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TIPINIAI BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR
SVEIKATOS KOMITETO NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tipiniai  bausmių vykdymo sistemos  įstaigos  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos  komiteto
nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos  ir  jam  pavaldžios  įstaigos  (toliau  –  įstaiga  arba  darbdavys)  darbuotojų  saugos  ir
sveikatos  komiteto  (toliau  –  Komitetas)  sudarymo  tvarką,  kompetenciją,  darbo  organizavimo
tvarką.

2. Šie Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos
įstatymo  nuostatomis,  Kenksmingų  ir  pavojingų  veiksnių  valdymo  ir  priemokos  už  darbą,  kai
vidaus tarnybos sistemos pareigūną veikia kenksmingi ir (ar) pavojingi veiksniai, dydžio nustatymo
ir  jos  skyrimo  vidaus  tarnybos  sistemoje  tvarkos  aprašu,  patvirtintu  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1300 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos
statuto įgyvendinimo“, Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų bendraisiais nuostatais, patvirtintais
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. A1-
502 ,,Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų bendrųjų nuostatų patvirtinimo“.

3. Nuostatose vartojamos sąvokos: 
3.1.  Darbuotojas –  įstaigos  pareigūnas,  karjeros  valstybės  tarnautojas  ir  darbuotojas,

dirbantis pagal darbo sutartį.
3.2.  Darbuotojų atstovai – įstaigoje  veikianti  profesinė sąjunga,  o jei  tokios profesinės

sąjungos nėra – šakinė profesinė sąjunga,  kuriai  susirinkime suteikta  darbuotojų  atstovavimo ir
gynimo funkcija, arba darbo taryba, jei atstovavimo darbuotojams ir jų gynimo funkcija susirinkime
nesuteikta šakinei profesinei sąjungai.

4.  Kitos  šiuose  Nuostatuose  vartojamos  sąvokos  atitinka  Lietuvos  Respublikos  darbo
kodekse,  Lietuvos  Respublikos  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos  įstatyme,  Lietuvos  Respublikos
vidaus tarnybos statute, Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatyme ir kituose teisės aktuose
vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS
KOMITETO SUDARYMO TVARKA

5. Komitetas  sudaromas  dvišaliu  principu  –  iš  vienodo  skaičiaus  darbdavio  atstovų  ir
darbuotojų  atstovų saugai  ir  sveikatai.  Komiteto  narių  skaičių  bendru  sutarimu nustato  įstaigos
vadovas ir darbuotojų atstovai.

6. Darbdavio atstovais Komitete įstaigos vadovo įsakymu skiriami įstaigos administracijos
darbuotojai, kurie įgyvendina darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus įstaigoje.

7. Komiteto pirmininkas – įstaigos vadovas ar jo paskirtas asmuo. Komiteto nariais išrinkti
darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai tarpusavyje išsirenka Komiteto sekretorių.
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8. Darbuotojų atstovai Komitete renkami iš darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai darbuotojų
kolektyvo susirinkime (toliau – susirinkimas), kurį organizuoja darbdavys, suderinęs su darbuotojų
atstovais susirinkimo laiką ir vietą. Susirinkime nustatomas darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai
įgaliojimų laikas.

9.  Darbuotojų  atstovų  saugai  ir  sveikatai  rinkimus  bei  darbuotojų  atstovų  į  Komitetą
rinkimus  susirinkime  organizuoja  darbuotojų  atstovai.  Jeigu  įstaigoje  nėra  darbuotojų  atstovų,
darbuotojų  atstovų  saugai  ir  sveikatai  rinkimus  bei  darbuotojų  atstovų  į  Komitetą  rinkimus
susirinkime organizuoja darbdavys.

10. Darbuotojų atstovai iki susirinkimo konsultuodamiesi su darbuotojais, sudaro kandidatų
į darbuotojų atstovus saugai ir sveikatai sąrašą ir ne vėliau kaip prieš penkias dienas iki susirinkimo
dienos  šį  sąrašą  viešai  paskelbia  darbuotojams įstaigos informaciniuose  stenduose  ir  (ar)  kitu
darbuotojams priimtinu būdu.

11.  Įstaigos  padalinių  ir  darbuotojų,  kuriems  atstovauja  darbuotojų  atstovas  saugai  ir
sveikatai,  skaičių,  suderinę su darbdaviui  atstovaujančiu asmeniu,  nustato darbuotojų atstovai,  o
jeigu jų nėra – susirinkimas. Jeigu įstaigoje yra daugiau kaip vienas darbuotojų atstovas saugai ir
sveikatai, vienas iš jų susirinkime balsų dauguma išrenkamas vyresniuoju darbuotojų atstovu saugai
ir sveikatai ir koordinuoja visų įstaigos darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai veiklą.

12.  Darbuotojų  atstovais  saugai  ir  sveikatai  bei  iš  jų  Komiteto  nariais  išrenkami  tie
darbuotojai, už kuriuos balsuoja daugiau susirinkime dalyvaujančių darbuotojų.

13.  Darbuotojų  atstovai  raštu  informuoja  įstaigos  vadovą  apie  susirinkime  išrinktus
Komiteto narius. Darbuotojų atstovai kartu su įstaigos vadovu nustato pirmojo Komiteto posėdžio,
kuriame numatoma spręsti Komiteto veiklos organizacinius klausimus (tvirtinti Komiteto veiklos
planą), datą.

14. Komiteto sudėtis tvirtinama įstaigos vadovo įsakymu.

III SKYRIUS
KOMITETO KOMPETENCIJA

15.  Komiteto  uždavinys  –  analizuoti  ir  teikti  įstaigos  vadovui  pasiūlymus  bei  išvadas
aktualiais  įstaigos  kenksmingų  ir  pavojingų  veiksnių  valdymo,  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos
priemonių planavimo, organizavimo, įgyvendinimo bei darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo
kontrolės klausimais.

16. Komitetas pagal savo kompetenciją:
16.1.  analizuoja  incidentų,  nelaimingų atsitikimų ar  profesinių ligų įstaigoje  priežastis  ir

aplinkybes;
16.2.  vertina,  kaip  įstaigoje  užtikrinama  darbuotojų  sauga  ir  sveikata,  ir  įstaigos

įgyvendinamas darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo priemones;
16.3. dalyvauja atliekant rizikos vertinimą įstaigoje arba vertina šio vertinimo rezultatus;
16.4. vertina, kaip įstaigoje laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų,

ir šių reikalavimų laikymosi kontrolę;
16.5.  vertina,  kaip  įstaigoje  laikomasi  darbuotojų  ar  kursantų  instruktavimo  ir  mokymo

darbuotojų  saugos  ir  sveikatos  klausimais  tvarkos,  teikia  pasiūlymus  įstaigos  vadovui  dėl  jos
tobulinimo;

16.6.  vertina,  ar  įstaigoje  tinkamai  organizuojami  darbuotojų  privalomi  sveikatos
patikrinimai,  teikia  pasiūlymus  įstaigos  vadovui  dėl  prevencinių  darbuotojų  sveikatos  gerinimo
priemonių;

16.7.  vertina,  kaip  darbuotojai  ar  kursantai  aprūpinami  buities,  sanitarinėmis  ir  higienos
patalpomis;
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16.8. vertina, kaip darbuotojai ar kursantai aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis
bei nustatytą šių priemonių priežiūros vykdymą;

16.9. vertina įstaigos kenksmingų ir pavojingų veiksnių valdymo planą;
16.10. svarsto, kaip gerinti darbuotojų saugą ir sveikatą darbo vietose, sudarant, keičiant ar

papildant kolektyvinę sutartį;
16.11.  gavęs  darbuotojo  ar  darbdavio  prašymą,  nagrinėja  kilusius  nesutarimus  tarp

darbuotojo ir darbdavio dėl darbuotojo atsisakymo dirbti;
16.12.  esant  poreikiui,  teikia  konsultacijas  kenksmingų  ir  pavojingų  veiksnių  valdymo

klausimais kitų įstaigų Komitetams;
16.13.  įstaigos  vadovo  pavedimu  apibendrina  kitų  įstaigų  Komitetų  pateiktą  informaciją

kenksmingų ir pavojingų veiksnių valdymo klausimais;
16.14. nagrinėja kitus su kenksmingų ir pavojingų veiksnių valdymu, darbuotojų sauga ir

sveikata susijusius klausimus;
16.15.  atlikęs  Nuostatų  16.1–16.14  papunkčiuose  nurodytus  veiksmus,  teikia  įstaigos

vadovui pasiūlymus dėl kenksmingų ir pavojingų veiksnių valdymo tobulinimo, darbuotojų saugos
ir sveikatos gerinimo ir prireikus – pasiūlymus dėl šios srities teisės aktų tobulinimo.

IV SKYRIUS
KOMITETO NUTARIMAI

17.  Svarstomais klausimais Komitetas priima nutarimus, su kuriais Komiteto pirmininkas
supažindina darbdavį. Darbdaviui Komiteto nutarimai yra rekomendacinio pobūdžio.

18.  Komiteto  nutarimai  priimami,  kai  jiems pritaria  ne mažiau kaip 2/3 Komiteto narių.
Komitetui  svarstomu  klausimu  nepriėmus  nutarimo,  klausimo  svarstymas  atidedamas  kitam
posėdžiui.

V SKYRIUS
KOMITETO DARBO ORGANIZAVIMAS

19.  Komiteto  veiklą  organizuoja  ir  jam vadovauja  Komiteto  pirmininkas.  Kai  Komiteto
pirmininkas laikinai negali vykdyti savo funkcijų, veiklai vadovauja Komiteto pirmininko įgaliotas
Komiteto narys. Įgaliojimas atlikti Komiteto pirmininko funkcijas gali būti įformintas ir pateiktas
elektroninio ryšio priemonėmis. Komiteto veiklos forma – posėdžiai.

20.  Komiteto  posėdžius,  suderinęs  su  Komiteto  pirmininku,  organizuoja  Komiteto
sekretorius,  kuris  rengia Komiteto  posėdžių darbotvarkių  projektus,  informuoja Komiteto narius
apie posėdžių laiką ir vietą, protokoluoja Komiteto posėdžius.

21. Komitetas savo veikloje vadovaujasi  Komiteto nutarimu patvirtintu Komiteto veiklos
planu.

22. Posėdžiai organizuojami plane numatytu periodiškumu, bet ne rečiau kaip du kartus per
metus.

23. Neeiliniai Komiteto posėdžiai šaukiami įstaigoje įvykus mirtinam, sunkiam ar grupiniam
nelaimingam atsitikimui, pasireiškus ūmiai profesinei ligai, įvykus avarijai ar gaisrui, jų priežastims
apsvarstyti, taip pat pasiūlius Komiteto pirmininkui arba 1/3 Komiteto narių.

24. Darbdavys Komiteto darbui ir posėdžiams suteikia patalpas, aprūpina Komiteto narius jų
pareigoms atlikti reikalingomis priemonėmis ir informacija.
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25.  Komiteto  pirmininko  prašymu,  darbdaviui  atstovaujantis  asmuo,  įstaigos  padalinių
vadovai pateikia Komitetui reikiamą informaciją ir medžiagą nagrinėjamais klausimais.

26.  Dalyvauti  Komiteto  posėdyje  gali  būti  kviečiami  darbdavio  atstovai,  darbuotojai  ar
darbuotojų atstovai, kiti asmenys.

27. Komiteto posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Komiteto narių.
28.  Komiteto  posėdyje  suformuluoti  siūlymai  įstaigos  vadovui  teikiami  rašytine  forma,

siūlymus pasirašo Komiteto pirmininkas.
29. Komiteto sekretorius teikia informaciją apie Komiteto posėdžiuose numatomus svarstyti

klausimus ir priimtus nutarimus, kuri skelbiama darbdavio intraneto svetainėje.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. Komiteto narių darbas Komiteto posėdžiuose laikomas darbo laiku.
31.  Darbuotojų  atstovams  saugai  ir  sveikatai  taikomos  Darbo  kodekso  168  straipsnyje

numatytos garantijos.

______________________
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