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Įmonės ir organizacijos, pradedančios veiklą, turi pasirūpinti darbuotojų sauga ir sveikata įmonėje ir parengti 
būtinus darbų saugos dokumentus. Reikalingų dokumentų sąrašas priklauso nuo įmonės ekonominės veiklos 
rūšies, darbuotojų skaičiaus, naudojamų įrengimų ir kt. 

 

 
 

 Pranešimas į Valstybinę Darbo inspekciją apie įmonės (jos padalinio) naudojimo pradžią. 
 Pranešimas Valstybinei Darbo inspekcijai apie darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos steigimą. 
 Įsakymas dėl įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos steigimo. 
 Įvadinė darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija. 
 Įvadinių darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų registracijos žurnalas. 
 Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos (dirbančiųjų profesijoms, darbams, darbo priemonių naudojimui). 
 Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų tvirtinimo dokumentas. 
 Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas. 
 Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. 
 Įmonės darbo tvarkos taisyklės. 
 Darbo sutartys (su visais darbuotojais). 
 Darbo sutarčių registravimo žurnalas. 
 Darbo pažymėjimai. 
 Darbo pažymėjimų registravimo žurnalas. 
 Pareigybinės instrukcijos (dirbančiųjų pareigybėms). 
 Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai. 
 Darbuotojų, kuriems privalomas periodinis sveikatos patikrinimas, sąrašas. 
 Sveikatos tikrinimo grafikas (suderintas su atitinkama asmens sveikatos priežiūros įstaiga). 
 Profesinės rizikos įvertinimo dokumentacija. 
 Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasas. 
 Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis dokumentai. 
 Darbo grafikas.  
 Nelaimingų atsitikimų, susijusių su eismu ir neblaivumu, prevencinių priemonių diegimas.   

 

 
 

 Ventiliacijos sistemų pasai ir eksploatacijos žurnalai. 
 Elektros įrenginių, įžeminimų, izoliacijos varžų matavimo protokolai. 
 Darbuotojų evakuacijos planai. 
 Įmonės avarijų prevencijos ir likvidavimo planai. 
 Vietų ir darbų, kuriems reikalinga paskyra-leidimas, sąrašas. Paskyros-leidimai. 
 Pastolių, kopėčių tikrinimo ir priežiūros tvarka. 
 Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto steigimo ir veiklos dokumentai. 
 Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros dokumentai. 
 Darbo priemonių naudojimo instrukcijos. 
 Saugos duomenų lapai. 
 Testai, darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, žinių patikrinimui. 
 Asmeninių apsauginių priemonių patikros dokumentai. 
 Suminės darbo laiko apskaitos įvedimo tvarka. 
 Nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbe aktų registravimo žurnalas. 
 Profesinių ligų tyrimo dokumentų registravimo žurnalas. 
 Statinio techninės priežiūros dokumentai.  


