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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 56 straipsnio 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos darbuotojq saugos ir sveikatos istatymo 13 straipsnio 2 dalimi bei
Kenksmingr¿ veiksniq valdymo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2018 m. gruodZio 12 d. nutarimu Nr. 1300 ,,Del Lietuvos Respublikos
vidaus tarnybos statuto igyvendinimo" :

1. S u dara u Darbuotojqsaugos irsveikatoskomitet4(toliau-Komitetas) tokios
sudeties:

1.1. Rokas Luko5aitis Kalêjimq departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo
centro (toliau Moþmo centras) Veiklos
organizavimo ir turto valdymo skyriaus vedejas;
(Komiteto pirmininkas) ;

Specialiqjq kompetencijr¿ ugdymo skyriaus
patarejas;

Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus
personalo inspekforö;
Specialiqiq kompetencijq ugdymo skyriaus
profesijos mokytojas.

2. S k i r i u Komiteto sekretoriumi Komiteto narç - Zin4 Stasiulionienç, Veiklos
organzaiwro ir turto valdymo skyriaus personalo inspekforç.

3. T vi rtinu pridedam4Darbuotdr¡ saugos irsveikatos komiteto darbo reglament4
(toliau - Darbo reglamentas).

4.Pavedu:
4.1. Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus personalo inspektorei Zinaí

Stasiulionienei su Siuo isakymu Komiteto pirminink4 ir narius supaZindinti pasira5ytinai;
4.2. Specialiqjq kompetencijq ugdymo profesijos mokytojui Jauniui Stankeviðiui Siuo

isakymu patvirtint4 Darbo reglament4 paskelbti Mokymo centro interneto svetaiñêje.

1.2. Algirdas Narkeviöius

1.3. Zina Stasiulioniene

1.4. Edvard Zenewë,

Direktore Karolina Vozbutaite
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KALEJMU DEPARTAMENTO PRIE
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS MOKYMO CENTRO

DARBUOTOJU SAUGOS IR SVEIKATOS KOMITETO
DARBO REGLAMENTAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

L Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo
centro (toliau - Mokymo centras) Darbuotojq saugos ir sveikatos komiteto darbo reglamentas (toliau
- Reglamentas) nustato pataisos pareigunq, darbuotojq, dirbanðiq pagal darbo sutartis (toliau kartu -

.- ,r-: Darbuotojai) ir Mokymo centro kursantq (toliau - Kursantai) Darbuotoiq saugos ir sveikatos komiteto
(toliau - Komitetas) uZdavinius, funkcijas, teises, jo sudarym4 ir darbo orgatrjzavim4.

2. Komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos vidaus tarnybos statutu (toliau - Statutas), Lietuvos Respublikos darbuotojq saugos ir
sveikatos istatymu (toliau - Darbuotojq saugos ir sveikatos istatymas), Darbuotojq saugos ir sveikatos
komitetq bendraisiais nuostatais, Kenksmingq veiksniq valdymo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos
apraðu, Profesines rizikos vertinimo bendraisiais nuostatais, kitais teises aktais, reglamentuojanðiais
darbuotojq sau$4 ir sveikat4, ir Siuo Reglamentu.

3. Siame Reglamente vartojamos s4vokos atitinka Statute, Darbuotojq saugos ir sveikatos
istatyme ir kituose teisès aktuose vartojamas s4vokas.

II SKYRIUS
KOMITETO SUDARYMO TVARKA

4. Komiteto narius deleguoja:
4.1. Moþmo centro direktorius;
4.2. D arbuotoj q atstovai.
5. Komitetas sudaromas dviSaliu principu - ið vienodo skaiðiaus Moþmo centro

direktoriaus skirtq Darbuotojq ir Darbuotojq pasiülytq atstovq (toliau - Salys). Komiteto nariq
skaiðius - 4 (po 2 atstovus ið kiekvienos Salies).

6. Komitetas sudaromas Mokymo centro direkforiaus isakvmu.

III SI(YRIUS
KOMITETO UZDAVINIAI IR FUNKCIJOS

7. Komiteto uZdavinys - konsultuoti Darbuotojq tarnybos / darbo aplinkoje ir Kursantq
moþmosi aplinkoje pasirei5kianðiq cheminiq, biologiniq, fizikiniq, ergonominiq, psichosocialiniq
ar fiziniq rizikos veiksniq, kurie gali sukelti ligq,, taip pat ir profesinç, ir kuriq poveikis gali büti
pavojingas gyvybei (toliau - Kenksmingi veiksniai), valdymo, saugos ir sveikatos priemonir¡
planavimo, organizavimo, igyvendinimo ir saugos ir sveikatos uZtikrinimo kontroles klausimais
Mokymo centre.

8. Komitetas, igyvendindamas Sio Reglamento 7 punkte nurodyt4 :uùdavini:
8.I. analizuoja incidentq, nelaimingq atsitikimq ar profesiniq ligq Moþmo centre

prieZastis ir aplinþbes;
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8.2. vertina, kaip Mokymo centre uZtikrinama sauga ir sveikata ir igyvendinamos saugos
ir sveikatos uztikrinimo priemonès;

8.3. dalyvauja vertinant Mokymo centro Kenksmingus veiksnius arba vertina
Kenksmingq veiksniq ivertinimo rezultatus;

8.4. vertina, kaip Mokymo centre laikomasi teises aktq nustatytq saugos ir sveikatos
reikalavimq;

8.5. vertina, kaip Mokymo centre laikomasi Darbuotojq ar Kursantq instruktavimo ir
moþmo bei saugos ir sveikatos klausimais tvarkos;

8.6. vertina, ar Mokymo centre tinkamai organizuojami Darbuotojq privalomi periodiniai
profilaktiniai sveikatos patikrinimai;

8.7. vertina, kaip Darbuotojai ir Kursantai aprüpinami buities, sanitarinömis ir higienos
patalpomis;

8.8. vertina kaip Darbuotojai ir Kursantai aprupinami asmeninêmis apsaugos
priemonèmis;

8.9. vertina Mokymo centro Kenksmingq veiksnir¿ valdymo planq;
8.10. atlikçs Reglamento 8.1-8.9 papunkðiuose nurodytus vertinimus, rengia Mokymo

centro direkforiui ataskait4 apie Kenksmingq veiksniq valdymo igyvendinimo tobulinim4, saugos ir
sveikatos gerinim4 ir prireikus teikia pasiülymus dèl teises aktq, susijusiq su sauga ir sveikata, ir su
Kenksmingq veiksniq valdymu, tobulinimo;

8.11. nagrinèja kitus su Kenksmingq veiksniq valdymu bei sauga ir sveikata susijusius
klausimus.

IV SKYRIUS
KOMITETO TEISES

9. Komitetas, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi teisç:
9.1. svarst¡rti Mokymo centro lokalinius teises aktq projektus Darbuotojq saugos ir

sveikatos aspektu, teikti pastabas, pasiulymus del jq tobulinimo, priemimo ir igyvendinimo;
9.2. nagrinöti savo posedZiuose informacrj4 apie tai, kaip laikomasi reikalavimq

Darbuotojq saugai ir sveikatai gerinti;
9.3. kviesti valstybes institucijq ir istaigq atitinkamq sriõiq specialistus nagrineti

Komiteto svarstomus klausimus;
9.4. dalyvauti (stebeti) ivykiq Mokymo centre, del kuriq Darbuotojai ir kursantai patfuia

Zal4 sveikatai, tyrimo procese.

V SI(YRIUS
KOMITETO DARBO ORGNIZAVIMAS

10. Komiteto veikl4 organizuoja ir jam vadovauja Komiteto pirmininkas, paskirtas
Moþrno centro direkforiaus isakymu.

11. PosedZiams pirmininkauja Komiteto pirmininkas. Jeigu Komiteto pirmininkas
nedalyvauja posedyje, pirmininko funkcijas atlieka vienas to paties Komiteto narys, uZ kuri balsuoja
daugiau kaip puse Komiteto narir¿.

12. Komiteto posedZius Saukia ir organizuoja Komiteto sekretorius, paskirtas Mokymo
centro direktoriaus isakymu. Komiteto sekretorius yra Komiteto narys.

13. Rengiamo Komiteto posedZio medùiagq (darbotvarkiq projektus) sekretorius
elektroniniu pa5tu i5siunðia Mokymo centro direktoriui ir Komiteto nariams ne vèliau kaip likus 5
kalendorinems dienoms iki numatomo Komiteto posedZio.

14. Komiteto posédZiai organizuojami pagal poreiki, bet ne reõiau kaip vien4 kart4 per
ketvirti.
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15. Neeiliniai Komiteto posedZiai Saukiami Moþmo centre ivykus mirtinam, sunkiam ar
grupiniam nelaimingam atsitikimui, pasirei5kus ümiai profesinei ligai, ivykus avarijai ar gaisrui jq
prieZastims apsvarstyti ,taip patpasiülius Komiteto pirmininkui arbadaugumai Komiteto nariq.

16. Komiteto posedZiams svarstyti konkreðius klausimus teikia Komiteto nariai.
Klausimas itraukiamas i darbotvarkç, kai jo svarstymui pritaria dauguma Komiteto nariq.

17. Komiteto posêdis yra teisetas, jeigu jame dalyvauja ne maùíatkaip 213 Komiteto
na.riq.

18. Komitetas savo veikloje vadovaujasi patvirtintu Komiteto veiklos planu ir posedZius
organizuoj a plane numatytu periodi5kumu.

19. Komiteto sprendimai priimami, kai jiems pritadranemaùiaukup2l3 Komiteto nariq.
Komitetui svarstomu klausimu nepriêmus sprendimo, klausimo svarstymas atidedamas kitam
posêdZiui.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Komitetas yra Moþmo centro direktoriaus patariamasis organas igyvendinant
Darbuotojq saugos ir sveikatos politik4 Moþmo centre.

21. Komiteto nariq darbas Komiteto posedZiuose laikomas darbo laiku.
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