DUOMENYS
apie Valstybinės darbo inspekcijos inspekcinius veiksmus su kitomis kontrolės įstaigomis
2019 m. 01-06 mėn.
Inspekcinių veiksmų skaičius

Iš viso

Pagrindiniai tikslai

Iš viso

5041

Iš jų - inspekcinių veiksmų su kitomis
įstaigomis sk. / %

2001 / 39,7

Darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių įstatymų
laikymosi bei nelegalaus darbo reiškinių kontrolė,
konsultavimo ir švietimo veikla

Įstaigos pavadinimas

Bendradarbiavimo klausimai

1 SODRA

612

Nelegalaus darbo apraiškų kontrolė

2 Policija

386

Nelegalaus darbo reiškinių kontrolė, nelaimingų atsitikimų tyrimas, alkoholio
naudojimo prevencija (eismas)

3 Užimtumo tarnyba

282

Darbo ir poilsio laiko kontrolė, nelegalaus darbo apraiškų kontrolė, konsultavimo ir
švietimo veikla Užimtumo tarnybos regioniniuose padaliniuose ir jų jaunimo
centruose

4 Savivaldybių administracijos

255

Nelegalaus darbo reiškinių kontrolė, statybų priežiūra, konsultavimo ir švietimo
veikla

5 Sveikatos apsaugos įstaigos

237

Profesinių ligų tyrimas, pavojingų objektų inspektavimas

6 VMI

216

Nelegalaus darbo reiškinių kontrolė

158

Statinių naudoti priėmimas, statinių (jo dalių) griūčių, kai sužalojami darbuotojai,
tyrimas, nelegalaus darbo reiškinių kontrolė

116

Pavojingų objektų tikrinimas, nelaimingų atsitikimų ir avarijų tyrimas, statinių
naudoti priėmimas

7

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie
Aplinkos ministerijos

8 Priešgaisrinės apsaugos įstaigos

48

Nelegalaus darbo apraiškų kontrolė

10 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos

38

Nelaimingų atsitikimų ir avarijų tyrimas, pavojingų objektų inspektavimas, statinių
naudoti priėmimas

11 Aplinkos apsaugos įstaigos

16

Pavojingų objektų kontrolė, avarijų, kai sužalojami darbuotojai, tyrimas, statinių
naudoti priėmimas

12 FNTT

15

Nelegalaus darbo apraiškų kontrolė

13 Valstybinių miškų urėdija

10

Miško kirtimo darbų tikrinimas, nelegalaus darbo apraiškų kontrolė, nelaimingų
atsitikimų tyrimas

9 Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR VRM

14 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

9

Nelegalaus darbo apraiškų kontrolė

15 Lietuvos transporto saugos administracija

4

Darbo ir poilsio laiko kontrolė, nelegalaus darbo apraiškų kontrolė, nelaimingų
atsitikimų tyrimas

16 Prokuratūra

3

Nelaimingų atsitikimų tyrimas

17 Migracijos departamentas prie LR VRM

3

Užsieniečių nelegalaus darbo apraiškų kontrolė

18 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

0

Darbo įrenginių techninės būklės per rinkos priežiūros organizavimą kontrolė

19 Kitos

Iš viso kitų įstaigų dalyvavimo atliekant
inspekcinius veiksmus atvejai

49
2457*

* - įvertinant atvejus, kai atliekant vieną inspekcinį veiksmą tuo pačiu metu dalyvavo 2 ir daugiau kontrolės įstaigų

