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ROKIŠKIO JAUNIMO CENTRO DARBUOTOJŲ PRIVALOMŲ PROFILAKTINIŲ 

SVEIKATOS TIKRINIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Rokiškio jaunimo centro (toliau – Jaunimo centras) darbuotojų privalomų profilaktinių 

sveikatos tikrinimų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, privalomų profilaktinių sveikatos tikrinimų tvarką. 

2. Privalomi profilaktiniai Jaunimo centro darbuotojų sveikatos tikrinimai atliekami asmens 

sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją asmens sveikatos priežiūros veiklai.  

3. Privalomų profilaktinių sveikatos tikrinimų tikslas yra įvertinti ar įsidarbinantys ir dirbantys 

asmenys gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis darbo sąlygomis, apsaugo darbuotojų sveikatą nuo 

galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio, siekiant išvengti traumų, profesinių ligų ir kitokio 

darbuotojo sveikatos pakenkimo. 
 

II SKYRIUS 

 PRIVALOMŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ ORGANIZAVIMAS 
 

4. Visi asmenys, kurie darbe gali būti veikiami profesinės rizikos veiksnių, privalo pasitikrinti 

sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami tikrintis periodiškai, nepriklausomai kokios srities 

specialistai jie yra, pagal patvirtintą privalomų profilaktinių sveikatos tikrinimų sąrašą (priedas) ir 

darbuotojų sveikatos tikrinimo grafiką. 

5. Darbuotojų, kuriems privaloma tikrintis sveikatą, grafiką tvirtina Jaunimo centro direktorius. 

Su grafiku darbuotojai supažindinami pasirašytinai. 

6. Darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo, siųsdamas įsidarbinantį ar dirbantį asmenį 

tikrintis sveikatą, privalo išduoti ir užpildyti Privalomo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos 

formą (F Nr. 047/a) arba Asmens medicininę knygelę (F Nr. 048/a), į kurią įrašomi pavojingi darbai 

ir rizikos veiksniai. 

7. Privalomi profilaktiniai sveikatos tikrinimai atliekami darbo laiku. Vidutinį darbo užmokestį 

darbuotojams už darbo laiką, kurio metu darbuotojas tikrinasi sveikatą, moka darbdavys. 

8. Darbuotojai, kurių darbo laikas nesutampa su sveikatos priežiūros įstaigos darbo laiku, 

sveikatą gali pasitikrinti ne darbo laiku. 

9. Darbuotojai, atsisakę nustatytu laiku pasitikrinti sveikatą, gali būti nušalinami nuo darbo, 

nemokant darbo užmokesčio. Toks atsisakymas laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu.  
 

III SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

10. Už privalomus profilaktinius įsidarbinančių asmenų sveikatos tikrinimus moka patys 

asmenys, už dirbančiųjų privalomus profilaktinius sveikatos patikrinimus sveikatos priežiūros 

įstaigoms moka darbdavys. 

11. Aprašas skelbiamas Jaunimo centro interneto svetainėje. Su aprašu darbuotojai susipažįsta 

individualiai. 

 

 

 

 

 

 

 



Rokiškio jaunimo centro darbuotojų   

privalomų profilaktinių sveikatos tikrinimų 

organizavimo tvarkos aprašo 

priedas 

 

 

 

DARBUOTOJŲ PROFESIJŲ IR DARBŲ, KURIUOS DIRBANT IR PRIIMANT Į DARBĄ 

PRIVALOMŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SĄRAŠAS 

 

 

 Sąrašas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. 

gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros 

įstaigose“ (su visais pakeitimais).  

 

Profesija Periodiškumas 
Tikrinantys 

gydytojai 
Tyrimų apimtis 

Aplinkos priežiūros 

darbininkas 

Įsidarbinant ir toliau 

vieną kartą per du 

metus 

Bendrosios 

praktikos gydytojas 

Terapeutas 

 

 

Oftalmologas, 

neurologas esant  

indikacijų  

Darbininkas pastatų ir 

inventoriaus priežiūrai 

Įsidarbinant ir toliau 

vieną kartą per du 

metus 

Bendrosios 

praktikos gydytojas 

 

Valytoja 
Įsidarbinant ir toliau 

kartą per du metus 

Bendrosios 

praktikos gydytojas 

Plaučių rentgenograma 

vieną kartą per du metus 

 

Kūrikas Įsidarbinant ir toliau 

vieną kartą per du 

metus 

Bendrosios 

praktikos gydytojas 

Regėjimo aštrumo, 

akipločio ištyrimas, 

plaučių rentgenograma, 

vestibulinės funkcijos 

ištyrimas 

Sekretorė 
Įsidarbinant ir toliau 

kartą per du metus 

Bendrosios 

praktikos gydytojas 

Plaučių rentgenograma 

vieną kartą per du metus 

Mokytojas, direktoriaus 

pavaduotojas, 

metodininkas, turistinės 

bazės administratorius 

Įsidarbinant ir toliau 

vieną kartą per metus 
Terapeutas 

Plaučių rentgenograma 

vieną kartą per metus 

Ūkvedys 
Įsidarbinant ir toliau 

kartą per du metus 

Bendrosios 

praktikos gydytojas 

 

 

_____________________ 

 


