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ŠI DOKUMENTACIJA YRA NEPRIVALOMA JŪSŲ ĮMONEI 

Pavadinimas Kada tai privaloma? Kuo vadovaujantis? 

Civilinės saugos 

dokumentacija, mokymai 

Masinio susibūrimo vietose, valstybinėse 

įstaigose ar galimo ekstremalaus pavojaus 

atsiradimo veiklose (pvz. cheminių 

medžiagų gamykla ir kt.) 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie vidaus reikalų  

ministerijos direktorius įsakymas, patv. 

2014 m. sausio 30 d. Nr. 1- 37 

Pareiginės instrukcijos, 

pareiginiai nuostatai  

Beveik visoms įmonėms tai nėra privaloma, 

tai privaloma valstybinėms įmonėms, 

įstaigoms ir kt. 

Pagal teisės aktus neprivalomi daugelyje 

ekonominių veiklų, tačiau gali būti 

rengiami jūsų pageidavimu.  

Pavojingų darbų sąrašas 

Prievolės tokį sąrašą turėti nėra ir niekada 

nebuvo, toks sąrašas buvo nustatytas LR 

Vyriausybės nutarimu, kuris apskritai 

neteko galios 2020-05-01 dieną. 

Tokį sąrašą rengti nėra privaloma, kadangi 

šis sąrašas yra nustatytas LR Vyriausybės 

nutarimu „Dėl pavojingų darbų sąrašo 

patvirtinimo“, patv. 2002 m. rugsėjo 3 d. 

Nr. 1386 

Darbuotojų saugos ir 

sveikatos įvadinė 

instrukcija, įvadinis 

žurnalas 

Prievolė turėti tokią instrukciją neteko galios 

2012-10-01 kai buvo panaikinti senieji 

instruktavimo ir instrukcijų rengimo 

nuostatai ir įsigaliojo naujieji.  

Prievolės būti pasitvirtinus tokią 

instrukciją neliko nuo 2012 m. rugpjūčio 

10 d. Nr. V-240 vadovaujantis LR 

Vyriausiojo darbo inspektoriaus įsakymu 

„Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos 

instrukcijų rengimo ir darbuotojų, 

darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam 

darbui į įmonę iš kitos įmonės, 

instruktavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 

Pirmosios pagalbos 

medicinos rinkinio 

aprašymas 

Šie aprašymai yra tvirtinami LR sveikatos 

apsaugos ministro įsakymu ir įmonėje 

atskirai tvirtinti tokius aprašymus yra 

neprivaloma ir nereikalinga, pirmosios 

pagalbos rinkinius galima įsigyti jau 

pritaikytus naudoti visose įmonėse. 

Vadovaujantis „Dėl asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos pirmosios medicinos 

pagalbos rinkinio aprašo, pirmosios 

pagalbos rinkinio aprašo ir asmens 

sveikatos priežiūros ir farmacijos 

specialistų kompetencijos teikiant pirmąją 

medicinos pagalbą aprašo patvirtinimo“, 

patv. 2003 m. liepos 11 d. Nr. V-450 

Atsakingų asmenų 

paskyrimas už pirmosios 

medicininės pagalbos 

rinkinių priežiūrą ir 

papildymą 

Įstatymų reikalavimuose paskirti tokius 

asmenis nėra prievolės. 

Pagrindinis įstatymas „Dėl asmens 

sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios 

medicinos pagalbos rinkinio aprašo, 

pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir 

asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos 

specialistų kompetencijos teikiant pirmąją 

medicinos pagalbą aprašo patvirtinimo“, 

patv. 2003 m. liepos 11 d. Nr. V-450 

Atsakingų asmenų 

paskyrimas už dėl sveikatos 

tikrinimo organizavimo 

Įstatymų reikalavimuose paskirti tokius 

asmenis nėra prievolės. 

 

Pirmosios pagalbos 

mokymas 

Šiuos pirmosios pagalbos pažymėjimus turi 

visi darbuotojai, turintys vairuotojo 

pažymėjimą, kadangi yra tokie prievolė. Tai 

taip pat yra neprivaloma nedidelėms 

įmonėms, neturinčioms jokių pavojų (pvz. 

administracinės veiklos įmonėms). Mūsų 

specialistų nuomone pakaktų mūsų 

rengiamos pirmosios pagalbos suteikimo 

saugos ir sveikatos instrukcijos. 
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