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LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRO 

DARBUOTOJŲ MOKYMO IR ŽINIŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS 

IR SVEIKATOS KLAUSIMAIS TIKRINIMO TVARKOS 

APRAŠAS 

1. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro darbuotojų mokymo ir žinių darbuotojų 

saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas 

vadovaujantis Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendraisiais 

nuostatais. 

2. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro darbuotojų mokymo (toliau – mokymas) ir 

žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo (toliau – žinių tikrinimas) tvarka 

nustatyta lentelėje. 

Mokymo ir žinių tikrinimo tvarka 

Lentelė 

Tema Aprašymas 

Mokomų darbuotojų grupės 

Darbuotojai, dirbantys darbus, susijusius su didesne rizika 

(Aprašo 1 priedas). 

Darbuotojai, paskirti naudoti potencialiai pavojingus įrenginius. 

Darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai. 

Kiti darbuotojai, kuriems Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų 

centro (toliau – Centro) direktoriaus sprendimu nepakanka 

profesinių įgūdžių ir instruktuojant suteiktų žinių, kad jie galėtų 

saugiai dirbti ir nebūtų pakenkta jų sveikatai. 

Mokymo vieta 

Vadovaujantis teisės aktais arba Centro direktoriaus sprendimu, 

mokymo įstaigoje arba Centro viduje mokomi: 

• darbuotojai, dirbantys darbus, susijusius su didesne rizika; 

• darbuotojai, paskirti naudoti potencialiai pavojingus 

įrenginius; 

• darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai; 

• kiti darbuotojai, kuriems Centro direktoriaus sprendimu 

nepakanka profesinių įgūdžių ir instruktuojant suteiktų žinių, 

kad jie galėtų saugiai dirbti ir nebūtų pakenkta jų sveikatai. 

Darbuotojų mokymas centro 

viduje 

Darbuotojai mokomi pagal neformalaus mokymo programas, 

patvirtintas Centro direktoriaus. 

Atsižvelgiant į atliekamų darbų sudėtingumą, darbuotojai gali 

būti mokomi praktinių gebėjimų saugiai atlikti jiems pavestus 

darbus. 

Darbuotojų žinių tikrinimas 

centro viduje 

Centro direktoriaus įsakymu sudaryta atestacinė komisija 

(toliau – komisija) tikrina darbuotojų teorines žinias ir vertina 

jų praktinius gebėjimus. 

Darbuotojų teorinės žinios tikrinamos žodžiu (dalyvaujant 

komisijai). 
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Tema Aprašymas 

Testas laikomas išlaikytu, jei teisingai atsakyta į nemažiau kaip 

75 procentus pateiktų klausimų. 

Praktinių gebėjimų, jei tai numatyta mokymo programoje, 

vertinimas atliekamas įvertinus darbuotojo gebėjimą naudotis 

įranga, įrengimais bei vykdyti paskirtas užduotis. 

Žinių tikrinimo rezultatai įforminami žinių tikrinimo 

darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais protokole, kuris 

laikomas galiojančiu tik su visais komisijos parašais. 

Pažymėjimai darbuotojams neišduodami. 

Darbuotojai, kurių žinios patikrintos ir įvertintos teigiamai, turi 

teisę dirbti atitinkamus darbus tik tol, kol jie dirba Centre. 

Neigiamai įvertinus darbuotojo žinias, pakartotinai žinių 

tikrinimas atliekamas ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų. Antrą 

kartą neigiamai įvertinus žinias, darbuotojas pakartotinai 

mokosi pagal atitinkamą mokymo programą. 

Darbuotojų žinių tikrinimo 

įforminimas  

Darbuotojai turi pasirašyti žinių tikrinimo darbuotojų saugos ir 

sveikatos klausimais protokole. 

Darbuotojai, sprendžiantys testą popieriniame variante, ant jo 

turi nurodyti savo vardą ir pavardę, datą ir pasirašyti. 

Mokymo ir žinių tikrinimo 

organizavimas 

Darbuotojų mokymas ir žinių tikrinimas vykdomas darbuotojų 

darbo laiku. 

Darbuotojai, kurie mokomi ir jų žinios tikrinamos prieš 

pradedant dirbti ir vėliau - periodiškai kas 5 metus: 

• darbuotojai, dirbantys darbus, susijusius su didesne rizika; 

• darbuotojai, paskirti naudoti potencialiai pavojingus 

įrenginius, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose nurodyta kitaip; 

• darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai; 

• darbuotojai, kuriems Centro direktoriaus sprendimu 

nepakanka profesinių įgūdžių ir instruktuojant suteiktų žinių, 

kad jie galėtų saugiai dirbti ir nebūtų pakenkta jų sveikatai. 

Papildomo mokymo ir žinių 

tikrinimo organizavimas 

Centro, padalinio vadovui ar darbo inspektoriui nustačius ir 

raštu užfiksavus, kad darbuotojas pažeidžia, nevykdo ar nežino 

darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų vykdant 

darbines pareigas. 

Teisės aktų nustatyta tvarka sudarytų komisijų, tiriančių 

nelaimingų atsitikimų, avarijų, technologinių sutrikimų, gaisrų 

priežastis, nurodymu. 

Pasikeitus ar atsiradus naujai profesinei rizikai Centre. 

Kitais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatytais 

atvejais. 

Kitų darbuotojų mokymas ir 

žinių tikrinimas 

Darbuotojai, nenurodyti šiame Apraše, mokomi ir jų žinios 

darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinamos atskirų 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

________________________ 
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Darbuotojų mokymo ir žinių 

darbuotojų saugos ir sveikatos 

klausimais tikrinimo tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ DARBUS, SUSIJUSIUS SU DIDESNE RIZIKA, 

SĄRAŠAS 

 

1. Darbuotojai, dirbantys su pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais, ir jų 

atliekomis; 

2. Darbuotojai, atliekantys mechaninį medienos, metalų ir kitų medžiagų apdirbimą, kai 

naudojama nemechanizuota pastūma; 

3. Darbuotojai, tvarkantys krovinius rankomis; 

4. Darbuotojai, atliekantys krovinių kėlimą mechaniniais, iš jų savaeigiais krautuvais, 

išskyrus potencialiai pavojingus įrenginius; 

5. Darbuotojai, dirbantys triukšme; 

6. Darbuotojai, dirbantys su augalų apsaugos priemonėmis; 

7. Darbuotojai, dirbantys su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, 

radioaktyviosiomis medžiagomis ir jų atliekomis; 

8. Darbuotojai, dirbantys aukštyje (nuo 1,3 m); 

 


