LIETUVOS RESPUBLIKOS
DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMO 25, 27 IR 30 STRAIPSNIŲ
PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2010 m. gruodžio 2 d. Nr. XI-1202
Vilnius

(Žin., 2003, Nr. 70-3170; 2007, Nr. 69-2720; 2010, Nr. 60-2961)

1 straipsnis. 25 straipsnio 11 punkto pripažinimas netekusiu galios
25 straipsnio 11 punktą pripažinti netekusiu galios.

2 straipsnis. 27 straipsnio 2, 5 dalių pakeitimas ir 8 dalies pripažinimas
netekusia galios
1. Pakeisti 27 straipsnio 2 dalį ir ją išd÷styti taip:
„2. Darbuotojas, darbdavių susitarimu pasiųstas laikinam darbui į įmonę iš kitos
įmon÷s, negali prad÷ti dirbti tol, kol jis neinformuotas apie esančius ir galimus rizikos
veiksnius įmon÷je, į kurią jis pasiųstas dirbti, neinstruktuotas saugiai dirbti konkrečioje
darbo vietoje, nepaisant to, kad įmon÷je, kurioje jis nuolat dirba, buvo nustatyta tvarka
instruktuotas ir apmokytas saugiai dirbti. Į kitą įmonę pasiųstiems dirbti darbuotojams taip
pat privalo būti suteikta informacija apie įmon÷je paskirtus darbuotojus, atsakingus už
pirmosios medicinos pagalbos suteikimą, taip pat jie turi būti supažindinti su šio Įstatymo
22 straipsnyje nurodytais darbuotojų evakavimo planais. Darbuotojus, teikiančius kitose
įmon÷se ar fiziniams asmenims paslaugas ar atliekančius įstatymų ar kitų norminių teis÷s
aktų nustatytas kontrol÷s funkcijas, instruktuoja jų darbdaviai.“
2. 27 straipsnio 5 dalyje po žodžio „įstatymai“ įrašyti žodžius „ar kiti norminiai
teis÷s aktai“ ir šią dalį išd÷styti taip:
„5. Darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, kurių sąrašą tvirtina Vyriausyb÷,
mokymo ir žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities patikrinimo bei šių darbų saugaus
atlikimo tvarką nustato darbdavys, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar kiti norminiai teis÷s
aktai nustato kitokią šių darbuotojų mokymo, žinių tikrinimo bei saugaus darbų atlikimo
tvarką.“
3. 27 straipsnio 8 dalį pripažinti netekusia galios.
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3 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 30 straipsnį ir jį išd÷styti taip:
„30 straipsnis. Dviejų ir daugiau darbdavių pareigos organizuojant darbus
toje pačioje darbo vietoje ar darbo vietose
Du ir daugiau darbdavių, atlikdami darbus toje pačioje darbo vietoje ar darbo
vietose, organizuoja darbą taip, kad būtų garantuota visų darbuotojų sauga ir sveikata,
neatsižvelgiant į tai, kuriam darbdaviui darbuotojas dirba. Siekdami apsaugoti darbuotojus
nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, darbdaviai bendradarbiauja ir
koordinuoja veiksmus, įgyvendindami darbuotojų saugos ir sveikatos teis÷s aktų nuostatas,
ir informuoja vienas kitą, darbuotojų atstovus, darbuotojų atstovus saugai ir sveikatai bei
darbuotojus

apie

galimus

pavojus

ir

rizikos

veiksnius,

prireikus

parengia

bendradarbiavimo ir veiksmų koordinavimo tvarkos aprašą.“

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
Šis įstatymas įsigalioja 2011 m. kovo 1 d.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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