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ISTAIGOS VADOVO PAVADUOTOJO UKIO REIKALAMS
PAREIGYBES APRASYM.q.S NR.PI-7s

I. BENDROJI DALIS
l.[staigos vadovo pavaduotoju flkio reikalams skiriamas asmuo, turintis auk5tesniji
arba auk5t4ji i5silavinim4 ir ne maZesng nei 2 metq vadovaujamo darbo patirti.

2. fstaigos vadovo pavaduotojas tikio reikalams tiesiogiai pavaldus istaigos vadolui.
3. fstaigos vadovo pavaduotojas rlkio reikalams turi Zinoti (i5manyti, moketi):
3.1. Lietuvos Respublikos darbuotojq saugos ir sveikatos istatym4, Darbo kodeks4;
3.2. darbuotojq saugos ir sveikatos, elektrosaugos, higienos reikalavimus;
3.3. istatyminius darbo organizavimo, saugaus darbo teisinius pagrindus;
3.4. istaigos valdym4;
3. 5. istaigos vystymosi perspektyv4;
3.6. istaigos finansines galimybes;
3.7 . darbo apskaitos vedimo tvark1;
3.8. saugaus darbo ergonomik4;
3.9. nelaimingq atsitikimq darbe tyrimo ir apskaitos tvark4;
4. Privalo nuolat tobulinti profesing patirti darbuotojq saugos ir sveikatos srityje.
5.{staigos vadovo pavaduotojas ukio reikalams privalo vadovautis Lietuvos
Respublikos istatymais, istaigos istatais, istaigos darbo tvarkos taisyklemis, Siuo pareigybes
apraSymu.

6.Jei nera {staigos vadovo pavaduotojo ukio reikalams (komandiruote, atostogos, liga

ir t.y.), jo pareigas atlieka [kio reikalq tvarkytojas.

II. PAREIGOS
7.{staigos vadovo pavaduotojas ukio reikalams privalo:

7.l.uZtil<rinti, kad istaiga bttq reguliariai apr[pinama darbui reikalingomis
medliagomis, frankiais ir prietaisais, atsarginemis dalimis, inventoriumi, kuru, tepalais ir degalais;
7.2.prilinreti, kad istaigoje eksploatuojami irenginiai, ma5inos, Silumos, vandentiekio
rkanahzaoijos, elektros tinklai btitq techni5kai tvarkingi, gerar priZiririmi;
7.3.Iaiku organizuoti eksploatuojamos technikos techninius patikrinimus, apZilras,
remont4 ir bandymus;
7.4rcikalauti, kad ilenginius eksploatuojantys darbuotojai ir jq vadovai pavyzdingai
tvarkytq ir saugotq irenginiq, autotransporto techning dokumentacij4: instrukcijas, schemas, pasus,
pamainq Zurnalus. keliones lapus ir kt.;
'7.5.tikrinti ar laiku il tvarkingai paruo5iamos transporto priemones techninei apLiurai;
7.6.vykdyti VS{ ViJkavi5kio PSPC naudojamq statiniq techning prieLiir1;

T

7.T.organizuoti ir kontroliuoti teisiniq ekonominiq techninirg higienos priemonirl
igyvendinim4;
7.8. siekti malinti darbuotojqprofesinE rizikq(traumatizm4), profesines ligas;
7.9. sudaryti darbo vietose sqlygas darbuotojrl sveikatai ir darbingumui i$saugoti.
S.Rengti istaigos darbuotojq saugos ir sveikatos norminius dokumentus, vadovaujantis
darbuotojq saugos ir sveikatos teises aktais.
9.Parinkti darbuotojams asmenines apsaugines priemones ir konsultuoti kaip jas
naudoti.
l0.Instruktuoti darbuotojus darbuotojq saugos ir sveikatos teises aktq ir istaigos
darbuotojq saugos ir sveikatos norminiq dokumentq nustatyta tvarka, jei reikia, mokyti darbuotoJus
saugiq darbo metodq arba dalyvauti mokyme.
ll.Organizuoti ir koordinuoti profesines rizikos vertinim4 istaigoje. Sudaryti darbo
vietq ar kitq rizikos objekt% kur turi bDti vertinama rizika, i5 jq darbo vietrl higieninis
ivertinimas,
s4raSus.

l2'Oryanizuoti rizikos veiksniq tyrimus, pagal tyrimus nustatyti darbo vietas, kuriose
privalo btti rengiamos ir iglwendinamos prevencijos priemones.
l3.Rengti nelaimingq atsitikimrl darbe ir profesiniq ligq prevencijos priemones ir
organizuoti jq igyvendinim4 bei vykdyi jq [gyvendinimo kontrolp.
I{.Anahzuoti nelaimingq atsitikimq darbe, profesiniq susirgimq incidentq aplinkybes
ir prieZastis bei numatyti prevencines priemones jiems i5vengti.
l5.Nustatytatvarka instruktuoti priimamus I darbq asmenis ir [forminti instruktavimo
Zurnaluose.

16. Rengti isakym-us

saugos

ir sveikatos klausimais

ir kitus

organizacinius tvarkomuosius dokumentus darbuotojq

IT.Nustatyta tvarka tirti nelaimingus atsitikimus, profesines ligas, avarijas ir tvarkyti
saugos ir sveikatos a askaitas.
1 8. Organizuoti ir vykdyti viesuosius pirkimus;
1 9.Vykdyti atskirus
[staigos vadovo pavedimus.

jq apskait4 rengti darbuotojq

III.TEISES

[kio reikalams turi teisE:
20.1.Savo kompetencijos ribose duoti V5[ Vilkavi5kio PSPC darbuotojams privalomus
vykdyti nurodyrnus.
2O.Pavaduotojas

20'2.Tll<rinti, kaip darbuotojai laikosi saugos
patalpose bei
saugos

teritorijoje.

darbe

nedrausming

i

ir

sveikatos reikalavimq [staigos

V5[ Vilkavi5kio PSPC darbuotojai laikytqsi darbo drausm6s,
tq darbq vykdymo technologiiq.
istaigos va ovui del pavyzdingq darbuotojq skatinimo ir

20'5.Teikti pasi[lymus istaigos vadovui del darbo organizavimo, darbo ir gamybines
buities selygU gerinimo.

IV.ATSAKOMYBE
21.[staigos vadovo pavaduotojas [kio reikalams atsako:
sauegs ir sveikatos dokumentqpildymo teisingumEir
saugum4;
?1 1 tlb-"gt_ojg
27'2.uLV5[ vilkaviskio pSpc naudoj nos technikos tvarkingum4;

(

21.3.uipastat% statinir5 patalpq apZiflrq ir remonto organizavim4;
21.4'ui' istaigos apr[pinimo medZiagomis, atsarginemis detalemis, inventoriumi,
energetiniais resursais ir kt. organizavimq
2 7 . 5 .u/ j am p av aldiirl asmenq g amyb in g ir darb o drausmE
;
2r.6.ul kitr5 siame pareiginiame aprasyme nurodyq pareigq vykdym%
22.[staigos vadovo pavaduotojui [kio reikalams gali buti taikoma drausmind,
materialine, adrninistracind ar baudZiamoji atsakomybe, jeigu jis:
22.I-deI savo neveiklumo leido darbuotojams paZeidineti irenginiq techninio
eksqlgltavimo taisykles, darbq vykdymo technologij4 rurrgo, darbe reikalavimus, del ko susidare
prielaidos ivykti arba ivyko nelaimingas atsitikimas, avarija ar kilo gaisras;
22.2.neuilikrino, kad materialines vertybes nebutq grobstomos ar gadinamos;
22.3'dave neteisetus privalomus vykdyti nurodymus, kuriq vykdymas sukele
kenksmingus padarinius.

SusipaZinau:
(vardas, pavarde)

