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ĮSAKYMAS 

DĖL ATESTACINĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR ATSAKINGŲ UŽ SAUGĄ IR 

SVEIKATĄ DARBE IR PRIEŠGAISRINĘ SAUGĄ, MOKYMO 

 

 

2019 m. lapkričio        d.   Nr.  

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Bendrųjų 

gaisrinės saugos taisyklių, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 įsakymu Nr. I-223  

,,Dėl bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo 

netekusiais galios“, 11 punktu, ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-724/V-

1284 ,,Dėl mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo“  9 ir 25 punktais: 

1. S u d a r a u Vilniaus pataisos namų darbuotojų saugos ir sveikatos darbe ir priešgaisrinės 

saugos žinių tikrinimo (atestavimo) komisiją: 

 1.1. Saulius Ivaškevičius, Turto valdymo skyriaus vyresnysis specialistas (komisijos 

pirmininkas); 

 1.2. Sigitas Veida, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (komisijos pirmininko 

pavaduotojas). 

1.3. Donata Kračkienė, Veiklos valdymo skyriaus vedėja; 

 1.4. Kęstutis Eičas, Turto valdymo skyriaus vedėjas; 

 1.5. Darius Čekavičius, I Saugumo valdymo skyriaus viršininkas; 

 1.6. Rolandas Ruslanas Jakučionis, II Saugumo valdymo skyriaus viršininko pavaduotojas; 

 1.7. Dovilė Jonuškaitė-Zunkienė, Resocializacijos skyriaus viršininko pavaduotoja; 

 1.8. Daiva Brundytė, Turto valdymo skyriaus specialistė (komisijos sekretorė). 

 2. N u r o d a u: 

 2.1. darbuotojams, atsakingiems už priešgaisrinę ir darbuotojų saugą ir sveikatą 

struktūriniuose padaliniuose, priešgaisrinės saugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos žinių tikrinimui 

(atestavimui) ruoštis savarankiškai; 

 2.2. darbuotojų saugos ir sveikatos darbe ir priešgaisrinės saugos žinių tikrinimo (atestavimo) 

komisijai atlikti darbuotojų, atsakingų už priešgaisrinę ir darbuotojų saugą ir sveikatą struktūriniuose 

padaliniuose, žinių patikrinimą (atestaciją) testavimo tvarka; 

 2.3. darbuotojų saugos ir sveikatos darbe ir priešgaisrinės saugos žinių tikrinimo (atestavimo) 

komisijai testavimo rezultatus apiforminti protokolu. 

 3. T v i r t i n u  Darbuotojų, atsakingų už priešgaisrinę ir darbuotojų saugą ir sveikatą 

struktūriniuose padaliniuose, priešgaisrinės saugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos darbe programą 

– klausimus (pridedama). 

 4. Į p a r e i g o j u  Turto valdymo skyriaus vyresnįjį specialistą Saulių Ivaškevičių padalinių 

vadovams bei darbuotojams, atsakingiems už priešgaisrinę ir darbuotojų saugą ir sveikatą 

struktūriniuose padaliniuose, darbuotojų saugos ir sveikatos ir priešgaisrinės saugos klausimais teikti 

metodinę paramą. 



 5. P a v e d u Veiklos organizavimo skyriui organizuoti supažindinimą su šiuo įsakymu 

dokumentų valdymo sistemos priemonėmis. 

 6. P r i p a ž į s t u netekusiu galios 2019 m. balandžio 24 d. įsakymą Nr. 3-112 „Dėl atestacinės 

komisijos sudarymo ir atsakingų už darbuotojų saugą ir sveikatą darbe ir priešgaisrinę saugą 

struktūriniuose padaliniuose asmenų mokymo“ su visais pakeitimais. 

 

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                              Viktoras Davidenko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PATVIRTINTA 

Vilniaus pataisos namų direktoriaus 

2019 m. lapkričio         d. įsakymu Nr. 

 

 

 

 

PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS IR DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS DARBE 

MOKYMO PROGRAMA – KLAUSIMAI 

 

 

 

 

1. Privalomas sveikatos tikrinimas. 

2. Darbo ir poilsio laikas. 

3. Padalinių ir jiems prilyginamų darbuotojų atsakomybė ir teisės. 

4. Nelaimingi atsitikimai, jų klasifikacija, tyrimas. 

5. Pirmosios medicininės pagalbos suteikimas įvykus nelaimingam atsitikimui. 

6. Instrukcijos, jų rengimas, derinimas, tvirtinimas, peržiūrėjimas, saugojimas. 

7. Darbuotojų instruktavimas. 

8. Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūra ir eksploatacija. 

9. Darbuotojų, dirbančių su potencialiai pavojingais įrenginiais (atliekančių pavojingus darbus), 

mokymas ir atestavimas. 

10. Elektrosaugos reikalavimai. 

11. Priešgaisrinė sauga, veiksmai kilus gaisrui, pirminės gesinimo priemonės. 

12. Aprūpinimas spec. apranga, individualiomis apsaugos priemonėmis. 
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