
KALEJIMU DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 30 straipsniu:
1.T v i r t i n u pridedam4 [tamp4 darbe paZinanðiq priemoniq nustatymo politik4

(toliau - Politika).
z.Ip ar e i g o j u AndrejqNovatorovq Kompetencijqugdymo skyriausprofesijos

mokytojq atliekant Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro (toliau - Mokymo centras) psichologinio klimato tyrimq vadovautis Èiuo [sakymu
patvirtintos Politikos nuostatomis.

3.Pavedu:
3.1. Bendrojo skyriaus ra5tvedybos inspektorei Miroslavai Suboð 5i isakyma..paskelbti

Mokymo centro darbuotojams, o AndrejqNovatorov4su Siuo [sakymu supaZindinti pasira5ytinai;
3.2. Kompetencijq ugdymo skyriaus profesijos mok¡ojui Jauniui Stankeviðiui ði isakym4

paskelbti Mokymo centro intraneto svetaineje.

Kompetencijq ugdymo skyriaus vir5ininkas,
atliekantis direktoriaus funkciias i Lil,.*KastYti s L izunas
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PATVIRTINTA
Kalèj imr¿ departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro direktoriaus
2018 m. kovo lS d. fsakymu N..trJd

ITAMPA DARBE MAZTNANCT rnlnMONrU NUSTATYMO
POLITIKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. [tamp4 maZinanðiq priemonir¿ nustatymo politikos (toliau - Politika) tikslas -
identifikuoti ir [vertinti psichosocialinius rizikos veiksnius, galinðius sukelti ltampq darbe, juos
pa5alinti, o jei negalima pa5alinti - [diegti prevencines priemones, kad darbuotojai bütq apsaugoti
nuo rizikos arbaji bütUkiek [manoma sumaZinta.

Z. Sioje Politikoje vartojamos s4vokos:
2.1. Nepriimtina rizika - Åzika, su kuria negalima taikstytis, nesvarbu, kokia

susijusios veiklos nauda.
bütq su ja

2.2. Prämtina rizika * rizika, kuri laikoma nereik5minga arba tampa nereik5minga,
taikant prevencij os priemones.

2.3. Psichosocialinis veiksnys - veiksnys, kuris del darbo sqlygq, darbo reikalavimq
darbo organizavimo, darbo turinio, darbuotojq tarpusavio ar darbdavio ir darbuotojo tarpusavio
santykir¿ sukelia darbuotoj ui psichini stres4.

2.4.Rlwikos veiksnys - cheminis, fizikinis, biologinis, ergonominis, psichosocialinis ar
fizinis veiksnys, keliantis ar galintis kelti pavojq darbuotojo saugai ir sveikatai.

2.5. Rizikos vertinimas - procesas, kurio metu identifikuojami pavojai ir rizikos
veiksniai, galimas jr¿ sukeltos Zalos sveikatai sunkumas ir Zalos pasirei5kimo tikimybê, atsiZvelgiant
i taikomas apsaugos priemones, nustatomas rizikos dydis bei priimamas sprendimas ([vertinimas)
dèl rizikos priimtinumo, t. y. nusprendZiama, at rizika yra priimtina, toleruotina ar nepriimtina, ir
prevencinir¿ priemoniq taikymo.

2.6. Rizikos vertinimo objektas - statinys (patalpa), darbo vieta ar kita darbovietes
vieta, kurioje darbuotojas gali buti, darbo priemonè, technologinis procesas, keliantys ar galintys
kelti rizik4 darbuotojui.

2.7. Stresas darbe - darbuotojo reakcija i nepalankius darbo aplinkos s4lygrt darbo
reikalavimg darbo organizavimo, darbo turinio, darbuotojq tarpusavio santykir¿ ft I ar santykiq su
darbdaviu psichosocialinius veiksnius.

2.8. Toleruotina rizika - Åzíka, su kuria galima taikstytis, jei idiegiamos rizikos
prevencijos priemonês rizikai sumaZinti iki prakti5kai [manomo dydZio, taiyraiki tokio dydZio, kai
galima irodyti, kad tolesnio rizikos maZinimo s4naudos (i5reik5tos laiko sqnaudomis, pinigais ir
(arba) darbo apimtimi) bütq neproporcingos, palyginti su pasiekiam a natda.

2.9. Kitos Sioje Politikoje vartojamos sevokos ir jq apibreZimai atitinka s4vokas ir
apibreZimus, nustatytus Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Darbuotojr¿ saugos ir sveikatos
[statyme, Profesinés rizikos vertinimo bendruosiuose nuostatuose, patvirtintuose tietuvos
Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2012 m. spalio 25 d. [sakymu Nr. A1-457N-961 ,,Del Profesinês rizikos vertinimo
bendrqjq nuostatr¿ patvirtinimo", Psichosocialiniq rizikos veiksniq tyrimo metodiniuose
nurodymuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos
Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugpjüðio 24 d. þakymu Nr. V-6691
AI-241 ,,Dêl Psichosocialiniq rizikos veiksniq tyrimo metodiniq nurodymr¿ patvirtinimo".
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II SKYRIUS
ITAMp,t DARBE lr¡ZlNaNðrq nnmuoNrq NUSTATvMo pRrNCrpAr

3. Vadovaujantis Psichosocialiniq rizikos veiksniq tyrimo metodiniais nurodymais (toliau
Nurodymai), atliekamas darbo aplinkos psichosocialiniq rizikos veiksniq keliamos

rizikos vertinimas pagal Profesines rizikos vertinimo bendrqf r¿ nuostatq reikalavimus.
4. Nurodymq reikalavimai nustato bendruosius psichosocialinir¿ rizikos veiksniq

vertinimo principus. Identifikuojami, tiriami ir nustatomi ðie psichosocialiniai rizikos veiksniai:
4.1. veiksniai, susijç su darbo aplinkos s4lygomis, reikalaujanðiomis didesniq pastangr¿

siekiant gauti t4 pat[ darbo rezultatq(darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems veiksniams,
darbas naudojant asmenines apsaugos priemones ir kt.);

4.2. veiksniai, susijç su darbo reikalavimais: darbo kruvis þernelyg didelis ar pernelyg
maàas), didelis darbo tempas, darbuotojq sugebejimq ir galimybiq atlikti uZduotis neatitikimas,
.neai5kios darbo uZduotys;

4.3. veiksniai, susijç su darbo organizavimu: darbo laiko trukmè, paskirstymas (naktinis,
pamaininis darbas, vir5valandZiai), darbo sutarties rü5is (terminuota, laikinojo darbo),
per didele ar per maùa darbo kontrolè, darbo apmokejimo ypatumai;

4.4. veiksniai, susijç su darbo turiniu: darbuotojo per didelè ar per maùa ltaka darbui
planuoti ir vykd¡i, sprendimq priömimo laisvès stoka, per didelis informacijos kiekis, didZiule
atsakomybe, emociné itampa,maÈaspasitenkinimas atliekamu darbu, monotoni5kas darbas;

4.5. veiksniai, susijç su darbuotojq tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:
blogi darbuotojr¿ santykiai grupeje, netinkamas vadovybes elgesys (neteisingas darbo paskirstymas,
neai5ki ir I ar nuolat besikeiðianti vadovybes pozicija ir kt.), negalejimas kelti kvalifikacijos,
prisidêti prie sprendimq prièmimo istaigoje, atsiliepimq apie atlikt4 darb4 trükumas, bauginimas
(mobingas) smurtu, priekabiavimas.

III SKYRIUS
PSICHOSOCIALINIU RIZIKOS VEIKSNIU, GALINCIU SUKELTI ITAMP,T DARBE,

IDENTIFIKAVIMAS

5. Identifi kuoj ant psicho socialiniq riziko s veiksniq .izikq
5.1. atliekami parengiamieji darbai, kuriq metu i5nagrinejami duomenys, bütini

psichosocialiniams rizikos veiksniams identifikuoti;
5.2. i5siai5kinama, ar [moneje egzistuoja streso darbe problema;
5.3. identifikuoj ami galimi psichosocialiniai rizikos veiksniai;
5.4. nurodomas s4ra5as ir skaiðius darbuotojq kurie gali buti veikiami psichosocialiniq

rizikos veiksniq.
6. Identifikuojant psichosocialinius rizikos veiksnius, remiamasi:
6.1. istaigoje turimais darbo viet6 technologiniq procesq darbo ir poilsio reZimo,

naudojamq darbo priemoniq Zinomq darbo aplinkos rizikos veiksnir¿ duomenimis;
6.2. darbuotojq bei jq atstovr¿ skundq bei pasiülymq duomenimis;
6.3. personalo kaitos, nedarbingumo, nelaimingq atsitikimt¿ darbe duomenimis;
6.4. streso darbe poZymiais;
6.5. moksliniq tyrimq duomenimis;
6.6. geru uZsienio Saliq streso darbe ar psichosocialinir¿ rizikos veiksniq rizikos vertinimo

praktika.

IV SKYRIUS
PSICHOSOCIALINIU RIZIKOS VEIKSNIU TYRIMAS

7. Tyrimas atliekamas pagal darbdavio patvirtint4 ir su darbo taryba (eigu yra i5rinkta)
suderint4 psichosocialinès rizikos veiksniq tyrimo darbr¿ plan4.

8. Psichosocialines rizikos veiksniq tyrimo darbq plane nurodoma:
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8. l. numatomi tirti psichosocialiniai rizikos veiksniai;
8.2. darbo vietos, kuriose bus atliekamas tyrimas;
8.3. naudojami tyrimo metodai;
8.4. numatomas darbuotojq kurie gali büti veikiami psichosocialines rizikos veiksniq

skaiðius.
9. Psichosocialines rizikos veiksniq tyrimo darbq planas sudaromas atsiZvelgiant [:
9.1. [staigos ekonomines veiklos srit[;
9.2. gamybos, atliekamo darbo ar teikiamq paslaugq pobüd[;
9.3. darbo sqlygas;
9.4. darbo priemones;
9.5. darbo laiko reùimq;
9.6. neseniai ivykusius pokyðius, vykdomus ar planuojamus vykd¡i pakeitimus [staigoje;
9.7. taikytas ar taikomas streso darbe prevencines priemones.
10. Psichosocialines rizikos veiksniq tyrimo metu darbdavys uZtikrina:
10.1. þrastinç darbo ar technologinio proceso eig4;
10.2. pokalbiq su darbuotojais ar jq atstovais, darbuotojq anketavimo galimybç.
1 1. Psichosocialiniai rizikos veiksniai tiriami naudojant stebêjimo, darbo vietos apra5ymo

ir apklausos budus.
1 2. Psichosocialiniq rizikos veiksniq tyrimas atliekamas:
12.1. ivefünant kiekvieno tiriamo psichosocialinio rizikos veiksnio poveikio trukmç ar

stiprum6
I2.2. afsiùvelgiant [ [staigos (darbo vietos, atliekamo darbo) specifik4;
I2.3 . iv ertinant tiriamos situacij os tipiSkum4;
I2.4. nustatant darbuotojr¿ kurie gali büti veikiami psichosocialiniq rizikos veiksni¿

skaiðir¿.

V SKYRIUS
PSTCHOSOCTALTNTU RrZrKrJ, cALrNðrq SUrnLTr ITAMPA DARBE,

NUSTATYMAS

13. Nustatant psichosocialinir¿ veiksniq rizik4 analizuojami rizikos tyrimo rezultatai:
13. 1. apibendrinami psichosocialinir¿ rizikos veiksniq tyrimo duomenys;
13.2. nustatomos pagrindines streso darbe prieZastys;
13 .3 . atsiùvelgiama I kit4 turim4 informac fi q apie darbo s4lygas;
13 .4. ivertinama darbuotojq sveikatos pakenkimo galimybe.
14. Nustaöius rizikq darbuotojq sveikatai del psichosocialiniq veiksniq poveikio,

darbdaviui atstovaujantis asmuo ar jo pavedimu darbdavio þaliotas asmuo darbuotojr¿ saugai
ir sveikatai planuoja ir tvirtina su darbuotojq atstor,u suderint4 priemoniq plang psichosocialinei
rizlkaí maùinti ir I ar Salinti.

15. Su psichosocialiniq rizikos veiksniq vertinimo duomenimis bei priemoniq planu
psichosocialinei rizikai maùinti ir I ar Salinti supaZindinami darbuotojai, darbuotojq atstovai
saugai ir sveikatai, istaigos darbuotojq saugos ir sveikatos komitetas.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Si Politika gali buti koreguojama ir papildoma teisés aktq nustatytatvarka.
17. Darbuotojai su Sia Politika yra supaZindinami pasira5ytinai arba elektroninemis

priemonemis.
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