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Elektrėnai 

 Vadovaujantis Profesijos rizikos vertinimo bendraisiais nuostatais, patvirtintais LR socialinės 

apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. 

įsakymu Nr. A1-475/V961 „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų profesinio mokymo 

centras (toliai-įstaiga) įsipareigojo atlikti darbo vietų profesinės rizikos vertinimą. Profesijos rizikos 

vertinimas atliekamas sudarius darbo grupę, patvirtintą 2022 m. spalio 4 d. Įstaigos direktoriaus 

įsakymu Nr. IV-236 (įsakymas pridedamas).  

 Darbo grupės nariai: 

 Grupės vadovė – Janė Raižauskienė, darbų ir civilinės saugos inžinierė. 

 Nariai:  

 Eugenijus Paulauskas, direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai, 

 Kristina Petrauskaitė, IT specialistė  

 Tyrimo objektais laikomi stalių, apdailininkų, suvirinimo dirbtuvės, automobilių diagnostikos 

laboratorija, valgykla, kabinetai, mokymo klasės, administracinės patalpos. 

 Profesinės rizikos vertinimo tikslas yra nustatyti ir įvertinti esamą ar galimą riziką darbe, ją 

pašalinti, o jei negalima pašalinti, įdiegti prevencijos priemones, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo 

rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta. 

 Profesinės rizikos vertinimo proceso įgyvendinimas – vienas svarbiausių veiksmų, dokumentų 

įmonėje, kurie padeda užtikrinti veiklos efektyvumą, svarbiausio įmonės resurso – darbuotojo 

sveikatos – išsaugojimą. Profesinės rizikos įvertinimo proceso pradžia yra 2022 m. spalio mėn. 10 d., 

pabaiga 2022 m. lapkričio mėn. 18 d. 

 Profesinės rizikos vertinimo darbai atlikti pagal profesinės rizikos vertinimo darbų planą. 

Rizikos veiksnių ir darbo sąlygų vertinimai pateikti profesinės rizikos įvertinimo kortelėse ir 

pridedamuose tyrimų protokoluose, vertinimas buvo atliekamas vadovaujantis šiais Profesijos rizikos 

vertinimo bendraisiais nuostatais: 

1. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinta LR Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos ir sveikatos apsaugos ministerijos 1998 05 05 įstatymu Nr. 85/233, pakeitimai 2005 05 

19, Nr.A1-138/V-416 

2. Darbo įrenginių bendrieji nuostatai, patvirtinta LT Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 

1999 12 22 įsakymu Nr.102, pakeitimai 2000 08 31 Nr.77; 2002 09 06 Nr.108; 2005 10 17 Nr. A1-

271 

3. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, 2005 02 18 patvirtintos LR Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus įsakymu Nr64, (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija) 

4. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2010m. kovo 30d. įsakymu Nr.1-100 



5. Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai, patvirtinti 1999m. 

lapkričio 24d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės įsakymu Nr.95 

6. Lietuvos higienos norma HN 32: 2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos 

reikalavimai“, patvirtinta 2004 02 12 LR SA Ministro įsakymu Nr. V-65. 

Atliktame Profesinės rizikos vertinime buvo pateiktas klausimynas (biologinis, cheminis, 

ergonominis, psichosocialinis, fizikinis ir fizinis veiksniai) (klausimynas pridedamas). Pagal 

pateiktus klausimynus buvo gauti respondentų atsakymai. Atsakymai pateikiami grafinėse lentelėse 

(grafinės lentelės pridedamos). Profesinės rizikos vertinimas buvo atliekamas trimis etapais, 

atsižvelgiant į imties dydį ne daugiau nei 50 asmenų. Pirmame  etape buvo apklausti profesijos 

mokytojai 49 asmenys, antrame etape – administracijos darbuotojai 24 asmenys ir bendrojo ugdymo 

mokytojai 16 asmenų, trečiame etape – ūkio dalies darbuotojai 25 asmenys. Anoniminė apklausa 

buvo kuriama naudojantis Google Forms apklausos platforma. Google Forms programoje kurioje visi 

pagal III etapus darbuotojai anonimiškai atsakė, šį programa pagal atsakytus klausimus sugeneravo 

diagramas.( pridedamas klausimynas ir diagramos visų trijų etapų) 

Rizikos vertinimas buvo skiriamas į kelis procesinius lygmenis Pasirengimo lygmenyje buvo 

nustatyti švietimo įstaigos susiję rizikos veiksniai, su kuriais susiduria įstaiga. Dalyvavimo etape 

priminėme darbuotojų svarbą ir paaiškinome, kaip užtikrinti tinkamą darbuotojų dalyvavimą tyrime. 

Kaip minėta, dalyvavimas buvo vykdomas Google Forms įrankio pagalba. Duomenys perkeliami į 

OiRA. Kiekvienas rizikos veiksnys indentifikuojamas į tris lygmenis: Taip, Ne, Neaktualu. Vertinimo 

etapas suteikia galimybę rinktis savo nustatytos rizikos prioritetą: didelis, vidutinis ar mažas. 

Tyrimui pasirinkti šie veiksniai: 

Fizikinis veiksnys – tai veiksnys, kurio pagrindą sudaro fizikinių substancijų kitimai 

aplinkoje, t.y. vibracija, triukšmas, elektromagnetinis laukas, jonizuojančioji spinduliuotė, karšta ar 

šalta aplinka, apšvietimas. Veiksnių subjektyvaus vertinimo pasiskirstymas rodo, kad rizika 

priimtina. 

Cheminis veiksnys reiškia bet kokį cheminį elementą arba junginį, gryną arba sumaišytą, 

esantį gamtoje, gaminamą, naudojamą arba išleidžiamą į aplinką (gali būti išleidžiamas ir kaip 

atlieka) bet kokio darbo proceso metu, nepriklausomai nuo to, ar jis gaminamas tikslingai ar ne, ar jis 

pateiktas rinkai ar ne. Veiksnių subjektyvaus vertinimo pasiskirstymas rodo, kad rizika priimtina. 

 Biologinis veiksnys – tai veiksnys, kurio pagrindą sudaro biologinės kilmės medžiagos, 

mikroorganizmai, įskaitant genetiškai modifikuotus, ląstelių kultūros bei žmogaus endoparazitai, 

amino rūgštys ir kt. Veiksnių subjektyvaus vertinimo pasiskirstymas rodo, kad rizika priimtina. 

 Ergonominis veiksnys – tai veiksnys, kurio pagrindą sudaro fizinio darbo krūvis ir įtampa bei 

darbo vietos pritaikymas darbuotojo galimybėms. Veiksnių subjektyvaus vertinimo pasiskirstymas 

rodo, kad rizika priimtina. 

 Psichosocialinis veiksnys – tai veiksnys, kuris dėl darbo sąlygų, darbo reikalavimų, darbo 

organizavimo, darbo turinio, įmonės darbuotojų tarpusavio ar darbdavio ir darbuotojo tarpusavio 

santykių sukelia darbuotojui psichinį stresą. Veiksnių subjektyvaus vertinimo pasiskirstymas rodo, 

kad rizika priimtina. 

 Fizinis (mechaninis ir kt.) veiksnys – tai veiksnys, dėl kurio susidarius tam tikroms 

atsitiktinėms aplinkybėms, darbuotojas gali būti traumuotas dėl daiktų fizinio poveikio, taip pat dėl 

galimo sprogimo, gaisro, statinių stabilumo ir tvirtumo neužtikrinimo. Veiksnių subjektyvaus 

vertinimo pasiskirstymas rodo, kad rizika priimtina. 

Rizikos  veiksnių ir darbo sąlygų vertinimai pateikti profesinės rizikos įvertinimo kortelėse ir 

pridedamuose tyrimų protokoluose. 



Profesinis rizikos vertinimas buvo atliktas OiRA pagalba – internetinė interaktyvi rizikos 

vertinimo priemonė- yra internetinė platforma, sudaranti galimybę paprastu ir standartizuotu būdu 

kurti sektorių rizikos vertinimo priemones bet kokia kalba https:/oiraproject.eu/.  

OiRA programoje gauta Profesinės rizikos vertinimo ataskaitą pridedama (I etapas – 

profesijos mokytojai, II etapas – administracija, bendrojo ugdymo mokytojai, III etapas – ūkio dalies 

darbuotojai). 

Rekomenduojame šį vertinimą peržiūrėti kas dvejus metus. Artimiausias vertinimas, jo 

peržiūra bus atliekama 2024 metų rudenį. 

 

Parengė  

Darbų ir civilinės saugos inžinierė Janė Raižauskienė  _________________ 

Direktorės pavaduotojas infrastruktūrai Eugenijus Paulauskas   ________________ 

IT specialistė Kristina Petrauskaitė___________________ 

 

 

 

 

 


