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DARBUOTOJŲ MOKYMO IR ŽINIŲ TIKRINIMO DARBUOTOJŲ SAUGOS, IR 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS ĮSTAIGOJE TVARKA 

 

 
Vadovaudamasis mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos, ir sveikatos klausimais bendrųjų 

nuostatų“, patv., 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-276 (TAR, 2017-06-06, Nr. 9594) 3, 6, 12 punktų 

reikalavimais, įstaigoje nustatoma darbuotojų mokymo ir žinių tikrinimo darbuotojų saugos ir sveikatos 

klausimais įstaigoje tvarka: 

1.1. Įstaigos darbuotojai, siekiantys tapti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistais, darbdavio 

įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, pagal darbuotojų saugos 

ir sveikatos mokymo programą, mokomi mokymo įstaigoje. 

1.2. Darbuotojai, valdantys potencialiai pavojingus įrenginius, pagal atitinkamą studijų programą, 

mokomi mokymo įstaigose. 

1.3. Darbuotojų, kurių veikla susijusi su kitų žmonių sveikatai, gyvybei, aplinkai arba 

darbuotojams, nepakanka profesinių įgūdžių ar žinių, kad būtų saugiai dirbama bei nebūtų pakenkiama 

jų sveikatai, mokomi seminaruose ar mokymo įstaigose.  

1.4. Įstaigos darbuotojams, kuriems darbdavio sprendimu nepakanka profesinių įgūdžių ir 

instruktuojant suteiktų žinių (kad jie galėtų saugiai dirbti ir nebūtų pakenkta jų sveikatai), mokomi 

įstaigoje.  

1.5. Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymas ir periodiškumas vykdomas pagal įstaigoje 

patvirtintas mokymo programas. (Sąrašas pridedamas). 

1.6. Darbuotojus moko įsakymu paskirti jų tiesioginiai darbo vadovai, įrengimus, medžiagas ar 

paslaugas teikiančių įmonių atstovai. 

1.7. Darbuotojų žinių tikrinimą vykdo įstaigoje patvirtinta atestacinė komisija. 

1.8. Darbuotojų žinios apie įsisavintą mokymo medžiagą tikrinamos, darbuotojui išklausius saugos 

ir sveikatos mokymo programoje numatytas temas. 

1.9. Žinių įsisavinimo vertinimo kriterijus – darbuotojas yra atestuotas, jei atestacinės komisijos 

nariai įsitikimo, kad atestuojamasis visiškai suprato ir įsisavino saugos ir sveikatos ar profesinių įgūdžių 

mokymo programoje numatytas temas ir yra pasiruošęs saugiai atlikti darbus. 



1.10. Žinių vertinimas įforminami saugos ir sveikatos mokymo darbo vietoje atestavimo 

protokoluose. 

1.11. Mokymo testų atsakymai įstaigoje nesaugomi. 

1.12. Darbuotojų saugos ir sveikatos žinių tikrinimo protokolai yra saugomi įstaigoje. 

1.13. Neeiliniai saugos ir sveikatos mokymai, ir žinių tikrinimai vykdomi, jei darbuotojų 

pareigoms priskiriami kiti darbai. Pasikeičia naudojamų priemonių (medžiagų) rūšis arba jei darbuotojas 

pažeidžia atliekamų darbų saugaus atlikimo reikalavimus, darbuotojui nepakanka profesinių įgūdžių. 

 

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS MOKYMO PROGRAMŲ SĄRAŠAS 

Mokymo programos, pagal kurias 

darbuotojai privalo būti 

apmokyti/tikrinamos žinios 

Darbuotojo 

mokymo/ 

žinių tikrinimo 

vieta 

Periodiškumas 

Krovinių kabinėtojai mokymo įstaigoje/ 

įstaigoje 

- 

Pastolių surinkimo ir naudojimo tvarka įstaigoje kas  3 metus 

Dirbančio aukštalipio darbus darbų 

vadovo 

įstaigoje kas  3 metus 

Darbuotojai, dirbantys aukštyje įstaigoje kas  3 metus 

Darbuotojai, tvarkantys krovinius 

rankomis 

įstaigoje kas  3 metus 

Darbuotojai, dirbantys su pavojingomis 

cheminėmis medžiagomis 

įstaigoje kas  3 metus 

 

 

  


