
Profesinės rizikos vertinimas (Ūkio dalis) 2022 m. Lapkričio 15 d. 
 

Ši ataskaita remiasi OiRA priemone 'Švietimo įstaigos' (peržiūros data 2022 m. Spalio 20 d.). 1 
 

 
VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras 

 

OiRA ataskaita: "Profesinės rizikos 
vertinimas (Ūkio dalis) 

 

Turinys 

Pavojai / problemos, kurios buvo "nustatytos" ir kurios dar nėra 
išspręstos 

Pavojai / problemos, kurių šiuo metu jūsų organizacijoje nėra 

 

 

Pavojai / problemos, kurios buvo "nustatytos" ir kurios dar 
nėra išspręstos 

1 Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas 

2 Bendrieji reikalavimai 

2.2 Ergonominiai rizikos veiksniai 

2.2.2 Krovinių (daiktų) kėlimas rankomis 

2.2.2.1 Užtikrinamas saugus krovinių (daiktų) tvarkymas rankomis 

2.3 Psichosocialiniai rizikos veiksniai 

2.3.6 Bendravimas su mokiniais ir jų tėvais 

2.3.6.1 Yra numatytos priemonės siekiant išvengti konfliktų su mokiniais/jų 
tėvais 

Tai vidutinė rizika. 

2.3.7 Darbas su specialiųjų poreikių vaikais 

2.3.7.1 Mokytojams yra skiriamas papildomas laikas pasiruošti 

2.3.7.2 Mokytojai skiria pakankamai laiko pamokos metu specialiųjų poreikių 
vaikams 
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2.3.7.3 Mokytojai turi galimybę konsultuotis su socialiniais darbuotojais 

2.6 Patalpų įrengimas 

2.6.6 Įstaigoje yra įrengtos sanitarinės patalpos 
Tai vidutinė rizika. 

4 Kiti rizikos veiksniai 

Pavojai / problemos, kurių šiuo metu jūsų organizacijoje 
nėra 

1 Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas 

1.1 Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas 

1.1.1 Įstaigoje paskirtas (pasamdytas) DSS specialistas; sudaryta 
sutartis su kita įmone; pats darbdavys atlieka DSS tarnybos funkcijas 

1.1.2 Yra vykdoma neblaivumo darbe prevencija 

1.2 Įgūdžiai ir mokymas 

1.2.1 Darbdavys (darbdavį atstovaujantis asmuo) mokomas ir jo žinios 
tikrinamos nustatyta tvarka 

1.2.2 DSS specialistas (-ai) yra mokomas ir ir jo žinios DSS klausimais 
yra tikrinamos nustatyta tvarka 

Tai didelė rizika. 

1.2.3 DSS specialisto kompetencija yra tobulinama 
Tai maža rizika. 

1.2.4 Darbuotojai yra mokomi ir instruktuojami apie esamus ir galimus 
pavojus jų darbo vietoje 

1.2.5 Darbuotojai yra mokomi saugiai dirbti su pavojingomis 
cheminėmis medžiagomis 

1.3 Įvykiai darbe ir profesinės ligos 

1.3.1 Įmonėje yra registruojami ir tiriami įvykiai darbe 
Tai vidutinė rizika. 

1.3.2 Įmonėje yra tiriami incidentai 
Tai vidutinė rizika. 
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1.3.3 Įvykį darbe pripažinus nelaimingu atsitikimu darbe ar nustačius 
profesinę ligą yra numatomos ir įgyvendinamos prevencinės 
priemonės 

1.3.4 Apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojas mirė arba per kuriuos 
buvo sunkiai pakenkta darbuotojo sveikatai, yra nedelsiant pranešama 
VDI 

1.4 Specialių poreikių darbuotojai 

1.4.1 Užtikrinamas saugus asmenų iki 18 metų darbas/praktinis 
mokymas 

1.4.2 Užtikrinamas saugus nėščių, neseniai pagimdžiusių, krūtimi 
maitinančių darbuotojų darbas 

Tai maža rizika. 

1.4.3 Užtikrinamas saugus neįgaliųjų asmenų darbas 
Tai maža rizika. 

1.5 Lyčių lygybė ir nediskriminavimas kitais pagrindais 

1.5.1 Darbdavys įgyvendina lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais 
pagrindais principus 

1.5.2 Imamasi priemonių, kad neįgaliesiems būtų sudarytos sąlygos 
dirbti, siekti karjeros, įskaitant tinkamą patalpų pritaikymą 

2 Bendrieji reikalavimai 

2.1 Reikalavimai darbo priemonėms 

2.1.1 Darbo priemonės turi naudojimo dokumentus 

2.1.2 Užtikrinamas saugus potencialiai pavojingų įrenginių (liftų ir kt.) 
naudojimas 

2.1.3 Nešiojamos kopėčios yra naudojamos saugiai 

2.1.4 Darbuotojai yra apsaugoti nuo biuro technikos galimo žalingo 
poveikio 

2.2 Ergonominiai rizikos veiksniai 

2.2.1 Darbo vietos pritaikymas pagal darbuotojo galimybes 

2.2.1.1 Yra užtikrinama pakankama erdvė darbuotojams, dirbantiems su 
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kompiuteriu 

2.2.1.2 Darbo kėdę galima pritaikyti individualiems darbuotojo duomenims 

2.2.1.3 Darbo kėdė yra stabili, leidžianti lengvai judėti bei pasirinkti patogią 
kūno padėtį 

2.2.1.4 Darbo kėdės konstrukcija atitinka ergonominius reikalavimus 

2.2.1.5 Darbo stalo konstrukcija atitinka ergonominius reikalavimus 

2.2.1.6 Darbo aukštis atitinka fizinius darbuotojo duomenis 

2.2.1.7 Darbuotojui yra lengvai pasiekiami reikalingi daiktai 

2.2.2 Krovinių (daiktų) kėlimas rankomis 

2.3 Psichosocialiniai rizikos veiksniai 

2.3.1 Darbo aplinka 

2.3.1.1 Darbo vietose darbo aplinka yra gera (nėra netiesioginių pavojų: 
triukšmo, cheminių medžiagų ir kt.) 

2.3.2 Darbo reikalavimai 

2.3.2.1 Darbuotojai žino savo darbo užduotis 

2.3.2.2 Darbai organizuojami tinkamai kai padidėja jų apimtis 

2.3.2.3 Darbuotojams keliami konkretūs reikalavimai 

2.3.2.4 Darbuotojams sudaroma galimybė kelti kvalifikaciją 

2.3.3 Darbo organizavimas 

2.3.3.1 Darbo kontrolė yra tinkama 

2.3.3.2 Apmokėjimas už darbą atliekamas laiku, numatytomis dienomis 

2.3.3.3 Darbas organizuojamas tinkamai 

2.3.4 Darbo turinys 

2.3.4.1 Darbuotojai turi galimybę patys planuoti savo darbą, priimti 
sprendimus ir prisiimti atsakomybę 

2.3.4.2 Darbuotojai turi įtakos metodams, pagal kuriuos atliekamas darbas 
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2.3.5 Santykiai tarp darbuotojų 

2.3.5.1 Problemos iškilusios tarp darbuotojų greitai išsprendžiamos 

2.3.5.2 Darbuotojai nejaučia psichologinio spaudimo 

2.3.5.3 Konkurencija tarp darbuotojų yra patenkinama/normali 

2.3.6 Bendravimas su mokiniais ir jų tėvais 

2.3.6.2 Yra numatytos priemonės prieš smurtą, bauginimą darbe 

2.3.7 Darbas su specialiųjų poreikių vaikais 

2.4 Gaisrinė sauga ir evakavimas 

2.4.1 Gaisrinė sauga 

2.4.1.1 Įmonėje yra gaisro gesinimo priemonės 

2.4.1.2 Gesintuvai yra tinkami naudoti 

2.4.1.3 Gesintuvų skaičius atitinka reikalavimus 

2.4.1.4 Darbuotojai moka naudotis gaisro gesinimo priemonėmis 

2.4.1.5 Parengtas darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas 

2.4.2 Evakavimas 

2.4.2.1 Yra parengti ir iškabinti evakavimo planai 

2.4.2.2 Evakuaciniai keliai (išėjimai) yra tinkamai įrengti ir paženklinti 

2.4.2.3 Darbuotojai yra supažindinami su evakavimo planais 

2.4.2.4 Yra parengtas ekstremalių situacijų valdymo planas 

2.5 Elektrosauga 

2.5.1 Elektros įrenginiai įrengti ir eksploatuojami saugiai 

2.5.2 Elektros įrenginių aptarnavimas atliekamas tik tada, kai įrenginiai 
yra atjungti nuo energijos šaltinio 

2.5.3 Visi elektros įrenginiai yra įžeminti (įnulinti) 

2.6 Patalpų įrengimas 
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2.6.1 Langai yra saugūs, lengvai atsidaro/užsidaro 

2.6.2 Grindų danga yra tinkama (nėra duobių ir kliūčių) 

2.6.3 Grindys yra neslidžios 

2.6.4 Darbuotojai gali saugiai patekti į visas su darbu susijusias vietas 

2.6.5 Stiklinės/permatomos durys, pertvaros yra saugios 

2.6.7 Yra įrengtos poilsio patalpos 
Tai maža rizika. 

2.6.8 Neįgaliųjų darbuotojų reikmės yra tenkinamos 

2.6.9 Darbo tvarkos taisyklėse yra numatytas draudimas rūkyti 
mokyklų darbuotojams 

2.6.10 Laiptai yra saugūs 

3 Darbo ir poilsio laikas 

3.1 Darbuotojai dirba darbo tvarkos taisyklėse, darbo sutartyje 
numatytu darbo laiku; arba darbo grafike nustatytu laiku 

3.2 Darbo grafikai sudaromi tinkamai 

3.3 Laikomasi reikalavimo neviršyti maksimalios viršvalandžių 
trukmės 

3.4 Nuotolinis darbas organizuojamas tinkamai 

4 Kiti rizikos veiksniai 

4.1 Maitinimas 

4.1.1 Tikrinama, ar darbuotojai neserga užkrečiamosiomis ligomis 

4.1.2 Yra galiojantis maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo 
pažymėjimas 

4.1.3 Produktai ir kiti daiktai yra saugiai tvarkomi rankomis 

4.1.4 Grindys virtuvėje yra švarios, sausos ir lygios 

4.1.5 Virtuvė tinkamai vėdinama (ištraukimo ventiliacija ir oro 
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atnaujinimas) 

4.1.6 Virtuvėje yra tinkamas apšvietimas 

4.1.7 Darbuotojai saugiai dirba su aštriais įrankiais (daržovių 
skustuvai, aštrūs peiliai ir kt.) 

4.1.8 Stalviršiai yra patogūs  

4.1.9 Viryklės zona įrengta saugiai 

4.1.10 Yra kontroliuojama rizika įsipjauti stiklo šukėmis, duženomis ir 
pan. 

4.1.11 Darbuotojai kruopščiai plauna rankas  
Tai maža rizika. 

4.1.12 Virtuvės atliekos yra surenkamos  

4.1.13 Ribojama, kad maisto gaminimo vietose būtų  su maisto 
ruošimu nesusijusių asmenų 

4.2 Valymo darbai 

4.2.1 Patalpų valymas yra atliekamas saugiai 

4.2.2 Darbuotojai yra apsaugoti nuo pavojaus valant tualetus ir dirbant 
su atliekomis 

4.2.3 Darbo priemonės skirtos valymui atitinka ergonomikos 
reikalavimus 

4.3 Asmeninės apsaugos priemonės 

4.3.1 AAP išduodamos tik įvertinus darbuotoją veikiančius rizikos 
veiksnius 

4.3.2 Naudojamos AAP turi CE ženklą 

4.3.3 Darbuotojai naudoja išduotas AAP 

4.3.4 Yra vykdoma tinkama naudojamų AAP priežiūra 

4.4 Transportas 

4.4.1 Darbuotojai, vairuojantys transporto priemones darbo reikmėms, 
turi reikiamos kategorijos vairuotojo pažymėjimą 
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4.4.2 Naudojamos transporto priemonės yra techniškai tvarkingos 

4.4.3 Darbuotojų vykimas transporto priemonėmis yra saugus 

4.5 Mokykliniai autobusai 

4.5.1 Mokyklinio autobuso vairuotojas yra instruktuotas nustatyta 
tvarka 

Tai maža rizika. 

4.5.2 Yra parengtas mokyklinio autobuso vairuotojo pareiginis aprašas 
Tai maža rizika. 

4.5.3 Yra nustatyta mokyklinio autobuso vairuotojo instruktavimo 
tvarka 

Tai maža rizika. 

4.5.4 Yra paskirtas asmuo atsakingas už organizuotą mokinių vežimą 
Tai maža rizika. 

4.6 Katilinė 

4.6.1 Katilinės įrenginiai eksploatuojami saugiai 

4.6.2 Katilinės įrenginiai įrengti ir eksploatuojami pagal gamintojo 
instrukcijose nustatytus saugos reikalavimus 

4.6.3 Yra vykdoma katilinės įrenginių priežiūra pagal gamintojo 
nurodymus 

5 Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

5.1 Sveikatos tikrinimai ir įgūdžiai 

5.1.1 Sveikatos patikrinimai yra atliekami įsidarbinant; periodiškai 
pagal įmonėje patvirtintą sveikatos tikrinimo grafiką 

5.1.2 Darbuotojų sveikata yra tikrinama atsižvelgiant į visus sveikatai 
kenksmingus veiksnius 

5.1.3 Darbuotojai yra pasirašytinai supažindinami su sveikatos 
patikrinimo grafiku 

5.1.4 Tikrinama, ar darbuotojai neserga užkrečiamosiomis ligomis 

5.1.5 Darbuotojai nėra skiepijami nuo užkrečiamųjų ligų 
Tai maža rizika. 
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Atlikus rizikos vertinimą, darbdavys sprendžia nuo kokių užkrečiamųjų ligų skiepyti 
darbuotojus.  

Dažniausiai dėl galimo sąlyčio su ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikais darbuotojams 
siūloma pasiskiepyti nuo vėjaraupių. 

5.1.6 Darbuotojai mokomi sveikatos žinių ir įgūdžių 

5.2 Pirmosios pagalbos suteikimas 

5.2.1 Darbuotojai mokomi suteikti pirmąją pagalbą  
Tai vidutinė rizika. 

5.2.2 Patalpose yra pirmosios pagalbos priemonės/rinkiniai 

5.2.3 Yra paskirtas asmuo, atsakingas už pirmosios pagalbos rinkinio 
priežiūrą 

5.3 Apšvietimas 

5.3.1 Bendras dirbtinis apšvietimas yra įrengtas visose patalpose 

5.3.2 Specialiose patalpose yra įrengti vienodai šviesą išsklaidantys 
šviestuvai 

5.3.3 Darbo patalpose yra pakankamas langų skaičius, kad užtikrinti 
reikalingą natūralų apšvietimą 

5.3.4 Darbuotojai gali kontroliuoti tiesioginių saulės spindulių patekimą 
į darbo vietas 

5.3.5 Tamsiuoju paros metu įėjimas į pastatą yra apšviestas 

5.4 Mikroklimato, vėdinimo, triukšmo reikalavimai 

5.4.1 Užtikrinama, kad santykinė oro drėgmė atitiktų nustatytus 
reikalavimus 

5.4.2 Oro judėjimo greitis atitinka nustatytus reikalavimus 

5.4.3 Temperatūra šaltuoju metų laiku atitinka nustatytus reikalavimus 
Tai maža rizika. 

5.4.4 Yra įrengtas natūralus vėdinimas 

5.4.5 Užtikrinama kad nebūtų viršijama anglies dvideginio ribinė 
koncentracija 

5.4.6 Triukšmas ugdymo patalpose atitinka nustatytus reikalavimus 
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5.4.7 Šildymo įrenginiai yra saugūs 

5.5 Ikimokyklinio ugdymo patalpos 

5.5.1 Yra galiojantis leidimas-higienos pasas ikimokyklinio ir (ar) 
priešmokyklinio ugdymo programai vykdyti 

5.5.2 Užtikrinama, kad vienu metu grupėje dirbtų ne mažiau kaip 2 
pedagogai/ darbuotojai 

5.5.3 Laptai yra saugūs 

5.5.4 Stiklinės durys/sienos/pertvaros yra saugios 
Tai vidutinė rizika. 

5.5.5 Gyvūnai laikomi atskiroje patalpoje 

5.5.6 Yra numatytos vietos nešvariems skalbiniams rinkti ir rūšiuoti; 
švariems skalbiniams laikyti 

5.5.7 Sudaryta galimybė apsaugoti darbuotojus nuo tiesioginių saulės 
spindulių 

5.5.8 Kūno kultūros salės langai ir šviestuvai apsaugoti nuo atsitiktinių 
smūgių 

5.5.9 Langai ir stoglangiai yra saugūs 

5.6 Ugdymo įstaigos sklypo/teritorijos priežiūra 

5.6.1 Ugdymo įstaigos teritorija yra prižiūrima 

5.6.2 Smėlio dėžės tvarkomos saugiai 

5.6.3 Įrenginiai, esantys įstaigos teritorijoje, patalpose yra saugūs 

5.6.4 Įstaigos teritorija yra aptverta 

5.6.5 Vaikų žaidimų aikštelės danga yra saugi 

5.7 Skalbyklos 

5.7.1 Yra užtikrinamas nešvarių ir švarių skalbinių atskiras laikymas 

5.7.2 Naudojamos cheminės medžiagos (mišiniai) turi saugos duomenų 
lapus 

Tai didelė rizika. 
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5.7.3 Darbuotojai yra mokomi saugiai dirbti su pavojingomis 
cheminėmis medžiagomis 

5.7.4 Dirbant su cheminėmis medžiagomis naudojamos tinkamos 
asmeninės apsaugos priemonės 

5.7.5 Lyginimas atliekamas saugiai 

5.7.6 Lyginant kontroliuojamas darbo sunkumas 

5.7.7 Skalbyklose yra įrengti atskiri traukos kanalai (ištraukiamoji 
ventiliacija) 

5.8 Valymas 

5.8.1 Patalpos ir jose esantys įrenginiai yra prižiūrimi tinkamai 

5.8.2 Valymo ir dezinfekcijos priemonės naudojamos saugiai 

5.8.3 Atliekamas privalomasis profilaktinis aplinkos kenksmingumo 
pašalinimas 

5.8.4 Valymo priemonės naudojamos pagal paskirtį 
Tai maža rizika. 

5.8.5 Užtikrinama, kad ant sienų, lubų nebūtų pelėsių 

5.8.6 Atliekamas užkrečiamųjų ligų židinių privalomasis aplinkos 
kenksmingumo pašalinimas 

6 Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas 

6.1 Sveikatos tikrinimai ir įgūdžiai 

6.1.1 Sveikatos patikrinimai yra atliekami įsidarbinant; periodiškai 
pagal įmonėje patvirtintą sveikatos tikrinimo grafiką 

6.1.2 Darbuotojų sveikata yra tikrinama atsižvelgiant į visus sveikatai 
kenksmingus veiksnius 

6.1.3 Darbuotojai yra pasirašytinai supažindinami su sveikatos 
patikrinimo grafiku 

6.1.4 Tikrinama ar darbuotojai neserga užkrečiamosiomis ligomis 

6.1.5 Darbuotojai nėra skiepijami nuo užkrečiamųjų ligų 
Tai maža rizika. 
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Atlikus rizikos vertinimą, darbdavys sprendžia nuo kokių užkrečiamųjų ligų skiepyti 
darbuotojus.  

Dažniausiai dėl galimo sąlyčio su ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikais darbuotojams 
siūloma pasiskiepyti nuo vėjaraupių. 

6.1.6 Darbuotojai mokomi sveikatos žinių ir įgūdžių 

6.1.7 Patalpose yra pirmosios pagalbos priemonės/rinkiniai 

6.2 Apšvietimas 

6.2.1 Užtikrinamas natūralus apšvietimas 

6.2.2 Darbuotojai gali kontroliuoti tiesioginių saulės spindulių patekimą 
į darbo vietas 

6.2.3 Bendras dirbtinis apšvietimas yra įrengtas visose patalpose 

6.2.4 Specialiuose mokymo kabinetuose yra įrengtas papildomas 
vietinis dirbtinis apšvietimas 

6.3 Mikroklimato reikalavimai 

6.3.1 Temperatūra šaltuoju metų laiku atitinka nustatytus reikalavimus 
Tai maža rizika. 

6.3.2 Temperatūra šiltuoju metų laiku atitinka nustatytus reikalavimus 
Tai maža rizika. 

6.3.3 Užtikrinama, kad santykinė oro drėgmė atitiktų nustatytus 
reikalavimus 

6.3.4 Oro judėjimo greitis atitinka nustatytus reikalavimus 

6.3.5 Yra įrengtas natūralus vėdinimas 

6.3.6 Yra įrengta vietinė ištraukiamoji ventiliacija 

6.3.7 Užtikrinama kad nebūtų viršijama anglies dvideginio ribinė 
koncentracija 

6.3.8 Triukšmas mokymo patalpose atitinka nustatytus reikalavimus 

6.3.9 Vibracija mokymo patalpose atitinka nustatytus reikalavimus 

6.4 Mokymo patalpų įrengimas 

6.4.1 Yra galiojantis leidimas-higienos pasas bendrojo lavinimo 
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mokyklų ugdymo veiklai vykdyti 

6.4.2 Langai ir stoglangiai yra saugūs 

6.4.3 Grindys yra neslidžios (nėra duobių ir kliūčių) 

6.4.4 Sudaryta galimybė apsaugoti darbuotojus nuo tiesioginių saulės 
spindulių 

6.4.5 Sporto salės langai ir šviestuvai apsaugoti nuo atsitiktinių smūgių 

6.4.6 Sporto aikštelė įrengta saugiai 

6.4.7 Grindų aukščio pokyčiai pažymėti 

6.5 Kompiuterizuotų vietų įrengimas 

6.5.1 Darbo vietos yra pritaikytos darbuotojų galimybėms 

6.5.2 Atstumas nuo darbuotojo akių iki monitoriaus ekrano yra saugus 

6.5.3 Monitorius yra lengvai reguliuojamas 
Tai vidutinė rizika. 

6.5.4 Vaizdas ekrane yra stabilus ir nemirgantis 
Tai vidutinė rizika. 

6.5.5 Darbuotojai, dirbantys su kompiuteriu, periodiškai daro 
pertraukas 

Tai vidutinė rizika. 

6.5.6 Klaviatūra ir pelė yra viename lygyje, šalia viena kitos 
Tai vidutinė rizika. 

6.5.7 Darbuotojai yra apsaugoti nuo pasikartojančių rankų judesių 
Tai vidutinė rizika. 

6.6 Cheminių medžiagų ir mišinių naudojimas mokykloje 

6.6.1 Yra laikomasi reikalavimo draudžiančio naudoti pavojingas 
chemines medžiagas ir mišinius mokykloje 

6.6.2 Sudarytas visų naudojamų cheminių medžiagų ir mišinių sąrašas 

6.6.3 Užtikrinama, kad mokyklose būtų visų naudojamų cheminių 
medžiagų ir preparatų saugos duomenų lapai 

6.6.4 Naudojamos cheminės medžiagos ir mišiniai yra laikomi 
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pašaliniams asmenims neprieinamose vietose 

6.6.5 Naudojamos cheminės medžiagos ir mišiniai yra laikomi 
paženklintose talpose 

6.6.6 Užtikrinama nuolatinė ir efektyvi oro kaita 

6.6.7 Darbai, kurių metu išsiskiria kenksmingos dujos ir/ar garai, 
vykdomi traukos spintose 

Tai vidutinė rizika. 

6.6.8 Darbuotojai, atliekantys tiriamuosius darbus su cheminėmis 
medžiagomis ir mišiniais, dėvi asmenines apsaugos priemones 

6.7 Konstrukcinių medžiagų dirbtuvės 

6.7.1 Darbuotojui yra lengvai pasiekiami reikalingi daiktai 

6.7.2 Visi įrenginių apsaugai gerai pritvirtinti ir negali būti lengvai 
pašalinami 

6.7.3 Grindų danga yra nelaidi elektros srovei arba yra elektros srovei 
nelaidūs kilimėliai 

6.7.4 Konstrukcinių medžiagų dirbtuvėse yra įrengta plautuvė 

7 Profesinio mokymo įstaigos 

7.1 Bendrieji reikalavimai 

7.1.1 Yra galiojantis leidimas-higienos pasas profesinio mokymo 
veiklai vykdyti 

7.1.2 Mokymo procesas vykdomas pakankamai erdviose 
klasėse/kabinetuose 

Tai maža rizika. 

7.1.3 Mokymo dirbtuvės atitinka reikalavimus 
Tai maža rizika. 

7.1.4 Triukšmas mokymo proceso metu mokymo klasėse ir 
kabinetuose neviršija leistinų ribinių dydžių 

Tai maža rizika. 

7.1.5 Patalpos, kuriose vyksta teorinės pamokos, yra izoliuotos nuo 
patalpų, iš kurių sklinda triukšmas 

Tai maža rizika. 
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7.1.6 Vibracija mokymo klasėse ir kabinetuose neviršija leistinų ribinių 
dydžių 

Tai maža rizika. 

7.1.7 Užtikrinama kad įstaigos patalpos, įrenginiai ir kitas inventorius 
būtų švarūs 

Tai maža rizika. 

7.1.8 Yra paskirtas asmuo, atsakingas už pirmosios pagalbos rinkinio 
priežiūrą ir jo papildymą 

Tai maža rizika. 

7.1.9 Kiekvienoje mokymo dirbtuvėje ir įstaigos sveikatos kabinete yra 
įmonės pirmosios pagalbos rinkinys 

Tai maža rizika. 

7.1.10 Sporto salėse langai, šviestuvai ir radiatoriai apsaugoti specialia 
įranga 

Tai maža rizika. 

7.2 Sveikatos tikrinimas ir įgūdžiai 

7.2.1 Sveikatos patikrinimai yra atliekami įsidarbinant; periodiškai 
pagal įstaigoje patvirtintą sveikatos tikrinimo grafiką 

7.2.2 Darbuotojų sveikata yra tikrinama atsižvelgiant į visus sveikatai 
kenksmingus veiksnius 

7.2.3 Darbuotojai yra pasirašytinai supažindinami su sveikatos 
patikrinimo grafiku 

7.2.4 Tikrinama, ar darbuotojai neserga užkrečiamosiomis ligomis 

7.2.5 Darbuotojai yra nustatyta tvarka įgiję žinių higienos klausimais 
Tai maža rizika. 

7.2.6 Pedagoginiai darbuotojai yra nustatyta tvarka įgiję žinių 
pirmosios pagalbos teikimo klausimais 

Tai maža rizika. 

7.3 Patalpų apšvietimas 

7.3.1 Visose mokymo ir ugdymo patalpose yra tiesioginis natūralus 
apšvietimas 

Tai maža rizika. 

7.3.2 Mokymo klasėse ir mokymo kabinetuose yra įrengtos žaliuzės 
(užuolaidos), apsaugančios nuo tiesioginių saulės spindulių 
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Tai maža rizika. 

7.3.3 Patalpų dirbtinis apšvietimas atitinka reikalavimus 
Tai maža rizika. 

7.3.4 Užtikrinama kad įstaigos darbo laiku įėjimas į įstaigos pastatą 
būtų apšviestas 

Tai maža rizika. 

7.4 Patalpų mikroklimatas 

7.4.1 Patalpose užtikrinama tinkama oro kokybė 
Tai maža rizika. 

7.4.2 Užtikrinama tinkama oro temperatūra patalpose šiltuoju metų 
laiku 

Tai maža rizika. 

7.4.3 Oro temperatūra šaltuoju metų laikotarpiu atitinka nustatytus 
reikalavimus 

Tai maža rizika. 

7.4.4 Oro judėjimo greitis patalpose atitinka nustatytus reikalavimus 
Tai maža rizika. 

7.4.5 Mokymo dirbtuvėse prie staklių ir mechanizmų, kuriais dirbant 
išsiskiria šiluma ir dulkės, įrengta ir veikia vietinė ištraukiamoji 
ventiliacija 

Tai maža rizika. 

7.5 Chemijos kabinetas 

7.5.1 Naudojamos cheminės medžiagos (mišiniai) turi saugos duomenų 
lapus 

Tai didelė rizika. 

7.5.2 Cheminės medžiagos yra tinkamai laikomos 

7.5.3 Chemijos kabinete užtikrinama nuolatinė ir efektyvi oro kaita 
Tai maža rizika. 

7.5.4 Darbai, kurių metu išsiskiria kenksmingos dujos ir/ar garai, 
vykdomi traukos spintose 

Tai maža rizika. 

7.5.5 Dirbant su cheminėmis medžiagomis užtikrinamas tinkamas oro 
greitis traukos spintose 

Tai maža rizika. 
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7.5.6 Naudojant chemines medžiagas (mišinius) naudojamos tinkamos 
asmeninės apsaugos priemonės 

8 Aukštosios mokyklos 

8.1 Bendrieji reikalavimai 

8.1.1 Yra galiojantis leidimas-higienos pasas aukštojo mokslo veiklai 

8.1.2 Įrenginiai yra saugūs 
Tai maža rizika. 

8.1.3 Vietos keliančios pavojų yra saugios 
Tai maža rizika. 

8.1.4 Vibracija mokymo patalpose neviršija nustatytų ribinių dydžių 
Tai maža rizika. 

8.1.5 Kompiuterizuotos darbo vietos atitinka nustatytus reikalavimus 
Tai maža rizika. 

8.1.6 Prieinamoje vietoje yra įmonės pirmosios pagalbos rinkinys 
Tai maža rizika. 

8.1.7 Užtikrinama kad įstaigos patalpos, įrenginiai ir kitas inventorius 
būtų švarūs 

Tai maža rizika. 

8.1.8 Sporto salėse radiatoriai, langai, šviestuvai yra apsaugoti nuo 
smūgių ir atsitiktinio atsitrenkimo 

Tai maža rizika. 

8.2 Sveikatos tikrinimas ir įgūdžiai 

8.2.1 Sveikatos patikrinimai yra atliekami įsidarbinant; periodiškai 
pagal įstaigoje patvirtintą sveikatos tikrinimo grafiką 

8.2.2 Darbuotojų sveikata yra tikrinama atsižvelgiant į visus sveikatai 
kenksmingus veiksnius 

8.2.3 Darbuotojai yra pasirašytinai supažindinami su sveikatos 
patikrinimo grafiku 

8.3 Patalpų apšvietimas 

8.3.1 Mokymo patalpose (auditorijose, laboratorijose), sporto salėje yra 
natūralus apšvietimas 

Tai maža rizika. 
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8.3.2 Mokymo patalpose (auditorijose, laboratorijose) yra įrengtos 
žaliuzės (užuolaidos), apsaugančios nuo tiesioginių saulės spindulių 

Tai maža rizika. 

8.3.3 Visose patalpose yra įrengtas bendras dirbtinis apšvietimas 
Tai maža rizika. 

8.3.4 Patalpų dirbtinis apšvietimas atitinka reikalavimus 
Tai maža rizika. 

8.3.5 Užtikrinama tinkama aukštosios mokyklos darbo laiku įėjimo į 
aukštosios mokyklos pastatą apšvieta 

Tai maža rizika. 

8.4 Patalpų mikroklimatas 

8.4.1 Patalpose užtikrinama tinkama oro kokybė 
Tai maža rizika. 

8.4.2 Oro temperatūra patalpose šaltuoju metų laikotarpiu atitinka 
nustatytus reikalavimus 

Tai maža rizika. 

8.4.3 Mokymo patalpose (auditorijose, laboratorijose), sporto salėje, 
tualetuose, dušuose yra natūralus ir (ar) mechaninis patalpų vėdinimas 

Tai maža rizika. 

8.4.4 Oro judėjimo greitis patalpose atitinka nustatytus reikalavimus 
Tai maža rizika. 

8.5 Darbas su cheminėmis medžiagomis 

8.5.1 Naudojamos cheminės medžiagos (mišiniai) turi saugos duomenų 
lapus 

Tai didelė rizika. 

8.5.2 Cheminės medžiagos yra tinkamai laikomos 

8.5.3 Darbai, kurių metu išsiskiria kenksmingos dujos ir (ar) garai, 
vykdomi traukos spintose 

Tai maža rizika. 

8.5.4 Dirbant su cheminėmis medžiagomis užtikrinamas tinkamas oro 
greitis traukos spintose 

Tai maža rizika. 

8.5.5 Naudojant chemines medžiagas (mišinius) naudojamos tinkamos 
asmeninės apsaugos priemonės 
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Ω Papildoma rizika 
 

 

Darbuotojų konsultavimas 

Žemiau pasirašiusieji patvirtina, kad darbuotojai buvo informuoti apie šio dokumento 
turinį. 

Darbdavio vardu:   Darbuotojų vardu: 
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