
 

 

ASMENŲ, ATLIEKANČIŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBOS 

FUNKCIJAS, MOKYMO TEMOS 
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1. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TEISINĖ BAZĖ 

1.1. Darbuotojų sauga ir sveikata  

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo paskirtis, darbuotojų saugos 

ir sveikatos viešasis administravimas, darbdavio pareiga ir jos realizavimas įmonėje – 

darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimo įmonėje organizavimas ir 

bendrieji darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo principai, kuriais privalo vadovautis 

darbdavys, siekdamas apsaugoti darbuotojus nuo esamų ar galimų profesinės rizikos 

veiksnių poveikio; darbdavių ir darbuotojų atstovų bendradarbiavimas įmonėje 

įgyvendinant nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemones, 

bendrieji reikalavimai darbo vietoms įrengti, privalomi darbuotojų sveikatos patikrinimai 

(tikslas ir jų organizavimas),darbdavio ir darbuotojų veiksmai kilus pavojui ir pirmosios 

pagalbos organizavimas įmonėje, darbdavio teisės ir pareigos užtikrinant darbuotojų 

saugos ir sveikatos reikalavimus, darbuotojų pareigos ir teisės, siekiant, kad būtų 

sudarytos saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos, darbuotojų saugos ir 

sveikatos būklės vertinimo principai, profesinės rizikos vertinimas, nelaimingų atsitikimų 

darbe ir profesinių ligų tyrimas. Pavojingų darbų organizavimas ir vykdymas 

1.2. Potencialiai pavojingi įrenginiai 

Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo paskirtis ir 

taikymas, potencialiai pavojingų įrenginių (toliau – įrenginiai) techninės būklės 

tikrinimas, nuolatinė priežiūra, įrenginių, kuriems taikoma Lietuvos Respublikos 

potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo nustatyta priežiūra, grupės, įrenginių 

priežiūros organizavimas, Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registras, įgaliotos 

įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos ir jų funkcijos, įrenginių savininkų pareigos 

ir teisės, nuolatinės įrenginių priežiūros paslaugas teikiančių įmonių licencijavimas 

1.3. Techniniai reglamentai ir jų reikalavimai į rinką tiekiamoms asmeninėms apsaugos 

priemonėms, įrenginiams ir kitoms darbo priemonėms  

1.4.  Esminiai Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir kitų darbuotojų 

saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimai  

1.4.1. Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo reikalavimai 

Darboviečių įrengimo, naudojamų darbo įrenginių, darbuotojų, dirbančių potencialiai 

sprogioje aplinkoje, saugos, pavojingų darbų organizavimo, saugos ir sveikatos ženklų 

įrengimo darbovietėse, darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis, 

buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo, darboviečių statybvietėse įrengimo, 

saugių ir sveikų darbo sąlygų žvejybos laivuose, saugaus darbo organizavimo ir darbo 

vietų įrengimo naudingųjų iškasenų gavybos įmonėse, krovinių tvarkymo rankomis, darbo 

su videoterminalais 
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1.4.2. Profesinės rizikos veiksniai darbo vietose, jų poveikis darbuotojų sveikatai  

Fizikiniai veiksniai (triukšmas, vibracija, elektromagnetiniai laukai, dirbtinė optinė 

spinduliuotė, apšvieta, mikroklimatas). Cheminiai veiksniai. Kancerogenai ir mutagenai, 

asbestas. Biologiniai veiksniai. Fiziniai veiksniai. Ergonominiai veiksniai. 

Psichosocialiniai veiksniai 

1.5. Profesinės rizikos vertinimas ir rezultatų įforminimas, profesinės rizikos šalinimo ar 

mažinimo priemonės 

Bendrieji profesinės rizikos vertinimo principai ir reikalavimai. Kompetencijos 

reikalavimai profesinės rizikos veiksnių tyrimo įstaigoms. Profesinės rizikos vertinimo 

rezultatų įforminimas. Profesinės rizikos šalinimo ar mažinimo priemonių nustatymas, jų 

įgyvendinimo plano parengimas, priemonių veiksmingumo ir pakankamumo nustatymas 

1.6. Ypatingos rizikos grupėms priskiriamų darbuotojų kategorijos 

1.6.1. Asmenys iki aštuoniolikos metų, jų įdarbinimas, sveikatos patikrinimai, darbo laikas, 

draudžiami dirbti darbai ir jų sveikatai kenksmingi, pavojingi veiksniai 

1.6.2. Nėščios, neseniai pagimdžiusios ar krūtimi maitinančios darbuotojos, joms kenksmingos 

darbo sąlygos ir pavojingi veiksniai  

1.6.3. Neįgalūs asmenys, jų įdarbinimas, darbo sąlygos, sveikatos patikrinimai, darbo laikas 

1.7. Darbuotojų, dirbančių nuotolinį darbą, ir laikinųjų darbuotojų sauga 

1.8. Darbuotojų instruktavimas ir mokymas, atestavimas 

1.9. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba įmonėje, jos funkcijos 

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų paskyrimas ar įmonės darbuotojų saugos ir 

sveikatos tarnybos steigimas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų bei profesinės 

sveikatos specialistų skaičius įmonėje, jų funkcijos, pareigos ir teisės 

2. NELAIMINGI ATSITIKIMAI DARBE IR PROFESINĖS LIGOS BEI JŲ 

PREVENCIJA 

2.1. Nelaimingi atsitikimai darbe, jų tyrimas ir apskaita. Dažniausios nelaimingų atsitikimų 

darbe priežastys, ekonominės veiklos rūšys, kurių įmonėse įvyksta daugiausia nelaimingų 

atsitikimų darbe, prevencijos priemonės 

2.2. Profesinės ligos, jų atsiradimo priežastys ir nustatymo tvarka. Profesinių ligų priežasčių 

tyrimas. Dažniausios profesinių ligų priežastys, profesijos, kurių darbuotojai dažniausiai 

suserga profesinėmis ligomis. Prevencijos priemonės 

3. BENDROSIOS ŽINIOS APIE TARPTAUTINĖS TEISĖS REIKALAVIMUS IR 

ORGANIZACIJAS  

Europos Sąjungos ir Tarptautinės darbo organizacijos norminiai teisės aktai (reglamentai, 

direktyvos, konvencijos, rekomendacijos, standartai), jų ryšys su Lietuvos Respublikos 

norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais darbuotojų saugą ir sveikatą, ir taikymo 

principai 
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4. GAISRINĖS SAUGOS IR APSAUGOS NUO ELEKTROS ORGANIZAVIMAS 

ĮMONĖJE 

Gaisro gesinimo organizavimas. Darbuotojų evakavimo organizavimas ir evakavimo 

planai. Avarijų prevencija ir likvidavimo planai. Elektros srovės poveikis ir keliamas 

pavojus žmogui. Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių bendrieji reikalavimai 

5. SOCIALINIS DIALOGAS ĮMONĖJE SUDARANT SAUGIAS IR SVEIKATAI 

NEKENKSMINGAS DARBO SĄLYGAS 

Socialinio dialogo dalyviai įmonėje.Darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai, įmonių 

darbuotojų saugos ir sveikatos komitetai ir jų funkcijos 

6. DARBUOTOJŲ DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR 

PROFESINIŲ LIGŲ 

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas, nelaimingų atsitikimų 

darbe ir profesinių ligų tyrimas 

7.  DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TEISĖS AKTAI ĮMONĖSE 

Instrukcijos. Darbo tvarkos taisyklės. Pareigybių aprašymai 

8. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMŲ 

LAIKYMOSI KONTROLĖ  

Valstybinės darbo inspekcijos funkcijos, inspektorių teisės ir pareigos, teisės aktai 

 

 

 


