
LIETUVOS RESPUBLIKOS
DARBO KODEKSO 266, 269 IR 275 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

2013 m. birželio 18 d. Nr. XII-391
Vilnius

(Žin., 2002, Nr. 64-2569; 2012, Nr. 69-3526)

1 straipsnis. 266 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktų pakeitimas

1. 266 straipsnio 3 dalies 1 punkte išbraukti žodį „įmonės“ ir šį punktą išdėstyti

taip:

„1)  pareikalauti  sustabdyti  darbus  turi  teisę  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos

komitetas, darbuotojų atstovai;“.

2. Pakeisti 266 straipsnio 3 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„2)  jei  darbdavys  ar  jo  įgaliotas  asmuo  atsisako  vykdyti  darbuotojų  saugos  ir

sveikatos  komiteto  ar  darbuotojų  atstovų  reikalavimą,  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos

komitetas, darbuotojų atstovai apie tai praneša Valstybinei darbo inspekcijai;“.

2 straipsnis. 269 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 269 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„269 straipsnis. Darbuotojų dalyvavimas įgyvendinant darbuotojų saugos ir

sveikatos priemones

1.  Darbdavys  privalo  informuoti  darbuotojus  ir  su  jais  konsultuotis  visais

darbuotojų  saugos  ir  sveikatos  būklės  analizės,  planavimo,  priemonių  organizavimo ir

kontrolės  klausimais.  Šiuo  tikslu  renkami  darbuotojų  atstovai  ir  steigiami  darbuotojų

saugos  ir  sveikatos  komitetai.  Jie  veikia  pagal  socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministro

patvirtintus Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto bendruosius nuostatus.  Darbuotojų

saugos  ir  sveikatos  komiteto  nuostatus  tvirtina  darbdavys,  suderinęs  su  darbuotojų

atstovais (Kodekso 19 straipsnis). Darbdavys sudaro sąlygas darbuotojams ir jų atstovams

dalyvauti diskusijose, kai svarstomi darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai.

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=427219
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=169334


2.  Darbuotojų  saugos  ir  sveikatos  komiteto  nariams  ir  darbuotojų  atstovams,

vykdantiems darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto pavestus įpareigojimus, mokamas jų

vidutinis darbo užmokestis.“

3 straipsnis. 275 straipsnio 7 punkto pakeitimas

275 straipsnio 7 punkte po žodžio „tarnybą“ išbraukti žodį „įmonės“ ir šį punktą

išdėstyti taip: 

„7) iškilus klausimų dėl saugos ir sveikatos, kreiptis į darbuotojų atstovą, padalinio

vadovą, darbdavį,  įmonės darbuotojų saugos ir  sveikatos tarnybą,  darbuotojų saugos ir

sveikatos komitetą, Valstybinę darbo inspekciją ar kitą valstybės instituciją.“

4  straipsnis.  Pasiūlymai  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybei  ir  socialinės

apsaugos ir darbo ministrui

Lietuvos  Respublikos  Vyriausybė  ir  socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministras  iki

2013 m. rugpjūčio 20 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 4 straipsnį, įsigalioja 2013 m. rugpjūčio 20 d. 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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