą, būklę (skilimai, puvinys) ir 
jo palinkimą, gretimų medžių įtaką virtimui, sniego kiekį lajoje žiemos metu, vėjo stiprumą ir kryptį, kitus 
gamtinius faktorius ir technologinę vertimo kryptį, teikiant pirmumą saugiam medžio nuvertimui jam 
neįstringant į kitus medžius. Kertant sausus ar puvinio pažeistus medžius, kartimi reikia patikrinti, ar jie 
tvirtai stovi. 

3.3.2.6 Kad būtų galima saugiai atsitraukti nuo virstančio medžio, būtina paruošti atsitraukimo takus  
priešingoje medžio virtimui pusėje (Pav. 5 ). Jeigu prie kertamo medžio dirbama dviese, jų turi būti du, 
kampas tarp kurių – 900. Jeigu prie kertamo medžio yra daugiau asmenų nei du, vadovas turi suderinti, 
kas kuria iš dviejų krypčių atsitrauks. Atsitraukimo takai turi būti ne trumpesni nei 4 m, o kertant medį iki 
14 cm storio 1,3 m aukštyje - ne trumpesni, nei 2 m. Sugrįžti prie kelmo galima tik visiškai nuvirtus 
medžiui, nustojus svyruoti gretimų kliudytų medžių viršūnėms ir įsitikinus, kad iš aplinkinių medžių 
negresia pakibusių šakų ar kitų medžio dalių kritimo pavojus. 

 

Pav. 5 Atsitraukimo kryptis virstant medžiui 

Šaltinis „Miško darbų saugos taisyklės 
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3.3.2.7 Kirtavietėje visi dirbantieji privalo dėvėti atitinkamus drabužius su ryškių spalvų ir šviesą 
atspindinčiais elementais. 

3.3.2.8 Prieš pradedant pjauti medį, pagalbiniai įrankiai (medžio vertimo priemonės ir kt.) turi būti padėti 
taip, kad juos galima būtų lengvai pasiekti. 

3.3.2.9 Vaikštant apie kertamą medį pjūklo grandinė judėti negali, nebent tuo metu ji yra pjaunamame 
medyje. Jei grandinė juda varikliui veikiant tuščia eiga, būtina įjungti stabdį. 

3.3.2.10 Užvesti grandininio pjūklo variklį reikia padėjus jį ant žemės taip, kad pjovimo juosta ir grandinė 
neliestų jokių pašalinių daiktų arba tvirtai suspaudžiant kojomis rankeną su variklio valdymo elementais 

3.3.2.11 Pradėti pjauti tuomet, kai variklio alkūninio veleno sūkiai dideli - artimi maksimaliems ar 
maksimalūs ir patikimai atremti variklio korpusą ar atraminį sektorių (specialius dantelius) į kamieną, kai 
pjaunami medžiai,  kad būtų saugiai kontroliuojama įrenginio apkrova. Baigus pjūvį, variklio veleno sūkiai, 
o tuo pačiu ir pjovimo grandinės judėjimo greitis, tuojau pat sumažinami. 

3.3.2.12 Pjovimo grandinei užstrigus pjūvyje, būtina tuojau pat sumažinti variklio veleno sūkius ar visai jį 
išjungti bei stengtis išlaisvinti juostą kitomis turimomis priemonėmis. Kai tokių nėra ir pjūklo konstrukcija 
leidžia, galima atsukti juostos tvirtinimo veržles ir  palikti pjovimo juostą su grandine pjūvyje, išlaisvinant 
ją vėliau. 

3.3.2.13 Nebaigtą kirsti ir nenuverstą medį draudžiama palikti visais atvejais. Todėl, prieš jį kertant, 
visuomet būtina įsitikinti, kad jo nukirtimui pakaks degalų pjūklo kuro rezervuare ar kitos energijos rūšies 
kitokios konstrukcijos grandininiame pjūkle. 

3.3.2.14 Visi medžiai, storesni nei 9 cm 1,3 m aukštyje, kertami panaudojant tris elementus  – pakirtą, 
pagrindinį pjūvį bei paliekamą užtūrą, kuri padeda medį nuversti reikiama kryptimi. Priklausomai nuo 
medžio storio pjūvio vietoje, taikoma skirtinga pjūvių technika bei apskaičiuojami geometriniai elementų 
dydžiai (Pav. 6) 

 

 

Pav. 6 Medžio kirtimo elementai 

Šaltinis „Darbas grandininiu pjūklu“ 
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3.3.2.15 Ploni medeliai iki 8 cm storio 1,3 m aukštyje gali būti nukertami vienu horizontaliu ar įžambiu 
pjūviu. 

3.3.2.16 Pjaunant 9–14 cm storio 1,3 m aukštyje medžius virtimo kryptimi, kamienas turi būti įpjaunamas 
arba išpjaunama pakirta ir iš priešingos pusės 0-3 cm  lygyje „stumiančia“ (Pav. 7 A) ar  „traukiančia“ (Pav. 
7  B) grandine nukertamas pagrindiniu pjūviu, paliekant užtūrą. Šiuo atveju pagalbinių vertimo priemonių 
naudoti nebūtina. 

 

 
 

 

A                                                                           B 

 

3.3.2.17 Paliekamo kelmo aukštis turi būti kuo žemesnis, tai yra ne aukštesnis nei trečdalis medžio  
skersmens pjūvio vietoje (be žievės), skaičiuojant nuo šaknies kaklelio. Priklausomai nuo  medžio rūšies ar 
kitų biologinių ypatumų, augimo sąlygų ir kt., šis atskaitos taškas gali būti gana skirtingame aukštyje (pvz. 
juodalksnių). Esant būtinumui, kelmai gali būti žeminami lygiai su žemės (miško paklotės) paviršiumi, 
panaudojant specialias pjovimo grandines ar kitą įrangą. 

3.3.2.18 Medžio kirtimo (pjūvių) technika priklauso nuo jo kamieno storio pjūvio vietoje ir grandininio 
pjūklo pjovimo juostos ilgio. Skiriamos trys šio santykio grupės 
a) kirtimo technika, kai pjovimo juostos ilgis didesnis nei medžio skersmuo pjūvio vietoje (ploni ir 
vidutinio storio medžiai - storesni nei 14 cm); 

b) kirtimo technika, kai medžiui nupjauti užtenka dvigubo juostos ilgio (vidutinio storio ir stori medžiai); 

c) kirtimo technika, kai medžiui nupjauti neužtenka dvigubo juostos ilgio (labai stori medžiai); 

Jeigu kertamo medžio storis daug didesnis už dvigubą pjovimo juostos ilgį ir minėtais metodais jo nukirsti 
negalima, reikia naudoto ilgesnę pjovimo juostą ir grandinę, įvertinant grandininio pjūklo variklio galią. 

3.3.2.19 Visais minėtų pjūvių technikos  atvejais pagalbinė vertimo priemonė ar keletas jų  turi būti laiku 
įstatyta(os) į pjūvį, kad kamienas neužspaustų pjovimo juostos pavirtęs atgal ir kad būtų galima ją (jas) 
panaudoti medžiui versti. 
 

Pav. 7 Medžio pjovimas „stumiančia“ ir „traukiančia“ grandine 

Šaltinis-„Die neue Methodeder Forstarbeit“ 
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3.3.2.20 Kampas tarp pakirtos pjūvių turi būti ne mažesnis nei 45 laipsniai ir nesvarbu, kuris pjūvis – 
apatinis ar viršutinis – vykdomas pirmiau. Labai svarbu, kad šie pjūviai tiksliai sueitų ir būtų teisingai 
apskaičiuotas pakirtos gylis ir aukštis, formuosiantis  tinkamą kelmo aukštį. Pakirtos pjūvio gylis gali būti 
nuo 1/3 iki 1/5 medžio skersmens pjūvio vietoje. Jei kamienas turi kelmines ataugas į plotį, pakirtos gylis 
skaičiuojamas nuo vertikalios kamieno išorės  linijos. Trukdančias kelmines ataugas reikėtų pašalinti 
pirmiausiai (jeigu medis išoriškai sveikas). Jeigu kamieno pjūviuose aptinkamas puvinys, kelmines ataugas 
šalinti draudžiama. Kelmines ataugas galima šalinti ir medžiui nuvirtus. 

3.3.2.21 Pagrindinis pjūvis gali būti tame pačiame lygyje kaip ir pakirtos apatinis pjūvis arba aukščiau iki 5 
cm, bet ne žemiau už jį. Jei pakirta išpjaunama dviem įžambiais pjūviais, tai pagrindinis pjūvis pjaunamas 
pjūvių sankirtos lygyje 

3.3.2.22 Kai medis be posvyrio, užtūra turi būti 1/10 medžio skersmens pjūvio vietoje ir visame jos ilgyje 
turi būti vienodo pločio. Jeigu medžio kamienas pažeistas puvinio, užtūra paliekama bent  2 cm platesnė 

3.3.2.23 Kai pjovimo juostos ilgis didesnis nei medžio skersmuo pjūvio vietoje, kad pjovimo grandinė  
nebūtų pažeista į įstatytą vertimo priemonę, pagrindinis pjūvis vykdomas dviem pjūviais skirtingame 
aukštyje. Pirmiausiai įpjaunama iki užtūros daugiau kaip pusė medžio skersmens iš priešingos medžio 
vertimo pusės (Pav. 8 A), į kurią įstatoma vertimo priemonė (Pav. 8  B)., tuomet pabaigiamas pagrindinis 
pjūvis šiek tiek žemiau ar aukščiau (Pav. 8  C).  – priklausomai nuo pirmo pjūvio lygio, paliekant tinkamą 
užtūrą. 

 

                                    A           B                                           C 

 

 3.3.3 Storų medžių kirtimas 

3.3.3.1. Kai medžiui nupjauti užtenka dvigubo juostos ilgio, pagrindinį pjūvį tikslinga pradėti duriamuoju 
pjūviu juostos galu (Pav. 9 A). Svarbu įvertinti juostos atmetimo pavojų, todėl įpjauti reikia juostos galo 
apatine dalimi, tolygiai įgilinant juostą į kamieną. Viršutine juostos dalimi suformuojama tinkama užtūra 
(Pav. 9 B), toliau pagrįžtama atgal ir sukantis nupjaunama didžioji kamieno dalis (Pav. 9 C). Įstačius į pjūvį 
vertimo priemonę(es), toliau pjaunama iki užtūros kitoje pagrindinio pjūvio pusėje (Pav. 9 D). Tokiu būdu 
tiek vertimo priemonė, tiek pjovimo juosta yra tame pačiame pjūvyje, todėl reikia saugoti, kad pjovimo 
grandinė nekabintų vertimo priemonės. Galima ir kita pagrindinio pjūvio technika, tačiau svarbu išlaikyti  
saugaus pagrindinio pjūvio  elementus - teisingą užtūrą visame kamieno storyje, laiku ir tinkamai įstatyti 
vertimo priemonę(es).  

Pav. 8 Medis kertamas dviem pjūviais 

Šaltinis „Darbas grandininiu pjūklu“ 
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A    B 

 

C                     D 

3.3.3.2. Kuomet kamieno storis viršija dvigubą  pjovimo juostos ilgį, po pakirtos iš jos pusės dūriniu pjūviu 
turėtų būti vėduoklės forma įpjaunama kamieno vidurinioji dalis (Pav. 10A) pagrindinio pjūvio aukštyje. 
Tokiu būdu yra nupjaunama centrinė užtūros dalis, tačiau jos kraštai, kurie užtikrina pasirinktą medžio 
virtimo kryptį, lieka. Labai svarbu minimaliai nupjauti užtūros centrą, kad virtimo metu medis nepakeistų 
virtimo krypties dėl per anksti nutrūkusios vienos iš paliktų užtūros pusių.  

 

 

 

 

 

 

Pav. 9 Storo medžio kirtimas 

 

 

 

 

Šaltinis- „EbbeBollehusogLarsAndersen“ 

Šaltinis „Darbas grandininiu pjūklu“ 
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A       B 

 

3.3.3.3. Kiti pjūviai ir veiksmai atliekami lygiai tokia pačia seka (Pav. 10 B), ir laikantis tokių pačių 
rekomendacijų, kaip ir ankstesniame 3.3.3.1 punkte. Tiek vėduoklinis pjūvis iš užtūros pusės, tiek kiti 
pagrindinio pjūvio elementai turi būti viename lygyje. 

3.4 Pavojingų medžių kirtimas. Ypatingi medžių kirtimo atvejai 

 3.4.1 Pavojingų sausuolių kirtimas 

3.4.1.1.Pirmiausia vizualiai apžiūrima ir įvertinama esamo medžio būklė. Kylant abejonėms panaudojama 
kartis medžio tvirtumui patikrinti. Sausų medžių mediena gerokai silpnesnė, trapesnė, tuo pačiu gali būti 
mažiau patikima ir užtūra. Tokiems medžiams pakirta pjaunama gilesnė nei įprastai, o medis  nuverčiamas 
natūralia pasvirimo kryptimi. 

3.4.1.2. Stuobriai sunkiau virsta, todėl storesniems medžiams iš vertimo pusės dūriniu pjūviu galima 
išpjauti centrinę dalį. 

3.4.1.3. Kai puvinys yra išorinėje medžio dalyje, reikia stengtis, kad jo kuo mažiau patektų į užtūros zoną. 
Jei įtariamas vidinis puvinys, galima daryti kontrolinį pjūvį ir patikrinti medienos tvirtumą dūriniu pjūviu 
ties užtūros viduriu, žemiau vertimo pjūvio. Užtūra papuvusiems medžiams turėtų būti bent 2 cm 
storesnė ne įprasta. 

3.4.1.4. Papuvusių ar sausų medžių greičiau lūžta sausos šakos ar viršūnės, todėl vertimui saugiau naudoti  
vertimo svirtelę, o ne pleištus (dėl smūgių medis gali subyrėti)! 

 3.4.2 Vėjavartų bei vėjalaužų tvarkymas 

3.4.2.1. Tvarkant nulaužtus, išverstus medžius turi dirbti ne mažiau kaip du darbininkai, o jiems vadovauti 
pavojingų darbų vadovas. Atpjovus kamieną, draudžiama palikti neatverstus šaknų luistus, todėl biržėje 
reikalingas traktorius su specialia įranga arba motorinė (mechaninė) gervė. 

3.4.2.2. Tvarkyti vėjavartų bei vėjalaužų negalima kai stiprus vėjas, blogas matomumas, stiprus snygis, 
lijundra, plikšala. 

Pav. 10 Labai storo medžio kirtimas 

 

Šaltinis „Darbas grandininiu pjūklu“ 
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3.4.2.3. Tvarkant vėjavartas bei vėjalaužas, reikia laikytis eiliškumo pagal vyraujančią suverstų medžių 
kryptį (kiek tai įmanoma), pradedant nuo pačių pavojingiausių. 

3.4.2.4. Prieš pradedant pjauti laužtą medį, reikia patikrinti laužtos dalies ir kamblio sujungimo tvirtumą. 
Medžiai nulaužtomis kabančiomis viršūnėmis, kurių pašalinti negalima, leidžiami nulaužtos viršūnės 
kryptimi. 

3.4.2.5. Medžiai, besiremiantys nulaužtomis viršūnėmis į žemę, leidžiami kryptimi, statmena medžio ir 
nulaužtos viršūnės plokštumai. 

3.4.2.6. Prieš atpjaunant išversto medžio stiebą nuo kelmo, reikia įvertinti, į kurią pusę nuvirs šaknų 
luistas. Kai yra pavojus šaknų luistui virsti į priekį, stiebo atskyrimo nuo kelmo pjūvis daromas toliau nuo 
šaknų luisto, kad nupjovus luistas paliktąja stiebo dalimi atsiremtų į žemę. Po to šaknų luistas 
atverčiamas, o paliktoji stiebo dalis nupjaunama įprastu būdu. 

 3.4.3 Įkibusių medžių tvarkymas 

3.4.3.1. Pjovimo metu įstrigus medžiui, reikia įvertinti situaciją ir imtis saugiausių veiksmų kritinei 
situacijai pašalinti. 

3.4.3.2. Saugiausia ir lengviausia įkibusius medžius išimti traktoriaus su lyniniu mechanizmu (suktuvu) 
pagalba. 

3.4.3.3. Nestipriai įkibusius medžius galima pabandyti išsukti parankinėmis priemonėmis - svirtele, kabliu, 
apvyniojamu diržu, dalba (kartimi) (Pav. 11). Prieš pradedant išsukti įkibusį medį, reikia atsargiai juostos 
galu iš priešingos įkibimo pusės kartotiniais pjūviais nupjauti užtūros vidurinę dalį, paliekant užtūrą tik 
šonuose. Po to atsargiai nupjaunama užtūra toje pusėje, iš kurios bus sukamas medis. Priešingoje gi 
pusėje paliekama maždaug 1/4-1/5 užtūros dalis, kuri padės valdyti medį (Pav. 12 A, B). 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 11 Parankinės priemonės (kairėje) ir apvyniojamas diržas (dešinėje) 

Šaltinis: „Darbas grandininiu pjūklu“ 
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A                                B 

 

3.4.3.4. Stumiant ar sukant įstrigusio medžio kamblį, darbininkai (daugiausia 2) turi stovėti priešingoje 
kamblio stūmimo krypčiai pusėje, t. y. dalbą ar svirtelę stumti nuo savęs (Pav. 13). Kai įkibęs medis 
krenta, naudotas priemones medžiui išsukti reikia kuo greičiau palikti ir trauktis iš anksto paruoštu taku 

 

 

3.4.3.5. Jeigu medis nestoras (iki 20 cm skersmens krūtinės aukštyje), atsargiai nupjovus užtūrą, galima 
dalba nukelti medį nuo kelmo ar nustumti medį į šoną (Pav. 14). 

 

 

 

 

Pav. 12 A - įstrigusio medžio užtūra; B – paliekamos užtūros dalis 

Šaltinis: „Darbas grandininiu pjūklu“ 

Pav. 13 Įkibusio medžio išsukimas 

Šaltinis: „Darbas grandininiu pjūklu“ 
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3.4.3.6. Esant vienoje vietoje keliems įstrigusiems medžiams, kiekvieną iš jų reikia nuleisti atskirai. 

3.4.3.7. Nuleidžiant įstrigusį medį, lyno ilgis turi būti toks, kad traktoriaus ar gervės valdymo rankenos 
nebūtų pavojingoje zonoje.   

3.4.3.8. Draudžiama: 

a)  būti įstrigusio ar pradėto pjauti medžio galimo kritimo zonoje; 

b) numušti įstrigusį medį kitu medžiu; 

c) pjauti tą medį, į kurį įstrigęs kitas medis; 

d) lipti ant įstrigusio medžio ir jį siūbuoti, pakirsti šakas; 

e) pjaustyti įstrigusį medį gabalais. 

3.4.3.9. Draudžiama palikti pjovimo metu įstrigusius ar pradėtus kirsti medžius. Juos reikia kaip galima 
greičiau nuversti. Jeigu susidariusios pavojingos situacijos pašalinti negalima, medžio galimo kritimo 
pavojinga zona apjuosiama (Pav. 15) gerai matoma juosta, virve ar kitokiu būdu užtveriama (dvigubo  
įstrigusio medžio aukščio pasvirimo kryptimi ir 5 m priešinga kryptimi) ir informuojamas atsakingas 
asmuo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 14 Įkibusio medžio išėmimas dalbos pagalba 

Šaltinis „Darbas grandininiu pjūklu“ 
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 3.4.4 Pasvirusių medžių kirtimas 

3.4.4.1. Nestipriai pasvirę medžiai virtimo kryptimi kertami kaip normaliai išaugę medžiai – pakirta 

pjaunama seklesnė, o užtūra paliekama šiek tiek platesnė. Vertimo priemonių naudoti nebūtina. 

3.4.4.2. Medžiams, pasvirusiems į šoną nuo virtimo krypties, užtūra paliekama pleišto formos – platesnis 
medienos sluoksnis priešingoje medžio pasvirimo pusėje padeda medį nuversti reikiama kryptimi (Pav. 
16). Pakirta pjaunama šiek tiek gilesnė nei įprastai, o pagrindinis pjūvis pradedamas pjauti nuo pasvirimo 
pusės ir, esant reikalui, kalamas pleištas. Siekiant pasukti medį norima kryptimi, nereikia nupjauti 
priešakninių išplatėjimų  priešingoje medžio pasvirimui pusėje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pav. 15 Pavojingos zonos aptvėrimas 

Šaltinis „Darbas grandininiu pjūklu“ 
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3.4.4.3. Stipriai pasvirę medžiai turi būti leidžiami jų natūralia pasvirimo kryptimi. Tokie medžiai gali būti 
pjaunami dviem būdais – paliekant dvi užtūras – vidinę, kaip ir normaliai išaugusiems  medžiams, ir 
išorinę – iš priešingos medžio vertimui pusės: 

a) dūriniu pjūviu iš šono išpjaunama centrinė dalis iki užtūros, o priešingoje virtimui pusėje paliekamas 
saugus medienos kraštas(Pav. 17 A); 

b) jei neužtenka pjovimo juostos ilgio, toks pat veiksmas atliekamas ir kitoje medžio pusėje; 

c) patogiai atsistojus įžambiai pjaunamas saugus kraštas (antroji užtūra) ir medžiui pradėjus kristi, staigiai 
atsitraukiama paruoštu taku(Pav. 17 B); 

 

  

Pav. 16 Pasvirusio medžio kirtimas 

Šaltinis: „Darbas grandininiu pjūklu“ 
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                                          A                                                                                  B 

 

3.4.4.4. Plonesniems medžiams, dėl pavojaus praduriant centrinę dalį nupjauti užtūrą, tinkamesnis kitas 
būdas - paliekant V formos užtūrą (Pav. 18): 

a) pjaunamos dvi pakirtos taip, kad jos susikirstų medienoje, o jų sankirta būtų nukreipta į pasvirimo 
pusę; 

b) atsargiai pjaunamas pagrindinis pjūvis tol, kol medis pradeda virsti – tada staigiai atsitraukiama 
paruoštu taku. 

 

 

c) siekiant išvengti skilimo pjaunant storus ar skilinėti linkusius medžius (kietųjų lapuočių, sušalusios 
medienos), prieš pjaunant pagrindinį pjūvį, reikia įpjauti(nupjauti)kamieno šonus (Pav. 19). 

 

 

Pav. 17 Stipriai pasvirusio medžio kirtimo pjūviai 

Šaltinis „Darbas grandininiu pjūklu“ 

Pav. 18 Stipriai pasvirusio medžio kirtimas 

Šaltinis: „Darbas grandininiu pjūklu“ 
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 3.4.5 Skilusių medžių kirtimas 

3.4.5.1. Prieš pradedant kirsti nuo kelmo į viršūnę skilusius medžius, juos reikia patikimai surišti bandažu 
(diržu, virve, lynu). 

3.4.5.2. Kai įskilimas yra arčiau centro, pakirta daroma statmenai skilimui (Pav.  20 A). 

3.4.5.3. Kai įskilimas yra netoli krašto, pakirta daroma taip, kad įskilimas patektų į jos zoną (Pav. 20 B).   

 

A  

B  

Pav. 19 Linkusių skilinėti medžių kirtimas 

Šaltinis: „Darbas grandininiu pjūklu“ 

Pav. 20 Skilusių medžių pjovimo schema 

Šaltinis: „Darbas grandininiu pjūklu“ 
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 3.4.6 Suaugusių kamienais medžių kirtimas 

3.4.6.1. Atžėlę lizdais arba prie kelmo kamienais suaugę medžiai kertami jų savaiminio palinkimo pusėn, 
kiekvieną medį nukertant atskirai. 

3.4.6.2. Kai medžiai suaugę ne aukščiau kaip 130 cm aukštyje, jie atskiriami vertikaliu pjūviu ir po to 
kiekvienas iš jų nukertamas atskirai. Grandininio pjūklo negalima kelti aukščiau pečių lygio. 

3.4.6.3. Jei medžiai suaugę aukščiau kaip 130 cm aukštyje, kamienai surišami bandažu (juosta) ir kertami 
kaip vienas medis. 

 3.4.7 Darbas šlaituose 

3.4.7.1. Statesniuose nei 15 laipsnių šlaituose pavojinga zona yra dvigubo medžio aukščio spinduliu aplink 
pjaunamą medį, o nuolydžio kryptimi 10 m žemiau (toliau) šlaito papėdės. 

3.4.7.2. Šlaituose medžiai pradedami kirsti šlaito apačioje ir einama aukštyn. Medžiai verčiami į šlaito 
apačią. Versti medžius skersai šlaito ar  į šlaito viršų leidžiama tik tuo atveju, jeigu nėra kitos galimybės 
(medžiai stipriai pasvirę, elektros ar ryšių linijos, grioviai ir pan.) ir jeigu užtikrinamas jų stabilumas šlaite 
ir laikomasi ypatingo atsargumo.  

3.4.7.3. Šlaituose, kai medžiai išvirtę skersai šlaito, dirbant slenkama į šlaito viršų siauromis juostomis, o 
juostose - medžių išvirtimo kryptimi. Kai medžiai išvirtę viršūnėmis į šlaito apačią, dirbant slenkama į viršų 
siauromis juostomis įžambiai. 

3.4.7.4. Kertant medžius ir siekiant palikti žemesnį kelmą, pakirtą rekomenduojama formuoti „atvirkščią“: 
t. y. pradėti pjauti šlaito pusėje įžambiu pjūviu iš apačios, po to aukščiau pjauti horizontaliai iki susikirtimo 
su įžambiuoju pjūviu (Pav. 21).  

 

 

3.4.7.5. Šlaituose atliekant kitus medienos ruošos darbus, išskyrus medžių kirtimą, tarp darbininkų turi 
būti minimalus 30 m atstumas skersai šlaito. Išilgai šlaito vienam po kitu dirbti draudžiama, jeigu gali 
nuslysti ar nuriedėti mediena.  

Pav. 21 „Atvirkščioji“ pakirta 

Šaltinis „Darbas grandininiu pjūklu“ 
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3.5 Šakų genėjimas bei medžių stiebų sortimentavimas (pjaustymas) 

3.5.1. Prieš pradedant genėti gulintį ant žemės medį, reikia įsitikinti jo stabilumu, jeigu jis gali nuslinkti ar 
nusiristi, būtina medį įtvirtinti.  

3.5.2. Pavojinga zona apie darbuotoją genintį šakas - 5 metrų spindulys. 

3.5.3. Vieną medį genėti gali tik vienas asmuo. Genima nuo kamblio link viršūnės, o šlaituose, jei 
ypatingais atvejais medžiai nuversti viršūnėmis į šlaito viršų, nuo viršūnės link kamblio. 

3.5.4. Pagal galimybę genėjimui naudoti lengvesnius grandininius pjūklus su trumpa pjovimo juosta. 
Genint stengtis kad pjūklo korpusas kuo daugiau remtųsi į stiebo paviršių. Siekiant išvengti pavojingo 
pjūklo atmetimo aukštyn, vengti genėti pjovimo juostos žvaigždutės viršutine dalimi.  Šakos turi būti 
nupjautos (nukirstos) sulig medžio kamieno paviršiumi. 

3.5.5. Genint šakas draudžiama: 

a) genėti medžio stiebą apžergus; 

b) stovėti ant genimo medžio stiebo;  

c) genėti šakas nuo medžių, suverstų į krūvas; 

d) numesti nukirstas darbui trukdančias šakas nuo stiebo, kai grandininis pjūklas padėtas ant kamieno su 
neįjungtu apsauginiu stabdžiu; 

e) genėti šakas nuo medžio, kuris tuo pačiu metu pjaustomas; 

f) plėšti grandininį pjūklą, jeigu užspaudžiama pjovimo grandinė. 

3.5.6. Pjaunant šakas, stengtis panaikinti įtempimus, kurie gali užspausti pjovimo grandinę (pjauti dviem 
pjūviais) – viršuje esančias šakas įpjauti arba pjauti iš viršaus žemyn, šonines šakas, kurios spaudžiamos 
kamieno – įpjauti ir nupjauti antru pjūviu. Būtina įvertinti išlinkusios šakos atsitiesimo kryptį ir jėgą, kad 
išvengti žalingo šių jėgų poveikio. Pereinant pirmyn prie kitų genimų šakų, pjovimo juostą laikyti 
nukreiptą žemyn  kitoje stiebo pusėje medkirčio atžvilgiu arba ant kamieno. Vėliausiai nupjauti apatines 
šakas, jeigu nėra pavojaus, kad pasisukęs kamienas sužalos darbuotoją. 

3.5.7. Jeigu genima kirviu ar plonesnės šakos kertamos kardu (mačete), būtina stovėti priešingoje genimo 
kamieno pusėje, draudžiama genėti apžergus medį ar ant jo užlipus. 

3.5.8. Pjaustyti (sortimentuoti) stiebus galima tik po vieną, paskleistus vienoje eilėje.  

3.5.9. Pradedant darbą, būtina įvertinti stiebo įtempimus, kurie gali būti tiek vertikalia kryptimi, tiek 
horizontalia, pašalinti nuo kamieno trukdančias šakas ar kitas medžių dalis. 

3.5.10. Panaikinant vertikalius įtempimus ir norint išvengti sortimento mechaninio pažeidimo (skilimo), 
būtina skersinį pjūvį atlikti dviem etapais. Jeigu įtempimas nukreiptas žemyn, pirmiausiai įpjauti iš viršaus 
(Pav. 22 A), po to pabaigti pjūvį iš apačios. Jeigu įtempimas veikia viršutine kryptimi, pirmiausiai 
įpjaunama iš apačios, pabaigiant pjūvį iš viršaus (Pav. 22 B). Tokiu būdu išvengiama ir pjovimo juostos 
užspaudimo pjūvyje. 
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A 

 

B 

Šaltinis: „EbbeBollehusogLarsAndersen“ 

 
3.5.11. Labai pavojingi yra horizontalūs įtempimai, kuomet pjūvio metu išlenktas stiebas grįžta į tiesią 
padėtį. Pjaustant tokius stiebus, medkirtys visuomet privalo stovėti išlenkto stiebo vidinėje pusėje (Pav. 
23), kad išvengtų galimų sužeidimų dėl grįžtamųjų stiebo deformacijų. Šiuo atveju skersuojama taip pat 
dviem pjūviais – pirmiausiai įpjaunama iš vidinės išlinkimo, t.y. tos, kurioje stovi medkirtys (A)  pusės, po 
to atsargiai, kad išvengti smūgiuojančio grįžtamojo stiebo dalių poveikio, baigiama pjauti iš priešingos 
(išorinės) pusės (B). 

 

Pav. 22 Pjaustymas 

Pav. 23 Skersinis pjūvis 

 Šaltinis: „EbbeBollehusogLarsAndersen“ 

A 

B 
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3.5.12. Kai stiebai pjaustomi šlaituose ar vietovėje su nuolydžiu, medkirtys turi stovėti aukščiau 
pjaustomo kamieno. Šlaituose pradedama skersuoti stiebus nuo šlaito apačios. 

3.6 Medžių kirtimas medkirte 

3.6.1. Medžių kirtimas medkirte taip pat apima medžių bei krūmų kirtimą hidraulinėmis žirklėmis 
(giljotina) bei medžių stiebų dorojimą primontuojamais procesoriais. 

3.6.2. Prieš pradedant dirbti medžių kirtimo mašina reikia susipažinti su kirtavietės reljefu, numatyti 
mašinos judėjimo kryptis, medienos sandėliavimo vietas, numatyti medžių virtimo kryptį. Medžių virtimo 
kryptis parenkama tokia, kad virstantys medžiai nekeltų pavojaus operatoriui, tai galioja ir dorojant 
anksčiau nukirstus medžius. 

3.6.3. Vykdyti mechanizuotos medienos ruošos darbus leidžiama vienam medkirtės operatoriui, jei jis turi 
patikimą ryšio priemonę. 

3.6.4. Dirbant medkirte būtina laikytis gamintojo nurodytų mašinos techninių parametrų ir saugumo 
instrukcijų. 

3.6.5. Visos mašinos privalo turėti galiojančią techninę apžiūrą ir tai patvirtinantį dokumentą. 

3.6.6. Dirbti medkirte gali operatoriai turintys SM kategorijos savaeigių miško ūkio mašinų vairuotojo 
(traktorininko) kvalifikaciją.  

3.6.7. Pavojinga zona apie dirbančią mašiną yra dvigubo pjaunamų medžių aukščio spinduliu. Prieš 
pradėdamas darbą mašinos operatorius privalo įsitikinti, jog šioje zonoje nėra pašalinių žmonių. 

3.6.8. Ypatingais atvejais pavojingoje zonoje žmonės būti gali (mokymų metu ir kitais atvejais). Žmonės, 
kuriems leidžiama patekti į pavojingą zoną privalo: 

a) dėvėti ryškias šviesą atspindinčias liemenes; 

b) laukti už pavojingos zonos ribų, kol bus galima patekti į ją; 

c) prieš patenkant į pavojingą zoną būtina gauti mašinos operatoriaus leidimą; 

3.6.9. Tokiais atvejais, kuomet atstumas tarp valksmų yra didelis ir mašina negali pasiekti kirstinų medžių 
juos gali kirsti medkirčiai. Tai draudžiama daryti dirbančios medkirtės pavojingoje zonoje. 

3.6.10. Darbo metu operatoriui pavojinga zona privalo būti matoma. Jei dėl nenumatytų priežasčių 
matomumas ribojamas, pavojinga zona gali būti didinama, ją aptveriant.  

3.6.11. Atliekant darbus elektros tinklų zonoje būtina laikytis Elektros tinklų apsaugos taisyklių (2010 m. 
kovo 29 d. Nr. 1-93). 

3.6.12. Medžių kirtimo mašinų operatorių darbo režimas nustatomas vadovaujantis LR įstatymais. 
Pavojus psichinei bei fizinei sveikatai gali būti mažinamas – laikantis pertraukų režimo, įvertinant 
vibracijos poveikį ir darbo trukmę, darant trumpas pertraukas ir atliekant fizinius pratimus. 

3.6.13. Medžių kirtimo mašinoms be specialios įrangos draudžiama dirbti šlaituose, kurie yra statesni nei 
30 proc. Skersai šlaito nuolydžio draudžiama judėti jei jis yra statesnis nei 10 proc. 

3.6.14. Atliekant, bet kokius remonto ar techninio aptarnavimo darbus mašinos variklis privalo būti 
išjungtas. 

3.6.15. Baigus darbą medžių kirtimo mašina privalo būti saugoma taip, kad ji negalėtų judėti 
nekontroliuojamai ir nekeltų pavojaus.  

3.6.16. Transportuojant medkirtes ir medvežes transporto priemonėmis, jos laikomos didžiagabaritėmis 
transporto priemonėmis. Tokio tipo transporto priemonėms važiuojant vietinės reikšmės keliais būtini 
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leidimai. Leidimą važiuoti valstybinės reikšmės keliais išduoda Lietuvos automobilių kelių direkcija prie LR 
Susisiekimo ministerijos, važiavimo maršrutą suderinusi su Alytaus miesto, Druskininkų, Kauno miesto, 
Klaipėdos miesto, Marijampolės, Palangos miesto, Panevėžio miesto, Šiaulių miesto, Vilniaus miesto 
savivaldybių administracijomis, kai važiuojama jų teritorijose esančiomis gatvėmis, kurios yra valstybinės 
reikšmės kelių tąsa. Didžiagabaritinių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių eismą ir leidimų išdavimą 
reglamentuoja šie teisės aktai: 

a) Lietuvos Respublikos kelių įstatymas; 

b) Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas; 

c) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių 
patvirtinimo“; 

d) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos 
kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“; 

e) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimas Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos 
patvirtinimo“; 

f) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimas Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės 
automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“; 

g) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 3-289 „Dėl Leidimų 
važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis 
išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

h) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 3-66 „Dėl didžiausiųjų 
leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų patvirtinimo; 

i) Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. lapkričio 2 d. 
įsakymas Nr. 2B-412 „Dėl Leidimo važiuoti vieną kartą valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) 
sunkiasvore transporto priemone rekvizitų patvirtinimo“; 

j) Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. gegužės 5 d. 
įsakymas Nr. 2B-89 „Dėl Leidimo mėnesiui ar metams važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite 
ir (ar) sunkiasvore transporto priemone blanko privalomosios formos ir rekvizitų patvirtinimo“. 

3.7 Medienos transportavimas 

 3.7.1 Medienos transportavimas (traukimas) iš kirtaviečių 

3.7.1.1. Mediena iš kirtaviečių transportuojama ją vežant medvežėmis ar savikrovėmis priekabomis ir 
traukiama lyniniais mechanizmais arba arkliais. 

3.7.1.2. Dirbti medvežėmis gali operatoriai turintys SM kategorijos savaeigių miško ūkio mašinų 
vairuotojo (traktorininko) kvalifikaciją. Kitomis mašinomis gali dirbti operatoriai turintys atitinkamą 
vairuotojo (traktorininko) kvalifikaciją. 

3.7.1.3. Visos medienos transportavimo mašinos privalo būti naudojamos taip, kad nekeltų pavojaus 
dirbantiesiems. Dirbant medienos transportavimo mašinomis būtina laikytis gamintojų pateiktų mašinų 
naudojimo ir saugaus darbo instrukcijų 

3.7.1.4. Prieš pradedant vykdyti medienos transportavimo darbus, būtina įvertinti reljefą, aplinkos 
sąlygas, nustatyti medienos transportavimo kryptis ir sandėliavimo vietas.  

3.7.1.5. Prieš pradedant transportuoti medieną iš kirtaviečių, prie kelių, takų rekomenduojama pastatyti 
įspėjamuosius ženklus. 

3.7.1.6. Darbo zona aplink mašiną turinčią kraną, yra spindulys lygus visiškai ištiesto krano ir keliamo 
krovinio ilgiui, nebent gamintojas nurodo kitaip. Šioje darbo zonoje, dirbant mašinai, negali būti pašalinių 
žmonių. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BF41D2C35D24
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A7D82E8EDC6B
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BBE7D61A0416
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BBE7D61A0416
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.479B13E87700
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.479B13E87700
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6569EF63B764
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6569EF63B764
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.570A9BF4BF16
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.570A9BF4BF16
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D03A3AF2515
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D03A3AF2515
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D03A3AF2515
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B3618189BEF5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B3618189BEF5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51467AC7C652
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51467AC7C652
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51467AC7C652
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5cb89610d42b11e3bb00c40fca124f97
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5cb89610d42b11e3bb00c40fca124f97


   

 

26     
 

3.7.1.7. Ypatingais atvejais darbo zonoje žmonės būti gali (mokymų metu ir kitais atvejais). Žmonės, 
kuriems leidžiama patekti į darbo zoną privalo: 

a) dėvėti ryškias šviesą atspindinčias liemenes; 

b) laukti už darbo zonos ribų, kol bus galima patekti į ją; 

c) prieš patenkant į darbo zoną būtina gauti mašinos operatoriaus leidimą. 

3.7.1.8. Transportuojant medieną priemonėmis turinčiomis hidraulinius kranus, rekomenduojama laikytis 
šių saugumo reikalavimų: 

a) būtina laikytis gamintojų pateiktų mašinų naudojimo ir saugaus darbo instrukcijų; 

b) medieną pakraunant, iškraunant, važiuojant, ypač šlaituose, būtina užtikrinti mašinų stabilumą; 

c) pakraunant ir iškraunant medieną būtina naudoti atramas, jei jos numatytos mašinos konstrukcijoje ir 
jei to reikalauja gamintojas; 

d) keliant krovinį kranu, važiuoti mašina draudžiama; 

e) šlaituose rekomenduojama važiuoti šlaito nuolydžio kryptimi; 

f) medvežes su lyniniu mechanizmu, net ir neveikiant mechanizmui, pastatyti saugiai; 

g) medis prie, kurio tvirtinamas lynas privalo būti pakankamai tvirtas 

h) darbo metų būtina užtikrinti, kad mašinos darbo zonoje nebūtų pašalinių asmenų; 

i) mašinos operatorius privalo matyti visą mašinos darbo zoną, matomumui pagerinti ir užtikrinti 
saugumą rekomenduojama naudoti vaizdo kameras. 

3.7.1.9. Atliekant darbus elektros tinklų zonoje būtina laikytis Elektros tinklų apsaugos taisyklių. 

3.7.1.10. Transportuojant medieną (traukiant) lyniniais mechanizmais rekomenduojama laikytis šių 
saugumo reikalavimų: 

a) medienos traukimui naudojami lynai, jungtys ir kiti elementai turi atitikti jiems keliamus tvirtumo  
reikalavimus; 

b) pažeisti lynai ir jų jungtys negali būti naudojami; 

c) lyninius mechanizmus valdyti ir medieną traukti gali darbuotojai, kurie yra apmokyti ir  atitinkamai 
instruktuoti; 

d) darbo metu operatorius privalo būti ten, kur jo negalėtų sužeisti trūkę lynai ar kiti kūnai; 

e) saugi operatoriaus vieta yra už specialių apsauginių grotų, arba už pavojingos darbo zonos ribų,  
kuomet naudojamas nuotolinis lyninio mechanizmo valdymas; 

f) lynai prie medienos tvirtinami taip, kad negalėtų nuslysti; 

g) lyninis mechanizmas darbo metu pastatomas taip, kad traukiant medieną, atsiradus papildomoms  
jėgoms jis nejudėtų; 

i) lyninį mechanizmą valdanti operatorius privalo užtikrinti, kad pavojingoje lyno zonoje darbo metu  
nebūtų pašalinių žmonių, todėl dar prieš suaktyvindamas lyninį mechanizmą jis privalo įsitikinti jog toje 
zonoje nėra pašalinių žmonių; 

j) operatorius privalo nuolat stebėti medienos judėjimą ir aplinką, jei dėl nenumatytų priežasčių tai  
padaryti neįmanoma reikia imtis papildomų saugos priemonių pvz. pavojingą zoną aptverti; 

k) traukiant lynais medienos sortimentus darbuotojas privalo eiti paskui krovinį, o traukiant medžių 
stiebus – krovinio aukštyje. Tokiu atveju, priklausomai nuo vietovės sąlygų, jis pasirenka savo  buvimo 
vietą taip, kad nekontroliuojamai judantis krovinys arba kiti kūnai (medienos dalys, akmenys ir kt.) 
nekeltų pavojaus; 

l) traukti medieną žemės ūkio paskirties traktoriumi leidžiama tik įrengus specialias priemones –  kabinos 
rėmo sutvirtinimus, stiklų apsaugas ir kita; 
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m) traukti medieną traktoriais be kabinų draudžiama; 

n) draudžiama išlaisvinti tarp kelmų, medžių ar posūkyje įstrigusius bei sulinkusius stiebus ir sortimentus 
judant traktoriui arba esant įtemptam lynui; 

o) draudžiama būti išlenkto stiebo ar sortimento išgaubtoje pusėje; 

p) draudžiama prikabinti, atkabinti, pataisyti ir žengti per lyną ar ryšulį judant traktoriui arba lynui; 

r) draudžiama važiuoti ne kabinoje ir ant traukiamų stiebų ar sortimentų; 

t) draudžiama išlipti ir įlipti į traktorių bei persisverti per kabiną traktoriui judant. 

3.7.1.11.  Medienos transportavimo mašinų operatorių darbo režimas nustatomas vadovaujantis LR 
įstatymais. Pavojus psichinei bei fizinei sveikatai gali būti mažinamas – laikantis pertraukų režimo, 
įvertinant vibracijos poveikį ir darbo trukmę, darant trumpas pertraukas ir atliekant fizinius pratimus. 

3.7.1.12. Baigus darbą medienos transportavimo mašina privalo būti saugoma taip, kad ji negalėtų judėti 
nekontroliuojamai ir nekeltų pavojaus. 

3.7.1.13. Transportuojant (traukiant) medieną arkliais reikia laikytis šių reikalavimų: 

a) darbuotojas turi eiti šalia arklio arba už krovinio;  

b) pereiti iš vienos krovinio pusės į kitą draudžiama; 

c) kai reikia pataisyti krovinį, arkliai sustabdomi; 

d) traukiant lynais ar grandinėmis, kai krovinys užkliūva ar įstringa, prieš jį išlaisvinant, arklį reikia  
atkabinti nuo traukimo įrenginio; 

e) draudžiama traukti medieną statesniuose nei 20 laipsnių šlaituose; 

f) dirbti galima tik su tam tinkamais, žmogaus klausančiais arkliais; 

g) darbuotojas privalo žinoti arklių darbo ypatumus ir galimybes; 

h) darbuotojui draudžiama sėdėti ant krovinio, jį traukiant; 

i) draudžiama traukti su nekaustytais arkliais esant plikšalai; 

j) būtina naudoti tinkamą ir tvarkingą įrangą, kuri nebūtų pavojingą darbuotojui bei arkliams. 

 3.7.2 Medienos transportavimas bendro naudojimo keliais 

Visi fiziniai bei juridiniai asmenys vežantys medieną privalo užtikrinti saugų medienos pakrovimą, 
tvirtinimą ir vežimą. Saugų medienos transportavimą bendro naudojimo keliais reglamentuoja Medienos 

vežimo kelių transportu reikalavimai 2004 m. balandžio 27 d. Nr. 3-183.  

3.8 Medienos krovimas į rietuves 

3.8.1. Medienos rietuves turi būti formuojamos ir saugomos taip, kad nekeltų pavojaus darbuotojams bei 
aplinkiniams. Pagrindiniai pavojai yra krintantys bei riedantys sortimentai. Pavojaus lygis priklauso nuo 
sukrautos į rietuves medienos savybių – nužievinta ar su žieve, šlapia, apšalusi ir panašiai.  

3.8.2. Užlipti ant rietuvės ar nulipti nuo jos leidžiama per nuožulnius galus arba kopėčiomis. Lipant ant 
rietuvių būtina imtis visų saugumo priemonių, kad dirbantieji nenuslystų, nenukristų nuo jų (pvz. avėti 
tvirtus, neslidžius aulinius batus). Lipti galima tik ant tokių rietuvių, kurios suformuotos, laikantis žemiau 
išvardintų formos bei matmenų reikalavimų. 

3.8.3. Medienos rietuvės formuojamos lygioje teritorijoje, dirvožemis toje vietoje privalo būti pakankamai 
stabilus. Prieš formuojant medienos rietuvę toje vietoje turi būti pašalinta nepageidaujama augmenija, 
rietuvė privalo būti saugiu atstumu nuo bendro naudojimo kelių ir inžinerinių tinklų. 

3.8.4. Esant stipriam vėjui, perkūnijai, liūčiai, blogam matomumui, pūgai, krauti medieną į rietuves ir 
transporto priemones bei iškrauti iš jų draudžiama. 
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3.8.5. Krauti medieną į rietuves tamsiu paros metu leidžiama, jei kraunanti mašina turi pakankamą 
apšvietimą. 

3.8.6. Kraunant medieną būtina laikytis mašinų techninių ir saugaus darbo instrukcijų. 

3.8.7. Į vieną rietuvę sukrautų rąstų ilgis neturi skirtis daugiau kaip 1/3 ilgiausiųjų ilgio. Rietuvės vienas 
šonas turi būti sulygintas taip, kad nebūtų išsikišusių daugiau kaip 0,5 m rąstų ar stiebų. 

3.8.8. Rietuvių aukštis neturi būti didesnis kaip dvigubas daugumos į jas sukrautų rąstų ilgis. Be to, 
rietuvių, aukštesnių kaip 2 m, aukštis neturi viršyti 1/4 jų ilgio. 

3.8.9. Atstumas tarp rietuvių, aukštesnių kaip 2 m, šonų turi būti ne mažesnis kaip 1 m, o tarp galų – ne 
mažesnis kaip 2 m. 

3.8.10. Krauti medieną vienu metu dviejose gretimose rietuvėse draudžiama. 

3.8.11. Padėklai po rietuve turi būti ne toliau kaip 1 m nuo sortimentų galų, o sudūrimo vietose turi 
dengti vienas kitą ne mažiau kaip 1 m.  

3.8.12. Kraunant medieną į rietuves iš medvežių ar savikrovių priekabų būtina užtikrinti, kad darbo metu 
jos stovės stabiliai ir neriedės nekontroliuojamai. 

3.8.13. Rekomenduojamas atstumas tarp kraunamų rietuvių ir transporto priemonių iš kurių mediena 
kraunama yra 1 metras. 

3.8.14. Kraunant medieną sortimentai griebtuvu imami ties jų svorio centru ir krovinys turi būti patikimai 
ir pakankamai suspaustas. 

3.8.15. Kraunant medieną į rietuves draudžiama būti pavojingoje mašinos darbo zonoje – 30 metrų 
spinduliu. 

3.8.16. Kraunant, nešant ar kitaip manipuliuojant mediena rankomis būtina vadovautis Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 
2006 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. A1-293/V-869 patvirtintais LR Darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimais tvarkant krovinius rankomis bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-592/A1-
210 patvirtintais Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniais nurodymais.  

3.8.17. Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar 
dirbant kitą darbą, negali viršyti moterims 10 kg, vyrams – 30 kg. 

3.8.18. Kraunant medieną į rietuves ar transporto priemones, ją draudžiama kelti aukščiau kraunančiojo 
žmogaus pečių aukščio. 

3.9 Kiti miško ūkio darbai 

 3.9.1 Miško dauginamosios medžiagos auginimas 

3.9.1.1. Pagrindiniai profesinės rizikos veiksniai dirbant miško dauginamosios medžiagos auginimo darbus  
yra šie: 

a) besisukančios ar kitaip judančios mechanizmų dalys; 

b) aštrios darbo priemonės ir įrankiai; 

c) vibracija ir garsas; 

d) žmogaus kritimas dėl kliuvinio ar slidumo; 

e) gamtos stichija – stiprus vėjas, audra, žaibas; 

f) gyvūnų poveikis – erkių, gyvatės, bitės, vapsvos įkandimai; 

g) cheminės medžiagos; 
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h) elektros įtampa; 

i) aukšta ir žema temperatūra; 

j) krovinių kilnojimas; 

k) nepatogi darbo padėtis. 

l) krintantys daiktai; 

m) kritimas iš didelio aukščio. 

3.9.1.2. Prieš pradedant darbus būtina įsitikinti, kad visos darbo priemonės, įranga ir įrankiai yra 
techniškai tvarkingi, saugūs ir atitinka jiems keliamus saugos reikalavimus. 

3.9.1.3. Ruošti miško dauginamąją medžiagą nuo augančių medžių (skinti sėklas, kankorėžius, ūgelius) 
privalo ne mažiau dviejų asmenų komanda – vienas visuomet privalo būti apačioje. 

3.9.1.4. Lipant į medžius aukščiau kaip 5 m, darbams turi vadovauti darbdavio paskirtas, nustatyta tvarka 
apmokytas, atestuotas ir turintis atitinkamą pažymėjimą pavojingų darbų vadovas, nes tokių atveju 
darbai priskiriami pavojingiems. 

1.9.1.5. Asmenys esantys ant žemės, bendraudami su medyje esančiu darbuotoju, privalo dėvėti 
apsauginius šalmus. Šie asmenys neturėtų būti arčiau nei 2 m atstumu nuo medžio lajos, kuriame tuo 
metu dirba žmogus. 

3.9.1.6. Medyje dirbantis darbuotojas privalo naudoti šią įrangą: 

a) apsauginį šalmą, saugos diržus su juosta aplink juosmenį, kartu su dviem reguliuojamo ilgio saugos 
diržais, atitinkančiais ES reikalavimus pagal DIN EN 361 

b) lynų sistemas, atitinkančius ES reikalavimus pagal DIN EN 358 

c) dėvėti asmenines apsaugos priemones 

d) gelbėjimo ir nuleidimo virvę, kurios ilgis 80-100 m su stabdžiu, naudojamą darbuotojui nusileisti žemyn 
ar evakuoti; 

e) šakų lenkimo įrankius; 

f) kopėčias, kurias leidžiama naudoti tokio tipo darbams; 

g) žirkles ir kitus įrankius ūgliams nukirpti. 

3.9.1.7. Naudojant keltuvus, būtina laikytis keltuvo gamintojo pateiktomis saugaus darbo 
rekomendacijomis. 

3.9.1.8. Draudžiama dirbti: 

a) kai matomumas vertikaliai mažesnis nei medžio aukštis; 

b) esant stipriam vėjui, t.y. daugiau nei 7 m/s; 

c) pavojingoje medienos ruošos zonoje; 

d) draudžiama rinkti sėklas, kankorėžius, ūgelius nuo ledu ar sniegu padengtų ir šlapių medžių; 

e) draudžiama lipti į pavojingus (paverstus, papuvusius, stipriai pasvirusius) medžius. 

3.9.1.9. Įlipdamas ir išlipdamas iš medžio bei dirbdamas medyje, darbuotojas turi būti apsaugotas nuo 
kritimo saugos diržais apjuostais per klubus ir saugos virve. 

3.9.1.10. Darbuotojas dirbdamas medyje arba keltuve privalo visus skynimui naudojamus įrankius laikyti 
specialiuose, įrankiams laikyti skirtuose diržuose ir neleisti jiems nukristi. 

3.9.1.11. Draudžiama bet kokius daiktus mėtyti iš medžio ar keltuvo.  

3.9.1.12. Draudžiama darbuotojui pereiti iš medžio į medį jų lajomis, lipti iš keltuvo į medžius. 

3.9.1.13. Draudžiama darbuotojui būti pakeliamoje keltuvo platformoje, keltuvui važiuojant. 
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3.9.1.14. Genint augančius medžius, formuojant jų lajas, pjaustant medžių viršūnes sėklinėse plantacijose 
būtina imtis visų saugumo priemonių: 

a) paruošti ir išvalyti darbo vietą; 

b) naudoti saugias ir techniškai tvarkingas darbo priemones ir įrankius; 

c) dėvėti galvos ir akių apsaugos priemones; 

d) dėvėti kojų ir rankų apsaugos priemones. 

3.9.1.15. Genėti medžius privalo ne mažiau dviejų asmenų komanda - vienas visuomet privalo būti 
apačioje. Rekomenduojama, kad visi dirbantieji būtų išklausę pirmosios pagalbos suteikimo kursus. 

3.9.1.16. Darbuotojui galima lipti tik į pakankamai tvirtus, sveikus medžius. Dirbantieji lipant ir atliekant 
genėjimo darbus privalo naudoti saugos priemones: 

a) saugos diržus, atitinkančius ES reikalavimus pagal DIN EN 361; 

b) lynų sistemas, atitinkančius ES reikalavimus pagal DIN EN 358; 

c) dėvėti asmenines apsaugos priemones. 

3.9.1.17. Lipant į medžius būtina naudoti šias priemones: kopėčias, apjuosiamuosius kablius su pakojomis 
ir/ar sėdyne, apjuosiamuosius diržus su pakojomis ir/sėdyne, pakojas su dygliais. Reikia atkreipti dėmesį, 
kad šios priemonės turi būti pritaikytos darbui miške pvz. kopėčios turi turėti dyglius smingančius į žemę, 
gerą sukibimą su medžio stiebu viršuje.  

3.9.1.18. Medžių genėjimo darbams rekomenduojama naudoti saugius ir ES standartus atitinkančius 
įrankius: reikiamo ilgio teleskopinius pjūklus, aukštapjoves, specialias žirkles ir kita. 

3.9.1.19. Nupjautų medžių dalių kritimo zonoje būti turi teise tik genėjimo darbus vykdantys asmenys. 
Pavojinga darbo zona aplink genimą medį yra spindulys lygus dvigubam krintančių medžio dalių ilgiui, bet 
ne mažesnis nei 6 metrai nuo pjūvio vietos. 

3.9.1.20. Lipti į augančius medžius galima tik esant pakankamam matomumui ir geroms oro sąlygoms. 
Pučiant stipriam vėjui, lyjant, sningant ar esant rūkui genėjimo darbus vykdyti draudžiama. Draudžiama 
lipti į apledėjusius medžius. 

3.9.1.21. Jei medžių genėjimui naudojami motoriniai pjūklai bei speciali laipiojimo įranga, dirbantieji 
privalo būti apmokyti pagal atitinkamas mokymo programas ir turėti tai patvirtinantį dokumentą. 

3.9.1.22. Priklausomai nuo atliekamų darbų pobūdžio ir naudojamų mechanizmų bei įrankių, dirbantieji 
medelynuose ir kituose gamybiniuose medelynų objektuose privalo dėvėti šias asmens apsaugos 
priemones: 

a)apsauginės pirštines; 

b) kelio apsaugas; 

c) akių ir ausų apsaugas; 

d) nuo dulkių saugančias kaukes; 

e) oro sąlygas atitinkančius rūbus; 

f) specialią avalynę. 

3.9.1.23. Draudžiama dirbti lauke stipriai lyjant, sningant, esant perkūnijai, blogam matomumui. 

3.9.1.24. Draudžiama būti darbuotojams ant padargų ar gretą jų, kai jie nuleidžiami ar pakeliami. 

3.9.1.25. Draudžiama nulipti ar lipti ant padargų, mechanizmų  kuomet jie juda. 

3.9.1.26. Dirbant su padargais ar mechanizmais, ant kurių darbo metu privalo būti darbuotojas, būtina 
užtikrinti gerą ryšį tarp darbuotojo ir traktorininko. Prieš pradedant dirbti būtina įsitikinti, kad visi 
darbuotojai yra pasiruošę ir davė atitinkamą ženklą. 
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3.9.1.27. Reguliuojant ir keičiant prikabinamus ar pakabinamus padargus, traktorių reikia pastatyti lygioje 
vietoje, padargus nuleisti ant žemės ar specialių padėklų ir užtikrinti jėgos mašinos stabilumą. 

3.9.1.28. Nerekomenduojama atlikti keletą technologinių operacijų  viename medelyno lauke. 

3.9.1.29. Draudžiama būti ant daigų pikavimo (persodinimo) mašinos agregatui apsisukant, pervažiuojant 
iš vieno ploto į kitą, pervažiuojant kliūtis. 

3.9.1.30. Tiesiant, montuojant antžemines laistymo sistemas būtina laikytis Elektros tinklų apsaugos 
taisyklių 2010 m. kovo 29 d. Nr. 1-93. 

3.9.1.31. Dirbant visais medelynuose ir medelynų gamybiniuose objektuose (šiltnamiuose, šaldytuvuose, 
saugojimo patalpose ir kt.) naudojamais mechanizmais, mašinomis ir įrankiais būtina laikytis jų gamintojų 
nurodytų saugaus darbo instrukcijų ir nurodymų. 

 3.9.2 Darbas kankorėžių aižyklose  

3.9.2.1. Dirbti kankorėžių aižyklose leidžiama asmenims išklausiusiems darbo saugos ir sveikatos 
instruktažą.  

3.9.2.2. Visi naudojami darbo įrankiai, priemonės ir įranga privalo būti techniškai tvarkingi. 

3.9.2.3. Pagrindiniai profesinės rizikos veiksniai dirbant kankorėžių aižyklose yra šie: 

a) elektros srovė; 

b) judantys transporteriai; 

c) darbas su kėlimo įrenginiais; 

d) darbas ant įvairių pakylų; 

e) judančios transporto priemonės; 

f) potencialiai galintys nukristi daiktai; 

g) besisukančios mechanizmų dalys; 

h) triukšmas ir vibracija; 

i) kritimas iš aukščio. 

3.9.2.4. Darbuotojai dirbantys kankorėžių aižyklose privalo dėvėti asmens apsaugos priemones – kaukes, 
saugančias kvėpavimo takus nuo dulkių, apsauginius akinius, darbo pirštines. 

3.9.2.5. Dirbant aižyklose privalo būti užtikrintas ryšys tarp darbuotojų dirbančių prie džiovinimo kameros 
ir prie kankorėžių tiekimo linijos.  

3.9.2.6. Priimant kankorėžius būtina laikytis saugaus atstumo išverčiant ar iškraunant juos iš transporto 
priemonių. Iškraunant kankorėžius draudžiama mėtyti maišus, dėžes iš transporto priemonių priekabų.  

3.9.2.7. Iškraunant, pakraunant talpas su kankorėžiais, sėklomis ar kitus krovinius autokrautuvais būtina 
laikytis bendrų darbo autokrautuvu saugos taisyklių.  

3.9.2.8. Dirbant su elektriniais įrenginiais būtina laikytis bendrųjų darbo su elektriniais prietaisais 
taisyklių. Visus remonto, aptarnavimo darbus galima atlikti tik išjungus elektros srovę. 

3.9.2.9. Atliekant kankorėžių aižyklų techninį aptarnavimą ar remontą įranga privalo būti išjungta ir 
būtina užtikrinti jog ji nebus įjungta. Paleisti aižyklos įrangą galima tik įsitikinus, jog ji yra tvarkinga ir 
nesukels pavojaus dirbantiesiems.  

3.9.2.10. Veikiant kankorėžių aižyklai patalpoje negali būti pašalinių asmenų. 

3.9.2.11. Dirbant kankorėžių aižyklose, būtina vadovautis įrangos gamintojų pateiktomis darbų saugos 
rekomendacijomis. 
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3.9.2.12. Dirbant su sėklų rūšiavimo, džiovinimo ir kitomis mašinomis bei įrengimais būtina vadovautis 
įrangos gamintojų pateiktomis darbų saugos rekomendacijomis. 

 3.9.3 Miško želdinimas, želdinių ir žėlinių priežiūra, jaunuolynų ugdymas 

3.9.3.1. Pagrindiniai profesinės rizikos veiksniai dirbant miško želdinimo, želdinių ir žėlinių priežiūros bei 
jaunuolynų ugdymo darbus  yra šie: 

a) besisukančios ar kitaip judančios mechanizmų dalys; 

b) aštrios darbo priemonės ir įrankiai; 

c) vibracija ir garsas; 

d) šmetamos dujos; 

e) žmogaus kritimas dėl kliuvinio ar slidumo; 

f) gamtos stichija – stiprus vėjas, audra, žaibas; 

g) gyvūnų poveikis – erkių, gyvatės, bitės vapsvos įkandimai; 

h) cheminės medžiagos; 

i) aukšta ir žema temperatūra; 

j) krovinių kilnojimas; 

k) nepatogi darbo padėtis; 

l) krintantys daiktai; 

m) nepatogi darbo padėtis. 

3.9.3.2. Priklausomai nuo atliekamų darbų pobūdžio ir naudojamų mechanizmų bei įrankių, dirbantieji 
dirbantys miško želdinimo darbus privalo dėvėti šias asmens apsaugos priemones: 

a) apsauginės pirštines; 

b) akių ir ausų apsaugas; 

c) nuo dulkių saugančias kaukes; 

d) specialią avalynę. 

3.9.3.3. Prieš pradedant darbus būtina įsitikinti, kad visos darbo priemonės, įranga ir įrankiai yra 
techniškai tvarkingi ir saugūs. 

3.9.3.4. Plotas, kuriame bus vykdomi miško želdinimo darbai, turi būti iš anksto apžiūrėtas ir pavojingos 
vietos (statūs šlaitai, duobės ir kt.) pažymėtos ženklais arba aptvertos, jeigu numatoma, kad tame plote 
bus dirbama traktoriais ar kitomis panašiomis priemonėmis. 

3.9.3.5. Draudžiama dirbti lauke stipriai lyjant, sningant, esant perkūnijai, blogam matomumui. 

3.9.3.6. Dirbant su padargais ar mechanizmais, ant kurių darbo metu privalo būti darbuotojas, būtina 
užtikrinti gerą ryšį tarp darbuotojo ir traktorininko. Prieš pradedant dirbti būtina įsitikinti, kad visi 
darbuotojai yra pasiruošę ir davė atitinkamą ženklą. 

3.9.3.7. Draudžiama būti ant miško sodinimo mašinos agregatui apsisukant, pervažiuojant iš vieno ploto į 
kitą, pervažiuojant kliūtis. 

3.9.3.8. Pernešant dėžes su sodinamąja medžiaga reikia naudoti neštuvus, karučius, prisilaikant bendrųjų 
kėlimo rankomis rekomendacijų, kurio nurodytos šių rekomendacijų 3.8.16. ir 3.8.17. punktuose. 

3.9.3.9. Laikant sodmenis duobėse, kurios yra gilesnės nei 1 metras, būtina sutvirtinti jų sienas. 

3.9.3.10. Dirbant rankiniais sodikliais, minimalus atstumas tarp sodintojų privalo būti 2 metrai. 

3.9.3.11. Atliekant želdinimo darbus rankiniais sodikliais, smeigti įrankius į žemę smūgiu  – draudžiama. 

3.9.3.12. Dirbant visais miško želdinimui naudojamais mechanizmais, mašinomis ir įrankiais būtina laikytis 
gamintojo nurodytų saugaus darbo instrukcijų ir nurodymų. 
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3.9.3.13. Atliekant želdinių ir žėlinių priežiūros darbus rankiniais įrankiais (kirviais, kardais ir kt.) kertami 
medeliai ne storesni nei 10 cm skersmens. 

3.9.3.14. Atliekant želdinių ir žėlinių priežiūros darbus naudojant chemines medžiagas, darbų saugos 
rekomendacijos pateiktos 3.9.7. poskyryje.  

3.9.3.15. Kertant medelius ir krūmus, atstumas nuo kojų iki kirtimo vietos turi būti ne mažesnis nei 0,5 m. 
Dirbant rankiniais įrankiais būtina tvirtai ir stabiliai stovėti.  

3.9.3.16. Kertamą medelį ar krūmą reikia prilaikyti ranka, neįtempiant,  ne arčiau  kaip 0,5 m nuo kirtimo 
vietos. Kertant išlaikyti smailų kampą. 

3.9.3.17. Minimalus atstumas tarp dirbančių rankiniais įrankiais – 15 metrų. 

3.9.3.18. Nukirstus medelius ir krūmus būtina versti tvarkingai į priešingą nuo stovėjimo pusę. 

3.9.3.19. Renkant, nešant žabus, darbo įrankiai privalo būti padėti saugiai ir matomoje vietoje. 

3.9.3.20. Dirbant šlaituose kirtimą būtina pradėti nuo apačios į viršų. 

3.9.3.21. Atliekant želdinių ir žėlinių priežiūros bei jaunuolynų ugdymo darbus krūmapjovėmis su skirtinga 
darbine įranga gali vienas asmuo. Pernešant įrenginį su veikiančiu varikliu, jis turi būti prisegtas prie diržo. 

3.9.3.22. Pavojinga zona apie dirbantįjį krūmapjove – 15 m spinduliu aplink jį (24 pav.). Skirtingai nuo 
pavojingos zonos ribų medkirčiui, kai jos nelieka, nuvirtus medžiui, dirbant su krūmapjove ji išlieka apie 
dirbantįjį tol, kol vyksta darbo procesas. 

 

 

3.9.3.23. Dirbantysis privalo dėvėti apsauginį šalmą (jeigu kertami medeliai, stambesni krūmai) su veido ir 
klausos organų apsauga, apsauginius drabužius ir batus su tvirta priekine dalimi ir neslidžiais padais, 
apsaugines pirštines. Kai krūmapjove šalinami medeliai, neviršijantys žmogaus ūgio ar kita aukšta žolinė 
danga bei atžalos, galima naudoti tik veido apsaugą su apsauginėmis ausinėmis. 

3.9.3.24. Krūmai ar medeliai, augantys grupėmis, pradedami kirsti nuo krašto jų pasvirimo kryptimi. 
Dirbant naudoti tinkamas technologines schemas bei darbo techniką, kvalifikuotai paruoštą bei aštrią 
darbinę įrangą. Naudoti tik specialias darbinės įrangos apsaugas, pritaikytas konkrečiai darbinei įrangai. 

3.9.3.25. Dirbant krūmapjove, draudžiama: 

Pav. 24 Pavojinga zona apie dirbantįjį krūmapjove 

Šaltinis: „Darbas miško valymo pjūklu“ 
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a) tikrinti ar valyti darbinę įrangą varikliui veikiant; 

b) dirbti be darbinės įrangos apsaugos ar su apsauga, skirta ne tai darbinei įrangai; 

c) dirbti su įtrūkusiais diskeliais, nepatikima disko veržle ar pažeistomis valo galvutėmis, su neoriginalia  ar 
nerekomenduota gamintojo darbine įranga;  

d) transportuoti, pernešti krūmapjovę su metaliniais peiliais be ašmenų apsaugos; 

e) pereiti prie kito darbo objekto (medelio ar krūmų grupės) su besisukančiu metaliniu diskeliu; 

f) pjauti disko dalimi tarp „12“ ir „3“ valandos (Pav. 25); 

g) dirbti su netvarkingais krūmapjovės kabinimo diržais arba visai be jų; 

h) pjauti nematant pjovimo disko. 

 

 

3.9.3.26. Parenkant tinkamą diskelio darbinę zoną 6 – 8 cm medeliai nukertami vienu pjūviu. Pjaunant 
šiek tiek įžambiai, dažniausiai nukirsti medeliai nukrenta aukštesnio kelmelio pusėn. 

3.9.3.27. Kertant 8 – 14 cm storio medelius, taikoma panaši pjūvio technika, kaip ir dirbant su grandininiu 
pjūklu – norima versti kryptimi  formuojama pakirta ir pagrindinis pjūvis (Pav. 26). Pakirta šiuo atveju yra 
įprastas diskelio  pjūvis virtimo kryptimi, kuris yra keletu centimetrų žemiau už pagrindinį pjūvį 
priešingoje pusėje. Medelis virs žemesniojo (pakirtos) pjūvio kryptimi. 

 

 

 

 

 

Pav. 25 Pavojinga disko dalis 

Šaltinis: „Darbas miško valymo pjūklu“ 
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Pav. 26 Medelio pjovimo technika krūmapjove 

 
 

 

 

3.9.3.28. Krūmapjove galimas ir pavienių, storesnių nei 14 cm, medelių kirtimas. Šiuo atveju norima versti 
kryptimi diskeliu formuojama dviejų pjūvių „atvirkščia“ pakirta, paliekant apie 1/10 medelio storio pjūvio 
vietoje užtūrą ir  baigiama versti priešingoje pakirtai pusėje pagrindiniu pjūviu (Pav. 27). 

 

 
 

 

 

 

Šaltinis: „Darbas miško valymo pjūklu“ 

Pav. 27 Storesnių medelių kirtimas krūmapjove 

Šaltinis: „Darbas miško valymo pjūklu“ 

Pakirta 

Pagrindinis 
pjūvis 

Horizontali 
įpjova 

Įžambi 
įpjova 

Pagrindinis 
pjūvis 
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 3.9.4 Medienos ir miško kirtimo liekanų smulkinimas 

3.9.4.1. Dirbant su medienos smulkinimo mašinomis būtina laikytis gamintojo nurodytų techninių ir 
saugaus darbo instrukcijų. 

3.9.4.2. Medienos smulkinimo mašinos operatorius privalo turėti reikalingą kvalifikaciją ir tai liudijantį 
pažymėjimą.  

3.9.4.3. Draudžiama smulkinti tokią medieną, kurios matmenys, kreivumas, šakotumas ir kiti parametrai 
neatitinka nurodytų jos eksploatavimo instrukcijoje; 

3.9.4.4. Pavojinga zona aplink medienos smulkinimo mašiną yra 100 m spinduliu. Kitokią pavojingą zoną 
gali nurodyti mašinos gamintojas. Darbo metu pavojinga zona privalo būti pažymėta įspėjamaisiais 
ženklais.  

3.9.4.5. Prieš pradedant dirbti medienos mulkinimo mašinai būtina įsitikinti jog pavojingoje darbo zonoje 
nėra pašalinių asmenų. 

3.9.4.6. Medienos smulkinimo mašiną valdantis operatorius privalo dėvėti asmens apsaugos priemones, 
kurias nurodo mašinos gamintojas. 

3.9.4.7. Medienos smulkinimo mašinos darbo vietoje gruntas turi būti pakankamai stabilus, dirvos 
paviršius lygus. 

3.9.4.8. Medieną į smulkinimo mašinos smulkinimo aparatą galima tiekti tik dirbant jai darbiniu režimu. 
Kai apsisukimų skaičius ima mažėti, medienos tiekimą būtina sustabdyti. Prieš įjungiant smulkinimo 
aparatą būtina įsitikinti, kad jame nėra medienos. 

3.9.4.9. Pradėjus strigti mašinos smulkinimo įrangai, ją būtina kuo greičiau sustabdyti. 

3.9.4.10. Kiekviena medienos smulkinimo mašina privalo turėti smulkinimo aparato apsauginę įrangą. 
Apsauginės įrangos elementus atidaryti ar nuimti galima tik visiškai sustojus smulkinimo įrangai. Po 
remonto ar techninės priežiūros darbų, prieš įjungiant smulkinimo įrangą, apsauginės įrangos elementai 
privalo būti sumontuoti, taip kaip nurodytą mašinos naudojimo instrukcijoje. 

3.9.4.11. Atliekant remonto ar techninės priežiūros darbus mašinos smulkinimo įranga privalo būti 
išjungta. Remonto darbų metu būtina užtikrinti, kad smulkinimo įranga nebus paleista. 

 3.9.5 Medienos žievinimas 

3.9.5.1. Rankiniu būdu mediena žievinama naudojant specialius įrankius. 

3.9.5.2. Visi medienos žievinimui naudojami įrankiai privalo būti tvarkingi. 

3.9.5.3. Atstumas tarp dviejų žievę lupančių darbuotojų turi būti ne mažesnis kaip 2 m. 

3.9.5.4. Su medienos žievinimo įrankiais dirbantis darbuotojas privalo dėvėti pirštines, tvirtus aulinius 
batus. 

3.9.5.5. Žievinant medieną šlaituose, mediena turi būti patikimai įtvirtinta, kad nenusiristų, o darbuotojas 
stovėti aukščiau medienos. 

3.9.5.6. Žievinant medieną mechanizuotai, būtina laikyti mašinų gamintojų nurodytų saugaus darbo 
instrukcijų. 

 3.9.6 Miško gaisrų gesinimas 

3.9.6.1.  Vadovauti miško gaisrų gesinimui turi darbdavio paskirtas miško gaisrų gesinimo vadovas, 
nustatyta tvarka apmokytas, atestuotas ir turintis atitinkamą pažymėjimą. 

3.9.6.2. Gesinant miško gaisrus privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymu 
2002 m. gruodžio 5 d. Nr. IX-1225. 

3.9.6.3. Atvykus į miško gaisrą, gaisrų gesinimo vadovas paskirsto komandos narius ir juos instruktuoja. 
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3.9.6.4. Prieš  pradedant gesinti miško gaisrus gaisrų gesinimo vadovas numato: 

a) valdymo ir saugos posto vietą; 

b) ryšio ir komunikavimo priemones bei būdus tarp darbuotojų; 

c) ryšio priemones su specialiosiomis tarnybomis;  

d) darbuotojų evakuacijos kelius; 

e) saugias zonas darbuotojams ir gaisrų gesinimo įrangai; 

3.9.6.5. Priešgaisrinės komandos nariai privalo: 

a) mokėti gesinti miško gaisrus; 

b) mokėti pažinti gaisrų rūšis; 

c) mokėti naudotis gaisrų gesinimo įranga ir technika; 

d) mokėti naudotis turimomis ryšio ir individualiomis apsaugos priemonėmis; 

e) mokėti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiam; 

f) vykdyti priešgaisrinės komandos vadovo nurodymus. 

3.9.6.6. Pavojingi veiksniai darbuotojams gesinantiems miško gaisrus: 

a) ugnis; 

b) karštis bei karštas oras galintis pakenkti kvėpavimo takams; 

c) skraidančios degančios dalelės; 

d) dūmai; 

e) susižalojimo pavojus ( virstantys medžiai, krintanti medžio dalis, gesinimo įranga, duobės) 

3.9.6.7. Visi darbuotojai gesinantys miško gaisrus privalo turėti ryšio priemones. 

3.9.6.8. Visi darbuotojai gesinantys miško gaisrus privalo dėvėti asmenines apsaugos priemones: 

a) specialius rūbus, saugančius nuo karščio; 

b) šalmus su kaklo apsauga; 

c) specialias pirštines saugančias nuo karščio; 

d) specialius apsauginius batus; 

e) specialias kaukės. 

3.9.6.9. Visos asmens apsaugos priemonės privalo būti sertifikuotos, negali būti pasibaigęs jų naudojimo 
laikas. 

3.9.6.10. Visa gaisrų gesinimo įranga ir priemonės privalo būti techniškai tvarkingos. Naudojantis gaisrų 
gesinimo įranga ir priemonėmis būtina vadovautis, tų priemonių naudojimo instrukcijomis. 

3.9.6.11.  Saugaus elgesio rekomendacijos gesinant miško gaisrus: 

a) gaisro metu, gaisrą gesinantys darbuotojai negali pasitraukti iš darbo vietos be vadovo leidimo, išskyrus 
situacijas kuomet darbuotojo sveikatai ar gyvybei kyla pavojus; 

b) tarp gaisrą gesinančių darbuotojų atstumas turi būti toks, kad jie galėtų vienas kitą matyti, sekti 
gretimai dirbančių judėjimą, palaikyti su jais nuolatinį ryšį, nedelsiant atsitraukti iškilus ugnies apsupimo 
pavojui; 

c) gesinant gaisrą priešugniu, draudžiama būti tarp priešakinės gaisro ir priešugnio linijų.  Sprendimą 
paleisti priešugnį priima vadovas. Gesinti priešugniu galima tik šviesiu paros metu. 
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d) prieš gesinant požeminį gaisrą, reikia nustatyti jo ribas ir atitinkamai pažymėti. Nustatantys požeminio 
gaisro ribas, turi būti aprūpinti smaigais. Pereiti pažymėtą gaisro ribą draudžiama. 

3.9.6.12. Priešgaisrinę miškų apsaugą ir žmonių saugą gaisrų gesinimo metu reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas (1994 m. lapkričio 22 
d. Nr. I-671), VĮ Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus įsakymas „Dėl Bendrosios valstybinės miško 
sistemos įgyvendinimo“. 

 3.9.7 Cheminių ir pavojingų medžiagų naudojimas 

3.9.7.1. Teisės aktas, apibrėžiantis pagrindines sąvokas, susijusias su pavojingomis cheminėmis 
medžiagomis ir preparatais, yra Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas (2000 m. 
balandžio 18d., Nr. VIII-1641. Pagrindiniai norminiai teisės aktai, reglamentuojantys darbą su 
pavojingomis cheminėmis medžiagomis, yra Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymas (2017 m. 
birželio 1 d., Nr. XIII-408), Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai ir Darbuotojų 
apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatai (2016 m., Nr. A1-171/V-438). Pavojingų 
cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijai nustatomi Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų 
klasifikavimo ir ženklinimo tvarkoje (2010 m., Nr. D1-423/V-447). 

3.9.7.2  Dirbant su cheminėmis medžiagomis ir jų mišiniais (preparatais) (toliau – cheminės medžiagos), 
darbdavys privalo: 

a) nustatyti kiekvienoje darbo vietoje esančius pavojingus cheminius veiksnius, 

b) įvertinti jų keliamą riziką darbuotojų saugai ir sveikatai, 

c) numatyti ir įgyvendinti tinkamas prevencines priemones, 

d) apmokyti darbuotojus saugiai dirbti. 

Pagrindinis informacijos šaltinis, padedantis įvykdyti šias užduotis, yra naudojamų cheminių medžiagų 
saugos duomenų lapai. Saugos duomenų lapas – nustatyto turinio informacija apie cheminę medžiagą ar 
preparatą, kuria remiantis galima imtis reikalingų priemonių, susijusių su žmonių sveikatos apsauga, 
sauga darbo vietoje ir aplinkos apsauga.  

3.9.7.3. Bendrosios rekomendacijos dirbant su pavojingomis cheminėmis medžiagomis: 

a) naudojant augalų apsaugos priemonės ir trąšas, reikia laikytis saugaus naudojimo ir transportavimo 
reikalavimų, kuriuos nurodo gamintojas saugos duomenų lape; 

b) darbus, kuomet naudojami augalų apsaugos produktai, gali atlikti asmenys, baigę specialius         
mokymus ir turėti galiojantį pažymėjimą; 

c) dirbant su cheminėmis medžiagomis, darbus gali vykdyti mažiausiai dviejų žmonių komanda; 

d) naudojant chemines medžiagas darbo teritorija privalo būti pažymėta specialiais ženklais ir užtikrinta, 
kad į ją nepatektų pašaliniai asmenys; 

e) ruošiant tirpalus būtina laikytis nurodymų esančių ant cheminių medžiagų pakuočių bei būtina išlaikyti 
reikalingas tirpalų koncentracijas; 

f) rekomenduojama numatyti reikalingą tirpalo kiekį, vengti cheminių medžiagų likučių; 

g) negalima liesti cheminio mišinio rankomis; 

h) saugoti akis, odą, kvėpavimo takus nuo kontakto su cheminėmis medžiagomis. 

i) dėvėti tinkamus apsauginius rūbus; 

j) po darbo plauti rankas ir veidą muilu ir šiltu vandeniu; 

k) pakeisti rūbus, ant kurių pateko cheminės medžiagos; 

l) naudojamos cheminių medžiagų paskleidimo priemonės ir įranga privalo būti techniškai tvarkingi, ypač 
jungčių sandarumas, vamzdžių praeinamumą ir purkštukai. Purkštuvai privalo turėti galiojančius patikros 
sertifikatus; 

m) nepūsti burna užsikimšusias purkštuvų detales; 

n) naudojant chemines medžiagas negerti, nevalgyti  ir nerūkyti; 
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o) prieš ar darbo metu nevartoti alkoholio; 

p) nepanaudotas chemines medžiagas laikyti tik tam skirtuose induose; 

r) saugoti chemines medžiagas nuo pašalinių; 

s) išsiliejus cheminėms medžiagoms į aplinką būtina imtis priemonių, kad šios medžiagos būtų kuo 
greičiau surinktos ir neutralizuotos; 

t) įvykus nelaimingam atsitikimui, kuomet žmonių sveikatai kyla pavojus, būtina nukentėjusiajam suteikti 
pirmąją medicininę pagalbą, prireikus iškviesti gydytoją, apie įvykį pranešti darbdaviui. Būtina išsaugoti 
nepakeistą nelaimingo atsitikimo vietą, jei tai nekelia grėsmės darbuotojų ir aplinkinių žmonių sveikatai. 

3.9.7.4. Cheminių medžiagų saugaus sandėliavimo rekomendacijos:  

a) cheminės medžiagos (augalų apsaugos priemonės, trąšos ir kita) privalo būti laikomos specialiose  
patalpose; 

b) būtina užtikrinti, kad į patalpas nepatektų pašaliniai asmenys; 

c) įspėjamasis ženklas (įspėjimas apie pavojus) turi būti tvirtinamas ant patalpų durų akių lygyje; 

d) po įspėjamuoju ženklu užrašoma: „AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTAI IR TRĄŠOS“; 

e) patalpoje turi būti cheminės medžiagos gamintojo reikalaujama temperatūra; 

f) patalpoje turi būti įrengta vėdinimo sistema; 

i) per langus negali patekti tiesioginiai saulės spinduliai; 

j) patalpoje turi būti bendrojo pagalbos centro ir sveikatos priežiūros įstaigos telefono numeriai; 

k) cheminės medžiagos laikomos originalioje pakuotėje su įskaitomomis etiketėmis; 

l) cheminės medžiagos surūšiuojamos pagal tipą, pavadinimą ir toksiškumą; 

m) tuščias pakuotes reikia laikyti atskiroje vietoje; 

n) patalpose draudžiama laikyti maistą, vaistinius preparatus, drabužius, asmeninius daiktus; 

o) draudžiama sandėliuoti amonio nitratą kartu su kitomis trąšomis. 


