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DARBUOTOJO ATSTOVAO SAUGAI IR SVEIKATAI VEIKLOS APRAŠAS
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1.Darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai – Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ (toliau –
darželis) darbuotojų kolektyvo visuotiniame susirinkime išrinktas darbuotojas, kuriam
suteikiami įgaliojimai atstovauti darželio darbuotojų interesams saugos ir sveikatos srityje.
1.2.Darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai – tai darbuotojų padėjėjas, palaikant ryšius tiek su
darbdaviu, tiek su darbuotojų atstovais. Svarbu tai, kad darbuotojai kuo aktyviau palaikytų
darbuotojų atstovą saugai ir sveikatai.
1.3.Darbuotojai visuomet gali kreiptis į atstovą, jei mano, kad darbo aplinkoje kažkas negerai, kad
dirbama ne saugiai. Rinkti darbuotojų atstovą saugai ir sveikatai, ginantį darbuotojų interesus
darbo saugos ir sveikatos srityje, yra darbuotojų teisė ir pareiga.
1.4.Balsavimo teisę turi visi darbuotojai. Darbuotojų saugos ir sveikatos atstovu siūlytina rinkti
darbuotoją, turintį autoritetą įmonės ar padalinio darbuotojų kolektyve bei gerai išmanantį
darbuotojų saugos ir sveikatos sritį. Darbuotojų saugos ir sveikatos atstovas renkamas
visuotiniu darželio darbuotojų balsavimu, sprendimą įtraukiant į susirinkimo protokolą.
2. DARBUOTOJŲ ATSTOVO SAUGAI IR SVEIKATAI FUNKCIJOS:
2.1. Atstovauja darželio darbuotojams darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.
2.2. Dalyvauja darbdavio įgyvendinamose priemonėse darbuotojų saugai ir sveikatai įmonėje ar
darbo vietose gerinti, tarp jų – vertinant profesinę riziką ir įgyvendinant priemones rizikai
šalinti ir (ar) mažinti.
2.3. Dalyvauja darbdaviui atstovaujančiam asmeniui ar darbdavio įgaliotam asmeniui parenkant ir
paskiriant darbuotojus, atsakingus už pirmosios pagalbos suteikimą, taip pat parenkant ir
paskiriant darbuotojus, atsakingus už gelbėjimo darbų organizavimą, darbuotojų evakavimą
galimų avarijų, stichinių nelaimių ar gaisrų atvejais (prieš paskirdamas tokius darbuotojus,
darbdaviui atstovaujantis asmuo su darbuotojų atstovais saugai ir sveikatai konsultuojasi, juos
paskyręs jiems praneša apie šių darbuotojų darbo vietas, įpareigojimus).
2.4. Dalyvauja parenkant darbuotojams reikiamas ir tinkamas asmenines apsaugos priemones ir
prižiūri, kad darbuotojai jomis naudotųsi.
2.5. Darbuotojų atstovo pavedimu dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus, profesines ligas ir
incidentus.
2.6. Darbdaviui atstovaujančio asmens nurodymu operatyviai praneša darbuotojams apie kilusius
ar gresiančius jiems pavojus ir nurodo priemones, kurių reikia neatidėliotinai imtis, kad būtų
išvengta pavojaus, padeda darbuotojams pavojaus atveju pereiti į saugias vietas.
3. DARBUOTOJŲ ATSTOVAS SAUGAI IR SVEIKATAI TURI TEISĘ:
3.1.Siūlyti ir reikalauti, kad darbdaviui atstovaujantis asmuo imtųsi reikiamų priemonių darbuotojų
saugai ir sveikatai užtikrinti.
3.2. Dalyvauti vertinant profesinę riziką ir numatant prevencines priemones.
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3.3. Pranešti darbdaviui atstovaujančiam asmeniui, jeigu įmonės padalinio vadovas nesiima
reikiamų priemonių darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti. Jeigu darbdaviui atstovaujantis
asmuo nesiima priemonių rizikos veiksniams šalinti ar jiems mažinti, pranešti VDI.
3.4. Gauti informaciją visais su darbuotojų sauga ir sveikata susijusiais klausimais iš padalinio
vadovo, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos bei komiteto.
4. DARBUOTOJŲ ATSTOVŲ SAUGAI IR SVEIKATAI GARANTIJOS:
4.1.Darbdavys ar darbdaviui atstovaujantis asmuo (darželio vadovas) suteikia darbuotojų atstovui
saugai ir sveikatai reikalingą informaciją, aprūpina jį reikiamomis priemonėmis ir skiria
pakankamai laiko jo darbo laiku jam pavestoms funkcijoms atlikti ir jo teisėms įgyvendinti.
4.2.Konkretus darbo valandų skaičius, reikalingas darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai
funkcijoms atlikti ir teisėms įgyvendinti, yra nustatomas darbo sutartyse arba kolektyvinėse
sutartyse. Už šį laiką jiems mokamas ne mažesnis už vidutinį darbo užmokestis.
4.3.Darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai, atlikdami savo funkcijas, neturi patirti finansinių
nuostolių, jiems netaikoma administracinė ar kita atsakomybė, jeigu jie veikė vadovaudamiesi
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu ir kitais darbuotojų saugos ir
sveikatos norminiais teisės aktais. Taip pat jie neturi patirti darbdaviui atstovaujančio asmens,
darbdavio įgaliotų asmenų ar darbuotojų priešiškumo, jeigu savo veikloje vadovaujasi
Įstatymu, kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės aktais.
4.4.Darbuotojų atstovui saugai ir sveikatai taikomos Darbo kodekso 134 straipsnyje nustatytos
garantijos. Darbuotojų atstovo saugai ir sveikatai įgaliojimus gali sustabdyti ar atšaukti jį
išrinkę darbuotojai visuotiniame darbuotojų susirinkime ne mažesniu kaip 2/3 visų darbuotojų
balsų.
4.5.Darbuotojų atstovai mokomi įmonėje, mokymui skirtuose seminaruose, mokymo įstaigose,
teikiančiose mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos srityje paslaugas, darbdavio lėšomis,
vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendraisiais
nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. A1-287/V-611
(Žin., 2011, Nr. 76-3683). Mokymosi laikotarpiu jiems mokamas vidutinis darbo užmokestis.
Klausimai, susiję su darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai mokymu, sprendžiami įmonėje
svarstant darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai mokymo klausimus komitete, sudarant įmonės
kolektyvines sutartis.
5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5.1. Su šiuo aprašu darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai susipažįsta pasirašytinai.
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