
 

 

 

 
 

ĮVYKIO DARBE, NELAIMINGO 
ATSITIKIMO PAKELIUI Į/IŠ DARBO 

TYRIMAS IR APSKAITA. 
 
 
 



 

PRANEŠIMO TURINYS 

Norminiai dokumentai, reglamentuojantys darbuotojų saugą ir sveikatą. 
Pagrindinės sąvokos, žinotinos tiriant įvykius darbe, nelaimingus atsitikimus pakeliui į /iš darbą(-o); 
Pranešimai apie įvykius darbe, nelaimingus atsitikimus pakeliui į darbą ar iš darbo; 
Įvykį darbe, nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo tiriantys subjektai; 
Įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo terminai; 
Įvykio darbe, tyrimas; 
Įvykio darbe tyrimo rezultatų įforminimas; 
Nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimas ir tyrimo rezultatų įforminimas; 
Įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo 
registravimas, apskaita, analizė ir tyrimo dokumentų saugojimas; 
Įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo pažeidimų nagrinėjimas; 
Skundų dėl įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo aktų nagrinėjimas;. 

 



NORMINIAI DOKUMENTAI 

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE TYRIMO IR APSKAITOS NUOSTATAI 

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-09-03 nutarimu Nr. 913. 

ĮVYKIŲ DARBE IR NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ PAKELIUI Į DARBĄ IR IŠ DARBO PILDYMO 
METODINIAI NURODYMAI 

Patvirtinti Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. 
įsakymu Nr. V- 416. 

Privalomai draudžiami asmenys, jeigu jiems už darbą ar tarnybą mokamas darbo užmokestis. 

Laikantis Nuostatų, tiriami įvykiai darbe, nelaimingi atsitikimai pakeliui į darbą ar iš darbo, įvykę 
asmenims, kurie yra privalomai draudžiami nelaimingų atsitikimų darbe socialiniu draudimu. 



 

Pagrindinės sąvokos 

• Incidentas - su darbu susijęs įvykis, dėl kurio darbuotojas nepatiria žalos sveikatai. 

• Įvykis darbe, dėl kurio darbuotojas patiria žalą sveikatai, - įvykis, įskaitant eismo įvykį, dėl kurio 
darbuotojas patiria žalą sveikatai arba dėl kurio darbuotojas miršta, nustatyta tvarka tiriamas 
nustatant jo priežastinį ryšį su darbu ir pripažįstamas ar nepripažįstamas nelaimingu atsitikimu darbe. 

• Nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo - įvykis, įskaitant eismo įvykį, darbuotojui 
vykstant į darbą ar iš darbo darbuotojo darbo dienomis kelyje tarp darbo vietos ir: 
1) gyvenamosios vietos; 
2) vietos ne darbovietės teritorijoje, kurioje darbuotojas gali būti pertraukos pailsėti ir pavalgyti 
metu; 
3) ne darbovietėje esančios vietos, kurioje darbuotojui išmokamas darbo užmokestis; 
4) kitos darbovietės. 

 



ĮVYKIŲ DARBE SKIRSTYMAS PAGAL PASEKMES 

Įvykis darbe, nelaimingas atsitikimas pakeliui iš darbo (į darbą) pagal pasekmes gali būti 
priskiriamas/nepriskiriamas prie sunkių. 

Sunkus įvykis darbe — nelaimingas atsitikimas darbe, dėl kurio sunkiai pakenkiama darbuotojo 
sveikatai. Sunkių sveikatos pakenkimų klasifikacinius požymius tvirtina sveikatos apsaugos ministras 

(Sunkių pakenkimų sveikatai kvalifikacinių požymių sąrašas, patvirtintas LR Sveikatos apsaugos 
ministro 2014-04-10 įsakymu Nr. V-455.); 

Mirtinas įvykis darbe — įvykis darbo metu, dėl kurio darbuotojas miršta. 

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, esant rašytiniam darbdavio ir / ar Valstybinės darbo inspekcijos 
teritorinio skyriaus prašymui, pateikia pažymą apie pakenkimo sveikatai sunkumą: 

a) per 3 darbo dienas nuo medicinos pagalbos suteikimo; 
b) kai pakenkimo sveikatai sunkumas patikslinamas atlikus papildomus tyrimus, — ne vėliau kaip per 5 
darbo dienas.  



(asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)  PVZ. 

PAŽYMA APIE PAKENKIMO SVEIKATAI SUNKUMĄ 
 ____________ Nr. __________  

(data) 

(dokumento sudarymo vieta) 

(įmonės, įstaigos, kuriai išduodama pažyma, 

pavadinimas, buveinės adresas) Nukentėjęs darbuotojas __________________________  

(vardas, pavardė, amžius) 

(ligoninė, poliklinika, skyrius) 

atvežtas (-a). 

(data, val., min.) 

Diagnozė. (pakenkimo sveikatai pobūdis) 

Vadovaujantis Sunkių pakenkimų sveikatai klasifikacinių požymių sąrašu, nurodytas 

pakenkimas sveikatai priskiriamas, nepriskiriamas 
(priskiriamas, nepriskiriamas - įrašyti) 

Skyriaus vedėjas 

(vyriausiasis gydytojas) _________________________________________________________  

(parašas) (vardas, pavardė) 

Gydantis gydytojas _____________________________________________________________  

(parašas) (vardas, pavardė) 

A.V. 

 



INCIDENTO DARBE TYRIMAS 

Incidentas - su darbu susijęs įvykis, dėl kurio darbuotojas nepatiria žalos sveikatai arba dėl patirtos 

žalos sveikatai nepraranda darbingumo. 

Apie incidentus pranešama įmonės darbo tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka. 

Incidentas tiriamas ir registruojamas įmonės darbo tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka. 

  



PRANEŠIMAI APIE ĮVYKIUS DARBE, NELAIMINGUS 

ATSITIKIMUS PAKELIUI Į DARBĄ AR IŠ DARBO 

Darbdavys turi informuoti kiekvieną darbuotoją apie jo pareigą nedelsiant pranešti apie įvykį darbe ar 
nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo. 
Darbuotojas, nukentėjęs dėl įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo, jeigu 
pajėgia, taip pat asmuo, matęs įvykį arba jo pasekmes, privalo nedelsdamas apie tai pranešti padalinio 
vadovui, darbdaviui atstovaujančiam asmeniui, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai arba 
darbuotojų saugos ir sveikatos specialistui. 
Darbdavys nedelsdamas suteikia dėl įvykio darbe nukentėjusiam darbuotojui pirmąją pagalbą, iškviečia 
greitosios medicinos pagalbos tarnybą, prireikus nuveža nukentėjusį darbuotoją į asmens sveikatos 
priežiūros įstaigą, organizuoja įvykio darbe tyrimą. 
Įvykio darbe, įvykusio profesinio mokymo teikėjo mokiniui ar aukštosios mokyklos studentui per jo 
praktinį mokymą įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje ar dirbant pas 
darbdavį fizinį asmenį (toliau — įmonė), — atitinkamai mokymo įstaigai. 
Įmonės, kurioje dėl įvykio darbe žalą sveikatai patiria kitos įmonės darbuotojas, darbdavys privalo 
nedelsdamas apie tai pranešti nukentėjusio darbuotojo darbdaviui, išsaugoti įvykio darbe vietą,  

sudaryti reikiamas sąlygas tirti įvykį darbe ir paskirti savo atstovą, kuris dalyvaus tiriant tokį įvykį 
darbe. 



PRANEŠIMAI APIE ĮVYKIUS DARBE, NELAIMINGUS 

A TSITIKIMUS PAKELIUI Į DARBĄ AR IŠ DARBO 

Darbdavys nedelsdamas telefonu, faksu ar elektroniniu paštu privalo pranešti apie kiekvieną įvykį darbe 

ir nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo, dėl kurio darbuotojas mirė, taip pat jeigu 

darbuotojas miršta dėl nesusijusios su darbu ligos arba sunkiai pakenkta darbuotojo sveikatai ar 

manoma, kad sunkiai pakenkta darbuotojo sveikatai: 

• atitinkamai teritorinei prokuratūrai; 

• vienam iš nukentėjusio darbuotojo šeimos narių (tėvui, motinai, vaikui, broliui, seseriai, sutuoktiniui 

arba asmeniui, su kuriuo bendrai gyvena neįregistravęs santuokos (toliau — šeimos atstovas); 

• Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui (1 priedas). 

Pranešimai apie nelaimingus atsitikimus pakeliui į darbą ar iš darbo registruojami darbdavio nustatyta 

tvarka. 

 

 

 

 
 



(įmonės pavadinimas) (siunčiama, kai dėl įvykio darbe sunkiai pakenkta sveikatai ar darbuotojas mirė) 

(įmonės kodas, buveinės adresas, kiti duomenys) 

Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui 

PRANEŠIMAS APIE ĮVYKĮ DARBE 
 ______________ Nr. ____  

(data) (dokumento sudarymo vieta)  

        1. Nukentėjo .......... , iš jų ........... žuvo, sužaloti sunkiai ........ darbuotojai (asmenys) 

2. Nukentėjo, žuvo ................................................................  

(vardas, pavardė, profesija, pareigos, sužalojimo pobūdis)      

3. Įvykio laikas - .......  m ...................... d .....  val. ... minučių. Atliekamo darbo pobūdis. 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■.■■■■■■■■■■■■■■■■■■.■■■ 

4. Įvykio vieta, jos adresas ir aplinkybės ........................................................  
..■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■.........................■■■....■■■..■■■..■■a 

.   .......................................................   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
 ..  

5. Įmonės vadovas ...................................................................  

   . (vardas, pavardė, pareigos, telefonas, faksas, el. paštas) 

6. Apie įvykį pranešė ...................................................................  

(asmens, perdavusio pranešimą, vardas, pavardė, pareigos, telefonas) 

7. Pranešimą priėmė ....................................................................  

(data, laikas, Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojo vardas, pavardė) 
(asmens, priėmusio pranešimą, parašas)* 

8. Nelaimingą atsitikimą tiria Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius* ...................   



PRANEŠIMAI APIE ĮVYKIUS DARBE, NELAIMINGUS 

ATSITIKIMUS PAKELIUI Į DARBĄ AR IŠ DARBO 

 

Įvykis darbe: 

• Sunkus 

• Mirtinas 

Pranešama: 

• atitinkamai teritorinei prokuratūrai; 

• vienam iš nukentėjusio darbuotojo 

šeimos narių; 

• valstybinės darbo inspekcijos 

teritoriniam skyriui. 

NA pakeliui į/iš darbo: 

• Sunkus 

• Mirtinas 

 

 

 



PRANEŠIMAI APIE ĮVYKIUS DARBE, NELAIMINGUS 

ATSITIKIMUS PAKELIUI Į DARBĄ AR IŠ DARBO 

Darbdavys nedelsdamas privalo pranešti apie įvykius darbe, kai darbuotojas patiria žalą sveikatai dėl: 

• statinio avarijos — Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos; 

• pavojingojo objekto, kitų objektų ar įrenginių avarijų, gaisro, sprogimo - Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos; 

• avarijos, įvykusios vežant pavojingus krovinius, - Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui 
prie Vidaus reikalų ministerijos ir Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos; 

• branduolinės energetikos objekto veiklos sutrikimo - Valstybinei atominės energetikos saugos 
inspekcijai; 

• energijos tiekimo (elektros, šilumos, dujų, naftos ir jos produktų gamybos, perdavimo, paskirstymo) 
sutrikimo - Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos; 

• įvykio darbe, įvykusio profesinio mokymo teikėjo mokiniui ar aukštosios mokyklos studentui per jo 
praktinį mokymą įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje ar dirbant pas 
darbdavį fizinį asmenį (toliau - įmonė), - atitinkamai mokymo įstaigai.  



ĮVYKĮ DARBE, NELAIMINGĄ ATSITIKIMĄ PAKELIUI Į DARBĄ AR 

IŠ DARBO TIRIANTYS SUBJEKTAI 

Darbdaviui atstovaujančio asmens įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu patvirtinta dvišalė komisija, 

sudaroma iš vienodo skaičiaus darbdavio atstovų, kuriuos skiria darbdavys, ir darbuotojų atstovų 

saugai ir sveikatai, tiria: 

a) įvykį darbe dėl kurio lengvai pakenkiama darbuotojo sveikatai; 

b) nelaimingus atsitikimus, įvykusius pakeliui į darbą ar iš darbo. 

Įvykį darbe, dėl kurio sunkiai pakenkiama darbuotojo sveikatai arba darbuotojas miršta, tiria 

Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius (-iai), dalyvaujant darbdavio atstovui (-ams) ir darbuotojų 

atstovui (-ams) saugai ir sveikatai.  



ĮVYKĮ DARBE, NELAIMINGĄ ATSITIKIMĄ PAKELIUI Į 

DARBĄ AR IŠ DARBO TIRIANTYS SUBJEKTAI 

Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriui tiriant įvykius darbe gali dalyvauti VSDFV atstovas, mokymo 
įstaigos atstovas, nukentėjęs darbuotojas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu minėti atstovai nedalyvauja 
atliekant tyrimą, Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius (-iai) įvykį darbe tiria be jų. Jeigu įmonėje 
nėra galimybės sudaryti dvišalės komisijos, įvykį darbe ar nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš 
darbo tiria Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius (-iai). 
Dalyvauti tiriant įvykį darbe arba nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo gali būti pakviesti: 
visuomenės sveikatos centro apskrityje atstovai, potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo 
įstaigų ekspertai, specialistai, suinteresuotų įstaigų atstovai, teikiantys tyrimui atlikti reikalingas išvadas 
ar informaciją. 
Įvykį darbe, dėl kurio miršta 3 ir daugiau darbuotojų, tiria komisija. Šios komisijos pirmininkas yra 
vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius, nariai - vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 
pavaduotojas, Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus vedėjas ir šio skyriaus 2 inspektoriai. 
Atliekant tyrimą dalyvauja darbdavio atstovas ir darbuotojų atstovo (-ų) skirti asmenys. Tiriant įvykį gali 
dalyvauti Fondo valdybos teritorinio skyriaus atstovai. 

 



ĮVYKIO DARBE TYRIMAS 

Nelaimingas atsitikimas darbe - įvykis darbe, įskaitant eismo įvykį, įvykęs: 

• atliekant darbo funkcijas, pareigas už kurias mokamas vidutinis darbo užmokestis, 
• būnant darbo vietoje, 
• darbo laiku 

dėl kurio darbuotojas patiria žalą sveikatai ir netenka darbingumo nors vienai dienai arba dėl kurio 
darbuotojas miršta, taip pat tarnybinių komandiruočių metu vykdant darbdavio užduotį paskirties 
vietoje, nustatyta tvarka ištirtas ir pripažintas nelaimingu atsitikimu darbe. 

Šiais atvejais surašomas N-1 formos aktas. Aktas užpildomas Metodiniuose nurodymuose nustatyta 
tvarka. 

 

 



ĮVYKIO DARBE TYRIMAS 

Įvykio darbe tyrimo tikslai yra: 
• nustatyti įvykio darbe metu buvusias ar susidariusias sąlygas, kurios turėjo įtakos įvykiui arba jį lėmė 
(toliau — aplinkybės); 
• nustatyti įvykio darbe priežastis; 
• numatyti prevencijos priemones panašiems įvykiams darbe išvengti. 

Tiriant įvykį darbe privalu nustatyti: 
• koks įvykio darbe priežastinis ryšys su darbu; 
• ar įvykį lėmė darbuotojų saugą ir sveikatą, darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai, 
ar šie pažeidimai yra įvykio darbe priežastys. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.4. sužalota kūno dalis 

AK II I I I I I I I I I I I Forma >» I 

NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE 
AKTAS 

 ___________________  Nr.  ____________ 
(registracijos data) 

(dokumento sudarymo vieta) 

(įrašyti) 

4.5. sveikatos pakenkimo pobūdis  | | | | 
(įrašyti) 

4.6. neblaivumas, apsvaigimas nuo narkotinių ar kitų medžiagų: pagal  ______________________________________________  1 □ 

 pažymą Nr.  _______  , išduotą  , rasta  ______________________  2 n 
(įrašyti įstaigos, pateikusios pažymą, pavadinimą, buveinės adresą, telefoną) (data) 

Pakenkimas 
sveikatai: 
Lengvas - 1 
Sunkus - 2 
Mirtinas - 3 

Nukentėjusiųjų 
asmenų skaičius 

 

t ___________ t 

 (įmonės pavadinimas) 

1.1. buveinės adresas , pašto indeksas LT - 

1.2. telefonas , faksas , el. paštas , įm. kodas | | || 

1.3. ekonominė veikla 1 II 1 1 1 2 
 (įrašyti) 

1.4. darbuotojų skaičius įmonėje 1 1 1 1 

 (įrašyti) 

iš jų - dirbančių pavojingus darbus 1 1 1 1 1 

 (įrašyti) 

1.5. įmonės atskiro padalinio, kuriame įvyko 
n. ats., pavadinimas 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 (įrašyti) 

2. Darbdaviui atstovaujantis asmuo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

(pareigos, vardas, pavardė) (asmens kodas) 

3. '\iil'.enlė|ę?- ; ; ; I ___ I _ I __I __ 1^ I _ I _  ___ I__ I _ I __  

darbuotojas (vardas) (pavardė) (asmens kodas) 

3.1. namų adresas, telefonas  

 (įrašyti) 

3.2. pilietybė C 
 (įrašyti) 

3.3. užimtumas 1 1 1 

 (įrašyti) 

3.4. amžius 1 1 1 

 (įrašyti) 

3.5. lytis C 

 (įrašyti) 

3.6. profesija, pareigos pagal darbo sutartį 1 1 1 1 1 1 

 (įrašyti) 

3.7. darbo sutarties sudarymo data ir darbo trukmė įmonėje (mėnesiais) m. d. III 
 (įrašyti) 

 (įrašyti trukmę) 

4. Nelaimingas atsitikimas įvyko 
 

m. d. vai. m
i
n. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 (metai) (mėnuo) (diena) (val.) 

metų savaitė  

 (įrašyti einamųjų metų savaitės numerį) 

4.1. nuo darbo, kurį atliekant įvyko n. ats., pradžios val. min. | | | 

4.2 savaitės diena , pamainos trukmė: nuo val. min. iki val. min. 1 | | 2 

4.3. sveikatos pakenkimo diagnozė 
  

1. Įmonės, kurios darbuotojas nukentėjo nelaimingo atsitikimo darbe (toliau vadinama - n. ats.) metu, pavadinimas ir duomenys: 

(įrašyti) 

(medžiagų pavadinimas, kiekis kraujyje, biologinėse terpėse, matavimo vienetas) 

5. Nelaimingo atsitikimo aplinkybės  1 
 ________________________________________________________________________________________________  2 

3 

 _________________________________________________________________________________________________  4 [ 
 _________________________________________________________________________________________________  *a 
 _________________________________________________________________________________________________  *b 

 _________________________________________________________________________________________________  *c 

 _________________________________________________________________________________________________  *d 

 _________________________________________________________________________________________________  *e 
 _________________________________________________________________________________________________  *f 

 _________________________________________________________________________________________________  *g 

 _________________________________________________________________________________________________  *h 
 _________________________________________________________________________________________________  *i 

 _________________________________________________________________________________________________  *k 

 _________________________________________________________________________________________________  *l 
 _________________________________________________________________________________________________ *m 

 _________________________________________________________________________________________________  *n 

 _________________________________________________________________________________________________  *o 

 _________________________________________________________________________________________________  *p 

*r 

 _________________________________________________________________________________________________  *s 
(tęsinys nepateikiamas/pateikiamas (nereikalinga išbraukti) akto ______priede) 

6. Darbo aplinka  ___________________________________________  
(įrašyti) 

7. Nukrypimas nuo įprastos būklės  _____________________________  
(įrašyti) 

8. Kontaktas ir sužeidimo pobūdis  _____________________________  
(įrašyti) 

9. Sveikatos pakenkimo pobūdžio materialusis veiksnys ____________ 

  
(įrašyti) 

10. Veiksniai, lėmę sužalojimą 

11. Nelaimingo atsitikimo priežastys 

(įrašyti) 

1* __LJ 



 
(pagal svarbą išvardijamos priežastys, nurodant pažeidimo ryšį su atsitikimu ir nesilaikytų norminių teisės aktų pavadinimus, juos priėmusias ar tvirtinusias 

institucijas, pasirašymo datas, straipsnius, punktus ir pateikiant reikalavimų tekstą ar nuorodą į priedą su tekstu) 

12. Nelaimingo atsitikimo tyrimas: 

Nelaimingą atsitikimą tyrė (nuostatuose numatytais atvejais): 

 _________________________________________________________________________________________ *d I I II II 
(Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus pareigos, parašas, vardinis spaudas, vardas, pavardė, telefonas) 

darbdavio atstovas  *e Į | Į ~Į 
(pareigos, parašas, vardas, pavardė, telefonas) 

darbuotojų atstovas  *f Į | Į ~Į 
(pareigos, parašas, vardas, pavardė, telefonas) 

Dalyvavo: 

(įmonė, pareigos, parašas, vardas, pavardė, telefonas) 

(įmonė, pareigos, parašas, vardas, pavardė, telefonas) 

(įmonė, pareigos, parašas, vardas, pavardė, telefonas) 

(įmonė, pareigos, parašas, vardas, pavardė, telefonas) 

Nelaimingo atsitikimo tyrimo dokumentus sudaro  ____________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  (lapų sk.) || || 

(dokumentų arba jų grupių pavadinimai, priedų numeriai, lapų skaičius) 

Su tyrimo dokumentais susipažinau: 

Įmonės vadovas (darbdaviui atstovaujantis asmuo) 

Dokumentus gavau: 
Nukentėjęs darbuotojas 
(nukentėjusiojo darbuotojo 

įgaliotas asmuo arba šeimos 

atstovas) 

  

(giminystė, parašas, vardas, pavardė, namų adresas, telefonas, gavimo data arba akto (dokumentų) išsiuntimo data ir registrav imo numeris) 

*Koduojama Valstybinėje darbo inspekcijoje 

pradėtas 

baigtas 

(pareigos, parašas, vardas, pavardė, data) 

A. V. 

*h 



ĮVYKIO DARBE TYRIMAS 
Darbdavys įvykio darbe vietą ir įrenginių būklę iki tyrimo pradžios išsaugo tokius, kokie jie buvo įvykio 
darbe metu. 
Būtini pakeitimai gali būti daromi tik tuo atveju, jeigu, jų nepadarius, kiltų pavojus aplinkinių asmenų 
gyvybei ir sveikatai. Įvykio darbe vieta ir / ar įrenginių būklė turi būti raštu ir grafiškai įforminta, 
nufotografuota ar nufilmuota. 
Darbdavys sudaro sąlygas tirti įvykį darbe ir tyrėjui pareikalavus privalo: 
pateikti dokumentus apie pakeitimus įvykio darbe vietoje arba įrodymus, kad įvykio vieta ir aplinka 
nepakeista; 
• užtikrinti, kad būtų parengti ir pateikti kiti dokumentai, vaizdinė (grafinė) medžiaga, kurių reikia 
įvykiui darbe tirti; 
• atlikti (užsakyti) techninius skaičiavimus, laboratorinius tyrimus, bandymus, išspausdinti tyrimui 
atlikti reikalingus dokumentus arba juos išversti į valstybinę, prireikus — į užsienio kalbą, parengti 
reikiamus visos tyrimo medžiagos egzempliorius, pakviesti specialistus, ekspertus ir atlikti kitus darbus, 
kurių reikia įvykiui darbe ištirti. 
Tyrėjui pateikiami dokumentų originalai arba patvirtintos jų kopijos. 
Tyrėjas turi teisę gauti iš darbdaviui atstovaujančio asmens, padalinių vadovų, darbuotojų ir kitų 
asmenų rašytinius ir žodinius (įforminamus raštu) paaiškinimus. Paaiškinimus turi teisę gauti ir 
atitinkama ūkio subjektų veiklos priežiūrą vykdanti institucija, mokymo įstaiga ar jos sudaryta komisija, 
tirianti įvykius, nurodytus Nuostatų 10 punkte. 
Valstybinei darbo inspekcijai nustatant įvykio darbe priežastis, gali būti skiriamos ekspertizės 
vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka. 



ĮVYKIO DARBE TYRIMAS 

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus ar darbdavio 
rašytiniu prašymu pateikia duomenis apie alkoholio kiekį (promilėmis), narkotinių, psichiką 
veikiančių medžiagų kiekį dėl įvykio darbe arba nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo 
nukentėjusio darbuotojo kraujyje ir / arba biologinėse terpėse. 

Jeigu ikiteisminis tyrimas dėl įvykio darbe nepradedamas, analogiškus duomenis Valstybinės darbo 
inspekcijos teritorinio skyriaus ar darbdavio rašytiniu prašymu pateikia atitinkama asmens sveikatos 
priežiūros įstaiga ar teismo medicinos ekspertai. 

Valstybinė darbo inspekcija pareikalauja organizuoti įvykio darbe tyrimą arba skiria Valstybinės 
darbo inspekcijos inspektorių tirti įvykį darbe. 

 

 



TYRIMO REZULTATŲ ĮFORMINIMAS (N-1 FORMA) 

Lengvo nelaimingo atsitikimo darbe N-1 formos akto vienas egzempliorius ir tyrimo medžiagos 
originalai paliekami įmonėje, po vieną akto egzempliorių darbdavys ne vėliau kaip per 3 darbo 
dienas nuo jų gavimo įteikia arba išsiunčia paštu, faksu ar elektroniniu paštu: 

• Fondo valdybos teritoriniam skyriui (su patvirtintomis tyrimo dokumentų kopijomis); 

• Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui; 

• nukentėjusiam darbuotojui arba jo įgaliotam asmeniui; 

• mokymo įstaigai, kurios mokinys ar studentas sužalotas per praktinį mokymą įmonėje. 

 

 



NELAIMINGAS A TSITIKIMAS PAKELIUI Į 

DARBĄ IŠ DARBO 

Nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo - įvykis, įskaitant eismo įvykį, darbuotojui 
vykstant į darbą ar iš darbo darbuotojo darbo dienomis kelyje tarp darbo vietos ir: 
• gyvenamosios vietos; 
• vietos ne įmonės teritorijoje, kurioje darbuotojas gali būti pertraukos pailsėti ir pavalgyti metu; 
• ne darbovietėje esančios vietos, kurioje darbuotojui išmokamas darbo užmokestis; 
• kitos darbovietės. Šiuo atveju nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą tiria darbdavio, pas kurį 
vykstama, sudaryta komisija. 
Esant komandiruotėje: 
• vykstant į užduoties vykdymo vietovę ar atgal; 
• užduoties vykdymo vietovėje vykstant į poilsio (nakvynės) vietą ir / ar iš jos. 
Šiais atvejais surašomas pakeliui į darbą ar iš darbo N-2 formos aktas. 
Aktas užpildomas Metodiniuose nurodymuose nustatyta tvarka. 

 



NELAIMINGO A TSITIKIMO PAKELIUI Į DARBĄ AR IŠ DARBO 

TYRIMAS IR TYRIMO REZULTATŲ ĮFORMINIMAS (N-2 

FORMOS AKTAS) 

N-2 formos aktus užpildo darbdavio į dvišalę komisiją paskirtas atstovas, aktą pasirašo įvykį tyrusios 
komisijos nariai ir atliekant tyrimą dalyvavę asmenys, darbdaviui atstovaujantis asmuo ir nukentėjęs 
darbuotojas arba jo įgaliotas asmuo. 
Surašoma tiek N-2 formos akto egzempliorių, kiek yra suinteresuotų fizinių ir / ar juridinių asmenų, 
kuriems privaloma juos įteikti. 
Vienas N-2 formos akto egzempliorius ir tyrimo dokumentų originalai paliekami įmonėje, po vieną 
akto egzempliorių darbdavys ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo susipažinimo įteikia arba išsiunčia: 
• Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui; 
• nukentėjusiam darbuotojui arba jo įgaliotam asmeniui ar jo šeimos atstovui; 
• Fondo valdybos teritoriniam skyriui (su patvirtintomis tyrimo dokumentų kopijomis); 
• įmonėms, valstybės institucijoms ar įstaigoms, kurių atstovai dalyvavo tiriant įvykį darbe (jų 
pageidavimu). 



 

 

 

  

Pakenkimas sveikatai: 

Lengvas - 1 
Sunkus - 2 
Mirtinas - 3 

1. Įmonės, kurios darbuotojas nukentėjo nelaimingo atsitikimo darbe (toliau vadinama - n. ats.) metu, pavadinimas ir
(įmonės pavadinimas) 

1.1. buveinės adresas  __________________________________________________  , pašto indeksas LT - C 

1.2. telefonas  ________  , faksas  ____________ , el. paštas  ___________________  , įm. kodas Į Į Į | | 
1.3. ekonominė veikla  1 Į Į | | | 

(įrašyti) 

1.4. darbuotojų skaičius įmonėje  _________________________________________________________________  
(įrašyti) 

1.5. įmonės atskiro padalinio, kuriame dirbo nukentėjęs darbuotojas, pavadinimas  __________________________  

 

(įrašyti) 

2. Nukentėjęs darbuotojas Į I i | | Į Į Į | | 
(vardas) (pavardė) (asmens kodas 

2.1. namų adresas, telefonas  _____________________________________________________________________  
(įrašyti) 

2.2. pilietybė  _________________________________________________________________________________  
(įrašyti) 

2.3. užimtumas  _______________________________________________________________________________  
(įrašyti) 

2.4. profesija, pareigos pagal darbo sutartį  | | 
(įrašyti) 

3. Nelaimingas atsitikimas įvyko  ___________   ___________   _____  

 m.   _________________________  d.  _________ val.  _______  min. Į Į | | | | | ] | 

(metai) (mėnuo) (di 

3.1. savaitės diena 

8. Nelaimingo atsitikimo priežastys 
(įrašyti) 

9. Nelaimingo atsitikimo tyrimas: pradėtas m. d. val. 
 baigtas  _____  m.  _______   _____   _______  d. 

 _____  

 ___  val. 

*a I I I *b I I I *c I Į 

Nelaimingą atsitikimą tyrė (nuostatuose numatytais atvejais):  ______________________________________________  *d I I I I I I (Valstybinės darbo 

inspekcijos inspektoriaus pareigos, parašas, vardinis spaudas, vardas, pavardė, telefonas) 

darbdavio atstovas  ______________________________________________________________________________________________  
(pareigos, parašas, vardas, pavardė, telefonas)  

darbuotojų atstovas  _____________________________________________________________________________________________  
(pareigos, parašas, vardas, pavardė, telefonas) 

Dalyvavo atliekant tyrimą:  ________________________________________________________________________________________  
(atstovaujamos įmonės pavadinimas, pareigos, parašas, vardas, pavardė, telefonas) 

Nelaimingo atsitikimo tyrimo dokumentus sudaro  _____________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  (lapų sk.) | | | | 
(dokumentų pavadinimai, priedų numeriai, lapų skaičius)

 

 

 

  

AK I I I I I I I II I I I 

NELAIMINGO ATSITIKIMO PAKELIUI 

3.5 nukentėjęs darbuotojas vyko (kuo, kaip)  _________________________________________________________________  
(įrašyti) 

4. Nelaimingo atsitikimo vieta ____________________________________________________________________________  
(įrašyti atsitikimo vietos apibūdinimą ir jos adresą) 

(įrašyti: į darbą/iš darbo) 

AKTAS 

5. Nelaimingo atsitikimo liudytojai (vardai, pavardės, namų adresai, telefonai)  

 ___________________  Nr.  ___________  
(registracijos data) 

(dokumento sudarymo vieta) 

(įrašyti) 

6. Nelaimingo atsitikimo aplinkybės  *a 

 ________________________________________________________________________________________________  *b 

 ________________________________________________________________________________________________  *c 

3.2. sužalojimo diagnozė  ____________________________________________________________________________  
(įrašyti) 

Su tyrimo dokumentais susipažinau: 

Įmonės vadovas (darbdaviui atstovaujantis asmuo) 

(įrašyti) 

3.3. neblaivumas, apsvaigimas nuo narkotinių ar kitų medžiagų: pagal  

 _________________________________________________  pažymą Nr.  _______  , išduotą , rasta 
(įrašyti įmonės pavadinimą, buveinės adresą, telefoną ir kodą) (data) 

(medžiagų pavadinimas, kiekis kraujyje, biologinėse terpėse, matavimo vienetas) 

Gydymo įstaiga, kurioj e suteikta medicinos pagalba  | | Į Į Į ~ 

(įrašyti įstaigos pavadinimą, buveinės adresą, telefoną ir jos kodą) 

3.4. nelaimingas atsitikimas įvyko vykstant (į, iš)  _________________________________________________________  

(pareigos, parašas, vardas, pavardė, data) 

(įrašyti) 

A. V. 

Dokumentus gavau: 

Nukentėjęs darbuotojas 

(nukentėjusio darbuotojo 

įgaliotas asmuo) 
(giminystė, parašas, vardas, pavardė, namų adresas, telefonas, gavimo data arba akto (dokumentų) išsiuntimo data ir registrav imo numeris) 

*Koduojama Valstybinėje darbo inspekcijoje 

7. Nukentėjusį darbuotoją sužaloję veiksniai 

(įrašyti) 



ĮVYKIO DARBE, NELAIMINGO ATSITIKIMO PAKELIUI Į DARBĄ 

AR IŠ DARBO TYRIMO TERMINAI 

Įvykis darbe ar nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo, ištiriamas per 10 darbo dienų po to, 
kai įvyksta. 

Įvykis darbe, dėl kurio sunkiai pakenkiama darbuotojo sveikatai arba darbuotojas miršta, ištiriamas per 
20 darbo dienų nuo pranešimo apie įvykį darbe Valstybinėje darbo inspekcijoje gavimo. 

Prašymai ištirti įvykį darbe ar nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo darbdaviui gali būti 
pateikti per 6 mėnesius nuo įvykio darbe ar nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo dienos. 

 

 



LAISVOS FORMOS AKTAS 

Ištyrus įvykį darbe ir nustačius, kad darbuotojas patyrė žalą sveikatai ar mirė norėdamas: a) 

nusižudyti ar susižaloti; ar darydamas nusikalstamą veiką; 

b) kai prieš jį panaudotas smurtas, jeigu smurto aplinkybės ir motyvai nesusiję su darbu; 

c) savavališkai (be darbdavio žinios) dirbo sau (savo interesais); 

d) taip pat nustačius, kad darbuotojas mirė dėl nesusijusios su darbu ligos arba įvykis priežastiniu 
ryšiu nesusijęs su darbu, toks įvykis nepripažįstamas nelaimingu atsitikimu darbe. 

Nepripažinus įvykio nelaimingu atsitikimu darbe, tyrėjas surašo laisvos formos aktą, kuriame aprašo 
įvykio aplinkybes, nurodo, kodėl įvykis nepripažįstamas nelaimingu atsitikimu darbe, jį pasirašo ir 
tyrimo medžiagą išsiunčia suinteresuotiems asmenims. 

 

 

 

 



 

 

LAISVOS FORMOS AKTAS 

Nelaimingo atsitikimo tyrimo metu nustačius, kad nukentėjusysis nebuvo apdraustas, VDI inspektorius, 
vadovaudamasis surinkta informacija: 

• surašo laisvos formos aktą, kuriame aprašo nelaimingo atsitikimo aplinkybes ir priežastis; 

• įvardija nustatytus (susijusius su įvykiu) darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų 
pažeidimus; 

• užpildo Informacinę kortą; 

• suformavęs dokumentų bylą, perduoda (išsiunčia) ją VDI administracijos atsakingam skyriui. 

(„Metodiniai nurodymai” 23punktas). 
 

 

 

 



ĮVYKIŲ DARBE, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE, 

NELAIMINGŲ A TSITIKIMŲ PAKELIUI Į DARBĄ AR IŠ DARBO 

REGISTRA VIMAS, APSKAITA, ANALIZĖ IR TYRIMO 

DOKUMENTŲ SA UGOJIMAS 

N-1 ir N-2 formos aktai Valstybinėje darbo inspekcijoje registruojami ir įtraukiami į apskaitą vyriausiojo 
valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka. 

Nelaimingų atsitikimų darbe aktai ir tyrimo medžiaga saugomi įmonėje, kurioje įvyko nelaimingas 
atsitikimas darbe, ir Valstybinėje darbo inspekcijoje, laikantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 
nustatytų dokumentų saugojimo terminų. 

Likviduojant įmonę, N-1 ir N-2 formos aktai, tyrimo medžiaga ir įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų 
darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo aktų registravimo žurnalai perduodami saugoti 
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme nustatyta tvarka 

 



SKUNDŲ DĖL ĮVYKIŲ DARBE, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 

PAKELIUI Į DARBĄ AR IŠ DARBO TYRIMO AKTŲ 

NAGRINĖJIMAS 

Jeigu nukentėjęs darbuotojas, jo įgaliotas asmuo arba šeimos atstovas ar darbdavys nesutinka su 

dvišalės komisijos ar Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus atlikto įvykio darbe, nelaimingo 

atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimu (taip pat ir darbdavio nustatyta tvarka ištirto incidento), 

jis (jie) pateikia skundą vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui. 

  



LR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ 

KODEKSAS 

96 straipsnis. Darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas 

1. Darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas atliekant pavojingus darbus 

užtraukia baudą darbuotojui nuo 30 iki 90 eurų. 

2. Darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas, kai pavojingus darbus atlieka 

neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

darbuotojas, taip pat darbuotojo vengimas pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo 

užtraukia baudą darbuotojui nuo 90 iki 290 eurų. 

3. Darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas 

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 80 iki 880 eurų. 

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, jeigu dėl to galėjo įvykti 

nelaimingas atsitikimas darbe, avarija ar atsirasti kitų sunkių padarinių, 

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 500 iki 2000 eurų. 

 

 



LR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ 

KODEKSAS 

97 straipsnis. Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos 

pažeidimas 

1. Pranešimo apie nelaimingus atsitikimus darbe ar profesines ligas arba nelaimingų atsitikimų darbe 

ir profesinių ligų ištyrimo tvarkos pažeidimas užtraukia baudą darbdaviams ar juridinių asmenų 

vadovams nuo 90 iki 590 eurų ir kitiems atsakingiems asmenims — nuo 20 iki 30 eurų. 

2. Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas užtraukia baudą darbdaviams ar juridinių asmenų 

vadovams nuo 300 iki 1450 eurų ir kitiem atsakingiems asmenims — nuo 140 iki 750 eurų. 
 


