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SKUODO BARTUVOS PROGIMNAZIJOS 
JTAMP 1\ DARBE MAZINANCIV PRIEMONIV NUSTATYMO TV ARK OS APRASAS 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Skuodo Bartuvos progimnazijos (toliau - Progimnazija) !tamp'! darbe mafinanciq 
priemoniq nustatymo tvarkos apraso (toliau- Aprasas) tikslas - nustatyti ir !vertinti esam<t- ar 
galim<t- psichosocialin(( rizik<t- darbe, j<t- pasalinti, o jei negalima pasalinti, !diegti prevencijos 
priemones, kad darbuotojai biitq apsaugoti nuo sios rizikos arba ji biitq kiek imanoma sumafinta. ·. 

2. Veiksmingai salinant psichosocialin(( rizik()., sukuriama sveika darbo aplinka, kurioje 
darbuotojai jauciasi vertinami, uztikrinama palankesne darbo kultura ir galiausiai pasiekiama 
geresniq verslo rezultatq. 

3. Progimnazijoje sukuriama tokia darbo aplinka, kurioje darbuotojai nepatirtq 
priesiSkq, neetiskq, zeminanciq veiksmq ar kuriais siekiama darbuotoj<t- ar jq grup(( !bauginti, 
sumenkinti ar !stumti! bejeg(( padet!. 

4. Pagrindines S<t-vokos: 

4.1. darbdavys- Skuodo Bartuvos progimnazija; 

4.2. darbuotojas - asmuo, dirbantis Skuodo Bartuvos progimnazijoje pagal darbo 
sutart!; 

4.3. jtampa darbe- emociniq, pafintiniq, elgesio ir fiziologiniq reakcijq ! nemalonius 
ir kenksmingus darbo turinio, darbo organizavimo ir darbo aplinkos aspektus visuma. 

4.4. nepriimtina rizika- rizika, su kuria negalima taikstytis, nesvarbu, kokia biitq su ja 
susijusios veiklos nauda; 

4.5. pavojus- galima gresme darbuotojq sveikatai ir gyvybei; 

4.6. priimtina rizika - rizika, kuri laikoma nereiksminga arba tampa nereiksminga 
taikant prevencijos priemones; 

4.7. psichosocialinis veiksnys - veiksnys, kuris del darbo S<t-lygq, darbo reikalavimq, 
darbo organizavimo, darbo turinio, darbuotojq tarpusavio ar darbdavio ir darbuotojo tarpusavio 
santykiq sukelia darbuotojui psichini stres<t-; 

4.8. rizika - traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo galimybe del 
kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnio (veiksniq) poveikio; 

4.9. rizikos veiksnys- cheminis, fizikinis, biologinis, ergonominis, psichosocialinis ar 
fizinis veiksnys, keliantis ar galintis kelti pavojq darbuotojo saugai ir sveikatai; 

4.10. rizikos vertinimas - procesas, kurio metu identifikuojami pavojai ir rizikos 
veiksniai, galimas jq sukeltos zalos sveikatai sunkumas ir zalos pasireiskimo tikimybe, 
atsizvelgiant i taikomas apsaugos priemones, nustatomas rizikos dydis bei priimamas ~rendimas 
(ivertinimas) del rizikos priimtinumo, t. y. nusprendziama, ar rizika yra priimtina, toleruotina ar 
nepriimtina, ir prevenciniq priemoniq taikymo; 
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4.11. rizikos vertinimo objektas - statinys (patalpa), darbo vieta ar kita darbovietes 
vieta, kurioje darbuotojas gali buti, darbo priemone, technologinis procesas, keliantys ar galintys 
kelti rizik~ darbuotojui; 

4.12. toleruotina rizika - rizika, su kuria galima taikstytis, jei idiegiamos rizikos 
prevencijos priemones rizikai suma.Zinti iki praktiskai imanomo dydZio, tai yra iki tokio dydzio, 
kai galima irodyti, kad tolesnio rizikos ma.Zinimo s~naudos (iSreikstos laiko s~naudomis, pinigais 
ir (arba) darbo apimtimi) biit4 neproporcingos, palyginti su pasiekiama nauda; 

4.13. kitos dokumente vartojamos s~vokos suprantamos taip, kaip jos apibreztos 
Lietuvos Respublikos darbuotoj4 saugos ir sveikatos istatyme, kituose teises aktuose. 

II SKYRIUS 
JTAMP f\ DARBE MAZINANCIV PRIEMONJV NUSTATYMO PRINCIPAl 

5. Aprasas nustato bendruosius psichosocialini4 rizikos veiksni4 vertinimo principus. 
Identifikuojami, tiriami ir nustatomi sie psichosocialiniai rizikos veiksniai: 

5 .I. veiksniai, susijtt su darbo aplinkos s~lygomis, reikalaujanciomis didesni4 pastang4, 
siekiant gauti t~ pati darbo rezultat~ (darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems 
veiksniams, darbas naudojant asmenines apsaugines priemones ir kt.); 

5.2. veiksniai, susijtt su darbo reikalavimais: darbo kruvis (pernelyg didelis ar pernelyg 
ma.Zas), didelis darbo tempas, per trumpas terminas uzduotims ivykdyti, darbuotoj4 sugebejim4 
ir galimybi4 atlikti uzduotis neatitikimas, neaiskios darbo uzduotys; 

5.3. veiksniai, susijtt su darbo organizavimu: darbo laiko trukme, paskirstymas, darbo 
sutarties rusis, per didele ar per ma.Za darbo konttole, darbo apmokejimo ypatumai; 

5.4. veiksniai, susijtt su darbo turiniu: darbuotojo per didele ar per maza itaka darbui 
planuoti ir vykdyti, sprendim4 priemimo laisves stoka, per didelis informacijos kiekis, didziule 
atsakomybe, emocine itampa, ma.Zas pasitenkinimas atliekamu darbu, monotoniskas darbas; 

5.5. veiksniai, susijtt su darbuotojq tarpusavio santykiais ir I ar santykiais su darbdaviu: 
blogi darbuotoj4 santykiai grupeje, netinkamas vadovybes elgesys (neteisingas darbo 
paskirstymas, neaiSki ir I ar nuolat besikeicianti vadovybes pozicija ir kt.), negalejimas kelti 
kvalifikacijos, prisideti prie sprendim4 priemimo Progimnazijoje, atsiliepim4 apie atlikt~ darb~ 
triikumas, bauginimas (mobingas) smurtu, priekabiavimas. 

6. Specialistai, atliekantys psichosocialini4 veiksni4 rizikos tyrimus, privalo tureti zini4 
apie psichosocialini4 veiksni4 keliam~ rizik~ darbuotoj4 sveikatai, zinoti teises aktus, 
reikalavimus ir metodikas, susijusias su psichosocialini4 veiksni4 rizikos nustatymu. 

III SKYRIUS 
PSICHOSOCIALINIV RIZIKOS VEIKSNIV, GALINCIV SUKELTI JTAMP f\ DARBE, 

IDENTIFIKA VIMAS 

7. Identifikuojant psichosocialini4 rizikos veiksni4 rizik~: 

7 .1. atliekami parengiamieji darbai, kuri4 metu isnagrinejami duomenys, butini 
psichosocialiniams rizikos veiksniams identifikuoti, remiantis: 

7 .I. I. Progimnazijoje turimais darbo viet4, technologini4 proces4, darbo 'ir poilsio 
rezimo, naudojam4 darbo priemoni4, zinom4 darbo aplinkos rizikos veiksni4 duomenimis; 

7 .1.2. darbuotoj4 bei j4 atstov4 skund4 bei pasiiilym4 duomenimis; 

7 .1.3. darbuotoj4 kaitos, nedarbingumo, nelaiming4 atsitikim4 darbe duomenimis; 
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7 .1.4. streso dar be pozymiais; 

7 .1.5. mokslini4 tyrim4 duomenimis; 

7 .1.6. gera uzsienio sali4 streso darbe ar psichosocialini4 rizikos veiksni4 rizikos 
vertinimo praktika; 

7.2. iSsiaiSkinama, ar Progimnazijoje egzistuoja streso darbe problema; 

7.3. identifikuojami galimi psichosocialiniai rizikos veiksniai; 

7.4. nurodomas S<lrasas ir skaiCius darbuotoj4, kurie gali buti veikiami psichosocialini4 
rizikos veiksni4. 

IV SKYRIUS 
PSICHOSOCIALINilJ RIZIKOS VEIKSNilJ, GALINCilJ SUKELTI JTAMPf\ DARBE, .. 

TYRIMAS 

8. Tyrimas atliekamas pagal Progimnazijos vadovo patvirtint<l ir su Progimnazijos 
darbuotoj4 atstovu suderint<l rizikos veiksni4 tyrimo darb4 plan<!. 

9. Psichosocialines rizikos veiksni4 tyrimo darb4 plane gali buti nurodoma: 

9 .1. numatomi tirti psichosocialiniai rizikos veiksniai; 

9.2. darbo vietos, kuriose bus atliekamas tyrimas; 

9.3. naudojami tyrimo metodai; 

9.4. numatomas darbuotoj4, kurie gali puti veikiami psichosocialines rizikos veiksni4, 
skaicius. 

10. Psichosocialines rizikos veiksni4 tyrimo darb4 planas sudaromas atsizvelgiant j: 

1 0.1. Progimnazijos ekonomines veiklos sriti; 

1 0.2. gamybos, atliekamo darbo ar teikiam4 paslaug4 pobudj; 

1 0.3. darbo S<!lygas; 

1 0.4. darbo priemones; 

1 0. 5. darbo laiko rezim<l; 

1 0.6. neseniai jvykusius pokycius, vykdomus ar planuojamus vykdyti pakeitimus 
Progimnazijoje; 

I 0. 7. taikytas ar taikomas streso darbe prevencines priemones. 

11. Psichosocialiniai rizikos veiksniai tiriami taikant Lietuvos Respublikos teises akt4, 
kompetenting4 tarptautini4 organizacij4 nustatytas psichosocialini4 rizikos veiksni4 tyrimo 
metodikas. 

12. Tyrimo rezultatai registruojami tyrimo protokoluose. 

13. Psichosocialines rizikos veiksni4 tyrimo metu darbdavys uZtikrina: 

13 .1. jprastint;: darbo ar technologinio proceso eig<l; 

13.2. pokalbi4 su darbuotojais ar j4 atstovais, darbuotoj4 anketavimo galimyb\; 

14. Psichosocialiniai rizikos veiksniai tiriami naudojant stebejimo, darbo vietos 
aprasymo ir apklausos budus. 

15. Psichosocialini4 rizikos veiksni4 tyrimas atliekamas: 



4-5 

15 .1. ivertinant kiekvieno tiriamo psichosocialinio rizikos veiksnio poveikio trukmtt ar 
stiprumc:t; 

skaiCiq. 

15.2. atsizvelgiant i Progimnazijos (darbo vietos, atliekamo darbo) specifikc:t; 

15.3. ivertinant tiriamos situacijos tipiSkumc:t; 

15.4. nustatant darbuotojq, kurie gali biiti veikiami psichosocialiniq rizikos veiksniq, 

V SKYRIUS 
PSICHOSOCIALINilJ RIZIKOS VEIKSNilJ, GALINCilJ SUKELTI JTAMP.t\ DARBE, 

NUSTATYMAS 

16. Nustatant psichosocialiniq veiksniq rizikc:t, analizuojami rizikos tyrimo reztiltatai: 

16.1. apibendrinami psichosocialiniq rizikos veiksniq tyrimo duomenys; 

16.2. nustatomos pagrindines streso darbe priezastys; 

16.3. atsizvelgiama i kitc:t turimc:t informacijc:t apie darbo sc:tlygas; 

16.4. ivertinama darbuotojq sveikatos pakenkimo galimybe. 

VI SKYRIUS 
JTAMP .t\ DARBE MAZINANCilJ PRIEMONilJ NUSTATYMAS 

17. NustaCius nepriimtinc:t rizikc:t del psichosocialiniq veiksniq poveikio, Progimnazijos 
vadovas imasi priemoniq siai rizikai salinti: 

17 .1. igyvendina prevencines priemones rizikai pasalinti ar jai sumaZinti; 

17.2. planuoja ir tvirtina su darbuotojq atstovu suderintc:t priemoniq p1anc:t 
psichosocialinei rizikai maZinti ir I ar salinti. 

18. Su psichosocialiniq rizikos veiksniq vertinimo duomenimis bei priemoniq planu 
psichosocialinei rizikai maZinti ir I ar salinti supaZindinami darbuotojai, darbuotojq atstovai 
saugai ir sveikatai. 

19. Jgyvendinus numatytas prevencijos priemones, organizuojamas igyvendintq 
priemoniq efektyvumo maZinant rizikc:t vertinimas ir prireikus papildomq rizikos maZinimo 
priemoniq parengimas ir igyvendinimas. 

20. Prevencijos priemoniq plane gali biiti numatytos sios priemones: 

20.1. psichosocialines aplinkos gerinimas (normalaus darbo krtivio suteikimas, aiskios 
atsakomybes ribos, teisingas apmokejimas, konfliktiniq situacijq sprendimas, besitttsiancio streso 
vengimas); 

20.2. mokymq organizavimas streso ir konfliktq valdymo, asertyvaus bendravimo 
tern om is; 

20.3. papildomos informacijos suteikimas darbuotojams; 

20.4. nuolatinis stebejimas ir, atsizvelgiant i stebesenos rezultatus, plano perziurejimas 
ir keitimas; \ 

20.5. kitos priemones. 
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VII SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

21. Aprasas galioja nuo jo patvirtinimo dienos visiems Progimnazijos darbuotojams. 

22. Darbuotojai supaiindinami su siuo dokumentu ir (ar) jo pakeitimais pasirasytinai. 

\ 


