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Anotacija 

Straipsnyje pagrindžiama profesinės rizikos vertinimo svarba užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą, 
aptariamas teisinis reglamentavimas. Analizuojama profesinės rizikos vertinimo organizavimo patirtis ir problemos 
Klaipėdos regiono įmonėse. Nustatyta, kad profesinės rizikos vertinimą įmonėse dažniausiai vykdo specializuotos 
profesinės rizikos veiksnių tyrimo įstaigos, kadangi įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialistams tam 
nepakanka laiko ir žinių. 

Reikšminiai žodžiai: ergonomika, pavojus, rizikos veiksniai, rizikos vertinimas. 

 
Abstract 

The article emphasizes the importance of occupational hazard assessment to ensure the safety of employees and 
their health, also it discusses the legal regulation. The experience of occupational risk assessment and the problems of 
companies of Klaipeda region are analyzed. It was found that most of the occupational risk assessment in companies is 
carried out by specialized institutions of occupational risk factors research, because the specialists of occupational 
safety and health services have not enough the time or knowledge.  

Key words: ergonomics, hazard, risk factors, risk assessment.  

 

Įvadas 

 

Darbuotojų sauga ir sveikata – visos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe 
išsaugoti skirtos prevencinės priemonės, kurios naudojamos ar planuojamos visuose įmonės veiklos 
etapuose, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma 
sumažinta. Profesinė rizika – traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo galimybė dėl 
kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnio (veiksnių) poveikio (Lietuvos Respublikos 
darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, 2003). Nors per paskutinius penkerius metus sunkių ir 
mirtinų traumų darbe Lietuvoje sumažėjo dvigubai, tačiau bendras užregistruotų nelaimingų 
atsitikimų darbe skaičius – 2675 atvejai arba 244,3 atvejo 100 tūkst. dirbančiųjų rodo šalies įmonėse 
egzistuojančią profesinę riziką (Ataskaita.... http://www.vdi.lt/index.php?1716170122).  

Ypatingas dėmesys profesinės rizikos prevencijai atsispindi Europos saugos ir sveikatos darbe 
agentūros (toliau – EU-OSHA) veikloje ir pranešimuose: „Kiekvienais metais milijonai žmonių 
Europos Sąjungoje susižeidžia dirbdami ar jų sveikatai padaroma didelė žala darbo vietose. Būtent 
todėl rizikos vertinimas yra svarbiausias Europos požiūrio į nelaimingų atsitikimų darbe ir 
profesinių ligų prevenciją aspektas ir raktas į saugias darbo vietas”. 
(https://osha.europa.eu/lt/topics/riskassessment). Kaulų ir raumenų sistemos pažeidimai yra 
labiausiai paplitusi Europos Sąjungos darbuotojų sveikatos problema: nugaros skausmais skundžiasi 
25 %, o raumenų skausmais – 23 % darbuotojų (Podniece, 2008). Autorė teigia, kad labiausiai dėl 
šios problemos kenčia žemės ūkio ir statybos darbuotojai, tačiau problema būdinga visiems 
sektoriams. Dažniausiai su darbu susiję kaulų ir raumenų sistemos pažeidimai atsiranda ilgainiui, jų 
atsiradimo priežastys – tai pats darbas arba darbuotojo darbo aplinka 
(https://osha.europa.eu/lt/topics/msds). Daugelio problemų galima išvengti arba gerokai sumažinti 
jų skaičių, įvertinant darbo užduotis ir įdiegiant rizikos prevencijos priemones.  

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas įpareigoja įmonių vadovus 
vertinti profesinę riziką: „Darbdaviui atstovaujantis asmuo, įgyvendindamas darbdavio pareigą 
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sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais 
aspektais, organizuoja arba paveda darbdavio įgaliotam asmeniui organizuoti profesinės rizikos 
vertinimą ir tuo pagrindu įvertina (nustato) faktinę darbuotojų saugos ir sveikatos būklę įmonėje, 
padaliniuose ir atskirose darbo vietose. Nustačius, kad darbuotojų saugos ir sveikatos būklė 
neatitinka darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų, darbdaviui 
atstovaujantis asmuo organizuoja reikiamų priemonių parengimą ir įgyvendinimą“ (Lietuvos 
Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, 2003 su pakeitimais).  

Rizikos vertinimo tyrimai rodo, kad dauguma įmonių pačios netiria ir nevertina profesinės 
rizikos, nes trūksta žinių apie rizikos veiksnių tyrimo metodus (Jokantaitė, 2009). Kai įmonės 
pačios atlieka rizikos veiksnių vertinimą, dažniausiai tiria ergonominius, šiek tiek rečiau – 
fizikinius, o mažiausiai – psichosocialinius, biologinius, cheminius ir fizinius rizikos veiksnius 
(Šuvalova, 2008; Ptakauskienė, 2008; Kaminskas, Kubiliūtė, 2011). Šalies ūkio sektorių įmonių 
rizikos vertinimo būklė atsispindi Valstybinės darbo inspekcijos rengiamose kasmetinėse 
ataskaitose apie darbuotojų saugos ir sveikatos būklę bei darbo įstatymų vykdymą Lietuvos 
Respublikos įmonėse, įstaigose ir organizacijose. „Patikrintose įmonėse 1383 atvejais nustatytas 
1961 darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimas dėl profesinės rizikos vertinimo. Daugiau kaip pusę 
rizikos vertinimo pažeidimų sudaro organizaciniai klausimai“ (Ataskaita..., 2012). 
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1 pav. Rizikos vertinimo pažeidimai šalies ūkio sektorių įmonėse 2011 metais .Šaltinis: ataskaita apie darbuotojų 
saugos ir sveikatos būklę bei darbo įstatymų vykdymą Lietuvos Respublikos įmonėse, įstaigose ir organizacijose 2011 

metais. http://www.vdi.lt/index.php?1716170122) 
Fig 1. Violations with risk assessment at the enterprises of domestic economy sectors in 2011.  

Sourse: http://www.vdi.lt/index.php?1716170122) 
 

Ataskaitos duomenys (1 pav.) rodo, kad vertindamos profesinę riziką visų ūkio sektorių 
įmonės neišvengia organizacinių pažeidimų, kurie sudaro nuo 60,0 % (kasyba, karjerų 
eksploatavimas) iki 81,6 % (žemės ūkis). Analizuodamas rizikos vertinimo situaciją įmonėse, VDI 
Technikos ir normatyvų skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius V. Čenkus (2011) nurodė šias 
problemas ir trūkumus: visų pareigų perdavimas išorinėms tarnyboms, visiškas pasitikėjimas ir 
kontrolės nebuvimas; sisteminio požiūrio trūkumas; neišsamus vertinimas; maža numatomų rizikos 
prevencijos priemonių įvairovė. 
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Siekiant užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, būtina taikyti sisteminį požiūrį į rizikos 
prevenciją ir vertinimą, todėl profesinės rizikos vertinimo įmonėse organizavimo patirtis yra aktuali 
problema. Tyrimo objektas – profesinės rizikos vertinimo organizavimas Klaipėdos regiono 
įmonėse. Tyrimo tikslas – aptarti ir įvertinti profesinės rizikos vertinimo organizavimo patirtį ir 
problemas Klaipėdos regiono įmonėse.  

 
Tyrimo metodika  

 

Naudoti šie pagrindiniai tyrimų metodai: mokslinės literatūros, teisės aktų, informacijos 
šaltinių analizė ir sisteminimas, loginė lyginamoji analizė, apibendrinimas, kiekybinis (anketinės 
apklausos) ir kokybinis (pokalbio) metodas.  

Siekiant išsiaiškinti profesinės rizikos vertinimo organizavimo patirtį ir problemas, atlikta 
Klaipėdos regiono įmonių specialistų anketinė apklausa. Atrenkant respondentus nebuvo 
orientuojamasi į kurią nors įmonės veiklos sritį, kadangi visų ekonomikos sektorių įmonėse daugiau 
kaip pusę rizikos vertinimo pažeidimų sudaro organizaciniai klausimai (Atataskaita..., 
http://www.vdi.lt/index.php?1716170122). Tyrime dalyvavo dvidešimt penkios Klaipėdos regiono 
aplinkos tvarkymo, žemės ūkio, statybos, gamybos, švietimo, logistikos ir kitų paslaugų įmonės: 
UAB „Pamario restauratorius“, UAB „Ratransa“, UAB „Deglas“, UAB „Sigromas“, UAB „Pajūrio 
komunikacijos“, UAB „Hertel servic“, UAB „ALDASTA",  Klaipėdos turizmo mokykla, UAB  
„Techno verslas", UAB „Perdanga“, UAB „Pušų paunksnėje“, firma „Šiltas būstas“, AB „Kretingos 
grūdai“, UAB „Westtrans logistic“, UAB „Kaducėjus“, UAB „Frezijų puokštė“, UAB 
„Vingininkai“, UAB „Kontvainiai“, UAB „Bridimekso“, UAB „Litbroma“, UAB „Kustodas“, UAB 
„Transpakas“, UAB „Kancijus“, UAB „Edrija“, UAB „Klaipėdos montuotojas“. Anketa buvo 
siunčiama įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialistams, gauti duomenys 
susisteminti ir apibendrinti. Tyrimo klausimyno teiginiai suformuluoti šio straipsnio autorių, 
remiantis toliau pateikiama mokslinės literatūros ir teisės aktų analize. 

 
Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas 

 
Profesinės rizikos organizavimo teisinis reglamentavimo analizė. Rizikos įvertinimas – 

privaloma nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevencijos priemonė Europos Sąjungoje. 
Bendrieji rizikos prevencijos principai yra išdėstyti „Pagrindų direktyvos 89/39/EEC“ 6 straipsnyje: 
pirmiausia, vengti rizikos ir įvertinti rizikos veiksnius, kurių neįmanoma išvengti (Council Directive 
89/39/EEC...). Svarbus dokumentas, parengtas pagal Tarptautinės Darbo Organizacijos 
rekomendacijas, yra darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos standartas BS OSHAS18001:2007 
„Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Reikalavimai.“ Standarto aprašyme nurodoma, 
kad dokumentas skirtas organizacijoms, „kurios nori sukurti darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos 
sistemą, siekdamos pašalinti arba kiek įmanoma sumažinti riziką darbuotojams ir kitoms 
suinteresuotoms šalims, kurias galėtų veikti su organizacijų veikla susiję pavojai…“. Lietuvoje 
įregistruotą standartą LST 1977:2008 „Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. 
Reikalavimai (BS OSHAS18001:2007)“ įdiegusios įmonės nurodo, kad „padidėjo dėmesys 
nuolatinių rizikų įvertinimui ir valdymui“ (Pikturnienė, Juknienė, 2011). Tačiau standarto BS 
OHSAS 18001:2007 skyriaus „4.3. Planavimas“ poskyryje „4.3.1.  Pavojų identifikavimas, rizikos 
vertinimas ir valdymo priemonių nustatymas“ yra pateikiamos tik bendros principinės nuorodos, į 
ką turi būti atsižvelgta, taikant pavojų identifikavimo ir rizikos vertinimo procedūras ir metodus. 
Taigi, Europos Sąjungos teisės aktai ir tarptautinis darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos 
standartas nenustato konkrečių rizikos vertinimo organizavimo procedūrų. Praktinius rizikos 
vertinimo veiksmus reglamentuoja šalių nacionaliniai teisės aktai.  

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas įpareigoja įmonių vadovus 
vertinti profesinę riziką, o įgyvendinimo tvarką nuo 2002 metų nustatė Profesinės rizikos nuostatai 
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(Žin., 2002, Nr. 69-2852), vėliau – Profesinės rizikos vertinimo nuostatai (Žin., 2003, Nr. 100-
4504), o nuo 2012-11-01 – Profesinės rizikos vertinimo bendrieji nuostatai (Žin., 2012, Nr. 126-
6350). 

„Rizikos vertinimas – procesas, kurio metu identifikuojami pavojai ir rizikos veiksniai, 
galimas jų sukeltos žalos sveikatai sunkumas ir žalos pasireiškimo tikimybė, atsižvelgiant į 

taikomas apsaugos priemones, nustatomas rizikos dydis bei priimamas sprendimas (įvertinimas) dėl 

rizikos priimtinumo, t. y. nusprendžiama, ar rizika yra priimtina, toleruotina ar nepriimtina, ir 

prevencinių priemonių taikymo“ (Profesinės rizikos vertinimo bendrieji nuostatai, 2012). Esminės 

profesinės rizikos vertinimo nuostatos pateiktos antrame paveiksle (2 pav.). 

 

Kas vertinama Kada rizika vertinama 
Galimi profesinės rizikos 

įvertinimo lygiai 

Profesinės rizikos 

veiksnys, keliantis ar 

galintis kelti pavojų 

darbuotojo saugai ir 

sveikatai: 

  Rizika – traumos ar kitokio 

darbuotojo sveikatos pakenkimo 

galimybė dėl kenksmingo ir (ar) 

pavojingo darbo aplinkos veiksnio 

(veiksnių) poveikio. 

• cheminis Priimtina rizika – rizika, kuri 

laikoma nereikšminga arba tampa 

nereikšminga taikant prevencijos 

priemones. 

• fizikinis 

 

Toleruotina rizika – rizika, su 

kuria galima taikstytis, jei 

įdiegiamos rizikos prevencijos 
priemonės rizikai sumažinti iki 
praktiškai įmanomo dydžio, kai  
tolesnio rizikos mažinimo sąnaudos 
būtų neproporcingos, palyginti su 
pasiekiama nauda. 

• biologinis 

• ergonominis 
 
• psichosocialinis  
 
• fizinis Nepriimtina rizika – rizika, su 

kuria negalima taikstytis, nesvarbu, 
kokia būtų su ja susijusios veiklos 
nauda. 

 
 

2 pav. Esminės rizikos vertinimo reglamentavimo nuostatos.  
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis „Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2012, Nr. 126-6350) analize 

Fig. 2. The principles of risk assessment of the regulatory framework 

 

Pirmasis rizikos vertinimo proceso organizavimo uždavinys yra rizikos veiksnių 
identifikavimas. „Rizikos veiksnys – cheminis, fizikinis, biologinis, ergonominis, psichosocialinis 
ar fizinis veiksnys, keliantis ar galintis kelti pavojų darbuotojo saugai ir sveikatai“. Organizuojant 
profesinės rizikos vertinimą labai svarbu suplanuoti, kurie rizikos veiksniai numatomi vertinti, nes 
nuo to priklauso, kas turi teisę atlinkti tyrimus. Profesinės rizikos vertinimo bendrieji nuostatai 
(2012) nurodo, kad „cheminių, fizikinių, biologinių rizikos veiksnių kiekybinius matavimus atlieka 
įmonės laboratorija ar rizikos veiksnių tyrimo įstaiga, atitinkanti Kompetencijos reikalavimų rizikos 
veiksnių tyrimo įstaigoms apraše (Žin., 2004, Nr. 5-105; 2010, Nr. 92-4878), nustatytus 
reikalavimus. Fizikinių veiksnių – šiluminės aplinkos darbo vietose tyrimus taip pat gali atlikti 
kompetentingi asmenys, turintys metrologijos reikalavimus atitinkančius prietaisus. Asmenys, 
atliekantys ergonominių ar psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimus, turi atitikti kvalifikacinius 
reikalavimus, nustatytus atitinkamai Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniuose 
nurodymuose (Žin., 2005, Nr. 95-3536), ar Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodiniuose 
nurodymuose (Žin., 2005, Nr. 105-3897).“ Šių dokumentų reikalavimų analizės rezultatai 
pateikiami 1 lentelėje.  

Rizika vertinama: 
• organizuojant ir pradedant veiklą;  
• keičiant technologinius procesus, 
darbo priemones, medžiagas, parenkant 
įmonės personalą;  
• keičiant įmonės struktūrą. 

Rizikos ar atskirų veiksnių įvertinimas 
atnaujinamas: 

• įvykus įmonėje sunkiam ar mirtinam 
nelaimingam atsitikimui darbe, ar 
lengvam nelaimingam atsitikimui darbe, 
kuris gali būti ir sunkaus ar mirtino 
nelaimingo atsitikimo darbe priežastis;  
• nustačius ar įtarus profesinę ligą 
darbuotojui; 
• sugriežtinus teisės aktuose nustatytus 
darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimus; 
• VDI ar kitų valstybinės priežiūros 
institucijų inspektoriams nustačius 
įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos 
teisės aktų reikalavimų pažeidimus.  
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1 lentelė. Galimi konkrečių rizikos veiksnių tyrėjai 

Table 1. Possible investigators of specific risk factors 

Galimi konkrečių rizikos veiksnių tyrėjai 

Rizikos veiksniai 
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Įmonės laboratorija arba kompetentinga rizikos 
veiksnių tyrimo įstaiga* 

+ + + +   + 

Kompetentingi asmenys, turintys metrologijos 
reikalavimus atitinkančius prietaisus 

   +    

Asmenys, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, 
nustatytus Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo 
metodiniuose nurodymuose (Žin., 2005, Nr. 95-3536) 

    +   

Asmenys, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, 
nustatytus Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo 
metodiniuose nurodymuose (Žin., 2005, Nr. 105-3897) 

     +  

Kompetentingi asmenys – darbuotojų saugos ir 
sveikatos specialistai, apmokyti „Mokymo ir 
atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais 
bendrųjų nuostatų“ tvarka (Žin., 2011, Nr. 76-3683) 

      + 

*Tyrimo įstaigos atitikties deklaracijoje nurodomi rizikos veiksniai, kuriuos tirti ir vertinti įmonė yra kompetentinga.  
Šaltinis: sudaryta autorių pagal Profesinės rizikos vertinimo bendruosius nuostatus (Žin., 2012, Nr. 126-6350)  

 
Profesinės rizikos veiksnių tyrimo įstaigos, pradėjusios profesinės rizikos veiksnių tyrimo 

veiklą, paštu, faksu ar elektroniniu paštu teikia apie tai informaciją Lietuvos Respublikos 
valstybinei darbo inspekcijai („Dėl Kompetencijos reikalavimų rizikos veiksnių tyrimo įstaigoms 
tvirtinimo“, 2004, 2010). Šią veiklą vykdančių įmonių sąrašą Valstybinė darbo inspekcija skelbia 
savo tinklapyje; tai UAB „Emida ir KO“, UAB „Ekometrija“, UAB „AV Consulting“, 
UAB „Inspecta“, UAB „TUVLITA“, UAB „DSS GROUP“ (Profesinės rizikos veiksnių tyrimo 
įstaigos. http://www.vdi.lt/index.php?1736952906). 

Profesinės rizikos vertinimo organizavimo teisinio reglamentavimo analizė pagrindžia 
esminius tyrimo klausimus: ar įmonėje vykdytas profesinės rizikos vertinimas (vykdomas nuolat; 
rizika įvertinta; rizika nevertinta); kurie rizikos veiksniai įmonėje įvertinti (cheminiai, fizikiniai, 
biologiniai, ergonominiai, psichosocialiniai, fiziniai veiksniai); kas atliko rizikos veiksnių vertinimą 
įmonėje (įmonės specialistai; profesinės rizikos vertinimo įstaiga); kodėl profesinė rizika įmonėje 
nevertinta; kokios rizikos vertinimo įmonėje organizavimo problemos. 

Profesinės rizikos vertinimo organizavimo Klaipėdos regiono įmonėse apžvalga. 

Anketinės apklausos rezultatų analizė atskleidė, kad profesinė rizika įvertinta mažiau negu pusėje 
apklausoje dalyvavusių įmonių: 44 % įmonių atliko rizikos vertinimą, tarp jų 20 % įmonių rizikos 
vertinimas vykdomas nuolat. Daugiausiai riziką įmonėse vertino profesinės rizikos veiksnių tyrimo 
įstaigos. Visose įmonėse, kuriose vertinta profesinė rizika, atlikti fizikinių veiksnių (dažniausiai 
apšvietimo, triukšmo, mikroklimato parametrų) matavimai. Daugiau kaip pusėje įmonių įvertinti 
cheminiai, fiziniai, psichosocialiniai ir ergonominiai rizikos veiksniai. Apklausoje dalyvavusiose 
įmonėse mažiausiai atvejų vertinti biologiniai rizikos veiksniai (2 lentelė). 
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2 lentelė. Įmonėse įvertinti profesinės rizikos veiksniai ir vertintojai 

Table 2. Evaluators and occupational risk factors rated at the enterprises 

Įmonėse įvertinti profesinės rizikos 

veiksniai 
Vertino įmonės specialistai, % 

Vertino profesinės rizikos veiksnių 

tyrimo įstaiga, % 

Cheminiai   63 

Biologiniai  9 

Fizikiniai  100 

Ergonominiai 55 55 

Psichosocialiniai 27 55 

Fiziniai 55 55 

 

Apklausoje dalyvavusių įmonių specialistai savarankiškai vertino psichosocialinius rizikos 

veiksnius (27 % įmonių), o dažniausiai jie vertino fizinius ir ergonominius rizikos veiksnius (55 % 

įmonių). Tai rodo, kad įmonių specialistai sėkmingai imasi vertinti tuos rizikos veiksnius, kurių 

tyrimams nereikalingos specializuotos akredituotos laboratorijos. 

Profesinės rizikos įvertinimo reikšmę įmonės saugiam darbui respondentai apibūdino 

teiginiais, kurie nurodyti 3 lentelėje. 

 
3 lentelė. Profesinės rizikos įvertinimo reikšmė įmonės saugiam darbui 

Table 3. Significance of occupational risk assessment for a company's safe work 

Profesinės rizikos įvertinimo reikšmės apibūdinimas 
Respondentai, 

% 

Numatytos ir įgyvendintos profesinės rizikos šalinimo priemonės įmonėje 82 

Su rizikos vertinimu supažindinti darbuotojai, dirbama saugiau 82 

Sumažėjo nelaimingų atsitikimų, incidentų, profesinių ligų 27 

Niekas nepasikeitė 36 

 

Įvertinus riziką daugelyje įmonių (82 %) buvo nustatyti konkretūs pasireiškiantys rizikos 

veiksniai, numatytos ir įgyvendintos rizikos šalinimo bei mažinimo priemonės, su rizikos vertinimu 

supažindinti darbuotojai, dirbama saugiau. Akivaizdu, kad neatlikus rizikos įvertinimo, tos rizikos 

nebūtų pastebėtos ir pašalintos, o darbuotojai dirbtų sąlygomis, galinčiomis sukelti nelaimingus 

atsitikimus arba profesines ligas. Nelaimingų atsitikimų, incidentų, profesinių ligų sumažėjimas 

nėra didelis (3 lentelė), kadangi daugelyje apklaustų įmonių šių įvykių nėra buvę ir iki rizikos 

vertinimo.  

Dalis įmonių (36 %) nurodė, kad po rizikos vertinimo niekas nepasikeitė. Tai teigė tos 

įmonės, kuriose atliktų fizikinių rizikos veiksnių (apšvietimo, triukšmo, mikroklimato) parametrų 

matavimų rezultatai atitiko teisės aktais nustatytus reikalavimus, todėl profesinės rizikos šalinimo 

priemonės įmonėje nebuvo planuotos ir įgyvendintos. Galima teigti, kad tose įmonėse samdomų 

profesinės rizikos veiksnių tyrimo įstaigų atliktas rizikos vertinimas yra neišsamus, rizikos 

prevencijos priemonių nenumatyta, o įmonės nesigilino į rizikos tyrimo organizavimą.  

Profesinės rizikos vertinimo organizavimo problemos. Anketinės apklausos tyrimas 

atskleidė, kad profesinė rizika nevertinta 61 % apklausoje dalyvavusių įmonių dėl šių priežasčių: 

nėra laiko, trūksta žinių ir lėšų samdyti profesinės rizikos veiksnių tyrimo įstaigas (4 lentelė). 
 

4 lentelė. Profesinės rizikos vertinimo organizavimo problemos 

Table 4. Problems in organizing a professional risk assessment  

Profesinės rizikos vertinimo problemos apibūdinimas 
Respondentai, 

% 

Nėra laiko organizuoti rizikos tyrimą.  16 
Įmonėje nėra kompetentingų asmenų, samdyti profesinės rizikos veiksnių tyrimo įstaigas nėra lėšų.  12 
Įmonėje yra darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, tačiau jiems trūksta žinių. 52 
Mažai organizuojama kursų (mokymų) rizikos vertinimo klausimais. 78 
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Daugiau kaip pusė respondentų nurodė, kad įmonėje yra darbuotojų saugos ir sveikatos 

specialistai, tačiau jiems trūksta žinių rizikai vertinti. Dauguma respondentų nurodo, kad mažai 

organizuojama kursų (mokymų) rizikos vertinimo klausimais. Mokymų rizikos vertinimo 

klausimais pasigenda ir atstovai tų įmonių, kuriose jau atliktas rizikos vertinimas, ir tie 

respondentai, kurių įmonėse rizika nevertinta. 

Kadangi profesinės rizikos veiksnių tyrimo įstaigų paslaugos nėra pigios ir trūksta lėšų, 

respondentai norėtų savarankiškai vertinti profesinę riziką įmonėse, tačiau įmonių darbuotojų 

saugos ir sveikatos tarnybų specialistams ir darbuotojų atstovams saugai ir sveikatai nepakanka tam 

kompetencijos, o Klaipėdos regione tokie mokymai neorganizuojami. 80 % respondentų nurodė, 

kad pageidautų mokymų apie visus rizikos veiksnių tyrimus, ir 56 % respondentų pageidauja 

mokymų apie ergonominių ir psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimus.  

 

Išvados ir rekomendacijos 
 

Rizikos vertinimas yra svarbiausias Europos požiūrio į nelaimingų atsitikimų darbe ir 

profesinių ligų prevenciją aspektas ir privaloma nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevencijos 

priemonė Europos Sąjungoje. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

įpareigoja įmonių vadovus vertinti profesinę riziką. Valstybinės darbo inspekcijos ataskaitos 

duomenys rodo, kad vertindamos profesinę riziką, visų ūkio sektorių įmonės neišvengia pažeidimų, 

o daugiau kaip pusę rizikos vertinimo pažeidimų sudaro organizaciniai klausimai.  

Nustatyta, kad profesinė rizika įvertinta 44 % apklausoje dalyvavusių įmonių. Visose įmonėse 

atlikti fizikinių veiksnių matavimai. Daugiau kaip pusėje įmonių įvertinti cheminiai, fiziniai, 

psichosocialiniai bei ergonominiai rizikos veiksniai. Daugiausiai riziką įmonėse vertino profesinės 

rizikos veiksnių tyrimo įstaigos. Apklausa parodė, kad įmonių specialistai sėkmingai imasi vertinti 

tuos rizikos veiksnius, kurių tyrimams nereikalingos specializuotos akredituotos laboratorijos. 

Dažniausiai jie vertino ergonominius ir fizinius rizikos veiksnius (55 % įmonių), rečiau – 

psichosocialinius rizikos veiksnius (27 % įmonių) 

Anketinės apklausos tyrimas atskleidė, kad profesinė rizika nevertinta 66 % apklausoje 

dalyvavusių įmonių dėl šių priežasčių: nėra laiko, trūksta žinių, trūksta lėšų samdyti profesinės 

rizikos veiksnių tyrimo įstaigas, mažai organizuojama kursų (mokymų) rizikos vertinimo 

klausimais. 82 % respondentų nurodė, kad pageidautų mokymų apie visus rizikos veiksnių tyrimus, 

ir 56 % respondentų pageidauja mokymų apie ergonominių ir psichosocialinių rizikos veiksnių 

tyrimus. 

Rekomenduojama mokymus apie ergonominių ir psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimus 

Klaipėdos regiono įmonių specialistams organizuoti Klaipėdos valstybinėje kolegijoje. 
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Summary 

 
Occupational hazard causes a possibility of the trauma or other health related problems of employee due to 

harmful or hazardous work environment factor or influence of factors. As every year millions of people in the EU are 
injured at work or have their health seriously harmed at the workplace, therefore the risk assessment is the most 
important aspect of the European approach to industrial accidents and occupational diseases prevention and the key of a 
safe workplace. International documents (Council Directive 89/391/EEC, BS OHSAS 18001:2007) specify the general 
principles of the risk assessment, and specific actions in the risk assessment are established by national legislation. 
Occupational Safety and Health Act of the Republic of Lithuania requires occupational hazard to be assessed by 
enterprise leaders. State Labour Inspectorate report of 2011 shows that there are more than 50.0 % of organizational 
irregularities in the assessment of occupational risks in all the economic sectors, therefore the experience in 
occupational risk assessment in enterprises and problems related to it are relevant topics to study.  

The questionnaire for specialists of occupational safety and health service in the enterprises is prepared after 
analysis of the Lithuanian legal regulation on organization of occupational risk assessment. Twenty-five specialists of 
occupational safety and health services from building companies, service industries and landscaping companies were 
selected as respondents of survey. Large per cent of organizational irregularities of all the economic sectors 
substantiates commonality of problems of occupational risk assessment organization at companies, therefore it is not 
appropriate to single out any economic sectors in the survey. 

It was found that 44 % of companies evaluate their occupational hazard. The most valued physical risk factors 
(lighting, noise, microclimate, electromagnetic radiation), less - chemical, biological, ergonomic and physical factors. 
Occupational risk assessment at companies is mainly carried out by specialized institutions of occupational risk factors 
research, because the specialists of occupational safety and health services have not enough the time or knowledge to do 
that. Some of the respondents would like to attend the trainings on the ergonomic factors evaluation organized in 
Klaipeda region, after completion of which they would be able to evaluate ergonomic risk factors at their own company.  


