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DEL NELAIMINGU ATSITIKIMU AR INCIDENTU DARBE TYRIMO TVARKOS

Gerbiamas Ministre,

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojq profesine sqiunga (toliau - Profesine sqjunga),

istatymq jai suteiktq igaliojimq ribose atstovaudama savo nariq teises bei teisetus interesus, kreipiasi i

Jus, pra5ydama pateikti informacij q apie aplinkos apsaugos valstybines kontroles pareig0nq athrilgitr

atliekamq nelaimingq atsitikimq ar incidentq tarnyboje tyrimo tvark4. AtsiZvelgiant i tai, kad daZniausiai

tarnybines pareigas uZ lstaigos ribq vykdo regionq aplinkos apsaugos departamentq, Valstybines miskq

tarnybos ir Aplinkos apsaugos agentiiros pareigunai, Profesine sqjunga siekia i5siai5kinti Siq aplinkos

apsaugos valstybines kontloles pareigtinq ati-vllgiuatliekamo nelaimingq atsitikimq ar incidentq tyrimo

Nelaimingq atsitikimq darbe tyrimo tvark4 reglamentuoja Lietuvos Respublikos VYriausybes

2004 m. rugsejo 2 d. nfiarimu Nr. 1118 patvirtinti Nelaimingq atsitikimq darbe tyrimo ir apskaitos

nuostatai (toliau - Nuostatai), kurie yra bendro pobUdZio, t. y. jie parengti neatsiZvelgiant ! aplinkos

apsaugos valstybines kontroles pareigunq tarnybos ypatumus. Pavyzdiliui, ndra aiSku, kaip informuoti

apie nelaiming4 atsitikim4 ar incident4, ivykusi aplinkos apsaugos valstybines kontroles pareigflnui

vykdant tarnyb4 uZ lstaigos, kurioje jis tarnauja, ribq arba ne darbo dienomis. Tai gali sudaryti kliutis

operatyviai reaguoti i ivykusi nelaiming4 atsitikim4 ar incident4 tarnyboje bei pradeti jo tyrim4'

Miisq Ziniomis, Siauliq regiono aplinkos apsaugos departamento direkloriaus 2010 m. spalio 25

d. isakymu Nr. V-132 buvo patvirtinti Sio regiono aplinkos apsaugos departamento nelaimingq

atsitikimq darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai, tadiau jie yra taikomi tik Sio departamento pareigtinams'

Apie tai, ar yrapriimti kokie nors specialfls teises aktai, vieningai reglamentuojantys aplinkos apsaugos

valstybines kontroles pareigunq nelaimingq atsitikimq ar incidentq tyrimo tvarkq, neturime duomenq,

tadiau manome, jog toks teises aktas yra tikslingas ir bltinas.

Neaiskumq kyla ne tik del nelaimingq atsitikimq tyrimo tvarkos, bet ir del to, kokie subjektai yra

draudejai ir Sios draudimo i5mokos moketojai'
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Aplinkos apsaugos valstybines kontroles pareigtinams, kaip valstybes tarnautojams, yra taikomas

Lietuvos Respublikos valstybes tarnybos istatymas (toliau - VTD. Sio istatymo 43 straipsnio 4 dalis

numato bendr4 taisyklg, kaip i5mokamos iSmokos valstybes tarnautojq Seimai, tarnautojui Zuvus

atliekant tarnybines pareigas arba mirus del prieZasdiq, susijusiq su tarnybiniq pareigq atlikimu' Taip pat

Sioje dalyj e yra aptartas vienkartiniq kompensacijq mokejimas valstybes tarnautojui, kuris buvo

suZalotas atlikdamas tarnybines pareigas arba susirgo sunkia liga del prieZasdiq, susijusiq su tarnybiniq

pareigq atlikimu uZsienio valstyb6je, kurioje vyksta ginkluotas konfliktas, ar del uZsienio valstybeje

ivykdyto teroro akto. Taigi Sioje dalyje nera kalbama apie valstybes tamautojq draudim4 nuo

nelaimingq atsitikimq ar incidentq tarnyboj e.

VTI 43 straipsnio 13 dalis reglamentuoja valstybes tarnautojq draudim4 nuo nelaimingq

atsitikimq, tadiau Si nuostata taikoma tik i uZsienio komandiruotg siundiamq valstybes tarnautojq

atLtllgiu. Del to nera aisku, kokiatvarka draudZiami Lietuvoje pareigas vykdantys aplinkos apsaugos

valstybines kontroles pareigunai.

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybines kontroles istatymo 13 straipsnio 1 dalis ir

Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1991 m. gruodZio 5 d. nutarimu Nr. 530 patvirtintq Asmenq

draudimo valstybes lesomis ir kompensacijq mokejimo juos suZeidus arba jiems Zuvus ry5ium su

tamyba s4lygq (toliau - S4lygos) 1.14 punktas numato, jog aplinkos apsaugos valstybines kontroles

pareigiinq gyvybe ir sveikata yra draudLiama nuo nelaimingq atsitikimq tarnybiniq pareigq vykdymo

metu valstybes leiomis. Pagal Salygq 15 punkt4, moketinos draudimo sumos dydi apskaidiuoja

atitinkamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius, o draudimo sumas i5

jiems patvirtintq valstybes biudZeto asignavimq pareigunams i5moka jq darbovietes, mokymo ir kitos

istaigos ar kariniai vienetai.

Kita vertus, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo istatymo 4 straipsnio 1 dalies

2 punkte numatyta, jog valstybes pareigunai ir valstybes tarnautoj ai, tame tarpe ir aplinkos apsaugos

valstybines kontroles pareig[nai, yra dratdLiami visq ruSiq socialiniu draudimu (taip pat ir nelaimingq

atsitikimq darbe). pagal S! istatym4 draudeju yra valstybes pareigflnq ir valstybes tarnautojq darbdwiai,

o draudimo iSmokq moketojas yra atitinkamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

teritorinis skyrius. Taigi nera aiSku, kaip minetos nuostatos yra taikomos praktikoje, t. y. kas nelaimingo

atsitikimo ar incidento tarnyboje atveju yra aplinkos apsaugos valstybines kontroles pareigiinq draudejas

- darbdqvys ar valstybe ir kas yra draudimo i5mokq moketojas - Valstybinio socialinio draudimo fondo

valdybos teritoriniai slryrioi ar darbda'vys.

paLymdtina, kad Darbuotojq saugos ir sveikatos istatymo 12 straipsnis numato galimybg

darbdaviui paskirti darbuotojq saugos ir sveikatos specialist4 arba steigti darbuotojq saugos ir sveikatos

tamyb4. To paties istatymo 13 straipsnis nurodo darbuotojq atstovus ir darbuotojq saugos ir sveikatos



komitetus, su kuriais turi konsultuotis darbuotojq saugos ir sveikatos specialistas arba tarnyba

darbuotojq saugos ir sveikatos bukles tobulinimo klausimais. Profesine s4junga neturi duomenq apie tai,

ar regionq aplinkos apsaugos departamentuose, Valstybineje miskq tarnyboje ir Aplinkos apsaugos

agenttiroje yra i5rinkti darbuotojq atstovai ir lsteigti darbuotojq saugos bei sveikatos komitetai bei

patvirtinti Biq komitetq nuostatai. Nera Zinomair tai, ar yra paskirtas darbuotojq saugos ir sveikatos

specialistas arba lsteigta darbuotojq saugos ir sveikatos tarnyba. Mlsq nuomone, minetq asmenq ir

komitetq buvimas yra tikslingas, siekiant operatyviai atlikti nelaimingo atsitikimo ar incidento tarnyboje

tyrim4.

Remdamasi auksdiau isdestytais argumentais bei siekdama prisideti prie nelaimingq atsitikimq ar

incidentq tarnyboje tyrimo tvarkos tobulinimo, Profesine sqiunga pra5o J[sq pateikti informacij4 Siais

klausimais:

1) Ar regionq aplinkos apsaugos departamentuose, Valstybineje mi5kq tarnyboje ir Aplinkos

apsaugos agent[roje yra paskirtas darbuotojq saugos ir sveikatos specialistas arba isteigta

darbuotojq saugos ir sveikatos tarnyba. Taip pat, ar yra i5rinkti darbuotojq atstovai saugai ir

sveikatai arba isteigti darbuotojq saugos ir sveikatos komitetai;

2) Ar yra priimtas (-i) specialus (-[s) teises aktas (-ai), kuris (-ie) vieningai reglamentuoja

aplinkos apsaugos valstybines kontroles pareigtinams ivykusiq nelaimingq atsitikimq ar

incidentq tamyboje tyrimo tvark4. Jei tokie teises aktai yra priimti, praSytume pateikti jq

kopijas. Jei tokiq teises aktq n6ra, prasytume nurodyi, kokiais teises aktais yra

vadovaujamasi, atliekant nelaimingq atsitikimq ar incidentq tarnyboje tyrim4 aplinkos

ap sau go s val styb ine s kontro le s p are i giinq atLlvilgin;

3) Kas yra draudejas ir draudimo i5mokq moketojas regionq aplinkos apsaugos departamentq,

Valstybines mi5kq tarnybos ir Aplinkos apsaugos agenttiros aplinkos apsaugos valstybines

kontroles pareigtinams nukentejus nuo nelaimingo atsitikimo ar incidento tamyboje,

Pra5ytume, nurodyti konkredius teise aktus, jq straipsnius bei dalis.

Nesant vieningos specialios nelaimiqgq atsitikimq ar incidentq tyrimo tvarkos, sifllome inicijuoti

toki4 tvark4 reglamentuojandio teises akto parengim4 ir priemim4. Profesine s4iunga yra pasirengusi

bendradarbiauti ir talkinti rengiant 5i teises akt4'

Dekojame uZ bendradarbiavim4-

Pagarbiai
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