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Palangos miesto Socialinių paslaugų centro prašymu ir pagal paslaugų teikimo sutartį su UAB 

„Saugana“ specialistai ištyrė Centro Šventosios padalinio penkių darbo vietų (Žuvėdrų g. 4-2, 

Šventojoje) profesinės rizikos veiksnius ir atliko profesinės rizikos vertinimą.  

Tyrimo sritis: 

Darbo vietose tirti šie profesinės rizikos veiksniai: 

1. fizikiniai veiksniai: šiluminė aplinka (oro temperatūra, santykinis oro drėgnumas, oro 

judėjimo greitis), dirbtinis apšvietimas;  

2. cheminiai veiksniai – pagal Saugos duomenų lapų informaciją; 

3. ergonominiai veiksniai: darbo sunkumo ir darbo įtampos veiksniai; 

4. fiziniai veiksniai: pavojingi veiksniai, dėl kurių darbuotojai gali būti traumuoti; 

5. psichosocialiniai veiksniai - veiksniai, susiję su darbo sąlygomis; veiksniai, susiję su darbo 

reikalavimais; veiksniai, susiję su darbo organizavimu; veiksniai, susiję su darbo turiniu; veiksniai, 

susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir (ar) santykiu su darbdaviu, ir (ar) trečiaisiais 

asmenimis. 

 

Fizikinių rizikos veiksnių tyrimus atliko Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 

laboratorijos Klaipėdos skyriaus darbuotojai (akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.138). 

Laboratorinių tyrimų protokolų, ergonominių, psichosocialinių, fizinių rizikos veiksnių tyrimą ir 

vertinimą atliko UAB „Saugana“ darbuotojai. Tyrimai atlikti dalyvaujant įmonės administracijos 

atstovams.  

Matavimo prietaisai: 

Tiriant šiluminę aplinką, naudotas klimato parametrų matuoklis „Delta OHM HD31“, apšvietimą 

– liuksmetras „Delta OHM HD31“, visi prietaisai atitinka nustatytus reikalavimus ir yra 

metrologiškai patikrinti.  

Tyrimų rezultatai ir vertinimas: 

Tyrimų rezultatai įforminti protokoluose.  

1. Fizikinių veiksnių vertinimas: 

1.1.  Darbuotojų vietoje tirtos pakankamos šiluminės aplinkos parametrų (oro temperatūros, 

santykinio drėgnumo, oro judėjimo greičio) reikšmės vertintos pagal atliekamo darbo sunkumo 

kategoriją nuolatinėse darbo vietose šaltuoju metų periodu pagal HN 69:2003; 

1.2. dirbtinės apšvietos dydžiai vertinti pagal HN 98:2014; 

1.3. elektromagnetinių laukų vertinimas atliktas vadovaujantis „Darbuotojų apsaugos nuo 

elektromagnetinių laukų keliamos rizikos nuostatai“. 

2. Cheminių veiksnių vertinimas: 



  

Cheminiai veiksniai įvertinti pagal HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai 

dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ 1 priedą. 

3. Ergonominių rizikos veiksnių vertinimas atliktas pagal Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo 

metodinius nurodymus, RULA, REBA metodus bei Vokietijos Federalinio darbuotojų saugos ir 

sveikatos instituto „Baua“ tyrimo metodikas KIM-MHO (2019 m.). 

4. Fizinių rizikos veiksnių vertinimas: vertinta patalpų, darbo vietų, naudojamų darbo priemonių 

atitiktis galiojančių teisės aktų reikalavimams. 

5. Psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimas atliktas pagal „Psichosocialiniai rizikos veiksnių 

tyrimo metodiniai nurodymai“ ir psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo procedūrą. 

 

PRIDEDAMA:  

1. Profesinės rizikos vertinimo darbų planas, 2 lapai. 

2. Penkios Profesinės rizikos įvertinimo kortelės, 24 lapai. 

3. Du Fizikinių veiksnių tyrimų protokolai ir jų du priedai, 12 lapų. 

4. Šeši Ergonominių veiksnių tyrimų protokolai, 16 lapų. 

5. Fizinių veiksnių tyrimo protokolas, 4 lapai. 

6. Psichosocialinių veiksnių tyrimų protokolas, 8 lapai. 

7. Literatūros sąrašas, 1 lapas. 
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1 Priedas 

 

PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO  

ŠVENTOSIOS PADALINIO 

 

PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMO DARBŲ PLANAS 
 

 

Eil. 

Nr. 

Darbo vietos, pareigų pavadinimas/ 

 Rizikos veiksnių pavadinimas 

Tyrimų 

kiekis 

 
SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS IR GLOBOS PASLAUGŲ ŠVENTOSIOS 

PADALINYS, Žuvėdrų g.4-2, Šventoji 
 

1. Socialinio darbuotojo darbo vieta prie kompiuterio kabinete: 

Oro temperatūra 

Santykinis oro drėgnumas 

Oro judėjimo greitis 

Dirbtinis apšvietimas 

Elektromagnetiniai laukai (aprašomuoju būdu) 

Fiziniai rizikos veiksniai (traumų pavojus) 

Psichosocialiniai tyrimai (darbuotojų apklausa anketavimo būdu) 

Ergonominiai rizikos veiksniai 

Profesinės rizikos nustatymo kortelės užpildymas ir prevencinių 

priemonių parinkimas 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2. Individualios priežiūros darbuotojo trumpalaikis darbas prie 

kompiuterio ir paslaugų gavėjo užimtumo vietoje salėje: 

Oro temperatūra 

Santykinis oro drėgnumas 

Oro judėjimo greitis 

Dirbtinis apšvietimas 

Fiziniai rizikos veiksniai (traumų pavojus) 

Psichosocialiniai tyrimai (darbuotojų apklausa anketavimo būdu) 

Ergonominiai rizikos veiksniai 

Profesinės rizikos nustatymo kortelės užpildymas ir prevencinių 

priemonių parinkimas 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3. Psichologo darbo vieta, dirbant su  paslaugų gavėju salėje: 

Dirbtinis apšvietimas 

Fiziniai rizikos veiksniai (traumų pavojus) 

Psichosocialiniai tyrimai (darbuotojų apklausa anketavimo būdu) 

Ergonominiai rizikos veiksniai 

Profesinės rizikos nustatymo kortelės užpildymas ir prevencinių 

priemonių parinkimas 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

4. Slaugytojo darbo vieta, dirbant su  paslaugų gavėju salėje: 

Dirbtinis apšvietimas 

Fiziniai rizikos veiksniai (traumų pavojus) 

Psichosocialiniai tyrimai (darbuotojų apklausa anketavimo būdu) 

Ergonominiai rizikos veiksniai 

Profesinės rizikos nustatymo kortelės užpildymas ir prevencinių 

priemonių parinkimas 

 

1 

1 

1 

1 

1 
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5. Kineziterapeuto darbo vieta, dirbant su  paslaugų gavėju salėje: 

Dirbtinis apšvietimas 

Fiziniai rizikos veiksniai (traumų pavojus) 

Psichosocialiniai tyrimai (darbuotojų apklausa anketavimo būdu) 

Ergonominiai rizikos veiksniai 

Profesinės rizikos nustatymo kortelės užpildymas ir prevencinių 

priemonių parinkimas 

 

1 

1 

1 

1 

1 
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PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS 

 Gintaro g. 34, Palanga; 881000 - Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla 
Adresas; ekonominės veiklos rūšis  

 

 

PROFESINĖS RIZIKOS ĮVERTINIMO KORTELĖ    Nr. 1 

 

    
          (data) 

  
 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: ŠVENTOSIOS PADALINYS, ŽUVĖDRŲ G. 4-2, ŠVENTOJI. Socialinio darbuotojo darbo vietos, dirbant prie 

kompiuterio kabinete bei su paslaugų gavėjais salėje 
įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje 

          

Darbuotojų skaičius          2          , iš jų: riboto darbingumo asmenys -   , jauni asmenys -      , nėščios, neseniai pagimdžiusios ar krūtimi 

maitinančios moterys         -       . 
 

Profesinės rizikos veiksnys Nustatytas 

profesinės 

rizikos dydis 

ir 

priimtinumas 

Numatytos rizikos 

šalinimo ar 

mažinimo 

priemonės 

pavadinimas 

 

Priemonės 

įgyvendini-

mo data* 

Teisės aktais nustatytas pavojingas veiksnys Kiekybiškai 

įvertintas veiksnio 

dydis 
Veiksnio pavadinimas Teisės akto straipsnis, 

dalis, punktas  

Leistinas dydis  

(jei yra) 

 

1. Fizikiniai veiksniai: 
      

 

1.1.1. Oro temperatūra  
 

HN 69:2003 “Šiluminis 

komfortas ir pakankama 

šiluminė aplinka darbo 

patalpose”: 

IV skyrius, 15.4 punktas,  

2 lentelė (šaltasis m. p.,  

Ib darbų kat.) 

 

(20 – 24)oC 

 

 

(20,2 ± 0,07) oC 
Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

- 

 

- 

 

1.1.2. Oro santykinis 

drėgnumas  

 

iki 75  

 
(42,9 ± 0,91)  

Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

- 

 

- 

 

1.1.3. Oro judėjimo greitis 
Ne daugiau kaip  

0,2 m/s 
< 0,01 m/s 

Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

- 

 

- 

 

1.2. Apšvietimas: 

 
  

   

2023-01-05 
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1.2.1. Dirbtinė apšvieta 

(tiesioginio regėjimo 

lauke) – ant darbo stalo 

kabinete 

 

HN 98:2014 “Natūralus ir 

dirbtinis darbo vietų 

apšvietimas”, 

1 priedas 

Mažiausia ribinė vertė 

- 300 lx  

(IV regos darbų 

kategorija) 

 

 

(724,4 ± 87,01) lx 

 

Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

- 

 

- 

1.2.2. Dirbtinė apšvieta 

(tiesioginio regėjimo 

lauke) – ant darbo stalo 

salėje 

Mažiausia ribinė vertė 

- 500 lx  

(III regos darbų 

kategorija) 

 

 

(944,2 ± 113,66) lx 

 

Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

- 

 

- 

 

1.3. Elektromagnetiniai 

laukai: 

      

- prie kompiuterio 

monitoriaus kabinete: 

1.3.1. elektrinio lauko 

stipris (radijo dažnis); 

1.3.2. magnetinio srauto 

tankis (radijo dažnis) 

 

 

„Darbuotojų apsaugos nuo 

elektromagnetinių laukų 

keliamos rizikos nuostatai“ 

Monitoriaus 

skleidžiami  

elektromagnetiniai 

laukai turi atitikti ES 

standartus ir turėti 

specialų ženklinimą 

Monitoriaus 

skleidžiami 

elektromagnetiniai 

laukai atitinka ES 

standartus, turi spe-

cialų ženklinimą CE 

 

 

Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

 

- 

 

 

- 

 

2. Cheminiai veiksniai 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

3. Ergonominiai  

veiksniai: 

      

- prie kompiuterio: 

3.1. Dėmesio 

koncentravimas  

Ergonominių rizikos veiksnių 

tyrimo metodiniai nurodymai 

(priedas) 

 

Ne daugiau kaip  

75 % pamainos laiko 

 

Iki 50 % 

 

Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

Rekomenduojama 

visada daryti 

poilsio pertraukėles 

kas valandą po 5-10 

min. 

 

 

 

 

3.2. Darbo stalas, kėdė, 

darbo erdvė 

 

 

 

 

HN 32:2004 “Darbas su 

videoterminalais. Saugos ir 

sveikatos reikalavimai”, VII 

sk., 23.1., 24.2. punktai 

Kėdė su porankiais, 

ratukais, reguliuojama, 

stalas pakankamo 

dydžio; Vienai darbo 

vietai –  

6 m2 darbo patalpos 

ploto ir ne mažiau kaip 

20 m3 erdvės  

Kėdė su ratukais, 

porankiais, aukštis 

reguliuojamas, stalas –  

kompiuterinis.  

Darbo plotas ir erdvė 

vienai darbo vietai–  

pakankamo dydžio –  

> 6 m2 ir 20 m3 erdvės 

 

 

Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

 

- 

 

 

- 
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3.3. Darbo poza – kaklo, 

liemens, kojų, rankos ir 

riešų veikla, dirbant su 

kompiuteriu 

 

 

Tyrimai atlikti RULA tyrimo 

metodu 

 

 

(1 – 3) balai 

Tyrimas atliekamas 

balais (žr. 2022-12-02 

protokolą Nr. E-1): 

2 balai 

 

 

Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

- 

 

- 

3.4. Darbo poza – kaklo, 

liemens, kojų, rankos ir 

riešų veikla, dirbant su 

paslaugų gavėjais – 

užsiėmimų vedimas 

 

 

Tyrimai atlikti RULA tyrimo 

metodu 

 

 

(1 – 3) balai 

Tyrimas atliekamas 

balais (žr. 2022-12-02 

protokolą Nr. E-3): 

3 balai 

 

 

Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

- 

 

- 

3.5. Pasikartojantys rankų 

judesiai 

Vokietijos Federalinio 

darbuotojų saugos ir 

sveikatos instituto „Baua“ 

tyrimo metodika KIM-MHO 

(2019 m.) 

 

Leistini taškai iki 50 

Tyrimo metu išvesti 15 

taškų – žemas apkrovos 

intensyvumas. Mažai 

tikėtina fizinės perkrovos 

tikimybė; pavojaus 

sveikatai nesitikima 

 

Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

- 

 

- 

 

4. Fiziniai veiksniai (traumų tikimybė): Darbas su kompiuteriu: 

(Žiūrėti 2022-12-02 protokolą F-1) 

Eil. 

Nr. 

Galimi pavojai/ rizikos 

(aprašymas) 

Žalos 

tikimybė  

Žalos 

sveikatai 

sunkumas 

Rizikos 

įvertinimas 
Taikomos prevencijos priemonės 

Liekamosios 

rizikos dydis ir 

priimtinumas 

Papildomos 

reikalingos 

įgyvendinti 

priemonės 

4.1 Darbo vietos įrengimas 

(erdvė, darbo priemonių 

išdėstymas) – sužeidimas 

Labai mažai 

tikėtina 

Maža žala Labai maža 

rizika, priimtina 

Erdvės darbuotojui yra minimaliai, 

durys tvarkingos, grindų danga lygi. 

Darbo priemonės išdėstytos tvarkingai 

Labai maža 

rizika, priimtina 

- 

4.2 Darbo priemonės – 

sužeidimas 

Mažai 

tikėtina 

Maža žala Maža rizika, 

Toleruotina 

Darbo priemonės tvarkingos, 

ergonomiškos, darbuotojai apmokyti 

dirbti pagal gamintojo pateiktas darbo 

instrukcijas 

Labai maža 

rizika, priimtina 

- 

4.3 Elektros pavojus – 

sužeidimas 

Labai mažai 

tikėtina 

Didelė žala Vidutinė rizika, 

toleruotina 

Darbuotojai instruktuoti ir apmokyti 

elektrosaugos klausimais. Elektros 

instaliacija ir naudojami elektriniai 

prietaisai vizualiai tvarkingi  

Labai maža 

rizika, priimtina 

- 

4.4 Žmogaus slydimo, 

suklupimo, užkliuvimo 

kritimo pavojus – 

susižeidimas 

Mažai 

tikėtina 

Vidutinė 

žala 

Maža rizika, 

toleruotina 

Grindys nuolat sausinamos po skysčių 

išsiliejimo, prižiūrimos, laidai 

tvarkingi 

Labai maža 

rizika, priimtina 

- 
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Eil. 

Nr. 

Galimi pavojai/ rizikos 

(aprašymas) 

Žalos 

tikimybė  

Žalos 

sveikatai 

sunkumas 

Rizikos 

įvertinimas 
Taikomos prevencijos priemonės 

Liekamosios 

rizikos dydis ir 

priimtinumas 

Papildomos 

reikalingos 

įgyvendinti 

priemonės 

4.5. Gaisro pavojus - 

apdeginimas 

Mažai 

tikėtina 

Vidutinė 

žala 

Maža rizika, 

toleruotina 

Gesintuvas patikrintas,  neužstatyta 

vieta, darbuotojai instruktuoti gaisrinės 

saugos klausimais 

 

 

Labai maža 

rizika, priimtina 

- 

 

Darbas su paslaugų gavėjais – užsiėmimų vedimas: 

4.6. Darbo vietos įrengimas 

(erdvė, darbo priemonių 

išdėstymas) – sužeidimas 

Labai mažai 

tikėtina 

Maža žala Labai maža 

rizika, priimtina 

Erdvės darbuotojams yra 

pakankamai, durys tvarkingos, 

grindų danga lygi. Darbo 

priemonės išdėstytos 

tvarkingai. 

Labai maža 

rizika, priimtina 

- 

4.7. Darbo priemonės – 

sužeidimas 

Mažai 

tikėtina 

Maža žala Maža rizika, 

Toleruotina 

Darbo priemonės tvarkingos, 

ergonomiškos, darbuotojai 

instruktuoti dirbti pagal 

gamintojo pateiktas darbo 

instrukcijas 

Labai maža 

rizika, priimtina 

- 

4.8. Elektros pavojus – sužeidimas Labai mažai 

tikėtina 

Didelė žala Vidutinė rizika, 

toleruotina 

Darbuotojai instruktuoti ir 

apmokyti elektrosaugos 

klausimais. Elektros 

instaliacija ir naudojami 

elektriniai prietaisai vizualiai 

tvarkingi, elektros spintos 

uždarytos 

Labai maža 

rizika, priimtina 

- 

4.9. Žmogaus slydimo, suklupimo, 

užkliuvimo kritimo pavojus – 

susižeidimas 

Mažai 

tikėtina 

Vidutinė žala Maža rizika, 

toleruotina 

Patapų grindys tvarkingos, 

valomos 

Labai maža 

rizika, priimtina 

- 

4.10. Darbas su rankinėmis darbo 

priemonėmis, žirklėmis, peiliu 

- įsipjovimas 

Mažai 

tikėtina 

Maža žala Maža rizika, 

toleruotina 

Darbuotojai apmokyti dirbti, 

bet kartais dėl skubėjimo ar 

neatsargumo gali įsipjauti 

Labai maža 

rizika, 

priimtina, nuolat 

primenant dėl 

atsargumo ir 

neskubėjimo 

- 
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4.11.  Gaisro pavojus - apdeginimas Mažai 

tikėtina 

Vidutinė žala Maža rizika, 

toleruotina 

Gesintuvas patikrintas, 

darbuotojai instruktuoti 

gaisrinės saugos klausimais 

Labai maža 

rizika, priimtina 

- 

5. Esamos apsaugos 

priemonės 

“Darbuotojų aprūpinimo 

AAP nuostatai”, I sk., 7 p., 

III sk., 9 p. 

Darbuotojai turi būti 

aprūpinti būtinomis 

asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis 

Išduotos visos 

reikalingos asmeninės 

apsaugos priemonės 

bei dezinfekavimo 

priemonės 

Labai maža 

rizika, 

priimtina 

 
- 

 

- 

 

6. Psichosocialiniai rizikos 

veiksniai: 

 

 

 

 

  

 

  

 

- į klausimus 2022-12-01 

atsakė viso 7 žmonės: 

  Įvertinimas atliekamas 

balais (žr. 2023-01-04 

protokolą Nr. P-1) 

   

6.1. Darbo sąlygos  

„Psichosocialinių rizikos 

veiksnių tyrimo metodiniai 

nurodymai”, III, IV skyriai 

 

 

 

 

< 3 

 

 

 

 

 

 

1,3 

 

 

 

Maža rizika 

 

 

 

  

6.2. Darbo reikalavimai 2,1 

6.3. Darbo organizavimas 2,0 

 

6.4. Darbo turinys: 2,2 

6.4.1. Ar darbuotojai gali 

daryti įtaką jiems skiriamo 

darbo kiekiui (krūviui)? 

3,14 

Kartais 

6.5. Darbuotojų tarpus-

avio santykiai ir (ar) 

santykiai su darbdaviu ir 

(ar) trečiaisiais asmenimis 

 

1,8 

 

Darbuotojų darbo 

gerinimo ir paramos 

poreikio siūlymai: 

1. modernizuojant darbo vietą (gamybos įrenginius, 

kompiuterį, baldus ir kt.) – 14,3 %, 

2. įdiegiant naujus IT sprendimus -  0 %, 

3. gerinant vidinę komunikaciją – 71,4 %, 

4. perskirstant darbo funkcijas – 28,6 %,  

5. kita: –  perskirstant kabinetus – 14,3 %; 

- neturiu pasiūlymų – 14,3 %. 

Paramos poreikis: 

Ar yra asmuo, į kurį galima kreiptis 

pagalbos patyrus bauginimą, smurtą 

(atsakymų pasiskirstymas, procentais): 

 

Yra – 85,7 %, 

nėra – 0 %, 

kita – Psichologinio saugumo 

užtikrinimo komisija - 14,3 %. 

* - pildo įmonės direktorius arba atsakingas asmuo 
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Išvada: Socialinio darbuotojo darbo vietose profesinė rizika yra labai maža; priimtina. 

Rekomenduojama visada daryti poilsio pertraukėles kas valandą po 5-10 min., dirbant su kompiuteriu. 

PASTABA: Su rizikos vertinimo rezultatais turi būti supažindinami darbuotojai, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas. 

 

 

 

 

Kortelę užpildė:   

 

UAB „Saugana“  

Profesinės rizikos vertinimo specialistė Rita Černulienė  

 

Darbdavys ar paskirtas atsakingas asmuo: 

pareigos, parašas, vardas, pavardė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesinės rizikos įvertinimas atnaujintas ____________________________ 
(data) 

Profesinės rizikos įvertinimą atnaujino 
________________________ 

(pareigų pavadinimas) 

________ 

(parašas) 

____________________________ 

(vardas ir pavardė) 

  

Pastabos ____________________________________________________________________ 
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PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS 

 Gintaro g. 34, Palanga; 881000 - Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla 
Adresas; ekonominės veiklos rūšis  

 

 

PROFESINĖS RIZIKOS ĮVERTINIMO KORTELĖ    Nr. 2 

 

    
          (data) 

  
 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: ŠVENTOSIOS PADALINYS, ŽUVĖDRŲ G. 4-2, ŠVENTOJI. Individualios priežiūros darbuotojo darbo 

vietos, dirbant prie kompiuterio kabinete bei su paslaugų gavėjais salėje 
įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje 

          

Darbuotojų skaičius          2          , iš jų: riboto darbingumo asmenys -   , jauni asmenys -      , nėščios, neseniai pagimdžiusios ar krūtimi 

maitinančios moterys         -       . 
 

Profesinės rizikos veiksnys Nustatytas 

profesinės 

rizikos dydis 

ir 

priimtinumas 

Numatytos rizikos 

šalinimo ar 

mažinimo 

priemonės 

pavadinimas 

 

Priemonės 

įgyvendini-

mo data* 

Teisės aktais nustatytas pavojingas veiksnys Kiekybiškai 

įvertintas veiksnio 

dydis 
Veiksnio pavadinimas Teisės akto straipsnis, 

dalis, punktas  

Leistinas dydis  

(jei yra) 

 

1. Fizikiniai veiksniai: 
      

 

1.1.1. Oro temperatūra  
 

HN 69:2003 “Šiluminis 

komfortas ir pakankama 

šiluminė aplinka darbo 

patalpose”: 

IV skyrius, 15.4 punktas,  

2 lentelė (šaltasis m. p.,  

Ib darbų kat.) 

 

(20 – 24)oC 

 

 

(20,3 ± 0,07) oC 
Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

- 

 

- 

 

1.1.2. Oro santykinis 

drėgnumas  

 

iki 75  

 
(42,0 ± 0,91)  

Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

- 

 

- 

 

1.1.3. Oro judėjimo greitis 
Ne daugiau kaip  

0,2 m/s 
< 0,01 m/s 

Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

- 

 

- 

 

1.2. Apšvietimas: 

 
  

   

2023-01-05 
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1.2.1. Dirbtinė apšvieta 

(tiesioginio regėjimo 

lauke) – ant darbo stalo 

kabinete 

 

HN 98:2014 “Natūralus ir 

dirbtinis darbo vietų 

apšvietimas”, 

1 priedas 

Mažiausia ribinė vertė 

- 300 lx  

(IV regos darbų 

kategorija) 

 

 

(825,8 ± 99,17) lx 

 

Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

- 

 

- 

1.2.2. Dirbtinė apšvieta 

(tiesioginio regėjimo 

lauke) – ant darbo stalo 

salėje 

Mažiausia ribinė vertė 

- 500 lx  

(III regos darbų 

kategorija) 

 

 

(944,2 ± 113,66) lx 

 

Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

- 

 

- 

 

1.3. Elektromagnetiniai 

laukai: 

      

- prie kompiuterio 

monitoriaus kabinete: 

1.3.1. elektrinio lauko 

stipris (radijo dažnis); 

1.3.2. magnetinio srauto 

tankis (radijo dažnis) 

 

 

„Darbuotojų apsaugos nuo 

elektromagnetinių laukų 

keliamos rizikos nuostatai“ 

Monitoriaus 

skleidžiami  

elektromagnetiniai 

laukai turi atitikti ES 

standartus ir turėti 

specialų ženklinimą 

Monitoriaus 

skleidžiami 

elektromagnetiniai 

laukai atitinka ES 

standartus, turi spe-

cialų ženklinimą CE 

 

 

Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

 

- 

 

 

- 

 

2. Cheminiai veiksniai: 

      

- dirbant su paviršių 

dezinfektantu (ADK), 

įvairiais valikliais: 

2.1. Įvairios cheminės 

medžiagos (IPRD) 

 

HN 23:2011 “Cheminių 

medžiagų profesinio poveikio 

ribiniai dydžiai“ 1 priedas 

 

 

- 

 

Atitinka pagal 

cheminių medžiagų 

Saugos duomenų lapų 

keliamus reikalavimus; 

darbuotojai išduotos 

gumines pirštines 

 

Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

Nuolat užtikrinti 

guminių pirštinių 

dėvėjimą; darbuotoją 

supažindinti su 

Saugos duomenų lapų 

reikalavimais 

 

 

3. Ergonominiai  

veiksniai: 

      

- prie kompiuterio (iki 2 

val.): 

3.1. Dėmesio 

koncentravimas  

 

Ergonominių rizikos veiksnių 

tyrimo metodiniai nurodymai 

(priedas) 

 

Ne daugiau kaip  

75 % pamainos laiko 

 

 

Iki 25 % 

 

Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

- 

 

- 
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3.2. Darbo stalas, kėdė, 

darbo erdvė 

 

 

 

 

HN 32:2004 “Darbas su 

videoterminalais. Saugos ir 

sveikatos reikalavimai”, VII 

sk., 23.1., 24.2. punktai 

Kėdė su porankiais, 

ratukais, reguliuojama, 

stalas pakankamo 

dydžio; Vienai darbo 

vietai –  

6 m2 darbo patalpos 

ploto ir ne mažiau kaip 

20 m3 erdvės  

Kėdė su ratukais, 

porankiais, aukštis 

reguliuojamas, stalas –  

kompiuterinis.  

Darbo plotas ir erdvė 

vienai darbo vietai–  

pakankamo dydžio –  

> 6 m2 ir 20 m3 erdvės 

 

 

Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

 

- 

 

 

- 

3.3. Darbo poza – kaklo, 

liemens, kojų, rankos ir 

riešų veikla, dirbant su 

kompiuteriu 

 

 

Tyrimai atlikti RULA tyrimo 

metodu 

 

 

(1 – 3) balai 

Tyrimas atliekamas 

balais (žr. 2022-12-02 

protokolą Nr. E-1): 

2 balai 

 

 

Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

- 

 

- 

3.4. Darbo poza – kaklo, 

liemens, kojų, rankos ir 

riešų veikla,  

pagalba- dirbant su 

paslaugų gavėjais – 

užsiėmimų vedimas 

 

 

Tyrimai atlikti RULA tyrimo 

metodu 

 

 

(1 – 3) balai 

 

Tyrimas atliekamas 

balais (žr. 2022-12-02 

protokolą Nr. E-3): 

3 balai 

 

 

Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

- 

 

- 

3.5. Pasikartojantys rankų 

judesiai – kliento asmens 

higienos darbai 

Vokietijos Federalinio 

darbuotojų saugos ir 

sveikatos instituto „Baua“ 

tyrimo metodika KIM-MHO 

(2019 m.) 

 

Leistini taškai iki 50 

Tyrimo metu išvesti 47,5 

taškai – šiek tiek padidėjęs 

apkrovos intensyvumas. 

Mažiau atspariems 

žmonėms galima fizinė 

perkrova; nuovargis, 

menkos adaptacijos 

problemos, kurie gali būti 

kompensuojami laisvalaikiu 

 

Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

- 

 

- 

3.6. Pasikartojantys rankų 

judesiai – patalpų valymo, 

tvarkymo darbai 

Vokietijos Federalinio 

darbuotojų saugos ir 

sveikatos instituto „Baua“ 

tyrimo metodika KIM-MHO 

(2019 m.) 

 

Leistini taškai iki 50 

Tyrimo metu išvesta 19 

taškų – žemas apkrovos 

intensyvumas. Mažai 

tikėtina fizinės perkrovos 

tikimybė; pavojaus 

sveikatai nesitikima 

 

Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

- 

 

- 

 

4. Fiziniai veiksniai (traumų tikimybė): Darbas su kompiuteriu: 

(Žiūrėti 2022-12-02 protokolą F-1) 



                                                                                                                        

  

  4 (6)  

     Palangos m. SPC Šventosios padalinio - 

  Profesinės rizikos įvertinimo kortelė Nr. 2  

Eil. 

Nr. 

Galimi pavojai/ rizikos 

(aprašymas) 

Žalos 

tikimybė  

Žalos 

sveikatai 

sunkumas 

Rizikos 

įvertinimas 
Taikomos prevencijos priemonės 

Liekamosios 

rizikos dydis ir 

priimtinumas 

Papildomos 

reikalingos 

įgyvendinti 

priemonės 

4.1 Darbo vietos įrengimas 

(erdvė, darbo priemonių 

išdėstymas) – sužeidimas 

Labai mažai 

tikėtina 

Maža žala Labai maža 

rizika, priimtina 

Erdvės darbuotojui yra minimaliai, 

durys tvarkingos, grindų danga lygi. 

Darbo priemonės išdėstytos tvarkingai 

Labai maža 

rizika, priimtina 

- 

4.2 Darbo priemonės – 

sužeidimas 

Mažai 

tikėtina 

Maža žala Maža rizika, 

Toleruotina 

Darbo priemonės tvarkingos, 

ergonomiškos, darbuotojai apmokyti 

dirbti pagal gamintojo pateiktas darbo 

instrukcijas 

Labai maža 

rizika, priimtina 

- 

4.3 Elektros pavojus – 

sužeidimas 

Labai mažai 

tikėtina 

Didelė žala Vidutinė rizika, 

toleruotina 

Darbuotojai instruktuoti ir apmokyti 

elektrosaugos klausimais. Elektros 

instaliacija ir naudojami elektriniai 

prietaisai vizualiai tvarkingi  

Labai maža 

rizika, priimtina 

- 

4.4 Žmogaus slydimo, 

suklupimo, užkliuvimo 

kritimo pavojus – 

susižeidimas 

Mažai 

tikėtina 

Vidutinė 

žala 

Maža rizika, 

toleruotina 

Grindys nuolat sausinamos po skysčių 

išsiliejimo, prižiūrimos, laidai 

tvarkingi 

Labai maža 

rizika, priimtina 

- 

4.5. Gaisro pavojus - 

apdeginimas 

Mažai 

tikėtina 

Vidutinė 

žala 

Maža rizika, 

toleruotina 

Gesintuvas patikrintas,  neužstatyta 

vieta, darbuotojai instruktuoti gaisrinės 

saugos klausimais 

Labai maža 

rizika, priimtina 

- 

 

Patalpų valymas, tvarkymas, darbas su cheminėmis medžiagomis, kliento asmens higienos darbai ir kt.: 

4.6. Darbo vietos įrengimas 

(erdvė, darbo priemonių 

išdėstymas) – buitinių 

priemonių laikymas – 

sandėliukas - susižeidimas 

Labai mažai 

tikėtina 

Maža žala Labai maža 

rizika, priimtina 

Darbo patalpa įrengta tvarkingai Labai maža 

rizika, 

priimtina 

- 

4.7. Darbo priemonės (valymo 

įrankiai ir priemonės) - 

sužeidimas 

Labai mažai 

tikėtina 

Maža žala Labai maža 

rizika, priimtina 

Darbo priemonės tvarkingos, 

ergonomiškos 

Labai maža 

rizika, 

priimtina 

- 

4.8. Žmogaus slydimo, 

suklupimo, kritimo 

pavojus (kai kur žmogus 

gali užkliūti eidamas (už 

daikto tame pačiame 

Mažai 

tikėtina 

Maža žala Maža rizika, 

toleruotina 

Darbuotojai apmokyti ir instruktuoti 

dėl saugaus darbo; grindys gerai 

sausinamos po valymo 

Labai maža 

rizika, 

priimtina 

- 
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lygmenyje ar paslysti dėl 

slidžios grindų dangos) – 

susižeidimas 

4.9. Darbas su cheminėmis 

medžiagomis – cheminiai 

nudegimai, 

apsinuodijimas 

Mažai 

tikėtina 

Maža žala Maža rizika, 

toleruotina 

Darbuotojai apmokyti ir instruktuoti 

darbui su cheminėmis medžiagomis; 

išduotos asmeninės apsaugos 

priemonės (pirštinės, prijuostė) 

Labai maža 

rizika, 

priimtina 

- 

4.10.  Gaisro pavojus - 

apdeginimas 

Mažai 

tikėtina 

Vidutinė 

žala 

Maža rizika, 

toleruotina 

Gesintuvas patikrintas, vieta 

neužstatyta, darbuotojai instruktuoti 

gaisrinės saugos klausimais 

Labai maža 

rizika, 

priimtina 

- 

4.11.  Krovinio pernešimas – 

raumenų patempimas  

Mažai 

tikėtina 

Maža žala Maža rizika, 

toleruotina 

Darbuotojai apmokyti ir žino saugaus 

krovinių kėlimo rankomis 

reikalavimus 

Labai maža 

rizika, 

priimtina 

- 

5. Esamos apsaugos 

priemonės 

“Darbuotojų aprūpinimo 

AAP nuostatai”, I sk., 7 p., 

III sk., 9 p. 

Darbuotojai turi būti 

aprūpinti būtinomis 

asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis 

Išduotos visos 

reikalingos asmeninės 

apsaugos priemonės 

bei dezinfekavimo 

priemonės 

Labai maža 

rizika, 

priimtina 

 
- 

 

- 

 

6. Psichosocialiniai rizikos 

veiksniai: 

 

 

 

 

  

 

  

 

- į klausimus 2022-12-01 

atsakė viso 7 žmonės: 

  Įvertinimas atliekamas 

balais (žr. 2023-01-04 

protokolą Nr. P-1) 

   

6.1. Darbo sąlygos  

„Psichosocialinių rizikos 

veiksnių tyrimo metodiniai 

nurodymai”, III, IV skyriai 

 

 

 

 

< 3 

 

 

 

 

 

 

1,3 

 

 

 

Maža rizika 

 

 

 

  

6.2. Darbo reikalavimai 2,1 

6.3. Darbo organizavimas 2,0 

 

6.4. Darbo turinys: 2,2 

6.4.1. Ar darbuotojai gali 

daryti įtaką jiems skiriamo 

darbo kiekiui (krūviui)? 

3,14 

Kartais 
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6.5. Darbuotojų tarpus-

avio santykiai ir (ar) 

santykiai su darbdaviu ir 

(ar) trečiaisiais asmenimis 

 

1,8 

 

Darbuotojų darbo 

gerinimo ir paramos 

poreikio siūlymai: 

1. modernizuojant darbo vietą (gamybos įrenginius, 

kompiuterį, baldus ir kt.) – 14,3 %, 

2. įdiegiant naujus IT sprendimus -  0 %, 

3. gerinant vidinę komunikaciją – 71,4 %, 

4. perskirstant darbo funkcijas – 28,6 %,  

5. kita: –  perskirstant kabinetus – 14,3 %; 

- neturiu pasiūlymų – 14,3 %. 

Paramos poreikis: 

Ar yra asmuo, į kurį galima kreiptis 

pagalbos patyrus bauginimą, smurtą 

(atsakymų pasiskirstymas, procentais): 

 

Yra – 85,7 %, 

nėra – 0 %, 

kita – Psichologinio saugumo 

užtikrinimo komisija - 14,3 %. 

* - pildo įmonės direktorius arba atsakingas asmuo 

 

Išvada: Individualios priežiūros darbuotojo darbo vietose profesinė rizika yra labai maža; priimtina. 

 

PASTABA: Su rizikos vertinimo rezultatais turi būti supažindinami darbuotojai, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas. 

 

 

Kortelę užpildė:   

 

UAB „Saugana“  

Profesinės rizikos vertinimo specialistė Rita Černulienė  

Darbdavys ar paskirtas atsakingas asmuo: 

pareigos, parašas, vardas, pavardė 

 

 

 

 

 

Profesinės rizikos įvertinimas atnaujintas ____________________________ 
(data) 

Profesinės rizikos įvertinimą atnaujino 
________________________ 

(pareigų pavadinimas) 

________ 

(parašas) 

____________________________ 

(vardas ir pavardė) 

  

Pastabos ____________________________________________________________________ 
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PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS 

 Gintaro g. 34, Palanga; 881000 - Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla 
Adresas; ekonominės veiklos rūšis  

 

 

PROFESINĖS RIZIKOS ĮVERTINIMO KORTELĖ    Nr. 3 

 

    
          (data) 

  
 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: ŠVENTOSIOS PADALINYS, ŽUVĖDRŲ G. 4-2, ŠVENTOJI. Psichologo darbo vieta salėje, dirbant su 

paslaugų gavėjais (bendravimas) 
įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje 

          

Darbuotojų skaičius          1          , iš jų: riboto darbingumo asmenys -   , jauni asmenys -      , nėščios, neseniai pagimdžiusios ar krūtimi 

maitinančios moterys         -       . 
 

Profesinės rizikos veiksnys Nustatytas 

profesinės 

rizikos dydis 

ir 

priimtinumas 

Numatytos rizikos 

šalinimo ar 

mažinimo 

priemonės 

pavadinimas 

 

Priemonės 

įgyvendini-

mo data* 

Teisės aktais nustatytas pavojingas veiksnys Kiekybiškai 

įvertintas veiksnio 

dydis 
Veiksnio pavadinimas Teisės akto straipsnis, 

dalis, punktas  

Leistinas dydis  

(jei yra) 

 

1. Fizikiniai veiksniai: 
      

 

1.1.1. Oro temperatūra  
 

HN 69:2003 “Šiluminis 

komfortas ir pakankama 

šiluminė aplinka darbo 

patalpose”: 

IV skyrius, 15.4 punktas,  

2 lentelė (šaltasis m. p.,  

Ib darbų kat.) 

 

(20 – 24)oC 

 

 

(20,2 ± 0,07) oC 
Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

- 

 

- 

 

1.1.2. Oro santykinis 

drėgnumas  

 

iki 75  

 
(42,9 ± 0,91)  

Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

- 

 

- 

 

1.1.3. Oro judėjimo greitis 
Ne daugiau kaip  

0,2 m/s 
< 0,01 m/s 

Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

- 

 

- 

 

1.2. Apšvietimas: 

 
  

   

2023-01-05 
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1.2.1. Dirbtinė apšvieta 

(tiesioginio regėjimo 

lauke) – ant darbo stalo 

salėje 

HN 98:2014 “Natūralus ir 

dirbtinis darbo vietų 

apšvietimas”, 

1 priedas 

Mažiausia ribinė vertė 

- 500 lx  

(III regos darbų 

kategorija) 

 

 

(944,2 ± 113,66) lx 

 

Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

- 

 

- 

 

2. Cheminiai veiksniai 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3. Ergonominiai  

veiksniai: 

      

3.1. Darbo poza – kaklo, 

liemens, kojų, rankos ir 

riešų veikla, dirbant su 

paslaugų gavėju 

(bendraujant) 

 

 

Tyrimai atlikti RULA tyrimo 

metodu 

 

 

(1 – 3) balai 

Tyrimas atliekamas 

balais (žr. 2022-12-02 

protokolą Nr. E-4): 

2 balai 

 

 

Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

- 

 

- 

 

4. Fiziniai veiksniai (traumų tikimybė):  

(Žiūrėti 2022-12-02 protokolą F-1) 

Eil. 

Nr. 

Galimi pavojai/ rizikos 

(aprašymas) 

Žalos 

tikimybė  

Žalos 

sveikatai 

sunkumas 

Rizikos 

įvertinimas 
Taikomos prevencijos priemonės 

Liekamosios 

rizikos dydis ir 

priimtinumas 

Papildomos 

reikalingos 

įgyvendinti 

priemonės 

4.1 Darbo vietos įrengimas 

(erdvė, darbo priemonių 

išdėstymas) - susižeidimas 

Labai mažai 

tikėtina 

Maža žala Labai maža 

rizika, priimtina 

Erdvės darbuotojui yra pakankamai, 

durys tvarkingos, grindų danga lygi. 

Darbo priemonės išdėstytos tvarkingai 

Labai maža 

rizika, priimtina 

- 

4.2 Žmogaus slydimo, 

suklupimo, kritimo pavojus 

(kai kur žmogus gali 

užkliūti eidamas (už 

kilimėlio, laido ar kito 

daikto tame pačiame 

lygmenyje) – susižeidimas 

Mažai 

tikėtina 

Maža žala Maža rizika, 

toleruotina 

Darbuotojai apmokyti ir instruktuoti Labai maža 

rizika, priimtina 

- 

4.3 Gaisro pavojus - 

apdeginimas 

Mažai 

tikėtina 

Vidutinė 

žala 

Maža rizika, 

toleruotina 

Gesintuvas patikrintas, vieta 

neužstatyta, darbuotojai instruktuoti 

gaisrinės saugos klausimais 

Labai maža 

rizika, priimtina 

- 
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5. Esamos apsaugos 

priemonės 

“Darbuotojų aprūpinimo 

AAP nuostatai”, I sk., 7 p., 

III sk., 9 p. 

Darbuotojai turi būti 

aprūpinti būtinomis 

asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis 

Išduotos visos 

reikalingos asmeninės 

apsaugos priemonės 

bei dezinfekavimo 

priemonės 

Labai maža 

rizika, 

priimtina 

 
- 

 

- 

 

6. Psichosocialiniai rizikos 

veiksniai: 

 

 

 

 

  

 

  

 

- į klausimus 2022-12-01 

atsakė viso 7 žmonės: 

  Įvertinimas atliekamas 

balais (žr. 2023-01-04 

protokolą Nr. P-1) 

   

6.1. Darbo sąlygos  

„Psichosocialinių rizikos 

veiksnių tyrimo metodiniai 

nurodymai”, III, IV skyriai 

 

 

 

 

< 3 

 

 

 

 

 

 

1,3 

 

 

 

Maža rizika 

 

 

 

  

6.2. Darbo reikalavimai 2,1 

6.3. Darbo organizavimas 2,0 

 

6.4. Darbo turinys: 2,2 

6.4.1. Ar darbuotojai gali 

daryti įtaką jiems skiriamo 

darbo kiekiui (krūviui)? 

3,14 

Kartais 

6.5. Darbuotojų tarpus-

avio santykiai ir (ar) 

santykiai su darbdaviu ir 

(ar) trečiaisiais asmenimis 

 

1,8 

 

Darbuotojų darbo 

gerinimo ir paramos 

poreikio siūlymai: 

1. modernizuojant darbo vietą (gamybos įrenginius, 

kompiuterį, baldus ir kt.) – 14,3 %, 

2. įdiegiant naujus IT sprendimus -  0 %, 

3. gerinant vidinę komunikaciją – 71,4 %, 

4. perskirstant darbo funkcijas – 28,6 %,  

5. kita: –  perskirstant kabinetus – 14,3 %; 

- neturiu pasiūlymų – 14,3 %. 

Paramos poreikis: 

Ar yra asmuo, į kurį galima kreiptis 

pagalbos patyrus bauginimą, smurtą 

(atsakymų pasiskirstymas, procentais): 

 

Yra – 85,7 %, 

nėra – 0 %, 

kita – Psichologinio saugumo 

užtikrinimo komisija - 14,3 %. 

* - pildo įmonės direktorius arba atsakingas asmuo 

 

Išvada: Psichologo darbo vietoje profesinė rizika yra labai maža; priimtina. 

 

PASTABA: Su rizikos vertinimo rezultatais turi būti supažindinami darbuotojai, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas. 
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Kortelę užpildė:   

 

UAB „Saugana“  

Profesinės rizikos vertinimo specialistė Rita Černulienė  

Darbdavys ar paskirtas atsakingas asmuo: 

pareigos, parašas, vardas, pavardė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesinės rizikos įvertinimas atnaujintas ____________________________ 
(data) 

Profesinės rizikos įvertinimą atnaujino 
________________________ 

(pareigų pavadinimas) 

________ 

(parašas) 

____________________________ 

(vardas ir pavardė) 

  

Pastabos ____________________________________________________________________ 
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     Palangos m. SPC Šventosios padalinio - 

  Profesinės rizikos įvertinimo kortelė Nr. 4  

PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS 

 Gintaro g. 34, Palanga; 881000 - Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla 
Adresas; ekonominės veiklos rūšis  

 

 

PROFESINĖS RIZIKOS ĮVERTINIMO KORTELĖ    Nr. 4 

 

    
          (data) 

  
 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: ŠVENTOSIOS PADALINYS, ŽUVĖDRŲ G. 4-2, ŠVENTOJI. Slaugytojo darbo vieta salėje, dirbant su 

paslaugų gavėjais (sveikatos tikrinimas) 
įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje 

          

Darbuotojų skaičius          1          , iš jų: riboto darbingumo asmenys -   , jauni asmenys -      , nėščios, neseniai pagimdžiusios ar krūtimi 

maitinančios moterys         -       . 
 

Profesinės rizikos veiksnys Nustatytas 

profesinės 

rizikos dydis 

ir 

priimtinumas 

Numatytos rizikos 

šalinimo ar 

mažinimo 

priemonės 

pavadinimas 

 

Priemonės 

įgyvendini-

mo data* 

Teisės aktais nustatytas pavojingas veiksnys Kiekybiškai 

įvertintas veiksnio 

dydis 
Veiksnio pavadinimas Teisės akto straipsnis, 

dalis, punktas  

Leistinas dydis  

(jei yra) 

 

1. Fizikiniai veiksniai: 
      

 

1.1.1. Oro temperatūra  
 

HN 69:2003 “Šiluminis 

komfortas ir pakankama 

šiluminė aplinka darbo 

patalpose”: 

IV skyrius, 15.4 punktas,  

2 lentelė (šaltasis m. p.,  

Ib darbų kat.) 

 

(20 – 24)oC 

 

 

(20,2 ± 0,07) oC 
Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

- 

 

- 

 

1.1.2. Oro santykinis 

drėgnumas  

 

iki 75  

 
(42,9 ± 0,91)  

Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

- 

 

- 

 

1.1.3. Oro judėjimo greitis 
Ne daugiau kaip  

0,2 m/s 
< 0,01 m/s 

Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

- 

 

- 

 

1.2. Apšvietimas: 

 
  

   

2023-01-05 
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  Profesinės rizikos įvertinimo kortelė Nr. 4  

1.2.1. Dirbtinė apšvieta 

(tiesioginio regėjimo 

lauke) – ant darbo stalo 

salėje 

HN 98:2014 “Natūralus ir 

dirbtinis darbo vietų 

apšvietimas”, 

1 priedas 

Mažiausia ribinė vertė 

- 500 lx  

(III regos darbų 

kategorija) 

 

 

(944,2 ± 113,66) lx 

 

Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

- 

 

- 

 

2. Cheminiai veiksniai 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

3. Ergonominiai  

veiksniai: 

      

3.1. Darbo poza – kaklo, 

liemens, kojų, rankos ir 

riešų veikla, dirbant su 

paslaugų gavėju (tikrinant 

sveikatą) 

 

 

Tyrimai atlikti RULA tyrimo 

metodu 

 

 

(1 – 3) balai 

Tyrimas atliekamas 

balais (žr. 2022-12-02 

protokolą Nr. E-5): 

3 balai 

 

 

Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

- 

 

- 

 

4. Fiziniai veiksniai (traumų tikimybė):  

(Žiūrėti 2022-12-02 protokolą F-1) 

Eil. 

Nr. 

Galimi pavojai/ rizikos 

(aprašymas) 

Žalos 

tikimybė  

Žalos 

sveikatai 

sunkumas 

Rizikos 

įvertinimas 
Taikomos prevencijos priemonės 

Liekamosios 

rizikos dydis ir 

priimtinumas 

Papildomos 

reikalingos 

įgyvendinti 

priemonės 

4.1 Darbo vietos įrengimas 

(erdvė, darbo priemonių 

išdėstymas) - susižeidimas 

Labai mažai 

tikėtina 

Maža žala Labai maža 

rizika, priimtina 

Erdvės darbuotojui yra pakankamai, 

durys tvarkingos, grindų danga lygi. 

Darbo priemonės išdėstytos tvarkingai 

Labai maža 

rizika, priimtina 

- 

4.2 Žmogaus slydimo, 

suklupimo, kritimo pavojus 

(kai kur žmogus gali 

užkliūti eidamas (už 

kilimėlio, laido ar kito 

daikto tame pačiame 

lygmenyje) – susižeidimas 

Mažai 

tikėtina 

Maža žala Maža rizika, 

toleruotina 

Darbuotojai apmokyti ir instruktuoti Labai maža 

rizika, priimtina 

- 

4.3 Gaisro pavojus - 

apdeginimas 

Mažai 

tikėtina 

Vidutinė 

žala 

Maža rizika, 

toleruotina 

Gesintuvas patikrintas, vieta 

neužstatyta, darbuotojai instruktuoti 

gaisrinės saugos klausimais 

Labai maža 

rizika, priimtina 

- 
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5. Esamos apsaugos 

priemonės 

“Darbuotojų aprūpinimo 

AAP nuostatai”, I sk., 7 p., 

III sk., 9 p. 

Darbuotojai turi būti 

aprūpinti būtinomis 

asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis 

Išduotos visos 

reikalingos asmeninės 

apsaugos priemonės 

bei dezinfekavimo 

priemonės 

Labai maža 

rizika, 

priimtina 

 
- 

 

- 

 

6. Psichosocialiniai rizikos 

veiksniai: 

 

 

 

 

  

 

  

 

- į klausimus 2022-12-01 

atsakė viso 7 žmonės: 

  Įvertinimas atliekamas 

balais (žr. 2023-01-04 

protokolą Nr. P-1) 

   

6.1. Darbo sąlygos  

„Psichosocialinių rizikos 

veiksnių tyrimo metodiniai 

nurodymai”, III, IV skyriai 

 

 

 

 

< 3 

 

 

 

 

 

 

1,3 

 

 

 

Maža rizika 

 

 

 

  

6.2. Darbo reikalavimai 2,1 

6.3. Darbo organizavimas 2,0 

 

6.4. Darbo turinys: 2,2 

6.4.1. Ar darbuotojai gali 

daryti įtaką jiems skiriamo 

darbo kiekiui (krūviui)? 

3,14 

Kartais 

6.5. Darbuotojų tarpus-

avio santykiai ir (ar) 

santykiai su darbdaviu ir 

(ar) trečiaisiais asmenimis 

 

1,8 

 

Darbuotojų darbo 

gerinimo ir paramos 

poreikio siūlymai: 

1. modernizuojant darbo vietą (gamybos įrenginius, 

kompiuterį, baldus ir kt.) – 14,3 %, 

2. įdiegiant naujus IT sprendimus -  0 %, 

3. gerinant vidinę komunikaciją – 71,4 %, 

4. perskirstant darbo funkcijas – 28,6 %,  

5. kita: –  perskirstant kabinetus – 14,3 %; 

- neturiu pasiūlymų – 14,3 %. 

Paramos poreikis: 

Ar yra asmuo, į kurį galima kreiptis 

pagalbos patyrus bauginimą, smurtą 

(atsakymų pasiskirstymas, procentais): 

 

Yra – 85,7 %, 

nėra – 0 %, 

kita – Psichologinio saugumo 

užtikrinimo komisija - 14,3 %. 

* - pildo įmonės direktorius arba atsakingas asmuo 

 

Išvada: Slaugytojo darbo vietoje profesinė rizika yra labai maža; priimtina. 

 

PASTABA: Su rizikos vertinimo rezultatais turi būti supažindinami darbuotojai, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas. 
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Kortelę užpildė:   

 

UAB „Saugana“  

Profesinės rizikos vertinimo specialistė Rita Černulienė  

Darbdavys ar paskirtas atsakingas asmuo: 

pareigos, parašas, vardas, pavardė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesinės rizikos įvertinimas atnaujintas ____________________________ 
(data) 

Profesinės rizikos įvertinimą atnaujino 
________________________ 

(pareigų pavadinimas) 

________ 

(parašas) 

____________________________ 

(vardas ir pavardė) 

  

Pastabos ____________________________________________________________________ 
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     Palangos m. SPC Šventosios padalinio - 

  Profesinės rizikos įvertinimo kortelė Nr. 5  

PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS 

 Gintaro g. 34, Palanga; 881000 - Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla 
Adresas; ekonominės veiklos rūšis  

 

 

PROFESINĖS RIZIKOS ĮVERTINIMO KORTELĖ    Nr. 5 

 

    
          (data) 

  
 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: ŠVENTOSIOS PADALINYS, ŽUVĖDRŲ G. 4-2, ŠVENTOJI. Kineziterapeuto darbo vieta salėje, dirbant su 

paslaugų gavėjais (kineziterapiniai užsiėmimai) 
įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje 

          

Darbuotojų skaičius          1          , iš jų: riboto darbingumo asmenys -   , jauni asmenys -      , nėščios, neseniai pagimdžiusios ar krūtimi 

maitinančios moterys         -       . 
 

Profesinės rizikos veiksnys Nustatytas 

profesinės 

rizikos dydis 

ir 

priimtinumas 

Numatytos rizikos 

šalinimo ar 

mažinimo 

priemonės 

pavadinimas 

 

Priemonės 

įgyvendini-

mo data* 

Teisės aktais nustatytas pavojingas veiksnys Kiekybiškai 

įvertintas veiksnio 

dydis 
Veiksnio pavadinimas Teisės akto straipsnis, 

dalis, punktas  

Leistinas dydis  

(jei yra) 

 

1. Fizikiniai veiksniai: 
      

 

1.1.1. Oro temperatūra  
 

HN 69:2003 “Šiluminis 

komfortas ir pakankama 

šiluminė aplinka darbo 

patalpose”: 

IV skyrius, 15.4 punktas,  

2 lentelė (šaltasis m. p.,  

Ib darbų kat.) 

 

(20 – 24)oC 

 

 

(20,2 ± 0,07) oC 
Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

- 

 

- 

 

1.1.2. Oro santykinis 

drėgnumas  

 

iki 75  

 
(42,9 ± 0,91)  

Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

- 

 

- 

 

1.1.3. Oro judėjimo greitis 
Ne daugiau kaip  

0,2 m/s 
< 0,01 m/s 

Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

- 

 

- 

 

1.2. Apšvietimas: 

 
  

   

2023-01-05 
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  Profesinės rizikos įvertinimo kortelė Nr. 5  

1.2.1. Dirbtinė apšvieta 

(0,8 m aukštyje) – 

užsiėmimų vietoje 

HN 98:2014 “Natūralus ir 

dirbtinis darbo vietų 

apšvietimas”, 

1 priedas 

Mažiausia ribinė vertė 

- 300 lx  

(IV regos darbų 

kategorija) 

 

 

(860,2 ± 103,63) lx 

 

Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

- 

 

- 

 

2. Cheminiai veiksniai 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

3. Ergonominiai  

veiksniai: 

      

3.1. Darbo poza – kaklo, 

liemens, kojų, rankos ir 

riešų veikla, dirbant su 

paslaugų gavėju 

(kineziterapija) 

 

 

Tyrimai atlikti RULA tyrimo 

metodu 

 

 

(1 – 3) balai 

Tyrimas atliekamas 

balais (žr. 2022-12-02 

protokolą Nr. E-6): 

5 balai 

 

Labai maža 

rizika; 

Priimtina, esant 

trumpalaikiams 

darbams – iki 

1,6 val./d. 

 

- 

 

- 

3.2. Pasikartojantys rankų 

judesiai – kineziterapiniai 

pratimai paslaugų 

gavėjams 

Vokietijos Federalinio 

darbuotojų saugos ir 

sveikatos instituto „Baua“ 

tyrimo metodika KIM-MHO 

(2019 m.) 

 

Leistini taškai iki 50 

Tyrimo metu išvesta 30 

taškų – šiek tiek padidėjęs 

apkrovos intensyvumas. 

Mažiau atspariems 

žmonėms galima fizinė 

perkrova; nuovargis, 

menkos adaptacijos 

problemos, kurie gali būti 

kompensuojami laisvalaikiu 

 

Labai maža 

rizika; 

Priimtina 

 

- 

 

- 

 

4. Fiziniai veiksniai (traumų tikimybė):  

(Žiūrėti 2022-12-02 protokolą F-1) 

Eil. 

Nr. 

Galimi pavojai/ rizikos 

(aprašymas) 

Žalos 

tikimybė  

Žalos 

sveikatai 

sunkumas 

Rizikos 

įvertinimas 
Taikomos prevencijos priemonės 

Liekamosios 

rizikos dydis ir 

priimtinumas 

Papildomos 

reikalingos 

įgyvendinti 

priemonės 

4.1 Darbo vietos įrengimas 

(erdvė, darbo priemonių 

išdėstymas) - susižeidimas 

Labai mažai 

tikėtina 

Maža žala Labai maža 

rizika, priimtina 

Erdvės darbuotojui yra pakankamai, 

durys tvarkingos, grindų danga lygi. 

Darbo priemonės išdėstytos tvarkingai 

Labai maža 

rizika, priimtina 

- 

4.2 Žmogaus slydimo, 

suklupimo, kritimo pavojus 

(kai kur žmogus gali 

užkliūti eidamas (už 

kilimėlio, laido ar kito 

Mažai 

tikėtina 

Maža žala Maža rizika, 

toleruotina 

Darbuotojai apmokyti ir instruktuoti Labai maža 

rizika, priimtina 

- 
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  Profesinės rizikos įvertinimo kortelė Nr. 5  

Eil. 

Nr. 

Galimi pavojai/ rizikos 

(aprašymas) 

Žalos 

tikimybė  

Žalos 

sveikatai 

sunkumas 

Rizikos 

įvertinimas 
Taikomos prevencijos priemonės 

Liekamosios 

rizikos dydis ir 

priimtinumas 

Papildomos 

reikalingos 

įgyvendinti 

priemonės 

daikto tame pačiame 

lygmenyje) – susižeidimas 

4.3 Gaisro pavojus - 

apdeginimas 

Mažai 

tikėtina 

Vidutinė 

žala 

Maža rizika, 

toleruotina 

Gesintuvas patikrintas, vieta 

neužstatyta, darbuotojai instruktuoti 

gaisrinės saugos klausimais 

Labai maža 

rizika, priimtina 

- 

5. Esamos apsaugos 

priemonės 

“Darbuotojų aprūpinimo 

AAP nuostatai”, I sk., 7 p., 

III sk., 9 p. 

Darbuotojai turi būti 

aprūpinti būtinomis 

asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis 

Išduotos visos 

reikalingos asmeninės 

apsaugos priemonės 

bei dezinfekavimo 

priemonės 

Labai maža 

rizika, 

priimtina 

 
- 

 

- 

 

6. Psichosocialiniai rizikos 

veiksniai: 

 

 

 

 

  

 

  

 

- į klausimus 2022-12-01 

atsakė viso 7 žmonės: 

  Įvertinimas atliekamas 

balais (žr. 2023-01-04 

protokolą Nr. P-1) 

   

6.1. Darbo sąlygos  

„Psichosocialinių rizikos 

veiksnių tyrimo metodiniai 

nurodymai”, III, IV skyriai 

 

 

 

 

< 3 

 

 

 

 

 

 

1,3 

 

 

 

Maža rizika 

 

 

 

  

6.2. Darbo reikalavimai 2,1 

6.3. Darbo organizavimas 2,0 

 

6.4. Darbo turinys: 2,2 

6.4.1. Ar darbuotojai gali 

daryti įtaką jiems skiriamo 

darbo kiekiui (krūviui)? 

3,14 

Kartais 

6.5. Darbuotojų tarpus-

avio santykiai ir (ar) 

santykiai su darbdaviu ir 

(ar) trečiaisiais asmenimis 

 

1,8 

 



                                                                                                                        

  

  4 (4)  

     Palangos m. SPC Šventosios padalinio - 

  Profesinės rizikos įvertinimo kortelė Nr. 5  

Darbuotojų darbo 

gerinimo ir paramos 

poreikio siūlymai: 

1. modernizuojant darbo vietą (gamybos įrenginius, 

kompiuterį, baldus ir kt.) – 14,3 %, 

2. įdiegiant naujus IT sprendimus -  0 %, 

3. gerinant vidinę komunikaciją – 71,4 %, 

4. perskirstant darbo funkcijas – 28,6 %,  

5. kita: –  perskirstant kabinetus – 14,3 %; 

- neturiu pasiūlymų – 14,3 %. 

Paramos poreikis: 

Ar yra asmuo, į kurį galima kreiptis 

pagalbos patyrus bauginimą, smurtą 

(atsakymų pasiskirstymas, procentais): 

 

Yra – 85,7 %, 

nėra – 0 %, 

kita – Psichologinio saugumo 

užtikrinimo komisija - 14,3 %. 

* - pildo įmonės direktorius arba atsakingas asmuo 

 

Išvada: Kineziterapeuto darbo vietoje profesinė rizika yra labai maža; priimtina. 

 

PASTABA: Su rizikos vertinimo rezultatais turi būti supažindinami darbuotojai, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas. 

 

 

Kortelę užpildė:   

 

UAB „Saugana“  

Profesinės rizikos vertinimo specialistė Rita Černulienė  

Darbdavys ar paskirtas atsakingas asmuo: 

pareigos, parašas, vardas, pavardė 

 

 

 

 

 

 

 

Profesinės rizikos įvertinimas atnaujintas ____________________________ 
(data) 

Profesinės rizikos įvertinimą atnaujino 
________________________ 

(pareigų pavadinimas) 

________ 

(parašas) 

____________________________ 

(vardas ir pavardė) 

  

Pastabos ____________________________________________________________________ 



___ m. ___________________________   _______ d.20 22 30gruodžio

F-M-536/2022ŠILUMINĖS APLINKOS TYRIMO PROTOKOLAS Nr.

Užsakovas:

Tyrimo objekto identifikavimas, aprašymas

Bendroji dalis

Šiluminės aplinkos tyrimas atliktas:

Šiluminės aplinkos tyrimo akto (-ų)
data (-os) ir numeris (-iai)

Palangos miesto Socialinų paslaugų centro Šventosios padalinys, Žuvėdrų g.  4-2, Šventoji

HN 69:2003; FT-SVP-9:2019 (1 leidimas)

Stadiono g. 16, Klaipėda

UAB "Saugana"
(pavadinimas/vardas, pavardė)

(adresas)

Sutartis (pažymėkite X) nėraX yra data   20 Nr.

Prašymo data   20 Nr. PR-KL-287 Užsakymo registravimo data  20 Nr. 1945

Kita užsakovo pateikta
informacija

Tyrimui naudotos priemonės

22 2411 22 2112

Tyrimo programa (pažymėkite X) nėraX yra

(nuorodinis žymuo, data, numeris)

nenurodyta

Tyrimas atliktas vadovaujantis

2022-12-21  F-M-A-536

(prietaiso pavadinimas, modelio numeris, patikros sertifikato/kalibravimo liudijimo Nr., data)

Šiluminės aplinkos matavimo prietaisas Delta Ohm HD31 Nr.20023457, patikros sertifikatų Nr. 1712205, 2022-06-09;, Nr. 1609108; 2022-04-25; Nr. 89328-1-2, 2022-06-09, kalibravimo liudijimų Nr.

25/22-A, 2022-05-25;

Tyrimo pradžia         20 Tyrimo pabaiga         20laikas val. laikas val.22 2912 22 291210:00 10:40

[E]

NACIONALINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS  PRIEŽIŪROS LABORATORIJA
Biudžetinė įstaiga, Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8 5) 270 9229, faks. (8 5) 210 4848

el.p. nvspl@nvspl.lt, www.nvspl.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195551983

FIZIKINIŲ VEIKSNIŲ TYRIMŲ POSKYRIS
SVEIKATOS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO SKYRIUS

BANDYMAI
ISO/IEC 17025 Nr. LA.01.138

Studentų g. 45A, 08107 Vilnius, tel. (8 5) 260 84 21,  el.paštas fizikiniai.tyrimai@nvspl.lt



2 - 2

Tyrimo rezultatai

Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas Oro judėjimo greitis m/s ±UOro temperatūra °C ±U Oro santykinė drėgmė % ±U
Eil.
Nr.

Matavimo aukštis, m

1. Individualios priežūros dabuotojo sėdima darbo vieta prie kompiuterio kabinete 20,3 ±0,07 42,0 ±0,91 < 0,011,1

2. Socialinio dabuotojo sėdima darbo vieta prie kompiuterio kabinete 20,2 ±0,07 43,9 ±0,91 < 0,011,1

(pareigos, vardas, pavardė)
Tyrimą atliko:

Pastabos

Priedai

Eil. Nr. Pavadinimas Lapų sk.

nenurodyta

Priedas Nr. 1         2  1.

Fizikinių tyrimų specialistė    Monika Oleinikė

Tyrimo rezultatai susiję tik su tiriamąja vieta

Tvirtinu:
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Fizikinių veiksnių tyrimų poskyrio vedėjas Edvardas Gasperavičius

Paaiškinimai:

2. N - Neakredituotas metodas.

1. U - Pateikta išplėstinė neapibrėžtis. Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota, suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuris, esant normaliajam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygmenį.

4. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [E]-el.paštu.

3. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.

F-M-536/2022Protokolo Nr.______________________________ data _________________2022-12-30



NACIONALINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
SVEIKATOS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO SKYRIAUS

FIZIKINIŲ VEIKSNIŲ TYRIMŲ POSKYRIS
Studentų g. 45A, 08107 Vilnius, tel. (8 5) 260 84 21,

el. paštas fizikiniai.tyrimai@nvspl.lt
ŠILUMINĖS APLINKOS TYRIMO PROTKOLAS Nr. F-M-536/2022, 2022-12-30

PRIEDAS Nr.1

Individualios priežiūros darbuotojo sėdima darbo vieta prie kompiuterio kabinete

P-15 Rezultatų teikimo procedūros aprašas
44 priedas

Individualios priežiūros
darbuotojo sėdima darbo
vieta prie kompiuterio



Socialinio darbuotojo sėdima darbo vieta prie kompiuterio kabinete

Priedą pateikė: Fizikinių tyrimų specialistė Monika Oleinikė

Socialinio darbuotojo
sėdima darbo vietos prie
kompiuterio



(prietaiso pavadinimas, modelio numeris, patikros sertifikato/kalibravimo liudijimo Nr., data)

Aplinkos sąlygų matavimai atlikti:
Šiluminės aplinkos matavimo prietaisas Delta Ohm HD31 Nr.20023457, patikros sertifikatų Nr. 1712205, 2022-06-09;, Nr. 1609108; 2022-04-25; Nr. 89328-1-2, 2022-06-09, kalibravimo liudijimų Nr.

25/22-A, 2022-05-25;

___ m. ___________________________   _______ d.20 22 30gruodžio

DIRBTINIO APŠVIETIMO TYRIMO PROTOKOLAS Nr.

Užsakovas:

Tyrimo objekto identifikavimas, aprašymas

Bendroji dalis

Dirbtinio apšvietimo tyrimas atliktas:

Dirbtinio apšvietimo tyrimo akto (-ų)
data (-os) ir numeris (-iai)

Palangos miesto Socialinų paslaugų centro Šventosios padalinys, Žuvėdrų g.  4-2, Šventoji

HN 98:2014; FT-SVP-2:2022 (3 leidimas)

Stadiono g. 16, Klaipėda

UAB "Saugana"
(pavadinimas/vardas, pavardė)

(adresas)

Sutartis (pažymėkite X) nėraX yra data   20 Nr.

Prašymo data   20 Nr. PR-KL-287 Užsakymo registravimo data  20 Nr. 1945

Kita užsakovo pateikta
informacija

Tyrimui naudotos priemonės

22 2411 22 2112

Tyrimo programa (pažymėkite X) nėraX yra

(nuorodinis žymuo, data, numeris)

nenurodyta

Tyrimas atliktas vadovaujantis

2022-12-21  F-A-A-661

(prietaiso pavadinimas, modelio numeris, patikros sertifikato/kalibravimo liudijimo Nr., data)

Liuksmetras Delta Ohm HD31 Nr.20023457, patikros sertif. Nr. 1712168, 2022-06-14, kalibravimo liudijimo Nr. 89328-6-1, 2022-06-09

Tyrimo pradžia         20 Tyrimo pabaiga         20laikas val. laikas val.22 2912 22 291210:00 10:40

NACIONALINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS  PRIEŽIŪROS LABORATORIJA
Biudžetinė įstaiga, Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8 5) 270 9229, faks. (8 5) 210 4848

el.p. nvspl@nvspl.lt, www.nvspl.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195551983

FIZIKINIŲ VEIKSNIŲ TYRIMŲ POSKYRIS
SVEIKATOS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO SKYRIUS

[E]

F-A-661/2022

BANDYMAI
ISO/IEC 17025 Nr. LA.01.138

Studentų g. 45A, 08107 Vilnius, tel. (8 5) 260 84 21,  el.paštas fizikiniai.tyrimai@nvspl.lt



2 - 3

Tyrimo rezultatai

Eil.
 Nr.

Apšvietos vertė
lx ±U

Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas Apšvietimo sistema
(K-kombinuotas, B-bendras, V-vietinis)

(L-liuminiscencinės, K-kaitinimo, LED-šviesos
Lempų rūšis

diodų, KT-kita)

1. Kinezeterapeuto darbo vieta, dirbant su paslaugų

gavėju salėje, matavimas atliktas 0,8 m aukštyje.

Tiesioginis regėjimo laukas.

B LED 860,2 ±103,63

Aplinkos sąlygos
oro temperatūra °C oro santykinė drėgmė %20 44

2. Slaugytojo darbo vieta, dirbant su paslaugų gavėju

salėje, matavimas atliktas ant stalo. Tiesioginis

regėjimo laukas.

B LED 944,2 ±113,66

Aplinkos sąlygos
oro temperatūra °C oro santykinė drėgmė %20 44

3. Psichologo darbo vieta, dirbant su paslaugų gavėju

salėje, matavimas atliktas ant stalo. Tiesioginis

regėjimo laukas.

B LED 944,2 ±113,66

Aplinkos sąlygos
oro temperatūra °C oro santykinė drėgmė %20 44

4. Individualios priežūros dabuotojo darbo vieta prie

kompiuterio kabinete, matavimas atliktas ant stalo.

Tiesioginis regėjimo laukas.

B LED 825,8 ±99,17

Aplinkos sąlygos
oro temperatūra °C oro santykinė drėgmė %20 43

5. Socialinio dabuotojo darbo vieta prie kompiuterio

kabinete, matavimas atliktas ant stalo. Tiesioginis

regėjimo laukas.

B LED 724,4 ±87,01

Aplinkos sąlygos
oro temperatūra °C oro santykinė drėgmė %20 42

F-A-661/2022Protokolo Nr.______________________________ data _________________2022-12-30



3 - 3

(pareigos, vardas, pavardė)
Tyrimą atliko:

Pastabos

Priedai

Eil. Nr. Pavadinimas Lapų sk.

nenurodyta

Priedas Nr. 1         5  1.

Fizikinių tyrimų specialistė    Monika Oleinikė

Tyrimo rezultatai susiję tik su tiriamąja vieta

Tvirtinu:
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Fizikinių veiksnių tyrimų poskyrio vedėjas Edvardas Gasperavičius

Paaiškinimai:

2. N - Neakredituotas metodas.

1. U - Pateikta išplėstinė neapibrėžtis. Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota, suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuris, esant normaliajam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygmenį.

4. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [E]-el.paštu.

3. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.

F-A-661/2022Protokolo Nr.______________________________ data _________________2022-12-30



NACIONALINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
SVEIKATOS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO SKYRIAUS

FIZIKINIŲ VEIKSNIŲ TYRIMŲ POSKYRIS
Studentų g. 45A, 08107 Vilnius, tel. (8 5) 260 84 21,

el. paštas fizikiniai.tyrimai@nvspl.lt
DIRBTINIO APŠVIETIMO TYRIMO PROTKOLAS Nr. F-A-661/2022, 2022-12-30

PRIEDAS Nr.1

Individualios priežiūros darbuotojo darbo vieta prie kompiuterio kabinete

P-15 Rezultatų teikimo procedūros aprašas
44 priedas

Išmatuota individualios
priežiūros darbuotojo darbo
vieta. Matavimas atliktas ant
stalo.



Socialinio darbuotojo darbo vieta prie kompiuterio kabinete

2

Išmatuota socialinio
darbuotojo darbo vieta.
Matavimas atliktas ant
stalo.



Psichologo darbo vieta, dirbant su paslaugų gavėju salėje

3

Išmatuota psichologo
darbo vieta, dirbant su
paslaugų gavėju salėje.
Matavimas atliktas ant
stalo.



Slaugytojo darbo vieta, dirbant su paslaugų gavėju salėje

4

Išmatuota slaugytojo
darbo vieta, dirbant su
paslaugų gavėju salėje.
Matavimas atliktas ant
stalo.



Kinezeterapeuto stovima darbo vieta, dirbant su paslaugų gavėju salėje

Priedą pateikė: Fizikinių tyrimų specialistė Monika Oleinikė

5

Išmatuota kinezeterapeuto
darbo vieta, dirbant su
paslaugų gavėju salėje,
matavimas atliktas 0,8 m
aukštyje nuo grindų

Išmatuota kinezeterapeuto
darbo vieta, dirbant su
paslaugų gavėju salėje,
matavimas atliktas 0,8 m
aukštyje nuo grindų



 

Stadiono g. 16, LT-92271 Klaipėda, tel. +370 648 54777, el. p. info@saugana.lt 

Vilkpėdės g. 20A, LT-03151 Vilnius, tel. +370 600 04499, el. p. vilnius@saugana.lt 

 

DARBO POZOS TYRIMO PROTOKOLAS 

 

2022 m. gruodžio 2 d. Nr. E-1  

 

Įmonė: Palangos m. socialinių paslaugų centro Šventosios padalinys, Žuvėdrų g. 4-2, Šventoji 

 

1. Darbas su kompiuteriu: 

 

 
 

Tyrimus atliko 

Profesinės rizikos vertinimo specialistė Rita Černulienė 
(Lietuvos ergonomikos asociacijos pažymėjimas  

A Nr. 005, 2014-04-25, reg. Nr. 05) 

 



 

Stadiono g. 16, LT-92271 Klaipėda, tel. +370 648 54777, el. p. info@saugana.lt 

Vilkpėdės g. 20A, LT-03151 Vilnius, tel. +370 600 04499, el. p. vilnius@saugana.lt 

 

 

ERGONOMINIŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ – PASIKARTOJANTYS RANKŲ JUDESIAI –  

TYRIMO PROTOKOLAS 

 

2023-01-04 Nr. E-2 

Vilnius 
 

 

Tyrimai atliekami vadovaujantis Vokietijos Federalinio darbuotojų saugos ir sveikatos instituto „Baua“ 

tyrimo metodika KIM-MHO (Draft for practical testing – Version 12.5 – As of 04.2019 – © BAuA/ASER/ArbMedErgo/ebus). 
 

 

 

 

Įmonė: Palangos miesto Socialinių paslaugų centro Šventosios padalinys, Žuvėdrų g. 4-2, 

Šventoji: 
 

 

 

Darbo vieta 1. Socialinio darbuotojo darbo vieta (1 žm.) 

Dienos trukmė: 8 val. Vertintojas: Rita Černulienė 

Poveikio trukmė: 2 val. Data: 2022 m. gruodžio 2 d. 

 

Užduotis:  
Užsiėmimų vedimas su paslaugų gavėju, smulkių daiktų perkėlimas, rankiniai darbai – 3-4 

val.: 

1 žingsnis: Laiko įvertinimo taškų nustatymas: 

Bendra šio poveikio trukmė per darbo dieną (iki 

...), val. 

Iki 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Laiko įvertinimo taškai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

2 žingsnis: Kitų rodiklių reitingo taškų nustatymas: 

  
Jėgos veikimo tipas pirštų / rankų sritis per „standartinę 

minutę“ 

 Laikomas1)
 Judinamas 

Vidutinis laikymo laikas [s 

per minutę] 

Vidutinis judinimo dažnis 

[skaičius per minutę] 

31-60 16-30 ≤ 15 < 5 5-15 16-30 31-60 
61- 
903) 

Lygis Aprašymai, tipiniai pavyzdžiai: Vertinimo taškai Vertinimo taškai 

žemas 

 
aukštas 

Labai mažos/ mažos jėgos (iki 15% FmaxM) 

pvz. mygtuko paspaudimas / perjungimas / užsakymas / medžiagų 
nurodymas / smulkių dalių įdėjimas 

5.5 3 1.5 0.5 1 2.5 5 7 

Vidutinės jėgos (iki 30% FmaxM) 

pvz. smulkių ruošinių sugriebimas / sujungimas rankomis arba 

mažais įrankiais 

9 4.5 2.5 0.5 2 4 7.5 11 

Didelės jėgos (iki 50% FmaxM) pvz. tekinimas / vyniojimas / 
pakavimas / sugriebimas / dalių laikymas arba sujungimas / 
įspaudimas / pjovimas / darbas su mažais elektriniais rankiniais 
įrankiais 

 
14 

 
7 

 
3.5 

 
1 

 
3 

 
6 

 
12 

 
18 

Labai didelės jėgos (iki 80% FmaxM)  
pvz. priveržti, atlaisvinti varžtus / atskirti / įspausti 
Galingas smūgis2) nykščio kamuoliu, delnu arba kumščiu 

22 11 5.5 1.5 5 10 19 
 

Didžiausios jėgos2) (daugiau nei 80 % FmaxM) 
pvz. priveržti, atlaisvinti varžtus / atskirti / įspausti 

100 35 8 30 100 

Galingas smūgis3) nykščio kamuoliu, delnu 
arba kumščiu  

8 30 

Turi būti laikomasi darbo ciklo ir jėgos įvertinimo taškų 

pažymėtos kategorijos. Pridėjus (kairė ir dešinė rankos 

atskirai), jie sukuria jėgos įvertinimo tašką. Norint 

apskaičiuoti bendrą balą (3 veiksmas), reikia naudoti 

didesnę vertę. 

 

Jėgos įtempimo vertinimo taškai: 

 

 

Kairė ranka 

 

1,5 

Dešinė ranka 

 

4 

1) Laikymo darbo laikas vertinamas tik tuo atveju, jei viena ranka nepertraukiamai laikoma statiškai bent 4 sekundes! 



2-11 
 

2) Atkreipkite dėmesį: jei buvo pasirinkta viena iš šių kategorijų, rekomenduojama šį poveikį įvertinti ir naudojant KIM-BF! Šios jėgos gali būti visai 

neveikiamos arba nebeveikiamos patikimai. Tai ypač pasakytina apie moteris. 
3) Esant dar didesniems dažniams, gautas rizikos balas turi būti ekstrapoliuojamas tiesiškai arba turi būti taikoma E versija (KIM-MHO-E). 

 

 

4) Reikia apsvarstyti tipines pozicijas. Retai naudojami darbai gali būti atmetami. 

 

Nepalankios darbo sąlygos: (nurodykite tik tada, kai taikoma) Taškai 

Gerai: nėra nepalankių darbo sąlygų, t. y. patikimai atpažįstamos detalės / nėra akinimo / geros 

klimato sąlygos 
0 

Apribota: retkarčiais pablogėja detalių atpažinimas dėl akinimo ar per mažų detalių 1 

Sudėtingos sąlygos, pvz., skersvėjis, šaltis, drėgmė ir (arba) sutrikusi koncentracija dėl triukšmo 2 

Atitinkamai reikia atsižvelgti į lentelėje nepaminėtus rodiklius. 

 

Kūno laikysena/judesiai: 5) 6)
 

Taškai 

 - Kaitalioti sėdėjimą ir stovėjimą, kaitalioti stovėjimą ir ėjimą, galimas dinamiškas sėdėjimas 

- Stuburas šiek tiek pasviręs į priekį 

- Neatpažįstamas stuburo pasisukimas ir (arba) į šoną 

- Galvos laikysena: kintama, galva nepalenkta atgal ir (arba) smarkiai pasvirusi į priekį arba 

nuolat judanti 

- Jokio sugriebimo aukščiau pečių aukščio / jokio sugriebimo atstumu nuo kūno 

 

 
0 

 - Dažniausiai sėdima arba stovima, kartais vaikščiojant 

- Nedidelis kūno pasvirimas į darbo sritį 

- Atpažįstamas stuburo pasisukimas ir (arba) šoninis polinkis 

- Retkarčiais nukrypstama nuo geros „neutralios“ galvos laikysenos/judesio 

- Retkarčiais sugriebimas virš pečių aukščio / retkarčiais sugriebimas per atstumą nuo kūno 

 
 

2 

 - Išskirtinai stovint arba sėdint nevaikščiojant 

- Stuburas aiškiai pasviręs į priekį ir (arba) dažnas stuburo pasisukimas ir (arba) į šoną 

galima atpažinti 

- Dažni nukrypimai nuo geros „neutralios“ galvos laikysenos/judesio 

- Galvos laikysena palenkta į priekį, kad būtų galima atpažinti detales / apribota judėjimo 

laisvė 

- Dažnas griebimas aukščiau pečių aukščio / dažnas griebimas per atstumą nuo kūno 

 

4 

 - Smarkiai pasviręs į priekį stuburas / dažnas arba ilgalaikis lenkimas 

- Darbas atliekamas klūpant, pritūpus, gulint 

- Atpažįstamas nuolatinis stuburo posūkis ir (arba) šoninis polinkis 

- Griežtai fiksuota kūno padėtis / vizualinis veikimo patikrinimas per padidinamuosius 

stiklus arba mikroskopus 

- Nuolatiniai nukrypimai nuo geros „neutralios“ galvos laikysenos/judesio 

- Nuolatinis suėmimas aukščiau pečių aukščio / pastovus sukibimas atstumu nuo kūno 

 

 
67) 

Jėgos perdavimo / sugriebimo sąlygos: Taškai 

Optimalus jėgos perdavimas / pritaikymas / darbo objektai yra lengvai suimami (pvz., 

strypo formos, sugriebimo grioveliai) / geras ergonomiškas suėmimo dizainas (rankenos, 

mygtukai, įrankiai) 

0 

Ribotas jėgos perdavimas / taikymas / reikalingos didesnės laikymo jėgos / nėra formos rankenų 2 

Jėgos perkėlimas / pritaikymas labai trukdo / sunkiai suimami darbiniai objektai 

(slidūs, minkšti, aštrūs kraštai) / nėra arba tik netinkamos rankenos 
4 

Plaštakų/ rankų pozicija ir judėjimas:4)
 

Taškai 

Gerai: sąnarių padėtis arba judesiai vidurinėje (atsipalaidavusioje) srityje, 

tik reti nukrypimai / nėra nuolatinės statinės rankos laikysenos / plaštakų atrama 

įmanoma pagal poreikį 

0 

  
Apribota: retkarčiais padėtos sąnarių padėtys arba judesiai judesių diapazono 

ribose / retkarčiais ilga nuolatinė statiška rankos laikysena 
1 

Nepalanki: dažnos sąnarių padėtys ar judesiai judesių diapazono ribose / dažna 

ilga nuolatinė statiška rankos laikysena 
2 

Prasta: pastovios sąnarių padėtys arba judesiai judesių diapazono ribose / 

pastovi ilga nuolatinė statiška rankos laikysena 
3 
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5) Reikia atsižvelgti į tipines kūno padėtis. Retus nukrypimus galima ignoruoti. 
6) Jeigu krovimo rankomis operacijos atliekamos ne stacionariai sėdint, stovint, klūpant, pritūpus, gulint, o judant (einant, šliaužiant), 

poveikį rekomenduojama įvertinti ir naudojant KIM-BM. 
7) Atkreipkite dėmesį: jei buvo pasirinkta ši kategorija, rekomenduojama šį poveikį įvertinti ir naudojant KIM-ABP! 

 

Darbo organizavimas/ paskirstymas laike: 
Taškai 

Gerai: dažnas fizinio krūvio situacijos kitimas dėl kitos veiklos (įskaitant kitų rūšių fizinį krūvį) / be įtemptos 

didesnių fizinių krūvių sekos vienos rūšies fizinio krūvio ribose per vieną darbo dieną. 

 
0 

Ribotas: retas fizinio krūvio situacijos kitimas dėl kitos veiklos (įskaitant ir kitokio pobūdžio fizinį krūvį) / 

retkarčiais įtempta didesnių fizinių krūvių seka per vieną fizinio krūvio tipą per vieną darbo dieną. 

 
2 

Nepalanki: fizinio krūvio padėtis nekeičiama arba beveik nesikeičia dėl kitos veiklos (įskaitant kitų rūšių fizinį 

krūvį) / dažna įtempta didesnių fizinių krūvių seka vieno fizinio krūvio rūšyje per vieną darbo dieną, kartu esant 

dideliam krūvio pikui. 

 
4 

3 žingsnis: Įvertinimas 
       Jėgos veikimo tipas pirštų/ plaštakos sityje  

 

                Jėgos perdavimo / sugriebimo sąlygos + 

                                      Rankų padėtis ir judėjimas    + 

Nepalankios darbo sąlygos   + 

Kūno laikysena  + 

Darbo organizavimas/ paskirstymas laike   + 

Rodiklio reitingo taškų suma: 

 

 

 

 

Apskaičiuotas rizikos balas ir toliau pateikta lentelė gali būti naudojami kaip apytikslio įvertinimo 

pagrindas: 

Rizika Rizikos 

diapazonas 

Apkrovos 

intensyvumas* 

a) Fizinės perkrovos tikimybė 

b) Galimos pasekmės sveikatai 
Priemonės 

 

1 
<20 

taškų 
žemas 

a) Mažai tikėtina 

b) Pavojaus sveikatai nesitikima 
nėra 

 

2 
20 - <50 

taškų 

šiek tiek 

padidėjęs 

a) Mažiau atspariems žmonėms galima fizinė perkrova. 

b) Nuovargis, menkos adaptacijos problemos 

kurie gali būti kompensuojami laisvalaikiu. 

Mažiau atspariems žmonėms gali 

būti naudinga perplanuoti darbo 

vietą ir atlikti kitas prevencines 

priemones. 

 

3 
 

50 - 
<100 
taškų 

 

Iš esmės 

padidėjęs 

a) Fizinė perkrova taip pat galima normaliai atspariems 

žmonėms. 

b) sutrikimai (skausmas), galbūt įskaitant disfunkciją, 

daugeliu atvejų grįžtami, be morfologinių pasireiškimai 

Reikėtų apsvarstyti darbo vietos 

pertvarkymą ir kitas prevencines 

priemones. 

 

4 
 

≥100 
taškų 

 

aukštas 

a) Tikėtina fizinė perkrova. 

b) ryškesni sutrikimai ir/ar disfunkcijos, patologinės reikšmės 

struktūriniai pažeidimai 

Būtinos darbo vietos pertvarkymo 

priemonės. Reikėtų apsvarstyti kitas 

prevencines priemones. 

* Ribos tarp rizikos diapazonų yra nepakitusios dėl individualių darbo metodų ir veikimo sąlygų. Todėl klasifikacija gali būti 

laikoma tik orientacine pagalba. Iš esmės reikia daryti prielaidą, kad fizinės perkrovos tikimybė padidės didėjant rizikos balams. 

 
 

 
 

Darbo vieta 2. Individualios priežiūros darbuotojo darbo vieta (2 žm.) 

Dienos trukmė: 8 val./ 4 val. Vertintojas: Rita Černulienė 

Poveikio trukmė: 2 val. Data: 2022 m. gruodžio 2 d. 

 

Užduotis Nr. 1:  
Kliento asmens higienos darbai - iki 2 val.: 

1 žingsnis: Laiko įvertinimo taškų nustatymas: 

15 
Rezultatas 

Laiko 

vertinimo 

taškai 

x 
= 

4 

0 

1 

0 

0 

0 

5 

 

3 
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Bendra šio poveikio trukmė per darbo dieną (iki 

...), val. 

Iki 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Laiko įvertinimo taškai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

2 žingsnis: Kitų rodiklių reitingo taškų nustatymas: 

  
Jėgos veikimo tipas pirštų / rankų sritis per „standartinę 

minutę“ 

 Laikomas1)
 Judinamas 

Vidutinis laikymo laikas [s 
per minutę] 

Vidutinis judinimo dažnis 
[skaičius per minutę] 

31-60 16-30 ≤ 15 < 5 5-15 16-30 31-60 
61- 
903) 

Lygis Aprašymai, tipiniai pavyzdžiai: Vertinimo taškai Vertinimo taškai 

žemas 

 
aukštas 

Labai mažos/ mažos jėgos (iki 15% FmaxM) 

pvz. mygtuko paspaudimas / perjungimas / užsakymas / medžiagų 

nurodymas / smulkių dalių įdėjimas 
5.5 3 1.5 0.5 1 2.5 5 7 

Vidutinės jėgos (iki 30% FmaxM) 

pvz. smulkių ruošinių sugriebimas / sujungimas rankomis arba 

mažais įrankiais 

9 4.5 2.5 0.5 2 4 7.5 11 

Didelės jėgos (iki 50% FmaxM) pvz. tekinimas / vyniojimas / 
pakavimas / sugriebimas / dalių laikymas arba sujungimas / 
įspaudimas / pjovimas / darbas su mažais elektriniais rankiniais 
įrankiais 

 
14 

 
7 

 
3.5 

 
1 

 
3 

 
6 

 
12 

 
18 

Labai didelės jėgos (iki 80% FmaxM)  
pvz. priveržti, atlaisvinti varžtus / atskirti / įspausti 

Galingas smūgis2) nykščio kamuoliu, delnu arba kumščiu 

22 11 5.5 1.5 5 10 19 
 

Didžiausios jėgos2) (daugiau nei 80 % FmaxM) 
pvz. priveržti, atlaisvinti varžtus / atskirti / įspausti 

100 35 8 30 100 

Galingas smūgis3) nykščio kamuoliu, delnu 
arba kumščiu  

8 30 

Turi būti laikomasi darbo ciklo ir jėgos įvertinimo taškų 

pažymėtos kategorijos. Pridėjus (kairė ir dešinė rankos 

atskirai), jie sukuria jėgos įvertinimo tašką. Norint 

apskaičiuoti bendrą balą (3 veiksmas), reikia naudoti 

didesnę vertę. 

 

Jėgos įtempimo vertinimo taškai: 

 

 

Kairė ranka 

 

2,5 

Dešinė ranka 

 

10 

1) Laikymo darbo laikas vertinamas tik tuo atveju, jei viena ranka nepertraukiamai laikoma statiškai bent 4 sekundes! 

2) Atkreipkite dėmesį: jei buvo pasirinkta viena iš šių kategorijų, rekomenduojama šį poveikį įvertinti ir naudojant KIM-BF! Šios jėgos gali būti visai 

neveikiamos arba nebeveikiamos patikimai. Tai ypač pasakytina apie moteris. 

3) Esant dar didesniems dažniams, gautas rizikos balas turi būti ekstrapoliuojamas tiesiškai arba turi būti taikoma E versija (KIM-MHO-E). 

 

 

4) Reikia apsvarstyti tipines pozicijas. Retai naudojami darbai gali būti atmetami. 

 

Nepalankios darbo sąlygos: (nurodykite tik tada, kai taikoma) Taškai 

Gerai: nėra nepalankių darbo sąlygų, t. y. patikimai atpažįstamos detalės / nėra akinimo / geros 

klimato sąlygos 
0 

Apribota: retkarčiais pablogėja detalių atpažinimas dėl akinimo ar per mažų detalių 1 

Jėgos perdavimo / sugriebimo sąlygos: Taškai 

Optimalus jėgos perdavimas / pritaikymas / darbo objektai yra lengvai suimami (pvz., 

strypo formos, sugriebimo grioveliai) / geras ergonomiškas suėmimo dizainas (rankenos, 

mygtukai, įrankiai) 

0 

Ribotas jėgos perdavimas / taikymas / reikalingos didesnės laikymo jėgos / nėra formos rankenų 2 

Jėgos perkėlimas / pritaikymas labai trukdo / sunkiai suimami darbiniai objektai 

(slidūs, minkšti, aštrūs kraštai) / nėra arba tik netinkamos rankenos 
4 

Plaštakų/ rankų pozicija ir judėjimas:4)
 

Taškai 

Gerai: sąnarių padėtis arba judesiai vidurinėje (atsipalaidavusioje) srityje, 

tik reti nukrypimai / nėra nuolatinės statinės rankos laikysenos / plaštakų atrama 

įmanoma pagal poreikį 

0 

  
Apribota: retkarčiais padėtos sąnarių padėtys arba judesiai judesių diapazono 

ribose / retkarčiais ilga nuolatinė statiška rankos laikysena 
1 

Nepalanki: dažnos sąnarių padėtys ar judesiai judesių diapazono ribose / dažna 

ilga nuolatinė statiška rankos laikysena 
2 

Prasta: pastovios sąnarių padėtys arba judesiai judesių diapazono ribose / 

pastovi ilga nuolatinė statiška rankos laikysena 
3 
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Sudėtingos sąlygos, pvz., skersvėjis, šaltis, drėgmė ir (arba) sutrikusi koncentracija dėl triukšmo 2 

Atitinkamai reikia atsižvelgti į lentelėje nepaminėtus rodiklius. 

 

Kūno laikysena/judesiai: 5) 6)
 

Taškai 

 - Kaitalioti sėdėjimą ir stovėjimą, kaitalioti stovėjimą ir ėjimą, galimas dinamiškas sėdėjimas 

- Stuburas šiek tiek pasviręs į priekį 

- Neatpažįstamas stuburo pasisukimas ir (arba) į šoną 

- Galvos laikysena: kintama, galva nepalenkta atgal ir (arba) smarkiai pasvirusi į priekį arba 

nuolat judanti 

- Jokio sugriebimo aukščiau pečių aukščio / jokio sugriebimo atstumu nuo kūno 

 

 
0 

 - Dažniausiai sėdima arba stovima, kartais vaikščiojant 

- Nedidelis kūno pasvirimas į darbo sritį 

- Atpažįstamas stuburo pasisukimas ir (arba) šoninis polinkis 

- Retkarčiais nukrypstama nuo geros „neutralios“ galvos laikysenos/judesio 

- Retkarčiais sugriebimas virš pečių aukščio / retkarčiais sugriebimas per atstumą nuo kūno 

 
 

2 

 - Išskirtinai stovint arba sėdint nevaikščiojant 

- Stuburas aiškiai pasviręs į priekį ir (arba) dažnas stuburo pasisukimas ir (arba) į šoną 

galima atpažinti 

- Dažni nukrypimai nuo geros „neutralios“ galvos laikysenos/judesio 

- Galvos laikysena palenkta į priekį, kad būtų galima atpažinti detales / apribota judėjimo 

laisvė 

- Dažnas griebimas aukščiau pečių aukščio / dažnas griebimas per atstumą nuo kūno 

 

4 

 - Smarkiai pasviręs į priekį stuburas / dažnas arba ilgalaikis lenkimas 

- Darbas atliekamas klūpant, pritūpus, gulint 

- Atpažįstamas nuolatinis stuburo posūkis ir (arba) šoninis polinkis 

- Griežtai fiksuota kūno padėtis / vizualinis veikimo patikrinimas per padidinamuosius 

stiklus arba mikroskopus 

- Nuolatiniai nukrypimai nuo geros „neutralios“ galvos laikysenos/judesio 

- Nuolatinis suėmimas aukščiau pečių aukščio / pastovus sukibimas atstumu nuo kūno 

 

 
67) 

5) Reikia atsižvelgti į tipines kūno padėtis. Retus nukrypimus galima ignoruoti. 
6) Jeigu krovimo rankomis operacijos atliekamos ne stacionariai sėdint, stovint, klūpant, pritūpus, gulint, o judant (einant, šliaužiant), 

poveikį rekomenduojama įvertinti ir naudojant KIM-BM. 
7) Atkreipkite dėmesį: jei buvo pasirinkta ši kategorija, rekomenduojama šį poveikį įvertinti ir naudojant KIM-ABP! 

 

Darbo organizavimas/ paskirstymas laike: 
Taškai 

Gerai: dažnas fizinio krūvio situacijos kitimas dėl kitos veiklos (įskaitant kitų rūšių fizinį krūvį) / be įtemptos 

didesnių fizinių krūvių sekos vienos rūšies fizinio krūvio ribose per vieną darbo dieną. 

 
0 

Ribotas: retas fizinio krūvio situacijos kitimas dėl kitos veiklos (įskaitant ir kitokio pobūdžio fizinį krūvį) / 

retkarčiais įtempta didesnių fizinių krūvių seka per vieną fizinio krūvio tipą per vieną darbo dieną. 

 
2 

Nepalanki: fizinio krūvio padėtis nekeičiama arba beveik nesikeičia dėl kitos veiklos (įskaitant kitų rūšių fizinį 

krūvį) / dažna įtempta didesnių fizinių krūvių seka vieno fizinio krūvio rūšyje per vieną darbo dieną, kartu esant 

dideliam krūvio pikui. 

 
4 

3 žingsnis: Įvertinimas 
       Jėgos veikimo tipas pirštų/ plaštakos sityje  

 

                Jėgos perdavimo / sugriebimo sąlygos + 

                                      Rankų padėtis ir judėjimas    + 

Nepalankios darbo sąlygos   + 

Kūno laikysena  + 

Darbo organizavimas/ paskirstymas laike   + 

Rodiklio reitingo taškų suma: 

 

 

 

30 
Rezultatas 

Laiko 

vertinimo 

taškai 

x 
= 

10 

0 

1 

0 

4 

0 

15 

 

2 
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Apskaičiuotas rizikos balas ir toliau pateikta lentelė gali būti naudojami kaip apytikslio įvertinimo 

pagrindas: 

Rizika Rizikos 

diapazonas 

Apkrovos 

intensyvumas* 

a) Fizinės perkrovos tikimybė 

b) Galimos pasekmės sveikatai 
Priemonės 

 

1 
<20 

taškų 
žemas 

a) Mažai tikėtina 
b) Pavojaus sveikatai nesitikima 

nėra 

 

2 
20 - <50 

taškų 

šiek tiek 

padidėjęs 

a) Mažiau atspariems žmonėms galima fizinė perkrova. 

b) Nuovargis, menkos adaptacijos problemos 

kurie gali būti kompensuojami laisvalaikiu. 

Mažiau atspariems žmonėms gali 

būti naudinga perplanuoti darbo 

vietą ir atlikti kitas prevencines 

priemones. 

 

3 
 

50 - 
<100 
taškų 

 

Iš esmės 

padidėjęs 

a) Fizinė perkrova taip pat galima normaliai atspariems 

žmonėms. 

b) sutrikimai (skausmas), galbūt įskaitant disfunkciją, 

daugeliu atvejų grįžtami, be morfologinių pasireiškimai 

Reikėtų apsvarstyti darbo vietos 

pertvarkymą ir kitas prevencines 

priemones. 

 

4 

 
≥100 
taškų 

 

aukštas 

a) Tikėtina fizinė perkrova. 

b) ryškesni sutrikimai ir/ar disfunkcijos, patologinės reikšmės 

struktūriniai pažeidimai 

Būtinos darbo vietos pertvarkymo 

priemonės. Reikėtų apsvarstyti kitas 

prevencines priemones. 

* Ribos tarp rizikos diapazonų yra nepakitusios dėl individualių darbo metodų ir veikimo sąlygų. Todėl klasifikacija gali būti 

laikoma tik orientacine pagalba. Iš esmės reikia daryti prielaidą, kad fizinės perkrovos tikimybė padidės didėjant rizikos balams. 

 
 

 

Užduotis Nr. 2:  
Patalpų valymo, tvarkymo darbai - iki 2 val.: 

1 žingsnis: Laiko įvertinimo taškų nustatymas: 

Bendra šio poveikio trukmė per darbo dieną (iki 

...), val. 

Iki 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Laiko įvertinimo taškai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

2 žingsnis: Kitų rodiklių reitingo taškų nustatymas: 

  
Jėgos veikimo tipas pirštų / rankų sritis per „standartinę 

minutę“ 

 Laikomas1)
 Judinamas 

Vidutinis laikymo laikas [s 
per minutę] 

Vidutinis judinimo dažnis 
[skaičius per minutę] 

31-60 16-30 ≤ 15 < 5 5-15 16-30 31-60 
61- 
903) 

Lygis Aprašymai, tipiniai pavyzdžiai: Vertinimo taškai Vertinimo taškai 

žemas 

 
aukštas 

Labai mažos/ mažos jėgos (iki 15% FmaxM) 

pvz. mygtuko paspaudimas / perjungimas / užsakymas / medžiagų 

nurodymas / smulkių dalių įdėjimas 
5.5 3 1.5 0.5 1 2.5 5 7 

Vidutinės jėgos (iki 30% FmaxM) 

pvz. smulkių ruošinių sugriebimas / sujungimas rankomis arba 
mažais įrankiais 

9 4.5 2.5 0.5 2 4 7.5 11 

Didelės jėgos (iki 50% FmaxM) pvz. tekinimas / vyniojimas / 
pakavimas / sugriebimas / dalių laikymas arba sujungimas / 
įspaudimas / pjovimas / darbas su mažais elektriniais rankiniais 
įrankiais 

 
14 

 
7 

 
3.5 

 
1 

 
3 

 
6 

 
12 

 
18 

Labai didelės jėgos (iki 80% FmaxM)  
pvz. priveržti, atlaisvinti varžtus / atskirti / įspausti 

Galingas smūgis2) nykščio kamuoliu, delnu arba kumščiu 

22 11 5.5 1.5 5 10 19 
 

Didžiausios jėgos2) (daugiau nei 80 % FmaxM) 
pvz. priveržti, atlaisvinti varžtus / atskirti / įspausti 

100 35 8 30 100 

Galingas smūgis3) nykščio kamuoliu, delnu 
arba kumščiu  

8 30 

Turi būti laikomasi darbo ciklo ir jėgos įvertinimo taškų 

pažymėtos kategorijos. Pridėjus (kairė ir dešinė rankos 

atskirai), jie sukuria jėgos įvertinimo tašką. Norint 

apskaičiuoti bendrą balą (3 veiksmas), reikia naudoti 

didesnę vertę. 

 

Jėgos įtempimo vertinimo taškai: 

 

 

Kairė ranka 

 

2,5 

Dešinė ranka 

 

6,5 

1) Laikymo darbo laikas vertinamas tik tuo atveju, jei viena ranka nepertraukiamai laikoma statiškai bent 4 sekundes! 
2) Atkreipkite dėmesį: jei buvo pasirinkta viena iš šių kategorijų, rekomenduojama šį poveikį įvertinti ir naudojant KIM-BF! Šios jėgos gali būti visai 

neveikiamos arba nebeveikiamos patikimai. Tai ypač pasakytina apie moteris. 

Jėgos perdavimo / sugriebimo sąlygos: Taškai 

Optimalus jėgos perdavimas / pritaikymas / darbo objektai yra lengvai suimami (pvz., 0 
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3) Esant dar didesniems dažniams, gautas rizikos balas turi būti ekstrapoliuojamas tiesiškai arba turi būti taikoma E versija (KIM-MHO-E). 

 
 

4) Reikia apsvarstyti tipines pozicijas. Retai naudojami darbai gali būti atmetami. 

 

Nepalankios darbo sąlygos: (nurodykite tik tada, kai taikoma) Taškai 

Gerai: nėra nepalankių darbo sąlygų, t. y. patikimai atpažįstamos detalės / nėra akinimo / geros 

klimato sąlygos 
0 

Apribota: retkarčiais pablogėja detalių atpažinimas dėl akinimo ar per mažų detalių 1 

Sudėtingos sąlygos, pvz., skersvėjis, šaltis, drėgmė ir (arba) sutrikusi koncentracija dėl triukšmo 2 

Atitinkamai reikia atsižvelgti į lentelėje nepaminėtus rodiklius. 

 

Kūno laikysena/judesiai: 5) 6)
 

Taškai 

 - Kaitalioti sėdėjimą ir stovėjimą, kaitalioti stovėjimą ir ėjimą, galimas dinamiškas sėdėjimas 

- Stuburas šiek tiek pasviręs į priekį 

- Neatpažįstamas stuburo pasisukimas ir (arba) į šoną 

- Galvos laikysena: kintama, galva nepalenkta atgal ir (arba) smarkiai pasvirusi į priekį arba 

nuolat judanti 

- Jokio sugriebimo aukščiau pečių aukščio / jokio sugriebimo atstumu nuo kūno 

 

 
0 

 - Dažniausiai sėdima arba stovima, kartais vaikščiojant 

- Nedidelis kūno pasvirimas į darbo sritį 

- Atpažįstamas stuburo pasisukimas ir (arba) šoninis polinkis 

- Retkarčiais nukrypstama nuo geros „neutralios“ galvos laikysenos/judesio 

- Retkarčiais sugriebimas virš pečių aukščio / retkarčiais sugriebimas per atstumą nuo kūno 

 
 

2 

 - Išskirtinai stovint arba sėdint nevaikščiojant 

- Stuburas aiškiai pasviręs į priekį ir (arba) dažnas stuburo pasisukimas ir (arba) į šoną 

galima atpažinti 

- Dažni nukrypimai nuo geros „neutralios“ galvos laikysenos/judesio 

- Galvos laikysena palenkta į priekį, kad būtų galima atpažinti detales / apribota judėjimo 

laisvė 

- Dažnas griebimas aukščiau pečių aukščio / dažnas griebimas per atstumą nuo kūno 

 

4 

 - Smarkiai pasviręs į priekį stuburas / dažnas arba ilgalaikis lenkimas 

- Darbas atliekamas klūpant, pritūpus, gulint 

- Atpažįstamas nuolatinis stuburo posūkis ir (arba) šoninis polinkis 

- Griežtai fiksuota kūno padėtis / vizualinis veikimo patikrinimas per padidinamuosius 

stiklus arba mikroskopus 

- Nuolatiniai nukrypimai nuo geros „neutralios“ galvos laikysenos/judesio 

- Nuolatinis suėmimas aukščiau pečių aukščio / pastovus sukibimas atstumu nuo kūno 

 

 
67) 

5) Reikia atsižvelgti į tipines kūno padėtis. Retus nukrypimus galima ignoruoti. 
6) Jeigu krovimo rankomis operacijos atliekamos ne stacionariai sėdint, stovint, klūpant, pritūpus, gulint, o judant (einant, šliaužiant), 

poveikį rekomenduojama įvertinti ir naudojant KIM-BM. 
7) Atkreipkite dėmesį: jei buvo pasirinkta ši kategorija, rekomenduojama šį poveikį įvertinti ir naudojant KIM-ABP! 

strypo formos, sugriebimo grioveliai) / geras ergonomiškas suėmimo dizainas (rankenos, 

mygtukai, įrankiai) 

Ribotas jėgos perdavimas / taikymas / reikalingos didesnės laikymo jėgos / nėra formos rankenų 2 

Jėgos perkėlimas / pritaikymas labai trukdo / sunkiai suimami darbiniai objektai 

(slidūs, minkšti, aštrūs kraštai) / nėra arba tik netinkamos rankenos 
4 

Plaštakų/ rankų pozicija ir judėjimas:4)
 

Taškai 

Gerai: sąnarių padėtis arba judesiai vidurinėje (atsipalaidavusioje) srityje, 

tik reti nukrypimai / nėra nuolatinės statinės rankos laikysenos / plaštakų atrama 

įmanoma pagal poreikį 

0 

  
Apribota: retkarčiais padėtos sąnarių padėtys arba judesiai judesių diapazono 

ribose / retkarčiais ilga nuolatinė statiška rankos laikysena 
1 

Nepalanki: dažnos sąnarių padėtys ar judesiai judesių diapazono ribose / dažna 

ilga nuolatinė statiška rankos laikysena 
2 

Prasta: pastovios sąnarių padėtys arba judesiai judesių diapazono ribose / 

pastovi ilga nuolatinė statiška rankos laikysena 
3 
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Darbo organizavimas/ paskirstymas laike: 
Taškai 

Gerai: dažnas fizinio krūvio situacijos kitimas dėl kitos veiklos (įskaitant kitų rūšių fizinį krūvį) / be įtemptos 

didesnių fizinių krūvių sekos vienos rūšies fizinio krūvio ribose per vieną darbo dieną. 

 
0 

Ribotas: retas fizinio krūvio situacijos kitimas dėl kitos veiklos (įskaitant ir kitokio pobūdžio fizinį krūvį) / 

retkarčiais įtempta didesnių fizinių krūvių seka per vieną fizinio krūvio tipą per vieną darbo dieną. 

 
2 

Nepalanki: fizinio krūvio padėtis nekeičiama arba beveik nesikeičia dėl kitos veiklos (įskaitant kitų rūšių fizinį 

krūvį) / dažna įtempta didesnių fizinių krūvių seka vieno fizinio krūvio rūšyje per vieną darbo dieną, kartu esant 

dideliam krūvio pikui. 

 
4 

3 žingsnis: Įvertinimas 
       Jėgos veikimo tipas pirštų/ plaštakos sityje  

 

                Jėgos perdavimo / sugriebimo sąlygos + 

                                      Rankų padėtis ir judėjimas    + 

Nepalankios darbo sąlygos   + 

Kūno laikysena  + 

Darbo organizavimas/ paskirstymas laike   + 

Rodiklio reitingo taškų suma: 

 

 

 

 

Apskaičiuotas rizikos balas ir toliau pateikta lentelė gali būti naudojami kaip apytikslio įvertinimo 

pagrindas: 

Rizika Rizikos 

diapazonas 

Apkrovos 

intensyvumas* 

c) Fizinės perkrovos tikimybė 

d) Galimos pasekmės sveikatai 
Priemonės 

 

1 
<20 

taškų 
žemas 

c) Mažai tikėtina 

d) Pavojaus sveikatai nesitikima 
nėra 

 

2 
20 - <50 

taškų 

šiek tiek 

padidėjęs 

a) Mažiau atspariems žmonėms galima fizinė perkrova. 

b) Nuovargis, menkos adaptacijos problemos 

kurie gali būti kompensuojami laisvalaikiu. 

Mažiau atspariems žmonėms gali 

būti naudinga perplanuoti darbo 

vietą ir atlikti kitas prevencines 

priemones. 

 

3 
 

50 - 
<100 
taškų 

 

Iš esmės 

padidėjęs 

a) Fizinė perkrova taip pat galima normaliai atspariems 

žmonėms. 

b) sutrikimai (skausmas), galbūt įskaitant disfunkciją, 

daugeliu atvejų grįžtami, be morfologinių pasireiškimai 

Reikėtų apsvarstyti darbo vietos 

pertvarkymą ir kitas prevencines 

priemones. 

 

4 

 
≥100 
taškų 

 

aukštas 

a) Tikėtina fizinė perkrova. 

b) ryškesni sutrikimai ir/ar disfunkcijos, patologinės reikšmės 

struktūriniai pažeidimai 

Būtinos darbo vietos pertvarkymo 

priemonės. Reikėtų apsvarstyti kitas 

prevencines priemones. 

* Ribos tarp rizikos diapazonų yra nepakitusios dėl individualių darbo metodų ir veikimo sąlygų. Todėl klasifikacija gali būti 

laikoma tik orientacine pagalba. Iš esmės reikia daryti prielaidą, kad fizinės perkrovos tikimybė padidės didėjant rizikos balams. 

 
 

 

Darbo vieta 3. Kineziterapeuto darbo vieta (1 žm.) 

Dienos trukmė: 1,6 val. Vertintojas: Rita Černulienė 

Poveikio trukmė: 1,6 val. Data: 2022 m. gruodžio 2 d. 

 

Užduotis:  
Kineziterapinių užsiėmimų vedimas - iki 2 val.: 

1 žingsnis: Laiko įvertinimo taškų nustatymas: 

Bendra šio poveikio trukmė per darbo dieną (iki 

...), val. 

Iki 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Laiko įvertinimo taškai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

19 
Rezultatas 

Laiko 

vertinimo 

taškai 

x 
= 

6,5 

0 

1 

0 

2 

0 

9,5 

 

2 
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2 žingsnis: Kitų rodiklių reitingo taškų nustatymas: 

  
Jėgos veikimo tipas pirštų / rankų sritis per „standartinę 

minutę“ 

 Laikomas1)
 Judinamas 

Vidutinis laikymo laikas [s 
per minutę] 

Vidutinis judinimo dažnis 
[skaičius per minutę] 

31-60 16-30 ≤ 15 < 5 5-15 16-30 31-60 
61- 
903) 

Lygis Aprašymai, tipiniai pavyzdžiai: Vertinimo taškai Vertinimo taškai 

žemas 

 
aukštas 

Labai mažos/ mažos jėgos (iki 15% FmaxM) 

pvz. mygtuko paspaudimas / perjungimas / užsakymas / medžiagų 

nurodymas / smulkių dalių įdėjimas 
5.5 3 1.5 0.5 1 2.5 5 7 

Vidutinės jėgos (iki 30% FmaxM) 

pvz. smulkių ruošinių sugriebimas / sujungimas rankomis arba 
mažais įrankiais 

9 4.5 2.5 0.5 2 4 7.5 11 

Didelės jėgos (iki 50% FmaxM) pvz. tekinimas / vyniojimas / 
pakavimas / sugriebimas / dalių laikymas arba sujungimas / 
įspaudimas / pjovimas / darbas su mažais elektriniais rankiniais 
įrankiais 

 
14 

 
7 

 
3.5 

 
1 

 
3 

 
6 

 
12 

 
18 

Labai didelės jėgos (iki 80% FmaxM)  
pvz. priveržti, atlaisvinti varžtus / atskirti / įspausti 

Galingas smūgis2) nykščio kamuoliu, delnu arba kumščiu 

22 11 5.5 1.5 5 10 19 
 

Didžiausios jėgos2) (daugiau nei 80 % FmaxM) 
pvz. priveržti, atlaisvinti varžtus / atskirti / įspausti 

100 35 8 30 100 

Galingas smūgis3) nykščio kamuoliu, delnu 
arba kumščiu  

8 30 

Turi būti laikomasi darbo ciklo ir jėgos įvertinimo taškų 

pažymėtos kategorijos. Pridėjus (kairė ir dešinė rankos 

atskirai), jie sukuria jėgos įvertinimo tašką. Norint 

apskaičiuoti bendrą balą (3 veiksmas), reikia naudoti 

didesnę vertę. 

 

Jėgos įtempimo vertinimo taškai: 

 

 

Kairė ranka 

 

2,5 

Dešinė ranka 

 

10 

1) Laikymo darbo laikas vertinamas tik tuo atveju, jei viena ranka nepertraukiamai laikoma statiškai bent 4 sekundes! 

2) Atkreipkite dėmesį: jei buvo pasirinkta viena iš šių kategorijų, rekomenduojama šį poveikį įvertinti ir naudojant KIM-BF! Šios jėgos gali būti visai 
neveikiamos arba nebeveikiamos patikimai. Tai ypač pasakytina apie moteris. 

3) Esant dar didesniems dažniams, gautas rizikos balas turi būti ekstrapoliuojamas tiesiškai arba turi būti taikoma E versija (KIM-MHO-E). 
 

 

4) Reikia apsvarstyti tipines pozicijas. Retai naudojami darbai gali būti atmetami. 

 

Nepalankios darbo sąlygos: (nurodykite tik tada, kai taikoma) Taškai 

Gerai: nėra nepalankių darbo sąlygų, t. y. patikimai atpažįstamos detalės / nėra akinimo / geros 

klimato sąlygos 
0 

Apribota: retkarčiais pablogėja detalių atpažinimas dėl akinimo ar per mažų detalių 1 

Sudėtingos sąlygos, pvz., skersvėjis, šaltis, drėgmė ir (arba) sutrikusi koncentracija dėl triukšmo 2 

Atitinkamai reikia atsižvelgti į lentelėje nepaminėtus rodiklius. 

 

Jėgos perdavimo / sugriebimo sąlygos: Taškai 

Optimalus jėgos perdavimas / pritaikymas / darbo objektai yra lengvai suimami (pvz., 

strypo formos, sugriebimo grioveliai) / geras ergonomiškas suėmimo dizainas (rankenos, 

mygtukai, įrankiai) 

0 

Ribotas jėgos perdavimas / taikymas / reikalingos didesnės laikymo jėgos / nėra formos rankenų 2 

Jėgos perkėlimas / pritaikymas labai trukdo / sunkiai suimami darbiniai objektai 

(slidūs, minkšti, aštrūs kraštai) / nėra arba tik netinkamos rankenos 
4 

Plaštakų/ rankų pozicija ir judėjimas:4)
 

Taškai 

Gerai: sąnarių padėtis arba judesiai vidurinėje (atsipalaidavusioje) srityje, 

tik reti nukrypimai / nėra nuolatinės statinės rankos laikysenos / plaštakų atrama 

įmanoma pagal poreikį 

0 

  
Apribota: retkarčiais padėtos sąnarių padėtys arba judesiai judesių diapazono 

ribose / retkarčiais ilga nuolatinė statiška rankos laikysena 
1 

Nepalanki: dažnos sąnarių padėtys ar judesiai judesių diapazono ribose / dažna 

ilga nuolatinė statiška rankos laikysena 
2 

Prasta: pastovios sąnarių padėtys arba judesiai judesių diapazono ribose / 

pastovi ilga nuolatinė statiška rankos laikysena 
3 
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Kūno laikysena/judesiai: 5) 6)
 

Taškai 

 - Kaitalioti sėdėjimą ir stovėjimą, kaitalioti stovėjimą ir ėjimą, galimas dinamiškas sėdėjimas 

- Stuburas šiek tiek pasviręs į priekį 

- Neatpažįstamas stuburo pasisukimas ir (arba) į šoną 

- Galvos laikysena: kintama, galva nepalenkta atgal ir (arba) smarkiai pasvirusi į priekį arba 

nuolat judanti 

- Jokio sugriebimo aukščiau pečių aukščio / jokio sugriebimo atstumu nuo kūno 

 

 
0 

 - Dažniausiai sėdima arba stovima, kartais vaikščiojant 

- Nedidelis kūno pasvirimas į darbo sritį 

- Atpažįstamas stuburo pasisukimas ir (arba) šoninis polinkis 

- Retkarčiais nukrypstama nuo geros „neutralios“ galvos laikysenos/judesio 

- Retkarčiais sugriebimas virš pečių aukščio / retkarčiais sugriebimas per atstumą nuo kūno 

 
 

2 

 - Išskirtinai stovint arba sėdint nevaikščiojant 

- Stuburas aiškiai pasviręs į priekį ir (arba) dažnas stuburo pasisukimas ir (arba) į šoną 

galima atpažinti 

- Dažni nukrypimai nuo geros „neutralios“ galvos laikysenos/judesio 

- Galvos laikysena palenkta į priekį, kad būtų galima atpažinti detales / apribota judėjimo 

laisvė 

- Dažnas griebimas aukščiau pečių aukščio / dažnas griebimas per atstumą nuo kūno 

 

4 

 - Smarkiai pasviręs į priekį stuburas / dažnas arba ilgalaikis lenkimas 

- Darbas atliekamas klūpant, pritūpus, gulint 

- Atpažįstamas nuolatinis stuburo posūkis ir (arba) šoninis polinkis 

- Griežtai fiksuota kūno padėtis / vizualinis veikimo patikrinimas per padidinamuosius 

stiklus arba mikroskopus 

- Nuolatiniai nukrypimai nuo geros „neutralios“ galvos laikysenos/judesio 

- Nuolatinis suėmimas aukščiau pečių aukščio / pastovus sukibimas atstumu nuo kūno 

 

 
67) 

5) Reikia atsižvelgti į tipines kūno padėtis. Retus nukrypimus galima ignoruoti. 
6) Jeigu krovimo rankomis operacijos atliekamos ne stacionariai sėdint, stovint, klūpant, pritūpus, gulint, o judant (einant, šliaužiant), 

poveikį rekomenduojama įvertinti ir naudojant KIM-BM. 
7) Atkreipkite dėmesį: jei buvo pasirinkta ši kategorija, rekomenduojama šį poveikį įvertinti ir naudojant KIM-ABP! 

 

Darbo organizavimas/ paskirstymas laike: 
Taškai 

Gerai: dažnas fizinio krūvio situacijos kitimas dėl kitos veiklos (įskaitant kitų rūšių fizinį krūvį) / be įtemptos 

didesnių fizinių krūvių sekos vienos rūšies fizinio krūvio ribose per vieną darbo dieną. 

 
0 

Ribotas: retas fizinio krūvio situacijos kitimas dėl kitos veiklos (įskaitant ir kitokio pobūdžio fizinį krūvį) / 

retkarčiais įtempta didesnių fizinių krūvių seka per vieną fizinio krūvio tipą per vieną darbo dieną. 

 
2 

Nepalanki: fizinio krūvio padėtis nekeičiama arba beveik nesikeičia dėl kitos veiklos (įskaitant kitų rūšių fizinį 

krūvį) / dažna įtempta didesnių fizinių krūvių seka vieno fizinio krūvio rūšyje per vieną darbo dieną, kartu esant 

dideliam krūvio pikui. 

 
4 

3 žingsnis: Įvertinimas 
       Jėgos veikimo tipas pirštų/ plaštakos sityje  

 

                Jėgos perdavimo / sugriebimo sąlygos + 

                                      Rankų padėtis ir judėjimas    + 

Nepalankios darbo sąlygos   + 

Kūno laikysena  + 

Darbo organizavimas/ paskirstymas laike   + 

Rodiklio reitingo taškų suma: 

 

 

 

 

Apskaičiuotas rizikos balas ir toliau pateikta lentelė gali būti naudojami kaip apytikslio įvertinimo 

pagrindas: 

30 
Rezultatas 

Laiko 

vertinimo 

taškai 

x 
= 

10 

0 

1 

0 

4 

0 

15 

 

2 
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Rizika Rizikos 

diapazonas 

Apkrovos 

intensyvumas* 

e) Fizinės perkrovos tikimybė 

f) Galimos pasekmės sveikatai 
Priemonės 

 

1 
<20 

taškų 
žemas 

e) Mažai tikėtina 
f) Pavojaus sveikatai nesitikima 

nėra 

 

2 
20 - <50 

taškų 

šiek tiek 

padidėjęs 

a) Mažiau atspariems žmonėms galima fizinė perkrova. 

b) Nuovargis, menkos adaptacijos problemos 

kurie gali būti kompensuojami laisvalaikiu. 

Mažiau atspariems žmonėms gali 

būti naudinga perplanuoti darbo 

vietą ir atlikti kitas prevencines 

priemones. 

 

3 
 

50 - 
<100 
taškų 

 

Iš esmės 

padidėjęs 

a) Fizinė perkrova taip pat galima normaliai atspariems 

žmonėms. 

b) sutrikimai (skausmas), galbūt įskaitant disfunkciją, 

daugeliu atvejų grįžtami, be morfologinių pasireiškimai 

Reikėtų apsvarstyti darbo vietos 

pertvarkymą ir kitas prevencines 

priemones. 

 

4 
 

≥100 
taškų 

 

aukštas 

a) Tikėtina fizinė perkrova. 

b) ryškesni sutrikimai ir/ar disfunkcijos, patologinės reikšmės 

struktūriniai pažeidimai 

Būtinos darbo vietos pertvarkymo 

priemonės. Reikėtų apsvarstyti kitas 

prevencines priemones. 

* Ribos tarp rizikos diapazonų yra nepakitusios dėl individualių darbo metodų ir veikimo sąlygų. Todėl klasifikacija gali būti 

laikoma tik orientacine pagalba. Iš esmės reikia daryti prielaidą, kad fizinės perkrovos tikimybė padidės didėjant rizikos balams. 

 

 

Tyrimą atliko  

Rita Černulienė 
(Lietuvos ergonomikos asociacijos pažymėjimas  

A Nr. 005, 2014-04-25, reg. Nr. 05)  
 



 

Stadiono g. 16, LT-92271 Klaipėda, tel. +370 648 54777, el. p. info@saugana.lt 

Vilkpėdės g. 20A, LT-03151 Vilnius, tel. +370 600 04499, el. p. vilnius@saugana.lt 

 

DARBO POZOS TYRIMO PROTOKOLAS 

 

2022 m. gruodžio 2 d. Nr. E-1  

 

Įmonė: Palangos m. socialinių paslaugų centro Šventosios padalinys, Žuvėdrų g. 4-2, Šventoji 

 

1. Darbas su kompiuteriu: 

 

 
 

Tyrimus atliko 

Profesinės rizikos vertinimo specialistė Rita Černulienė 
(Lietuvos ergonomikos asociacijos pažymėjimas  

A Nr. 005, 2014-04-25, reg. Nr. 05) 
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DARBO POZOS TYRIMO PROTOKOLAS 

 

2022 m. gruodžio 2 d. Nr. E-4  

 

Įmonė: Palangos m. socialinių paslaugų centro Šventosios padalinys, Žuvėdrų g. 4-2, Šventoji 

 

1. Psichologo darbo vieta, dirbant su paslaugų gavėjais: 

 

 
 

Tyrimus atliko 

Profesinės rizikos vertinimo specialistė Rita Černulienė 
(Lietuvos ergonomikos asociacijos pažymėjimas  

A Nr. 005, 2014-04-25, reg. Nr. 05) 
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DARBO POZOS TYRIMO PROTOKOLAS 

 

2022 m. gruodžio 2 d. Nr. E-5  

 

Įmonė: Palangos m. socialinių paslaugų centro Šventosios padalinys, Žuvėdrų g. 4-2, Šventoji 

 

1. Slaugytojo darbo vieta, dirbant su paslaugų gavėjais: 

 

 
Tyrimus atliko 

Profesinės rizikos vertinimo specialistė Rita Černulienė 
(Lietuvos ergonomikos asociacijos pažymėjimas  

A Nr. 005, 2014-04-25, reg. Nr. 05) 
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DARBO POZOS TYRIMO PROTOKOLAS 

 

2022 m. gruodžio 2 d. Nr. E-6  

 

Įmonė: Palangos m. socialinių paslaugų centro Šventosios padalinys, Žuvėdrų g. 4-2, Šventoji 

 

1. Kineziterapeuto darbo vieta, dirbant su paslaugų gavėjais: 

 

 
Tyrimus atliko 

Profesinės rizikos vertinimo specialistė Rita Černulienė 
(Lietuvos ergonomikos asociacijos pažymėjimas  

A Nr. 005, 2014-04-25, reg. Nr. 05) 
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1 iš 4 

 

 

FIZINIŲ VEIKSNIŲ TYRIMO PROTOKOLAS  

 

2022 m. gruodžio 2 d.   Nr. F-1 

 

Užsakovas: Palangos m. Socialinių paslaugų centro Šventosios padalinys, Žuvėdrų g. 4-2, Šventoji 

 

Fizinis veiksnys – veiksnys, kuris kelia pavojų dėl netinkamo darbo vietos įrengimo, darbo priemonių, jų judančių dalių, kėlimo įrangos, keliamo 

krovinio, transporto priemonių, krentančių daiktų fizinio poveikio, taip pat dėl galimo sprogimo, gaisro, statinių stabilumo ir tvirtumo neužtikrinimo. 

Žalos tikimybė – labai mažai tikėtina/ mažai tikėtina/ tikėtina/ labai tikėtina. 

Žalos sveikatai sunkumas – maža žala/ vidutinė žala/ didelė žala. 

 

1.       Pareigybė/ veiklos aprašymas – Socialinis darbuotojas / užsiėmimų vedimas, darbas su aštriais daiktais: 

Eil. 

Nr. 

Galimi pavojai/ rizikos 

(aprašymas) 

Žalos 

tikimybė  

Žalos 

sveikatai 

sunkumas 

Rizikos 

įvertinimas 

Taikomos prevencijos 

priemonės 

Liekamosios 

rizikos dydis ir 

priimtinumas 

Papildomos 

reikalingos 

įgyvendinti 

priemonės 

1. Darbo vietos įrengimas (erdvė, 

darbo priemonių išdėstymas) – 

sužeidimas 

Labai mažai 

tikėtina 

Maža žala Labai maža 

rizika, priimtina 

Erdvės darbuotojams yra 

pakankamai, durys tvarkingos, 

grindų danga lygi. Darbo 

priemonės išdėstytos 

tvarkingai. 

Labai maža 

rizika, priimtina 

- 

2. Darbo priemonės – sužeidimas Mažai 

tikėtina 

Maža žala Maža rizika, 

Toleruotina 

Darbo priemonės tvarkingos, 

ergonomiškos, darbuotojai 

instruktuoti dirbti pagal 

gamintojo pateiktas darbo 

instrukcijas 

Labai maža 

rizika, priimtina 

- 

3. Elektros pavojus – sužeidimas Labai mažai 

tikėtina 

Didelė žala Vidutinė rizika, 

toleruotina 

Darbuotojai instruktuoti ir 

apmokyti elektrosaugos 

klausimais. Elektros 

Labai maža 

rizika, priimtina 

- 



2 iš 4 

 

instaliacija ir naudojami 

elektriniai prietaisai vizualiai 

tvarkingi, elektros spintos 

uždarytos 

4. Žmogaus slydimo, suklupimo, 

užkliuvimo kritimo pavojus – 

susižeidimas 

Mažai 

tikėtina 

Vidutinė žala Maža rizika, 

toleruotina 

Patapų grindys tvarkingos, 

valomos 

Labai maža 

rizika, priimtina 

- 

5. Darbas su rankinėmis darbo 

priemonėmis, žirklėmis, peiliu 

- įsipjovimas 

Mažai 

tikėtina 

Maža žala Maža rizika, 

toleruotina 

Darbuotojai apmokyti dirbti, 

bet kartais dėl skubėjimo ar 

neatsargumo gali įsipjauti 

Labai maža 

rizika, 

priimtina, nuolat 

primenant dėl 

atsargumo ir 

neskubėjimo 

- 

6.  Gaisro pavojus - apdeginimas Mažai 

tikėtina 

Vidutinė žala Maža rizika, 

toleruotina 

Gesintuvas patikrintas, 

darbuotojai instruktuoti 

gaisrinės saugos klausimais 

Labai maža 

rizika, priimtina 

- 

 

 

2.       Pareigybė/ veiklos aprašymas – Socialinis darbuotojas, individualios priežiūros darbuotojas/ darbas su kompiuteriu kabinete:  

Eil. 

Nr. 

Galimi pavojai/ rizikos 

(aprašymas) 

Žalos 

tikimybė  

Žalos 

sveikatai 

sunkumas 

Rizikos 

įvertinimas 

Taikomos prevencijos 

priemonės 

Liekamosios 

rizikos dydis ir 

priimtinumas 

Papildomos 

reikalingos 

įgyvendinti 

priemonės 

1. Darbo vietos įrengimas (erdvė, 

darbo priemonių išdėstymas) – 

sužeidimas 

Labai mažai 

tikėtina 

Maža žala Labai maža 

rizika, priimtina 

Erdvės darbuotojui yra 

minimaliai, durys 

tvarkingos, grindų danga 

lygi. Darbo priemonės 

išdėstytos tvarkingai 

Labai maža 

rizika, priimtina 

- 

2. Darbo priemonės – sužeidimas Mažai 

tikėtina 

Maža žala Maža rizika, 

Toleruotina 

Darbo priemonės 

tvarkingos, ergonomiškos, 

darbuotojai apmokyti dirbti 

pagal gamintojo pateiktas 

darbo instrukcijas 

Labai maža 

rizika, priimtina 

- 

3. Elektros pavojus – sužeidimas Labai mažai 

tikėtina 

Didelė žala Vidutinė rizika, 

toleruotina 

Darbuotojai instruktuoti ir 

apmokyti elektrosaugos 

klausimais. Elektros 

Labai maža 

rizika, priimtina 

- 



3 iš 4 

 

instaliacija ir naudojami 

elektriniai prietaisai 

vizualiai tvarkingi,  

4. Žmogaus slydimo, suklupimo, 

užkliuvimo kritimo pavojus – 

susižeidimas 

Mažai 

tikėtina 

Vidutinė žala Maža rizika, 

toleruotina 

Grindys nuolat sausinamos 

po skysčių išsiliejimo, 

prižiūrimos, laidai tvarkingi 

Labai maža 

rizika, priimtina 

- 

5.  Gaisro pavojus - apdeginimas Mažai 

tikėtina 

Vidutinė žala Maža rizika, 

toleruotina 

Gesintuvas patikrintas,  

neužstatyta vieta, 

darbuotojai instruktuoti 

gaisrinės saugos klausimais 

Labai maža 

rizika, priimtina 

- 

 

 

3.       Pareigybė/ veiklos aprašymas – Psichologas/ Slaugytojas/ Kineziterapeutas/ darbas su paslaugų gavėjais: 

Eil. 

Nr. 

Galimi pavojai/ rizikos 

(aprašymas) 

Žalos 

tikimybė  

Žalos 

sveikatai 

sunkumas 

Rizikos 

įvertinimas 

Taikomos prevencijos 

priemonės 

Liekamosios 

rizikos dydis ir 

priimtinumas 

Papildomos 

reikalingos 

įgyvendinti 

priemonės 

1. Darbo vietos įrengimas (erdvė, 

darbo priemonių išdėstymas) - 

susižeidimas 

Labai 

mažai 

tikėtina 

Maža žala Labai maža 

rizika, priimtina 

Erdvės darbuotojui yra 

pakankamai, durys 

tvarkingos, grindų danga 

lygi. Darbo priemonės 

išdėstytos tvarkingai 

Labai maža 

rizika, priimtina 

- 

2. Žmogaus slydimo, suklupimo, 

kritimo pavojus (kai kur 

žmogus gali užkliūti eidamas 

(už kilimėlio, laido ar kito 

daikto tame pačiame 

lygmenyje) – susižeidimas 

Mažai 

tikėtina 

Maža žala Maža rizika, 

toleruotina 

Darbuotojai apmokyti ir 

instruktuoti 

Labai maža 

rizika, priimtina 

- 

3.  Gaisro pavojus - apdeginimas Mažai 

tikėtina 

Vidutinė 

žala 

Maža rizika, 

toleruotina 

Gesintuvas patikrintas, vieta 

neužstatyta, darbuotojai 

instruktuoti gaisrinės saugos 

klausimais 

Labai maža 

rizika, priimtina 

- 

 



4 iš 4 

 

4.       Pareigybė/ veiklos aprašymas – Individualios priežiūros darbuotojas/ patalpų valymas, darbas su cheminėmis medžiagomis, kliento asmens higienos 

darbai ir kt.:  

Eil. 

Nr. 

Galimi pavojai/ rizikos 

(aprašymas) 

Žalos 

tikimybė  

Žalos 

sveikatai 

sunkumas 

Rizikos 

įvertinimas 

Taikomos prevencijos 

priemonės 

Liekamosios 

rizikos dydis ir 

priimtinumas 

Papildomos 

reikalingos 

įgyvendinti 

priemonės 

1. Darbo vietos įrengimas (erdvė, 

darbo priemonių išdėstymas) – 

buitinių priemonių laikymas – 

sandėliukas - susižeidimas 

Labai 

mažai 

tikėtina 

Maža žala Labai maža 

rizika, priimtina 

Darbo patalpa įrengta 

tvarkingai 

Labai maža rizika, 

priimtina 

- 

2. Darbo priemonės (valymo 

įrankiai ir priemonės) - 

sužeidimas 

Labai 

mažai 

tikėtina 

Maža žala Labai maža 

rizika, priimtina 

Darbo priemonės tvarkingos, 

ergonomiškos 

Labai maža rizika, 

priimtina 

- 

3. Žmogaus slydimo, suklupimo, 

kritimo pavojus (kai kur 

žmogus gali užkliūti eidamas 

(už daikto tame pačiame lygme-

nyje ar paslysti dėl slidžios 

grindų dangos) – susižeidimas 

Mažai 

tikėtina 

Maža žala Maža rizika, 

toleruotina 

Darbuotojai apmokyti ir 

instruktuoti dėl saugaus 

darbo; grindys gerai 

sausinamos po valymo 

Labai maža rizika, 

priimtina 

- 

4. Darbas su cheminėmis 

medžiagomis – cheminiai 

nudegimai, apsinuodijimas 

Mažai 

tikėtina 

Maža žala Maža rizika, 

toleruotina 

Darbuotojai apmokyti ir 

instruktuoti darbui su 

cheminėmis medžiagomis; 

išduotos asmeninės apsaugos 

priemonės (pirštinės, 

prijuostė) 

Labai maža rizika, 

priimtina 

- 

5.  Gaisro pavojus - apdeginimas Mažai 

tikėtina 

Vidutinė 

žala 

Maža rizika, 

toleruotina 

Gesintuvas patikrintas, vieta 

neužstatyta, darbuotojai 

instruktuoti gaisrinės saugos 

klausimais 

Labai maža rizika, 

priimtina 

- 

6.  Krovinio pernešimas – raumenų 

patempimas  

Mažai 

tikėtina 

Maža žala Maža rizika, 

toleruotina 

Darbuotojai apmokyti ir žino 

saugaus krovinių kėlimo 

rankomis reikalavimus 

Labai maža rizika, 

priimtina 

- 

 

Tyrimus atliko 

PRV specialistė Rita Černulienė 

 



 

Darbo vietos pavadinimas: Šventosios padalinys, Žuvėdrų g. 4-2, Šventoji

Profesija/pareigos: visi darbuotojai

Tyrimas atliktas darbuotojams užpildant „Streso darbe įvertinimo anketa“

Tyrimo rezultatai: (darbuotojai į klausimus atsakė 2022-12-01)

Lytis

Atsakiusiųjų 

skaičius

Atsakiusiųjų 

procentas

moteris 7 100,00%

vyras 0 0,00%

7 100,0%

Amžiaus grupė

Atsakiusiųjų 

skaičius

Atsakiusiųjų 

procentas

mažiau nei 25 m. 0 0,0%

25-34 m. 1 14,3%

35-44 m. 1 14,3%

45-54 m. 2 28,6%

55-59 m. 1 14,3%

daugiau nei 60 m. 2 28,6%

7 100,0%

Išsilavinimas

Atsakiusiųjų 

skaičius

Atsakiusiųjų 

procentas

Pagrindinis 0 0,0%

Vidurinis 1 14,3%

Profesinis 1 14,3%

Aukštasis 

neuniversitetinis 0 0,0%

Aukštasis 

universitetinis 5 71,4%

7 100,0%

Klausimai/ 

atsakymai

Atsakiusiųjų 

skaičius

Atsakiusiųjų 

procentas
Vertinimo skalė

Atsakymų 

suma
Vidurkis

I. DARBO SĄLYGOS:

1. Ar Jūs jaučiate pastovų nuovargį dėl savo darbo naktinėje pamainoje?
niekada (aš nedirbu 

naktinėje 7 100,0% 1 7

Užsakovas: Palangos miesto Socialinių pasalugų centras

Norminis dokumentas: “Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai”,

patvirtinti LR Sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2005-08-24 įsakymu Nr. V-669/A1-241 (Žin. 2005, Nr. 105-3897)

PSICHOSOCIALINIŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ TYRIMO PROTOKOLAS

2023 m. sausio 4 d. Nr. P-1

Stadiono g. 16, LT-92271 Klaipėda, tel. +370 648 54777, el. p. info@saugana.lt

Vilkpėdės g. 20A, LT-03151 Vilnius, tel. +370 600 04499, el. p. vilnius@saugana.lt

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SAUGANA“

Puslapių 1 iš 8



retai jaučiu 0 0,0% 2 0

kartais jaučiu 0 0,0% 3 0

dažnai jaučiu 0 0,0% 4 0

visada jaučiu 0 0,0% 5 0

7 7 1,00

2. Ar Jūs jaučiate pastovų nuovargį dėl pamaininio darbo dienomis?
niekada (aš nedirbu 

pamainomis) 7 100,0% 1 7

retai jaučiu 0 0,0% 2 0

kartais jaučiu 0 0,0% 3 0

dažnai jaučiu 0 0,0% 4 0

visada jaučiu 0 0,0% 5 0

7 7 1,00

niekada 3 42,9% 1 3

retai 3 42,9% 2 6

kartais 1 14,3% 3 3

dažnai 0 0,0% 4 0

visada 0 0,0% 5 0

7 12 1,71

4. Ar Jūs jaučiate diskomfortą dėl privalomo asmens apsaugos priemonių (AAP) dėvėjimo?

niekada (man 

neprivalomos AAP) 4 57,1% 1 4

retai jaučiu 2 28,6% 2 4

kartais jaučiu 1 14,3% 3 3

dažnai jaučiu 0 0,0% 4 0

visada jaučiu 0 0,0% 5 0

7 11 1,57

Vidurkis 1,3

II. DARBO REIKALAVIMAI:

5. Ar Jūs priverstas skubėti, kad laiku padarytumėte darbą?

niekada 1 14,3% 1 1

retai 4 57,1% 2 8

kartais 1 14,3% 3 3

dažnai 1 14,3% 4 4

visada 0 0,0% 5 0

7 16 2,29

6. Ar Jūs vėluojate atlikti savo darbus?

niekada 2 28,6% 1 2

retai 4 57,1% 2 8

kartais 1 14,3% 3 3

dažnai 0 0,0% 4 0

visada 0 0,0% 5 0

7 13 1,86

7. Ar Jums atrodo, kad darbo turite gerokai daugiau nei praktiškai įmanoma padaryti?

visai ne 2 28,6% 1 2

labai retai 3 42,9% 2 6

kartais 2 28,6% 3 6

dažnai 0 0,0% 4 0

beveik visada 0 0,0% 5 0

7 14 2,00

8. Ar dirbant jaučiate nervinę įtampą?

visai ne 0 0,0% 1 0

šiek tiek 3 42,9% 2 6

pakankamai 4 57,1% 3 12

jaučiu 0 0,0% 4 0

labai jaučiu 0 0,0% 5 0

7 18 2,57

9. Ar jaučiate nuovargį dėl darbe patiriamo fizinio krūvio?

nėra fizinio krūvio 3 42,9% 1 3

3. Ar turite sveikatos nusiskundimų dėl darbe esamų fizikinių, cheminių, biologinių, ergonominių, fizinių 

veiksnių?

Puslapių 2 iš 8



šiek tiek 4 57,1% 2 8

pakankamai 0 0,0% 3 0

labai jaučiu 0 0,0% 4 0

esu fiziškai 

pervargęs 0 0,0% 5 0

7 11 1,57

10. Ar jaučiate, kad Jūsų darbovietė yra Jums labai svarbi?

labai didele dalimi 0 0,0% 1 0

didele dalimi 3 42,9% 2 6

iš dalies 3 42,9% 3 9

maža dalimi 0 0,0% 4 0

labai maža dalimi 1 14,3% 5 5

7 20 2,86

11. Ar Jums aišku, už ką esate darbe atsakingas?

labai aišku 1 14,3% 1 1

aišku 4 57,1% 2 8

daugiau mažiau 2 28,6% 3 6

nevisai 0 0,0% 4 0

neaišku 0 0,0% 5 0

7 15 2,14

12. Ar Jūs tiksliai žinote, ko darbe iš jūsų tikimasi?

labai didele dalimi 0 0,0% 1 0

didele dalimi 6 85,7% 2 12

iš dalies 1 14,3% 3 3

maža dalimi 0 0,0% 4 0

labai maža dalimi 0 0,0% 5 0

7 15 2,14

13. Ar gaunate visą reikiamą informaciją, kuri padėtų gerai atlikti darbą?

labai didele dalimi 2 28,6% 1 2

didele dalimi 3 42,9% 2 6

iš dalies 2 28,6% 3 6

maža dalimi 0 0,0% 4 0

visai negaunu 0 0,0% 5 0

7 14 2,00

14. Ar galite pats įvertinti, kada Jūsų darbas atliktas gerai ar blogai?

visada 0 0,0% 1 0

dažnai 6 85,7% 2 12

kartais 0 0,0% 3 0

retai 1 14,3% 4 4

niekada 0 0,0% 5 0

7 16 2,29

niekada 0 0,0% 1 0

retai 5 71,4% 2 10

kartais 2 28,6% 3 6

dažnai 0 0,0% 4 0

visada 0 0,0% 5 0

7 16 2,29

16. Ar paskutiniu metu jaučiatės neįprastai pavargęs?

niekada 0 0,0% 1 0

retai 3 42,9% 2 6

kartais 4 57,1% 3 12

dažnai 0 0,0% 4 0

visada 0 0,0% 5 0

7 18 2,57

17. Ar esate nervingas?

niekada 0 0,0% 1 0

retai 2 28,6% 2 4

kartais 5 71,4% 3 15

dažnai 0 0,0% 4 0

15. Ar jaučiate įtampą dėl to, kad galite darbe atsitiktinai sugadinti kokią nors vertingą aparatūrą ar darbo 

rezultatą?

Puslapių 3 iš 8



visada 0 0,0% 5 0

7 19 2,71

18. Ar Jums sunku susikaupti?

niekada 0 0,0% 1 0

retai 5 71,4% 2 10

kartais 2 28,6% 3 6

dažnai 0 0,0% 4 0

visada 0 0,0% 5 0

7 16 2,29

visai nejaučiu 2 28,6% 1 2

truputį jaučiu 5 71,4% 2 10

ganėtinai jaučiu 0 0,0% 3 0

jaučiu 0 0,0% 4 0

labai jaučiu 0 0,0% 5 0

7 12 1,71

20. Ar prailginta darbo dienos trukmė sukelia Jums stresinę būseną?

niekada (darbo 

diena neprailginta) 6 85,7% 1 6

labai retai 0 0,0% 2 0

kartais 1 14,3% 3 3

dažnai 0 0,0% 4 0

labai dažnai 0 0,0% 5 0

7 9 1,29

Vidurkis 2,1

III. DARBO ORGANIZAVIMAS:

21. Kaip Jūs vertinate asmeninio ir darbinio gyvenimo pusiausvyrą?

labai gera 1 14,3% 1 1

gera 2 28,6% 2 4

sunku pasakyti 4 57,1% 3 12

bloga 0 0,0% 4 0

labai bloga 0 0,0% 5 0

7 17 2,43

22. Ar jaučiate darbo neužtikrintumą (pvz.: laikinos darbo sutartys)?

niekada 6 85,7% 1 6

retai 0 0,0% 2 0

kartais 1 14,3% 3 3

dažnai 0 0,0% 4 0

visada 0 0,0% 5 0

7 9 1,29

23. Ar jaučiatės diskriminuojamas dėl savo amžiaus?

niekada 7 100,0% 1 7

retai 0 0,0% 2 0

kartais 0 0,0% 3 0

dažnai 0 0,0% 4 0

visada 0 0,0% 5 0

7 7 1,00

24. Ar savo darbe esate iš anksto informuojamas(-a) apie būsimus sprendimus, pokyčius, ateities planus?

labai didele dalimi 0 0,0% 1 0

didele dalimi 6 85,7% 2 12

iš dalies 1 14,3% 3 3

maža dalimi 0 0,0% 4 0
visai 

neinformuojamas 0 0,0% 5 0

7 15 2,14

25. Ar Jūsų šeima (draugas) vertina Jūsų darbą?

neturiu šeimos 

(draugo) 0 0,0% 1 0

labai 4 57,1% 2 8

ganėtinai 3 42,9% 3 9

mažai 0 0,0% 4 0

19. Stresas – tai tokia situacija, kai jaučiama įtampa, nuovargis, irzlumas, nerimas, dėl to naktį sunku 

užmigti. Ar Jūs jaučiate tokio pobūdžio stresą šiomis dienomis?

Puslapių 4 iš 8



visai ne 0 0,0% 5 0

7 17 2,43

26. Ar Jūs turite galimybę išmokti naujų dalykų dirbdamas savo darbą?

labai didele dalimi 0 0,0% 1 0

didele dalimi 6 85,7% 2 12

iš dalies 1 14,3% 3 3

maža dalimi 0 0,0% 4 0

labai maža dalimi 0 0,0% 5 0

7 15 2,14

27. Ar darbe su Jumis elgiamasi teisingai?

labai didele dalimi 2 28,6% 1 2

didele dalimi 3 42,9% 2 6

iš dalies 2 28,6% 3 6

maža dalimi 0 0,0% 4 0

labai maža dalimi 0 0,0% 5 0

7 14 2,00

28. Ar Jūs jaučiate nepasitenkinimą dėl atlyginimo dydžio ir Jūsų atliekamo darbo neatitikimo?

nejaučiu, mano 

atlyginimas atitinka 

atliekamą darbą 2 28,6% 1 2

truputį jaučiu 2 28,6% 2 4

ganėtinai jaučiu 3 42,9% 3 9

jaučiu 0 0,0% 4 0
labai jaučiu, 

atlyginimas visiškai 

neatitinka 

atliekamo darbo 

apimties 0 0,0% 5 0

7 15 2,14

niekada nejaučiu 

(dirbu su 

kolegomis) 3 42,9% 1 3

labai retai jaučiu 2 28,6% 2 4

kartais jaučiu 2 28,6% 3 6

dažnai jaučiu 0 0,0% 4 0

labai dažnai jaučiu 0 0,0% 5 0

7 13 1,86

aš neaptarnauju kitų 

žmonių 0 0,0% 1 0

nejaučiu įtampos, 

kai aptarnauju 

žmones 4 57,1% 2 8

truputį jaučiu 3 42,9% 3 9

ganėtinai jaučiu 0 0,0% 4 0

labai jaučiu 0 0,0% 5 0

7 17 2,43

Vidurkis 2,0

IV. DARBO TURINYS:

31. Ar atsižvelgiama į jūsų nuomonę darbo klausimais?

labai 0 0,0% 1 0

dažniausiai labai 3 42,9% 2 6

ganėtinai 2 28,6% 3 6

mažai 2 28,6% 4 8

nė kiek 0 0,0% 5 0

7 20 2,86

32. Ar Jūs galite daryti įtaką Jums skiriamo darbo kiekiui (krūviui)?

visada 0 0,0% 1 0

dažnai 3 42,9% 2 6

29. Ar jaučiate diskomfortą dėl Jūsų darbo pobūdžio, kai dirbate vienas (izoliuotai) ir neturite galimybės 

bendrauti su kolegomis? 

30. Ar Jūs jaučiate nervinę įtampą dėl Jūsų darbo,  susijusio su kitų žmonių aptarnavimu, mokymu, gydymu, 

bendravimu? 

Puslapių 5 iš 8



kartais 1 14,3% 3 3

retai 2 28,6% 4 8

niekada 1 14,3% 5 5

7 22 3,14

33. Ar jaučiate, kad darbe iš tiesų kažką padarote rezultatyvaus?

visada 1 14,3% 1 1

dažnai 6 85,7% 2 12

kartais 0 0,0% 3 0

retai 0 0,0% 4 0

niekada 0 0,0% 5 0

7 13 1,86

34. Ar monotoniškas Jūsų darbas?

visai ne 6 85,7% 1 6

šiek tiek 1 14,3% 2 2

pakankamai 0 0,0% 3 0

monotoniškas 0 0,0% 4 0

labai monotoniškas 0 0,0% 5 0

7 8 1,14

35. Ar manote, kad Jūsų darbas svarbus?

labai svarbus 3 42,9% 1 3

svarbus 3 42,9% 2 6

sunku pasakyti 1 14,3% 3 3

nelabai svarbus 0 0,0% 4 0

visiškai ne 0 0,0% 5 0

7 12 1,71

36. Ar Jūs patenkintas savo dabartiniu darbu?

visiškai patenkintas 0 0,0% 1 0

patenkintas 4 57,1% 2 8

nei patenkintas, nei 

nepatenkintas 3 42,9% 3 9

nepatenkintas 0 0,0% 4 0

visiškai 

nepatenkintas 0 0,0% 5 0

7 17 2,43

Vidurkis 2,2

37. Kaip dažnai įstaigos/įmonės vadovas yra pasiruošęs išklausyti Jūsų problemas, susijusias su darbu?

nebuvo poreikio 1 14,3% 0 0

visada 2 28,6% 1 2

dažnai 2 28,6% 2 4

kartais 2 28,6% 3 6

retai 0 0,0% 4 0

niekada 0 0,0% 5 0

7 12 1,71

38. Kaip dažnai Jūs gaunate pagalbą ir palaikymą iš įstaigos/įmonės vadovo?

nebuvo poreikio 1 14,3% 0 0

visada 2 28,6% 1 2

dažnai 2 28,6% 2 4

kartais 2 28,6% 3 6

retai 0 0,0% 4 0

niekada 0 0,0% 5 0

7 12 1,71

39. Ar teko iš įstaigos/įmonės vadovo patirti „spaudimą“ išeiti iš darbo savo noru?

neteko 6 85,7% 1 6

„spaudimą“ truputį 

jaučiau 1 14,3% 2 2

„spaudimą“ 

ganėtinai jaučiau 0 0,0% 3 0

V. DARBUOTOJŲ TARPUSAVIO SANTYKIAI IR (AR) SANTYKIAI SU DARBDAVIU IR (AR) 

TREČIAISIAIS ASMENIMIS:

Puslapių 6 iš 8



„spaudimą“ stipriai 

jaučiau 0 0,0% 4 0

įvyko dideli 

konfliktai 0 0,0% 5 0

7 8 1,14

40. Kaip dažnai tiesioginis vadovas yra pasiruošęs išklausyti Jūsų problemas, susijusias su darbu?

visada 2 28,6% 1 2

dažnai 3 42,9% 2 6

kartais 2 28,6% 3 6

retai 0 0,0% 4 0

niekada 0 0,0% 5 0

7 14 2,00

41. Kaip dažnai Jūs gaunate pagalbą ir palaikymą iš tiesioginio vadovo?

visada 2 28,6% 1 2

dažnai 0 0,0% 2 0

kartais 5 71,4% 3 15

retai 0 0,0% 4 0

niekada 0 0,0% 5 0

7 17 2,43

42. Ar Jūsų bendradarbiai gerai sugyvena darbe?

labai gerai 0 0,0% 1 0

gerai 5 71,4% 2 10

patenkinamai 2 28,6% 3 6

yra kai kurių 

problemų 0 0,0% 4 0

blogai (įtampa, 

barniai ir t.t.) 0 0,0% 5 0

7 16 2,29

ne, neteko 6 85,7% 1 6

taip, keletą kartų 1 14,3% 2 2

taip, kas savaitę 0 0,0% 3 0

taip, kas mėnesį 0 0,0% 4 0

taip, kasdien 0 0,0% 5 0

7 8 1,14

44. Ar per pastaruosius 6 mėnesius Jums teko darbovietėje patirti fizinį smurtą?

ne, neteko 7 100,0% 1 7

taip, keletą kartų 0 0,0% 2 0

taip, kas savaitę 0 0,0% 3 0

taip, kas mėnesį 0 0,0% 4 0

taip, kasdien 0 0,0% 5 0

7 7 1,00

45. Ar per pastaruosius 6 mėnesius Jums teko darbovietėje patirti psichologinį smurtą?

ne, neteko 4 57,1% 1 4

taip, keletą kartų 3 42,9% 2 6

taip, kas savaitę 0 0,0% 3 0

taip, kas mėnesį 0 0,0% 4 0

taip, kasdien 0 0,0% 5 0

7 10 1,43

ne, neteko 4 57,1% 1 4

taip, keletą kartų 3 42,9% 2 6

taip, kas savaitę 0 0,0% 3 0

taip, kas mėnesį 0 0,0% 4 0

taip, kasdien 0 0,0% 5 0

7 10 1,43

47. Ar jaučiatės nesuprasti ir neįvertinti savo kolegų?

visai ne 2 28,6% 1 2

labai retai 4 57,1% 2 8

kartais 1 14,3% 3 3

dažnai 0 0,0% 4 0

46. Ar per pastaruosius 6 mėnesius Jums teko darbovietėje patirti erzinimą (iš bendradarbių, klientų)?

43. Ar per pastaruosius 6 mėnesius Jums teko darbovietėje patirti nepageidaujamą seksualinį dėmesį 

(priekabiavimą)?

Puslapių 7 iš 8



beveik visada 0 0,0% 5 0

7 13 1,86

48. Ar Jūsų atliekamas darbas yra vadovybės pripažįstamas ir vertinamas?

labai didele dalimi 2 28,6% 1 2

didele dalimi 5 71,4% 2 10

iš dalies 0 0,0% 3 0

maža dalimi 0 0,0% 4 0

labai maža dalimi 0 0,0% 5 0

7 12 1,71

49. Ar žmonės Jus erzina?

niekada 0 0,0% 1 0

retai 7 100,0% 2 14

kartais 0 0,0% 3 0

dažnai 0 0,0% 4 0

visada 0 0,0% 5 0

7 14 2,00

50. Ar dėl konkurencijos tarp darbuotojų jaučiatės neužtikrintai dėl savo darbo?

nėra konkurencijos 3 42,9% 1 3

retai 4 57,1% 2 8

kartais 0 0,0% 3 0

dažnai 0 0,0% 4 0

visada 0 0,0% 5 0

7 11 1,57

Vidurkis 1,8

modernizuojant 

darbo vietą 

(kompiuterį, baldus 

ir kt.) - 1 14,3%

įdiegiant naujus IT 

sprendimus - 0 0,0%

gerinant vidinę 

komunikaciją - 5 71,4%

perskirstant darbo 

funkcijas - 2 28,6%

kita: Paskirstant 

kabinetus
1 14,3%

Pasiūlymų neturi 1 14,3%

yra 6 85,7%

nėra 0 0,0%
kita: 

PSICHOLOGINIO 

SAUGUMO 

UŽTIKRINIMO 

komisija

1 14,3%

7

Tyrimo rezultatai susiję tik su tiriamąja vieta.

Tyrimus atliko

Profesinės rizikos vertinimo specialistė Rita Černulienė
(VGTU pažymėjimo A Nr. 07780)

Paramos poreikis. Ar yra darbovietėje asmuo, į kurį galima kreiptis pagalbos, patyrus bauginimą, smurtą?

Darbo gerinimo poreikis (galimi keli atsakymo variantai) Kaip pagerinti jūsų darbą?

Puslapių 8 iš 8



PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMUI NAUDOTOS 
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