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EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS (pildo tiesioginis vadovas)
(nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)
Organizuoti ir koordinuoti skyriaus darbą, siekiant VDI tikslų ir uždavinių įgyvendinimo šiose
srityse:
1. Skatinti darbdavius užtikrinti saugią darbo aplinką ir stiprinti profesinės sveikatos priežiūrą.
2. Nedidinant priežiūros naštos verslui ir taupant valstybės lėšas, efektyvinti VDI veiklą.
3. Užtikrinti kitų užduočių, numatytų DSS skyriaus 2020 m. veiklos plane, įvykdymą.
PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO
RODIKLIAI
(pildo tiesioginis vadovas, aptaręs su valstybės tarnautoju)
1. Skatinant darbdavius užtikrinti saugią darbo aplinką ir stiprinti profesinės sveikatos priežiūrą:
1.1. organizuoti skyriuje vieningo konsultavimo telefonu procesą, siekiant gerinti teikiamų
konsultacijų kokybę (atsakytų skambučių dalis 95 proc.);
1.2. organizuoti informacinę kampaniją, skirtą darbuotojų, dirbančių aukštyje, atsakingiems ir
saugiems veiksmams darbo vietoje skatinti asmenims (4 konsultacijų ciklai);
1.3. organizuoti VDI teminių patikrinimų dėl saugaus darbo statybvietėse analitinių
apibendrinimų parengimą ir jų pateikimą socialiniams partneriams (2 apibendrinimai);
1.4. organizuoti apibendrintų statistinės analizės duomenų apie nelaimingų atsitikimų darbe,
profesinių ligų padarinius, aplinkybes, priežastis ir veiksnius bei darbuotojų saugą ir sveikatą
reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, sąlygojusius įvykius darbe parengti ir pateikimą
informacinėse priemonėse (4 informacijos);
1.5. užtikrinti nuoseklią darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimo įmonėse,
vykdančiose statybos darbus, statybvietėse kontrolę bei darbuotojų kritimo iš aukščio prevenciją
(4 stebėsenos ataskaitos);
1.6. užtikrinti švietimo teikėjų organizuojamų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų,
darbdavių, darbdavių įgaliotų asmenų, atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos
funkcijas, mokymų kokybės užtikrinimo stebėsenos įgyvendinimą;
1.7. užtikrinti su Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) pasirašytu metiniu
susitarimu patvirtinto priemonių plano vykdymą (4 renginiai);
1.8. užtikrinti Europos saugių darbo vietų kampanijos apie kaulų-raumenų sistemos sutrikimų
darbe prevenciją įgyvendinimą (1 kampanija);
1.9. organizuoti informacijos tinklalapyje apie saugų darbą su asbesto turinčiais gaminiais
atnaujinimą (1 atnaujinimas);
1.10. organizuoti metinės ataskaitos apie darbuotojų saugos ir sveikatos būklę ir Darbo kodekso,
darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančių įstatymų ar kitų norminių
teisės aktų vykdymą Lietuvos Respublikos įmonėse parengimą (1 ataskaita);
1.11. organizuoti potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinę priežiūrą atliekančių įmonių
patikrinimus.
2. Nedidinant priežiūros naštos verslui ir taupant valstybės lėšas, efektyvinti VDI veiklą,
optimizuojant VDI valdymą ir didinant jos darbo našumą:
2.1. organizuoti VDI inspektoriams mokymus, stiprinant jų gebėjimus veiksmingai ir efektyviai
atlikti statybviečių tikrinimus (4 mokymai).
2.2. organizuoti VDI darbuotojų apklausų dėl jų pasitenkinimo darbu ir darbo sąlygomis
įgyvendinimą;
2.3. organizuoti klaidų, dėl kurių buvo apskųsti inspektoriaus priimti sprendimai apibendrinimus
ir šiuos apibendrinimus teikti VDI teritoriniams skyriams (2 apibendrinimai);
2.4. užtikrinti sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų tyrimo trukmės
vidinę kontrolę, pateikiant jos rezultatus VDI teritorinių skyrių vedėjams (2 apibendrinimai);

2.5. užtikrinti, įgyvendinant mirtinų ir sunkių NA darbe aplinkybių tyrimo, priežasčių nustatymo
ir surašytų dokumentų kokybės monitoringą, NA darbe aplinkybių tyrimo, priežasčių nustatymo
ir surašytų dokumentų kokybės rezultatų įvertinimą bei apibendrinimą (1 apibendrinimas).
2.6. organizuoti apibendrintų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, įvykusių ir nustatytų
2019 metais, statistinių duomenų 2021 metų VDI veiklos prioritetams formuoti parengimą (1
apibendrinimas);
2.7. organizuoti metodinių rekomendacijų darbdaviams, skirtų psichologinio smurto darbo
aplinkoje prevencijai, psichosocialinių darbo sąlygų gerinimui parengimą;
2.8. organizuoti įmonių apklausų pagal VDIK parengtus ir VDI adaptuotus klausimynus,
skirtus ergonominių veiksnių rizikos vertinimo ir prevencijos apimtims nustatyti, maisto
produktų gamybos sektoriuose.
3. Užtikrinti kitų užduočių, numatytų DSS skyriaus 2020 m. veiklos plane, įvykdymą (100 proc.).

