
KAIP?  
ePerehdytys kursas išlaikomas internetu. Sėkmin-
gai išlaikytas kursas galioja visose statybvietėse 
12 mėnesių.  Duomenys apie sėkmingai išlaiky-
tą kursą iškart išsaugomi Abonento Pasiekimų 
registre, o darbo vietoje juos lengva patvirtinti 
Pranašumų kortele, pvz., pasinaudojus nemoka-
ma mobiliąja programa. 

KAS TAI? 
ePerehdytys tai statybų sektoriuje sukur-
tas naujas mokymo kursas apie bendrąją 
darbo saugą. Internetinis kursas ePerehdy-
tys atitinka dabartinį bendrojo pobūdžio 
mokymo kursą, o darbo vietoje galima 
susipažinti su darbo saugos reikalavimais 
konkrečioje statybvietėje bei jos ypatumais.  

ePerehdytys - Saugumas tinkle

ePerehdytys sukurtas bendradarbiaujant su statybų sektoriaus kompanijomis, organizacijomis ir valstybės institucijomis. 
Už nuolatinį paslaugos tobulinimą ir atnaujinimą atsako bendrovė Rakennusmedia, priklausanti statybų sektoriaus  
interesus atstovaujančiai bendrijai RT. ePerehdytys yra RT vykdomos programos „Nulis nelaimių 2020“ dalis. 

eperehdytys.info

 9 Taupo laiką ir išlaidas
 9 Galioja visose statybvietėse
 9 Visiems tas pats kursas gimtąja kalba
 9 Duomenys apie išlaikymą prieinami kompiuteriu 

ir visomis mobiliomis priemonėmis
 9 Turinys visada atitinka naujausius reikalavimus 

ir įstatymus
 9 Darbo sauga gerėja, nelaimingi įvykiai retėja
 9 Saugaus darbo įpročiai didina darbo našumą ir kokybę

ePerehdytys pranašumai:



ePerehdytys lengva naudoti. Kursas laikomas užsire-
gistravus ePerehdytys tinklaraštyje tablete, telefonu ar 
kompiuteriu. 

Naudotojas nurodo tapatybę Pranašumų kortelės 
arba įmonės registro ir mokesčių mokėtojo numeriu. 
Įmonė turi naudotis nemokama Abonento paslauga 
“Ilmoita”. “Ilmoita” sistemoje išsaugomas darbuotojo 
mobiliojo ryšio numeris, kurį reiks pateikti nurodant 
tapatybę.

Daugelis darbuotojų gali išlaikyti ePerehdytys kursą 
gimtąja kalba.  Be suomių kursas prieinamas estų, la-
tvių, lietuvių, lenkų, rusų, anglų, greitai ir švedų kal-
bomis.

ePerehdytys užduotys atliekamos per pusvalandį, po 
to laikomas testas. Norint sėkmingai išlaikyti kursą, 
reikia teisingai atsakyti į 90 procentų klausimų. 

Duomenys apie sėkmingai išlaikytą kursą iškart iš-
saugomi Abonento Pasiekimų registre, o darbo vie-
toje juos lengva patvirtinti Pranašumų kortele, pvz., 
pasinaudojus nemokama mobiliąja programa. 
Iš Pasiekimų registro galima įdiegti ir integraciją į pa-

tekimo į statybvietę kontrolės sistemą. Jei įmonė nau-
dojasi Pasiekimų registro duomenimis, ji gali elektro-
niniu būdu pasiekti išsamius duomenis ir apie kitas 
darbuotojų kompetencijas.  

Didink saugumą ir taupyk

ePerehdytys atitinka bendrųjų saugos reikalavimų 
mokymų dalį, kurią Valstybinė administracinė tarny-
ba taip pat pripažįsta. Konkrečios statybvietės darbo 
saugos mokymai tebeišlieka darbo vietoje. ePerehdy-
tys taip pat negali pakeisti dabartinės Darbo saugos 
kortelės.

ePerehdytys kursą apmoka darbdavys. Metinė kaina -               
24 eurai vienam darbuotojui. RT įmonėms narėms 
taikoma 50 procentų nuolaida. Įmonė gerokai sutau-
po, nes pakanka, kad visoms statybvietėms galiojantis 
bendrosios darbo saugos kursas išlaikomas kartą per 
metus. Vidutinio dydžio subrangovinėje įmonėje gali-
ma sutaupyti net dešimtis tūkstančių eurų per metus. 
Be to, darbuotojai nešvaisto laiko nuolatiniams pa-
našaus turinio mokymams skirtingose darbo vietose. 
Tad ePerehdytys taupo ir darbuotojų laiką.

Taip veikia ePerehdytys

Susipažink ir pasinaudok ePerehdytys.info
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ePerehdytys 
išlaikytas 

Prieš pradedant darbą statybvietėje Darbo vietoje

Yleisperehtys suoritettu 
ePerehtyksellä

Duomenys matomi
Pranašumų kortelėje

Konkrečios statybvietės 
darbo saugos mokymai 

• išlaikymas trunka apie pusvalandį
• atitinka bendruosius darbo saugos mokymus
• galioja visose statybvietėse
• išlaikomas kartą per metus


