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Sraullq TARDYMo TzoLTAToRIAUS

DARBUOTOJU SAUGOS IR SVEIKATOS KOMITETO
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
nuostatai (tol
Siauliq tardymo izoliatoriaus darbuotojq saugos ir sveikatos komiteto
ir sveikatos komiteto (toli
Nuostatai) nustato Siautiq tardymo izoliatoriaus darbuotojq saugos
ir kitus klausimus, susijusi
Komitetas) sudarymo tvark4, kompetencij4, darbo organizavimo tvark4
Komiteto r,ykdoma veikla.
2. Sie Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojq saugos
ir sveikatos komitetq bendraisiais nuostatais, patvi
istatymo nuostatomis bei Darbuotojq saugos
A -502
Li"t r*ros Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 2013 m. rugsejo 9 d' isakymu Nr.
nuostatq patvirtinimo".
,,Ddl Darbuotojq saugos ir sveikatos komitetq bendrqjq
3. Siuose Nuostatuose vartojamos s4vokos:
3.1 . Darbdavys - Siauliq tardymo izoliatorius'
3.2. Darbuotojas - Siauliq tardymo izoliatoriaus statutinis, karjeros valstybes tarnautoj
kursantas'
pat darbuotoj as, dirbantis pagal darbo
-sutarti,
3.3. Kolekfvin€ sutartis - Siauliq tardymo izoliatoriuje galiojanti sutartis.
3.4. profesin6 s4junga - Siauliq tardymo izoliatoriuje veikiandios profesines s4jungos.
rl
3.5. Kitos Siuose Nuostatuose vartojamos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos
SE
teises ak
saugos ir sveikatos istatyme, Lietuvos Respublikos profesiniq sqjungq istatymo ir kituose
vartojamas sqvokas.
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II SKYRIUS
KOMITETO SUDARYMO TVARKA

4. Komitetas sudaromas dvi5aliu principu - i5 3 darbdavio ir 3 darbuotojq atstovq.
5. Darbdavio atstovais Komitete Siauliq tardymo izoliatoriuje direktoriaus isakymu s
Siauliq tardymo izoliatoriaus darbuotoj ai.
6. Darbuotojq atstovai Komitete renkami darbuotojq kolektyvo susirinkime (tol
Susirinkimas).
Komiteto pirmininku skiriamas darbdavio atstovas. Komiteto nariq sprendimu
Komiteto sekretorius, kuris yra Komiteto narys.
Susirinkim4 organizuoja Darbdarrys, suderings su profesinemis s4jungomis
laik4 ir viet4. Darbuotojq atstovq i Komitet4 rinkimus bendru sutarimu organizuoja profesines s4j
kurios iki Susirinkimo konsultuodamiesi su darbuotojais, sudaro kandidatq darbuotojq a
Komitete s4ra54 ir ne veliau kaip prie5 5 darbo dienas iki numatytos Susirinkimo dienos 5i
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8.
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paskelbia darbuotoj ams.
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Susirinkime renkami darbuotojq atstovai Komitete, Komiteto sekretorius ir
[galiojimq laikas.
10. Apie Susirinkime iSrinktus I Komitet4 narius - darbuotojq atstows, profesines s4i
apie i
bendru ra5tu informuoja Siauliq tardymo izoliatoriaus direktoriq, o Komiteto pirmininkas -

sekretoriq.

11. Komiteto sudetis tvirtinama Siauliq tardymo izoliatoriaus direktoriaus isakymu'
III SKYRIUS
KOMITETO KOMPETENCIJA
12. Komiteto uZdavinys - derinti Darbdavio ir Darbuotojq interesus darbuotojq

I

sveikatos srityj e socialiniq partneriq bendradarbiavimo principu.
13. Komitetas pagal savo kompetencij4:

13.1. analizuoja incidentq, nelaimingq atsitikimq ar profesiniq ligq Siauliq
izoliatoriuj e prieZastis ir aplinkybes;
I3.2. vertina, kaip Siauliq tardymo izoliatoriuje uZtikrinama sauga ir svei
igyvendinamos saugos ir sveikatos uTikrinimo priemones;
13.3. dalyvauja vertinant Siauliq tardymo izoliatoriaus veiksnius arba vertina
ivertinimo rezultatus;

ir sveikatos reikalavim
vertina, kaip Siauliqtardymo izoliatoriuje laikomasi darbuotojqinstruktavimo ir

13.4. vertina, kaip Siauliq tardymo izoliatoriuje laikomasi saugos
13.5.

ir sveikatos klausimais tvarkos;
13.6. vertina, ar Siauliq tardymo izoliatoriuje tink mai organizuojami darbuotojq priv
periodiniai profilaktiniai sveikatos patikrinimai;
13.7. vertina, kaip darbuotojai aprflpinami buities, sanitarinemis ir higienos patalpomis;
saugos

13.8. vertina, kaip darbuotojai aprupinami asmeninemis apsaugos priemonemis;
13.9. vertina Siauliq tardymo izoliatoriaus veiksniq valdymo plan4;
13.10. nagrineja kitus su veiksniq valdymu, sauga ir sveikata susijusius klausimus;

13.11. atlikgs Apra5o 13.1-13.10 papunkdiuose nurodytus veiksmus, teikia Siauliq
izoliatoriaus direktoriui pasifllymus del veiksniq valdymo tobulinimo, saugos ir sveikatos geri
prireikus teikia Siauliq tardymo izoliatoriaus direktoriui pasitlymus del teises aktq, reguliuojandiq
ir sveikat4, keitimo ir (ar) veiksniq valdymo tobulinimo.

IV SKYRIUS
KOMITETO NUTARIMAI
14. Svarstomais klausimais Komitetas priima nutarimus, su kuriais Komiteto pirm
supaZindina Darbdavi. Darbdaviui Komiteto nutarimai yra rekomendacinio pobfldZio. K
priimtus nutarimus pasira5o Komiteto pirmininkas.
15. Komiteto nutarimai priimami, kai jiems pritaria ne maZiau kaip 213 Komiteto
Komitetui svarstomu klausimu nepriemus nutarimo, klausimo svarstymas atidedamas kitam

V SKYRIUS
KOMITETO DARBO ORGANIZAVIMAS

16. Komiteto veikl4 organizuoja ir jam vadovauja Komiteto pirmininkas. Komiteto
forma

- posedZiai.

mo

rir

pirmininku, organizrojaKomiteto sekreto
kuris rengia Komiteto posedZiq darbotvarkiq projektus, informuoja Komisijos narius apie posedZiq
laik4 ir viet4 bei organizuoja posediio garso ira54, kuris bus laikomas Komiteto posedZio protokol
18. Komitetas savo veikloje vadovaujasi Komiteto nuostatais.
19. PosedZiai organizuojami pagal poreiki arba ne rediau kaip vien4 kart4 per
Neeiliniai Komiteto posedZiai Saukiami irykus mirtinam, sunkiam, grupiniam nelaimingam atsiti
darbe, pasirei5kus umiai profesiniai ligai, ivykus avarijai ar gaisrui jq prieZastims apsvarstyti, tai
pasifilius Komiteto pirmininkui arba 1/3 Komiteto nariq.
20. Darbdavys Komiteto darbui ir posedZiams suteikia patalpas.
21. Komiteto pirmininko pra5ymu Siauliq tardymo izoliatoriaus direktorius, admi
padaliniq vadovai pateikia Komitetui reikiam4 informacij4 ft medLiag4 nagrinejamais klausimais.
22. Dalyvauti Komiteto posedyje gali bffi kviediami Darbdavio atstovai, darbuotoj

17. Komiteto posedZius, suderings

su Komiteto

darbuotojq atstovai, kiti asmenys.
23. Komiteto posedis yra teisetas, jeigu jame dalyvauja ne maZiau kaip 2/3 Komiteto
24. Komiteto sekretorius suderings su Komiteto pirmininku teikia informacij4 apie K
posedZiuose numatomus svarstyti klausimus ir priimtus nutarimus, kuri skelbiama Darbdavio i
svetaineje.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
25. Komiteto nariq darbas Komiteto posedZiuose laikomas darbo

-+,-^
' -Siar,rig tardlmo izol
Vcriiios orgatrizavim

teisininke

Elvina Brlzg0

ao,Q$(-42

SraiLi

i L1

..-'

jynrc Lzoliatoriaus

Direktonaus Pav9

-

/

lillr:

irnliatoriai!5

Jav _':)uu'\JuJ

fi:.;tiils Zvailauska;

/-Or?

t?6

teto

