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PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO METODIKA 
  

 
Profesinės rizikos veiksniai nustatomi kokybiškai, įvertinant visas darbo vietas ir patalpas 

teisės aktų atitikimams, naudojamos įrangos technines dokumentacijas, asmeninių apsaugos 
priemonių savybes, taip pat dalyvaujant darbuotojams (atliekant darbuotojų apklausas). Taip pat iš 
įrenginių techninių dokumentacijų yra naudojamos kai kurios kiekybinės charakteristikos. 

Nustačius darbo vietų atitikimą reikalavimams, įvertinus visus galimus rizikos veiksnius ir 
darbuotojų apklausų rezultatus yra užpildomi profesinės rizikos vertinimo protokolai. 

Jei yra nustatomi darbuotojų nusiskundimai dėl darbo vietų saugaus įrengimo, atliekamų 
darbų pavojingumo, rizikos, taip pat darbo vietų, įrenginių neatitikimai teisės aktų reikalavimams, 
tuomet yra atliekami kiekybiniai pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai keliančių ar galinčių kelti 
rizikos veiksnių vertinimai. 

Darbuotojams, kurie gali būti veikiami profesinės rizikos veiksnių yra maksimaliai 
apsaugoti nuo jų poveikio - išduotos visos reikiamos asmeninės apsaugos priemonės, turinčios CE 
ženklinimus ir naudojamos pagal gamintojo rekomendacijas. Naudojant asmenines apsaugos 
priemones profesinės rizikos veiksniai yra sumažinami iki priimtinos rizikos verčių. 
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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 
DĖL PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO 

 
2021 m. gruodžio  29  d. Nr. DĮV-1302 

Šilalė 
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 
punktu, Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir  darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 
d. įsakymu Nr. A1-457/V-961, 16.1 papunkčiu,  

 t v i r t i n u Šilalės rajono savivaldybės administracijos profesinės rizikos veiksnių 
vertinimo metodiką (pridedama). 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui 
(H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos 
rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo arba 
įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos. 

 
 
 
Administracijos direktorius  Gedeminas  Sungaila 
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Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO PLANAS (DARBO VIETOMS) 
 

2021 m. gruodžio 28 d. 
Šilalė 

Eil. Nr. Rizikos objekto (darbo vietos, pareigybės) 
pavadinimas Tiriami profesinės rizikos veiksniai 

1.  Biudžeto ir finansų skyriaus darbo vieta 
(ekonomistas, vyresnysis buhalteris) Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

2.  Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus 
vyresniojo buhalterio darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

3.  
Investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinieriaus 
darbo vieta 
 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

4.  
Investicijų ir statybos skyriaus geodezininko darbo 
vieta 
 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

5.  Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus žemės ūkio 
specialisto darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

6.  Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus  
prekių ir paslaugų pirkimo specialisto darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

7.  Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinių 
išmokų specialisto darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

8.  Veiklos administravimo skyriaus kompiuterių 
techniko darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

9.  Veiklos administravimo skyriaus atstovo spaudai 
darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

10.  Veiklos administravimo skyriaus ūkio 
administratoriaus darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai;  
Cheminiai 

11.  Veiklos administravimo skyriaus dokumentų 
tvarkytojo darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

12.  Veiklos administravimo skyriaus priimamojo 
sekretoriaus darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

13.  Veiklos administravimo skyriaus archyvo 
tvarkytojo darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

14.  Veiklos administravimo skyriaus ūkvedžio darbo 
vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

15.  Veiklos administravimo skyriaus vairuotojo darbo 
vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

16.  Veiklos administravimo skyriaus valytojo darbo 
vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai;  
Cheminiai 

17.  Bijotų seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

18.  Bijotų seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

19.  Bijotų seniūnijos vairuotojo darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

20.  Bijotų seniūnijos elektriko darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

21.  Bijotų seniūnijos kūriko darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

22.  Bijotų seniūnijos valytojo darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai; 
Cheminiai   

23.  Bijotų seniūnijos Girdiškės kapinių prižiūrėtojo 
darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

24.  Bilionių seniūnijos vairuotojo darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

25.  Bilionių seniūnijos valytojo darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai; 
Cheminiai   

26.  Didkiemio seniūnijos kūriko darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

27.  Didkiemio seniūnijos darbininko darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

28.  Didkiemio seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo 
vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

29.  Kaltinėnų seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo 
vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

30.  Kaltinėnų seniūnijos socialinio darbuotojo darbo 
vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 



31.  Kaltinėnų seniūnijos ūkvedžio darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

32.  Kaltinėnų seniūnijos elektriko darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

33.  Kaltinėnų seniūnijos traktorininko darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

34.  Kaltinėnų seniūnijos kūriko darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

35.  Kaltinėnų seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

36.  Kaltinėnų seniūnijos gatvių valytojo darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai; 
Cheminiai   

37.  Kaltinėnų seniūnijos valytojo darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai; 
Cheminiai   

38.  Kaltinėnų seniūnijos kapų prižiūrėtojo darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

39.  Kvėdarnos seniūnijos socialinio darbuotojo darbo 
vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

40.  Kvėdarnos seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo 
vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

41.  Kvėdarnos seniūnijos ūkvedžio darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

42.  Kvėdarnos seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo 
vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

43.  Kvėdarnos seniūnijos valytojo darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai; 
Cheminiai   

44.  Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos laisvalaikio salės 
valytojas 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai; 
Cheminiai   

45.  Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos kapinių 
prižiūrėtojas 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

46.  Kvėdarnos seniūnijos Pajūralio kapinių prižiūrėtojas Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

47.  Laukuvos seniūnijos socialinio darbuotojo darbo 
vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

48.  Laukuvos seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo 
vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

49.  Laukuvos seniūnijos ūkvedžio darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

50.  Laukuvos seniūnijos elektriko darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

51.  Laukuvos seniūnijos traktorininko darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

52.  Laukuvos seniūnijos kūriko darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

53.  Laukuvos seniūnijos valytojo darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai; 
Cheminiai   

54.  Laukuvos seniūnijos Šiauduvos laisvalaikio salės 
valytojas 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai; 
Cheminiai   

55.  Laukuvos seniūnijos Laukuvos laisvalaikio salės 
valytojas 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai; 
Cheminiai   

56.  Laukuvos seniūnijos gatvių tvarkytojo darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

57.  Laukuvos seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

58.  Laukuvos seniūnijos Požerės aplinkos tvarkytojo 
darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

59.  Laukuvos seniūnijos Laukuvos kapinių prižiūrėtojo 
darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

60.  Palentinio seniūnijos vairuotojo darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

61.  Palentinio seniūnijos kūriko darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

62.  Pajūrio seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

63.  Pajūrio seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo 
vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

64.  Pajūrio seniūnijos ūkvedžio darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

65.  Pajūrio seniūnijos vairuotojo darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

66.  Pajūrio seniūnijos kūriko darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

67.  Pajūrio seniūnijos valytojo darbo vieta  Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai; 
Cheminiai   

68.  Pajūrio seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

69.  Pajūrio seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta  Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

70.  
 
Pajūrio seniūnijos Jomantų laisvalaikio salės 
valytojo darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai; 
Cheminiai   

71.  Šilalės kaimiškosios seniūnijos socialinio 
darbuotojo darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 



72.  Šilalės kaimiškosios seniūnijos žemės ūkio 
specialisto darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

73.  Šilalės kaimiškosios seniūnijos ūkvedžio darbo 
vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

74.  Šilalės kaimiškosios seniūnijos Jucaičių laisvalaikio 
salės valytojo darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai; 
Cheminiai   

75.  Šilalės kaimiškosios seniūnijos Tūbinių kapinių 
prižiūrėtojo darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

76.  Šilalės miesto seniūnijos ūkvedžio darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

77.  Šilalės miesto seniūnijos vairuotojo darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

78.  Šilalės miesto seniūnijos traktorininko darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

79.  Šilalės miesto seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo 
vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

80.  Šilalės miesto seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo 
vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

81.  Tenenių seniūnijos elektriko darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

82.  Tenenių seniūnijos kūriko darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

83.  Tenenių seniūnijos valytojo darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai; 
Cheminiai   

84.  Tenenių seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

85.  Traksėdžio seniūnijos socialinio darbuotojo darbo 
vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

86.  Traksėdžio seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo 
vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

87.  Traksėdžio seniūnijos vairuotojo darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

88.  Traksėdžio seniūnijos traktorininko darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

89.  Traksėdžio seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo 
vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

90.  Traksėdžio seniūnijos Traksėdžio laisvalaikio salės 
valytojo darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai; 
Cheminiai   

91.  Upynos seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

92.  Upynos seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo 
vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

93.  Upynos seniūnijos vairuotojo darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

94.  Upynos seniūnijos kūriko darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

95.  Upynos seniūnijos valytojo darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai; 
Cheminiai   

96.  Upynos seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

97.  Upynos seniūnijos Upynos kapinių prižiūrėtojo 
darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

98.  Upynos seniūnijos Varsėdžių kapinių prižiūrėtojo 
darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

99.  Žadeikių seniūnijos vairuotojo darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

100.  Žadeikių seniūnijos valytojo darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai; 
Cheminiai   

101.  Valstybės tarnautojo, neįeinančio  į struktūrinius 
padalinius savivaldybės, gydytojo darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

102.  
Valstybės tarnautojo, neįeinančio  į struktūrinius 
padalinius, tarpinstitucinio bendradarbiavimo 
koordinatoriaus darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

103.  Valstybės tarnautojo, neįeinančio  į struktūrinius 
padalinius , kalbos tvarkytojo darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

104.  Valstybės tarnautojo, neįeinančio  į struktūrinius 
padalinius, vyriausiojo specialisto darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

105.  Valstybės tarnautojo, neįeinančio  į struktūrinius 
padalinius, vyriausiojo inžinieriaus darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

106.  
Valstybės tarnautojo, neįeinančio  į struktūrinius 
padalinius, jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo 
vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

107.  Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjo darbo vieta  Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

108.  Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausiojo specialisto 
darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

109.  Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 



vedėjo darbo vieta 

110.  Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo darbo 
vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

111.  Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiojo 
specialisto darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

112.  Investicijų ir statybos skyriaus vedėjo darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

113.  Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo 
architekto darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

114.  Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo 
specialisto darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

115.  Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo 
darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

116.  Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiojo 
specialisto darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

117.  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo darbo 
vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

118.  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo 
specialisto darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

119.  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kultūros 
paveldo apsaugos vyriausiojo specialisto darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

120.  Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus 
vedėjo darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

121.  Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus 
vyresniojo specialisto darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

122.  Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus 
vyriausiojo specialisto darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

123.  Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėjo darbo 
vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

124.  Turto ir socialinės paramos skyriaus vyresniojo 
specialisto darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

125.  Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausiojo 
specialisto darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

126.  Veiklos administravimo skyriaus vedėjo darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

127.  Veiklos administravimo skyriaus vyriausiojo 
specialisto darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

128.  Bijotų seniūnijos seniūno darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

129.  Bilionių seniūnijos seniūno darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

130.  Didkiemio seniūnijos seniūno darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

131.  Kaltinėnų seniūnijos seniūno darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

132.  Kaltinėnų seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo 
vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

133.  Mero darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

134.  Mero pavaduotojo ir mero patarėjo darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

135.  Savivaldybės tarnybos sekretoriaus darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

136.  Administracijos direktoriaus darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

137.  Administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo 
vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

138.  Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinės 
rūpybos specialisto darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

139.  Kvėdarnos seniūnijos seniūno darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

140.  Kvėdarnos seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo 
vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

141.  Laukuvos seniūnijos seniūno darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

142.  Laukuvos seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo 
vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

143.  Palentinio seniūnijos seniūno darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

144.  Pajūrio seniūnijos seniūno darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

145.  Pajūrio seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo 
vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

146.  Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūno darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

147.  Šilalės kaimiškosios seniūnijos vyriausiojo 
specialisto darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 



 
 
Tvirtinu:  

 
 
Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
 

 
 
Suderinta (darbuotojų atstovas): 
 

____________ 
 
 
 

148.  Šilalės miesto seniūnijos seniūno darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

149.  Šilalės miesto seniūnijos vyriausiojo specialisto 
darbo vieta 

Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

150.  Tenenių seniūnijos seniūno darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

151.  Traksėdžio seniūnijos seniūno darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

152.  Upynos seniūnijos seniūno darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

153.  Žadeikių seniūnijos seniūno darbo vieta Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai 

 
 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ PLANAS RIZIKAI MAŽINTI IR/AR ŠALINTI DARBO VIETOSE 
 

2021 m. gruodžio 28 d. 
Šilalė 

Eil. Nr. Rizikos objekto (darbo vietos, 
pareigybės) pavadinimas 

Nustatyta profesinė rizika Prevencinės priemonės Atsakingas asmuo Atlikimo terminas 

1.  

Biudžeto ir finansų skyriaus 
darbo vieta 
(ekonomistas, vyresnysis 
buhalteris) 

 

   

2.  
Centralizuotos buhalterinės 
apskaitos skyriaus vyresniojo 
buhalterio darbo vieta 

 
   

3.  
Investicijų ir statybos skyriaus 
statybos inžinieriaus darbo vieta 
 

 
   

4.  
Investicijų ir statybos skyriaus 
geodezininko darbo vieta 
 

 
   

5.  
Kaimo reikalų ir aplinkosaugos 
skyriaus žemės ūkio specialisto 
darbo vieta 

 
   

6.  

Teisės, personalo ir civilinės 
metrikacijos skyriaus  prekių ir 
paslaugų pirkimo specialisto 
darbo vieta 

 

   

7.  
Turto ir socialinės paramos 
skyriaus socialinių išmokų 
specialisto darbo vieta 

 
   

8.  
Veiklos administravimo skyriaus 
kompiuterių techniko darbo vieta 

 
   

9.  
Veiklos administravimo skyriaus 
atstovo spaudai darbo vieta 

 
   



 

 

10. 
 

V
eiklos adm

inistravim
o skyriaus 

ūkio adm
inistratoriaus darbo 

vieta 
 

 
 

 

11. 
 

V
eiklos adm

inistravim
o skyriaus 

dokum
entų tvarkytojo darbo 

vieta 
 

 
 

 

12. 
 

V
eiklos adm

inistravim
o skyriaus 

priim
am

ojo sekretoriaus darbo 
vieta 

 
 

 
 

13. 
 

V
eiklos adm

inistravim
o skyriaus 

archyvo tvarkytojo darbo vieta 
 

 
 

 

14. 
 

V
eiklos adm

inistravim
o skyriaus 

ūkvedžio darbo vieta 
 

 
 

 

15. 
 

V
eiklos adm

inistravim
o skyriaus 

vairuotojo darbo vieta 
 

 
 

 

16. 
 

V
eiklos adm

inistravim
o skyriaus 

valytojo darbo vieta 
 

 
 

 

17. 
 

B
ijotų seniūnijos žem

ės ūkio 
specialisto darbo vieta 

 
 

 
 

18. 
 

B
ijotų seniūnijos socialinio 

darbuotojo darbo vieta 
 

 
 

 

19. 
 

B
ijotų seniūnijos vairuotojo 

darbo vieta 

1. 
D

arbuotojai nėra 
aprūpinti visom

is 
reikalingom

is 
asm

eninėm
is 

apsaugos 
priem

onėm
is; 

1. 
D

arbuotojus aprūpinti visom
is 

reikalingom
is asm

eninėm
is 

apsaugos priem
onėm

is; 
G

edem
inas S

ungaila 
3 m

ėn. 

20. 
 

B
ijotų seniūnijos elektriko darbo 

vieta 

1. 
D

arbuotojai nėra 
aprūpinti visom

is 
reikalingom

is 
asm

eninėm
is 

apsaugos 
priem

onėm
is; 

1. 
D

arbuotojus aprūpinti visom
is 

reikalingom
is asm

eninėm
is 

apsaugos priem
onėm

is; 
G

edem
inas S

ungaila 
3 m

ėn. 

21. 
 

B
ijotų seniūnijos kūriko darbo 

vieta 

1. 
D

arbuotojai nėra 
aprūpinti visom

is 
reikalingom

is 
asm

eninėm
is 

apsaugos 
priem

onėm
is; 

1. 
D

arbuotojus aprūpinti visom
is 

reikalingom
is asm

eninėm
is 

apsaugos priem
onėm

is; 
G

edem
inas S

ungaila 
3 m

ėn. 



 

 

22.  
Bijotų seniūnijos valytojo darbo 
vieta 

1. Darbuotojai nėra 
aprūpinti visomis 
reikalingomis 
asmeninėmis 
apsaugos 
priemonėmis; 

1. Darbuotojus aprūpinti visomis 
reikalingomis asmeninėmis 
apsaugos priemonėmis; 

Gedeminas Sungaila 3 mėn. 

23.  
Bijotų seniūnijos Girdiškės 
kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 

1. Darbuotojai nėra 
aprūpinti visomis 
reikalingomis 
asmeninėmis 
apsaugos 
priemonėmis; 

1. Darbuotojus aprūpinti visomis 
reikalingomis asmeninėmis 
apsaugos priemonėmis; 

Gedeminas Sungaila 3 mėn. 

24.  
Bilionių seniūnijos vairuotojo 
darbo vieta 

 
   

25.  
Bilionių seniūnijos valytojo 
darbo vieta 

 
   

26.  
Didkiemio seniūnijos kūriko 
darbo vieta 

1. Darbuotojai nėra 
aprūpinti visomis 
reikalingomis 
asmeninėmis 
apsaugos 
priemonėmis; 

1. Darbuotojus aprūpinti visomis 
reikalingomis asmeninėmis 
apsaugos priemonėmis; 

Gedeminas Sungaila 3 mėn. 

27.  
Didkiemio seniūnijos darbininko 
darbo vieta 

1. Darbuotojai nėra 
aprūpinti visomis 
reikalingomis 
asmeninėmis 
apsaugos 
priemonėmis; 

1. Darbuotojus aprūpinti visomis 
reikalingomis asmeninėmis 
apsaugos priemonėmis; 

Gedeminas Sungaila 3 mėn. 

28.  
Didkiemio seniūnijos kapinių 
prižiūrėtojo darbo vieta 

1. Darbuotojai nėra 
aprūpinti visomis 
reikalingomis 
asmeninėmis 
apsaugos 
priemonėmis; 

1. Darbuotojus aprūpinti visomis 
reikalingomis asmeninėmis 
apsaugos priemonėmis; 

Gedeminas Sungaila 3 mėn. 

29.  
Kaltinėnų seniūnijos žemės ūkio 
specialisto darbo vieta 

 
   

30.  
Kaltinėnų seniūnijos socialinio 
darbuotojo darbo vieta 

 
   



 

 

31.  
Kaltinėnų seniūnijos ūkvedžio 
darbo vieta 

 
   

32.  
Kaltinėnų seniūnijos elektriko 
darbo vieta 

 
   

33.  
Kaltinėnų seniūnijos 
traktorininko darbo vieta 

 
   

34.  
Kaltinėnų seniūnijos kūriko 
darbo vieta 

 
   

35.  
Kaltinėnų seniūnijos aplinkos 
tvarkytojo darbo vieta 

 
   

36.  
Kaltinėnų seniūnijos gatvių 
valytojo darbo vieta 

 
   

37.  
Kaltinėnų seniūnijos valytojo 
darbo vieta 

 
   

38.  
Kaltinėnų seniūnijos kapų 
prižiūrėtojo darbo vieta 

 
   

39.  
Kvėdarnos seniūnijos socialinio 
darbuotojo darbo vieta 

 
   

40.  
Kvėdarnos seniūnijos žemės 
ūkio specialisto darbo vieta 

 
   

41.  
Kvėdarnos seniūnijos ūkvedžio 
darbo vieta 

 
   

42.  
Kvėdarnos seniūnijos aplinkos 
tvarkytojo darbo vieta 

 
   

43.  
Kvėdarnos seniūnijos valytojo 
darbo vieta 

 
   

44.  
Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos 
laisvalaikio salės valytojas 

 
   

45.  
Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos 
kapinių prižiūrėtojas 

 
   

46.  
Kvėdarnos seniūnijos Pajūralio 
kapinių prižiūrėtojas 

 
   

47.  
Laukuvos seniūnijos socialinio 
darbuotojo darbo vieta 

 
   

48.  
Laukuvos seniūnijos žemės ūkio 
specialisto darbo vieta 

 
   

49.  
Laukuvos seniūnijos ūkvedžio 
darbo vieta 

 
   



 

 

50.  
Laukuvos seniūnijos elektriko 
darbo vieta 

 
   

51.  
 

Laukuvos seniūnijos 
traktorininko darbo vieta 

 
   

52.  
Laukuvos seniūnijos kūriko 
darbo vieta 

 
   

53.  
Laukuvos seniūnijos valytojo 
darbo vieta 

 
   

54.  
Laukuvos seniūnijos Šiauduvos 
laisvalaikio salės valytojas 

 
   

55.  
Laukuvos seniūnijos Laukuvos 
laisvalaikio salės valytojas 

 
   

56.  
Laukuvos seniūnijos gatvių 
tvarkytojo darbo vieta 

 
   

57.  
Laukuvos seniūnijos aplinkos 
tvarkytojo darbo vieta 

 
   

58.  
Laukuvos seniūnijos Požerės 
aplinkos tvarkytojo darbo vieta 

 
   

59.  
Laukuvos seniūnijos Laukuvos 
kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 

 
   

60.  
Palentinio seniūnijos vairuotojo 
darbo vieta 

 
   

61.  
Palentinio seniūnijos kūriko 
darbo vieta 

 
   

62.  
Pajūrio seniūnijos socialinio 
darbuotojo darbo vieta 

 
   

63.  
Pajūrio seniūnijos žemės ūkio 
specialisto darbo vieta 

 
   

64.  
Pajūrio seniūnijos ūkvedžio 
darbo vieta 

 
   

65.  
 

Pajūrio seniūnijos vairuotojo 
darbo vieta 

 
   

66.  
Pajūrio seniūnijos kūriko darbo 
vieta 

 
   

67.  
Pajūrio seniūnijos valytojo darbo 
vieta  

 
   

68.  
Pajūrio seniūnijos aplinkos 
tvarkytojo darbo vieta 

 
   



 

 

69.  
Pajūrio seniūnijos kapinių 
prižiūrėtojo darbo vieta  

 
   

70.  

 
Pajūrio seniūnijos Jomantų 
laisvalaikio salės valytojo darbo 
vieta 

 

   

71.  
Šilalės kaimiškosios seniūnijos 
socialinio darbuotojo darbo vieta 

 
   

72.  
Šilalės kaimiškosios seniūnijos 
žemės ūkio specialisto darbo 
vieta 

 
   

73.  
Šilalės kaimiškosios seniūnijos 
ūkvedžio darbo vieta 

 
   

74.  
Šilalės kaimiškosios seniūnijos 
Jucaičių laisvalaikio salės 
valytojo darbo vieta 

 
   

75.  
Šilalės kaimiškosios seniūnijos 
Tūbinių kapinių prižiūrėtojo 
darbo vieta 

 
   

76.  
Šilalės miesto seniūnijos 
ūkvedžio darbo vieta 

 
   

77.  
Šilalės miesto seniūnijos 
vairuotojo darbo vieta 

 
   

78.  
Šilalės miesto seniūnijos 
traktorininko darbo vieta 

 
   

79.  
Šilalės miesto seniūnijos kapinių 
prižiūrėtojo darbo vieta 

 
   

80.  
Šilalės miesto seniūnijos 
aplinkos tvarkytojo darbo vieta 

 
   

81.  
Tenenių seniūnijos elektriko 
darbo vieta 

 
   

82.  
Tenenių seniūnijos kūriko darbo 
vieta 

 
   

83.  
Tenenių seniūnijos valytojo 
darbo vieta 

 
   

84.  
Tenenių seniūnijos kapinių 
prižiūrėtojo darbo vieta 

 
   

85.  
Traksėdžio seniūnijos socialinio 
darbuotojo darbo vieta 

 
   



 

 

86.  
Traksėdžio seniūnijos žemės 
ūkio specialisto darbo vieta 

 
   

87.  
Traksėdžio seniūnijos vairuotojo 
darbo vieta 

 
   

88.  
Traksėdžio seniūnijos 
traktorininko darbo vieta 

 
   

89.  
Traksėdžio seniūnijos aplinkos 
tvarkytojo darbo vieta 

 
   

90.  
Traksėdžio seniūnijos 
Traksėdžio laisvalaikio salės 
valytojo darbo vieta 

 
   

91.  
Upynos seniūnijos socialinio 
darbuotojo darbo vieta 

 
   

92.  
Upynos seniūnijos žemės ūkio 
specialisto darbo vieta 

 
   

93.  
Upynos seniūnijos vairuotojo 
darbo vieta 

 
   

94.  
Upynos seniūnijos kūriko darbo 
vieta 

1. Darbuotojai nėra 
aprūpinti visomis 
reikalingomis 
asmeninėmis 
apsaugos 
priemonėmis; 

1. Darbuotojus aprūpinti visomis 
reikalingomis asmeninėmis 
apsaugos priemonėmis; 

Gedeminas Sungaila 3 mėn. 

95.  
Upynos seniūnijos valytojo 
darbo vieta 

 
   

96.  
Upynos seniūnijos aplinkos 
tvarkytojo darbo vieta 

1. Darbuotojai nėra 
aprūpinti visomis 
reikalingomis 
asmeninėmis 
apsaugos 
priemonėmis; 

1. Darbuotojus aprūpinti visomis 
reikalingomis asmeninėmis 
apsaugos priemonėmis; 

Gedeminas Sungaila 3 mėn. 

97.  
Upynos seniūnijos Upynos 
kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 

1. Darbuotojai nėra 
aprūpinti visomis 
reikalingomis 
asmeninėmis 
apsaugos 
priemonėmis; 

1. Darbuotojus aprūpinti visomis 
reikalingomis asmeninėmis 
apsaugos priemonėmis; 

Gedeminas Sungaila 3 mėn. 



 

 

98.  
Upynos seniūnijos Varsėdžių 
kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 

1. Darbuotojai nėra 
aprūpinti visomis 
reikalingomis 
asmeninėmis 
apsaugos 
priemonėmis; 

1. Darbuotojus aprūpinti visomis 
reikalingomis asmeninėmis 
apsaugos priemonėmis; 

Gedeminas Sungaila 3 mėn. 

99.  
Žadeikių seniūnijos vairuotojo 
darbo vieta 

 
   

100.  
Žadeikių seniūnijos valytojo 
darbo vieta 

 
   

101.  

Valstybės tarnautojo, 
neįeinančio  į struktūrinius 
padalinius savivaldybės, 
gydytojo darbo vieta 

 

   

102.  

Valstybės tarnautojo, 
neįeinančio  į struktūrinius 
padalinius, tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo 
koordinatoriaus darbo vieta 

 

   

103.  

Valstybės tarnautojo, 
neįeinančio  į struktūrinius 
padalinius , kalbos tvarkytojo 
darbo vieta 

 

   

104.  

Valstybės tarnautojo, 
neįeinančio  į struktūrinius 
padalinius, vyriausiojo 
specialisto darbo vieta 

 

   

105.  

Valstybės tarnautojo, 
neįeinančio  į struktūrinius 
padalinius, vyriausiojo 
inžinieriaus darbo vieta 

 

   

106.  

Valstybės tarnautojo, 
neįeinančio  į struktūrinius 
padalinius, jaunimo reikalų 
koordinatoriaus darbo vieta 

 

   

107.  
Biudžeto ir finansų skyriaus 
vedėjo darbo vieta  

 
   



 

 

108.  
Biudžeto ir finansų skyriaus 
vyriausiojo specialisto darbo 
vieta 

 
   

109.  
Centralizuoto buhalterinės 
apskaitos skyriaus vedėjo darbo 
vieta 

 
   

110.  
Centralizuoto vidaus audito 
skyriaus vedėjo darbo vieta 

 
   

111.  
Centralizuoto vidaus audito 
skyriaus vyriausiojo specialisto 
darbo vieta 

 
   

112.  
Investicijų ir statybos skyriaus 
vedėjo darbo vieta 

 
   

113.  
Investicijų ir statybos skyriaus 
vyriausiojo architekto darbo 
vieta 

 
   

114.  
Investicijų ir statybos skyriaus 
vyriausiojo specialisto darbo 
vieta 

 
   

115.  
Kaimo reikalų ir aplinkosaugos 
skyriaus vedėjo darbo vieta 

 
   

116.  
Kaimo reikalų ir aplinkosaugos 
skyriaus vyriausiojo specialisto 
darbo vieta 

 
   

117.  
Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus vedėjo darbo vieta 

 
   

118.  
Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus vyriausiojo specialisto 
darbo vieta 

 
   

119.  

Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus kultūros paveldo 
apsaugos vyriausiojo specialisto 
darbo vieta 

 

   

120.  
Teisės, personalo ir civilinės 
metrikacijos skyriaus vedėjo 
darbo vieta 

 
   

121.  
Teisės, personalo ir civilinės 
metrikacijos skyriaus vyresniojo 
specialisto darbo vieta 

 
   



 

 

122.  
Teisės, personalo ir civilinės 
metrikacijos skyriaus vyriausiojo 
specialisto darbo vieta 

 
   

123.  
Turto ir socialinės paramos 
skyriaus vedėjo darbo vieta 

 
   

124.  
Turto ir socialinės paramos 
skyriaus vyresniojo specialisto 
darbo vieta 

 
   

125.  
Turto ir socialinės paramos 
skyriaus vyriausiojo specialisto 
darbo vieta 

 
   

126.  
Veiklos administravimo skyriaus 
vedėjo darbo vieta 

 
   

127.  
Veiklos administravimo skyriaus 
vyriausiojo specialisto darbo 
vieta 

 
   

128.  
Bijotų seniūnijos seniūno darbo 
vieta 

 
   

129.  
Bilionių seniūnijos seniūno 
darbo vieta 

1. Priešgaisrinis 
inventorius nėra 
pažymėtas; 

2. Atsakingas asmuo 
nėra atestuotas darbų 
saugos ir sveikatos 
klausimais; 

1. Paženklinti priešgaisrinį 
inventorių vadovaujantis LR 
teisės aktų reikalavimais; 

2. Atsakingą asmenį privaloma 
atestuoti darbų saugos ir 
sveikatos klausimais; 

Gedeminas Sungaila 3 mėn. 

130.  
Didkiemio seniūnijos seniūno 
darbo vieta 

1. Patalpose nėra 
evakavimo planų; 

1. Parengti ir pakabinti 
evakavimo planus  
vadovaujantis LR teisės aktų 
reikalavimais; 

Gedeminas Sungaila 3 mėn. 

131.  
Kaltinėnų seniūnijos seniūno 
darbo vieta 

1. Gesintuvai yra 
apkrauti, sunkiai 
prieinami; 

2. Nėra atliekama 
signalizacijų patikra;  

3. Atsakingam asmeniui 
trūksta kvalifikacinių 
valandų; 

1. Gesintuvus atlaisvinti, jog būtų 
galima lengvai prieiti; 

2. Periodiškai atlikti signalizacijų 
patikras; 

3. Atsakingam asmeniui reikia 
išklausyti kvalifikacines 
valandas; 

Gedeminas Sungaila 3 mėn. 

132.  
Kaltinėnų seniūnijos vyriausiojo 
specialisto darbo vieta 

 
   



 

 

133.  Mero darbo vieta 

1. Priešgaisrinis 
inventorius nėra 
pažymėtas; 

2. Evakavimo planai 
yra pasenę, 
nekorektiški; 

1. Paženklinti priešgaisrinį 
inventorių vadovaujantis LR 
teisės aktų reikalavimais; 

2. Evakavimo planus reikėtų 
atnaujinti vadovaujantis LR 
teisės aktų reikalavimais; 

Gedeminas Sungaila 3 mėn. 

134.  
Mero pavaduotojo ir mero 
patarėjo darbo vieta 

1. Darbo kėdė yra 
nepatogi, 
neergonomiška; 

1. Darbo kėdę pakeisti į patogią, 
ergonomišką; Gedeminas Sungaila 3 mėn. 

135.  
Savivaldybės tarnybos 
sekretoriaus darbo vieta 

 
   

136.  
Administracijos direktoriaus 
darbo vieta 

1. Darbo tarybos ir 
sveikatos komiteto 
nariai nėra atestuoti; 

2. Įstaigoje nėra 
sudarytas sveikatos 
komitetas; 

1. Darbo tarybos ir sveikatos 
komiteto narius reikia atestuoti; 

2. Įstaigoje įsteigti sveikatos 
komitetą, išrinkti komiteto 
narius, juos atestuoti; 

Gedeminas Sungaila 3 mėn. 

137.  
Administracijos direktoriaus 
pavaduotojo darbo vieta 

 
   

138.  
Turto ir socialinės paramos 
skyriaus socialinės rūpybos 
specialisto darbo vieta 

 
   

139.  
Kvėdarnos seniūnijos seniūno 
darbo vieta 

1. Atsakingam asmeniui 
trūksta kvalifikacinių 
valandų; 

1. Atsakingam asmeniui reikia 
išklausyti kvalifikacines 
valandas; 

Gedeminas Sungaila 3 mėn. 

140.  
Kvėdarnos seniūnijos 
vyriausiojo specialisto darbo 
vieta 

 
   

141.  
Laukuvos seniūnijos seniūno 
darbo vieta 

1. Priešgaisrinis 
inventorius nėra 
pažymėtas; 

2. Patalpose nėra 
evakavimo planų; 

3. Atsakingas asmuo 
nėra atestuotas darbų 
saugos ir sveikatos, 
gaisriniais 
klausimais; 

1. Paženklinti priešgaisrinį 
inventorių vadovaujantis LR 
teisės aktų reikalavimais; 

2. Parengti ir pakabinti 
evakavimo planus  
vadovaujantis LR teisės aktų 
reikalavimais; 

3. Atsakingą asmenį privaloma 
atestuoti darbų saugos ir 
sveikatos, gaisriniais 
klausimais; 

Gedeminas Sungaila 3 mėn. 



142. 
Laukuvos seniūnijos vyriausiojo 
specialisto darbo vieta 

143. 
Palentinio seniūnijos seniūno 
darbo vieta 

1. Priešgaisrinis
inventorius nėra
pažymėtas;

2. Atsakingas asmuo
nėra atestuotas darbų
saugos ir sveikatos,
gaisriniais
klausimais;

1. Paženklinti priešgaisrinį
inventorių vadovaujantis LR
teisės aktų reikalavimais;

2. Atsakingą asmenį privaloma
atestuoti darbų saugos ir
sveikatos, gaisriniais
klausimais;

Gedeminas Sungaila 3 mėn. 

144. 
Pajūrio seniūnijos seniūno darbo 
vieta 

1. Priešgaisrinis
inventorius nėra
pažymėtas;

2. Patalpose nėra
evakavimo planų;

3. Atsakingam asmeniui
trūksta kvalifikacinių
valandų;

1. Paženklinti priešgaisrinį
inventorių vadovaujantis LR
teisės aktų reikalavimais;

2. Parengti ir pakabinti
evakavimo planus
vadovaujantis LR teisės aktų
reikalavimais;

3. Atsakingam asmeniui reikia
išklausyti kvalifikacines
valandas;

Gedeminas Sungaila 3 mėn. 

145. 
Pajūrio seniūnijos vyriausiojo 
specialisto darbo vieta 

146. 
Šilalės kaimiškosios seniūnijos 
seniūno darbo vieta 

147. 
Šilalės kaimiškosios seniūnijos 
vyriausiojo specialisto darbo 
vieta 

148. 
Šilalės miesto seniūnijos seniūno 
darbo vieta 

149. 
Šilalės miesto seniūnijos 
vyriausiojo specialisto darbo 
vieta 

150. 
Tenenių seniūnijos seniūno 
darbo vieta 

1. Priešgaisrinis
inventorius nėra
pažymėtas;

2. Patalpose nėra
evakavimo planų;

3. Atsakingas asmuo
nėra atestuotas

1. Paženklinti priešgaisrinį
inventorių vadovaujantis LR
teisės aktų reikalavimais;

2. Parengti ir pakabinti
evakavimo planus
vadovaujantis LR teisės aktų
reikalavimais;

3 mėn. Gedeminas Sungaila 



 

 

 
Tvirtinu:  

 
 
Administracijos direktorius   Gedeminas Sungaila 

 
 
Suderinta (darbuotojų atstovas): 
 

______ 

gaisriniais 
klausimais; 

4. Atsakingam asmeniui 
trūksta kvalifikacinių 
valandų; 

3. Atsakingą asmenį privaloma 
atestuoti gaisriniais klausimais;  

4. Atsakingam asmeniui reikia 
išklausyti kvalifikacines 
valandas; 

151.  
Traksėdžio seniūnijos seniūno 
darbo vieta 

1. Priešgaisrinis 
inventorius nėra 
pažymėtas; 

2. Patalpose nėra 
evakavimo planų; 

1. Paženklinti priešgaisrinį 
inventorių vadovaujantis LR 
teisės aktų reikalavimais; 

2. Parengti ir pakabinti 
evakavimo planus  
vadovaujantis LR teisės aktų 
reikalavimais; 

Gedeminas Sungaila 3 mėn. 

152.  
Upynos seniūnijos seniūno darbo 
vieta 

 
   

153.  
Žadeikių seniūnijos seniūno 
darbo vieta 

 
   



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 1 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Biudžeto ir finansų skyriaus darbo vieta (ekonomistas, vyresnysis 
buhalteris) 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 2 

 
2021 m. gruodžio 28 d. 

(data) 
 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 
 
Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

  

3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   

 
Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
 
 
 

 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos: Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo 
buhalterio darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 
 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 3 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinieriaus darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 4 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Investicijų ir statybos skyriaus geodezininko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 5 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus žemės ūkio specialisto 
darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 6 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus  prekių ir paslaugų 
pirkimo specialisto darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 7 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų 
specialisto darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 8 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Veiklos administravimo skyriaus kompiuterių techniko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 9 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Veiklos administravimo skyriaus atstovo spaudai darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 10 

 
2021 m. gruodžio 28 d. 

(data) 
 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 
 
Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

  

3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   

 
Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 
 
 

 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus ūkio administratoriaus darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 11 

 
2021 m. gruodžio 28 d. 

(data) 
 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 
 
Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

  

3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   

 
Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
 
 

 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus dokumentų tvarkytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 12 

 
2021 m. gruodžio 28 d. 

(data) 
 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 
 
Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

  

3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   

 
Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 
 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus priimamojo sekretoriaus darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 13 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus archyvo tvarkytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 14 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus ūkvedžio darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 15 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus vairuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 16 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Veiklos administravimo skyriaus valytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 17 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Bijotų seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 18 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Bijotų seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 19 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Bijotų seniūnijos vairuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 20 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Bijotų seniūnijos elektriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 21 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Bijotų seniūnijos kūriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 22 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Bijotų seniūnijos valytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 23 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Bijotų seniūnijos Girdiškės kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 24 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Bilionių seniūnijos vairuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 25 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Bilionių seniūnijos valytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 26 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Didkiemio seniūnijos kūriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 27 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Didkiemio seniūnijos darbininko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 28 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Didkiemio seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 29 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Kaltinėnų seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 30 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 31 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Kaltinėnų seniūnijos ūkvedžio darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 32 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Kaltinėnų seniūnijos elektriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 33 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos traktorininko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 34 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Kaltinėnų seniūnijos kūriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 35 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 36 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Kaltinėnų seniūnijos gatvių valytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 37 

 
2021 m. gruodžio 28 d. 

(data) 
 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 
 
Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

  

3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   

 
Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 
  
 
 

 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:  Kaltinėnų seniūnijos valytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 38 

 
2021 m. gruodžio 28 d. 

(data) 
 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 
 
Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

  

3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   

 
Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 
  
 
 

 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:  Kaltinėnų seniūnijos kapų prižiūrėtojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 39 

 
2021 m. gruodžio 28 d. 

(data) 
 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 
 
Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

  

3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   

 
Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 
 
 
 

 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:   Kvėdarnos seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 40 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 41 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos ūkvedžio darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 42 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Kvėdarnos seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 43 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos valytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 44 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos laisvalaikio salės valytojas 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 45 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos kapinių prižiūrėtojas 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 46 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Kvėdarnos seniūnijos Pajūralio kapinių prižiūrėtojas 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 47 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Laukuvos seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 48 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Laukuvos seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 49 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vieta:  Laukuvos seniūnijos ūkvedžio darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 50 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Laukuvos seniūnijos elektriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 51 
2021 m. gruodžio 28 d. 

(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Laukuvos seniūnijos traktorininko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 52 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:    Laukuvos seniūnijos kūriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 53 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Laukuvos seniūnijos valytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 54 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:    Laukuvos seniūnijos Šiauduvos laisvalaikio salės valytojas 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 55 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Laukuvos seniūnijos Laukuvos laisvalaikio salės valytojas 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 56 

 
2021 m. gruodžio 28 d. 

(data) 
 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 
 
Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

  

3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   

 
Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 
  
 
 

 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:   Laukuvos seniūnijos gatvių tvarkytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 57 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:    Laukuvos seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 58 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:    Laukuvos seniūnijos Požerės aplinkos tvarkytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 59 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:    Laukuvos seniūnijos Laukuvos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 60 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Palentinio seniūnijos vairuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 61 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Palentinio seniūnijos kūriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 62 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Pajūrio seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 63 

 
2021 m. gruodžio 28 d. 

(data) 
 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 
 
Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

  

3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   

 
Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
 
 
 

 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:  Pajūrio seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 64 

 
2021 m. gruodžio 28 d. 

(data) 
 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 
 
Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

  

3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   

 
Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 
 
 
 

 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vieta:   Pajūrio seniūnijos ūkvedžio darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 65 

 
2021 m. gruodžio 28 d. 

(data) 
 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 
 
Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

  

3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   

 
Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 
 
 
 

 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:   Pajūrio seniūnijos vairuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 66 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Pajūrio seniūnijos kūriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 67 

 
2021 m. gruodžio 28 d. 

(data) 
 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 
 
Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

  

3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   

 
Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 
 
 
 

 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:    Pajūrio seniūnijos valytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 68 

 
2021 m. gruodžio 28 d. 

(data) 
 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 
 
Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

  

3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   

 
Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 
 
 
 

 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:  Pajūrio seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 69 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:    Pajūrio seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 70 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Pajūrio seniūnijos Jomantų laisvalaikio salės valytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 71 

 
2021 m. gruodžio 28 d. 

(data) 
 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 
 
Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

  

3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   

 
Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 
 
 
 

 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:  Šilalės kaimiškosios seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 72 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Šilalės kaimiškosios seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo 
vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 73 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vieta:   Šilalės kaimiškosios seniūnijos ūkvedžio darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 74 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Šilalės kaimiškosios seniūnijos Jucaičių laisvalaikio salės valytojo darbo
vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 75 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Šilalės kaimiškosios seniūnijos Tūbinių kapinių prižiūrėtojo darbo
vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 76 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Šilalės miesto seniūnijos ūkvedžio darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 77 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Šilalės miesto seniūnijos vairuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 78 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vieta:   Šilalės miesto seniūnijos traktorininko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 79 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Šilalės miesto seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 80 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Šilalės miesto seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 81 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Tenenių seniūnijos elektriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 82 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Tenenių seniūnijos kūriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 83 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vieta:   Tenenių seniūnijos valytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 84 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Tenenių seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 85 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Traksėdžio seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 86 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Traksėdžio seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 87 

 
2021 m. gruodžio 28 d. 

(data) 
 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 
 
Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

  

3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   

 
Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 
 
  
 
 

 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos: Traksėdžio seniūnijos vairuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 88 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Traksėdžio seniūnijos traktorininko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 89 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Traksėdžio seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 90 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Traksėdžio seniūnijos Traksėdžio laisvalaikio salės valytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 91 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Upynos seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 92 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Upynos seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 93 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vieta:  Upynos seniūnijos vairuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 94 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Upynos seniūnijos kūriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 95 
2021 m. gruodžio 28 d. 

(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Upynos seniūnijos valytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 96 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:    Upynos seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 97 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Upynos seniūnijos Upynos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 98 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:    Upynos seniūnijos Varsėdžių kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 99 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Žadeikių seniūnijos vairuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 100 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Žadeikių seniūnijos valytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS N. 101 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Valstybės tarnautojo, neįeinančio  į struktūrinius padalinius 
savivaldybės, gydytojo darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 102 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Valstybės tarnautojo, neįeinančio  į struktūrinius padalinius, 
tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 103 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Valstybės tarnautojo, neįeinančio  į struktūrinius padalinius , kalbos 
tvarkytojo darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 104 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Valstybės tarnautojo, neįeinančio  į struktūrinius padalinius, 
vyriausiojo specialisto darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 105 

 
2021 m. gruodžio 28 d. 

(data) 
 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 
 
Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

  

3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   

 
Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
  
 
 

 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos: Valstybės tarnautojo, neįeinančio  į struktūrinius padalinius, 
vyriausiojo inžinieriaus darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 
 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 106 

 
2021 m. gruodžio 28 d. 

(data) 
 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 
 
Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

  

3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   

 
Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
 
 
 

 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:  Valstybės tarnautojo, neįeinančio  į struktūrinius padalinius, jaunimo 
reikalų koordinatoriaus darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 
 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 107 

 
2021 m. gruodžio 28 d. 

(data) 
 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 
 
Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

  

3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   

 
Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
 
 
 

 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos: Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjo darbo vieta  
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 108 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;  
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo. 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 109 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 110 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS N. 111 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS N. 112 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Investicijų ir statybos skyriaus vedėjo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 113 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo architekto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS N. 114 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS N. 115 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS N. 116 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 117 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 118 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto 
darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 119 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vieta:  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kultūros paveldo apsaugos 
vyriausiojo specialisto darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 120 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 121 
2021 m. gruodžio 28 d. 

(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresniojo 
specialisto darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 122 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:    Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto
darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 123 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėjo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 124 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:    Turto ir socialinės paramos skyriaus vyresniojo specialisto darbo 
vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 125 

 
2021 m. gruodžio 28 d. 

(data) 
 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 
 
Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

  

3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   

 
Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
 
 

 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:   Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto darbo 
vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 
 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 126 

 
2021 m. gruodžio 28 d. 

(data) 
 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 
 
Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

  

3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   

 
Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
 
 
 

 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:   Veiklos administravimo skyriaus vedėjo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 127 

 
2021 m. gruodžio 28 d. 

(data) 
 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 
 
Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

  

3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   

 
Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
 
 

 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:    Veiklos administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS N. 128 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Bijotų seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 129 

 
2021 m. gruodžio 28 d. 

(data) 
 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 
 
Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

  

3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   

 
Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
 
 
 

 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos: Bilionių seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 130 

 
2021 m. gruodžio 28 d. 

(data) 
 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 
 
Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

  

3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   

 
Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
 
 
 

 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos: Didkiemio seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 131 

 
2021 m. gruodžio 28 d. 

(data) 
 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 
 
Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

  

3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   

 
Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
 
 
 

 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 132 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 133 

 
2021 m. gruodžio 28 d. 

(data) 
 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 
 
Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

  

3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   

 
Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
 
 
 

 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:  Mero darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 134 

 
2021 m. gruodžio 28 d. 

(data) 
 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 
 
Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

  

3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   

 
Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
 
 
 

 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos: Mero pavaduotojo ir mero patarėjo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 135 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Savivaldybės tarnybos sekretoriaus darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 136 

 
2021 m. gruodžio 28 d. 

(data) 
 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 
 
Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

  

3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   

 
Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
  
 
 

 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:  Administracijos direktoriaus darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 137 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS N. 138 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinės rūpybos specialisto darbo
vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS N. 139 

 
2021 m. gruodžio 28 d. 

(data) 
 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 
 
Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

  

3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA   

 
Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 
 
 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 140 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS N. 141 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Laukuvos seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS N. 142 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Laukuvos seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS N. 143 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Palentinio seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 144 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Pajūrio seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 145 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Pajūrio seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 146 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 147 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Šilalės kaimiškosios seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 148 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Šilalės miesto seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 149 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Šilalės miesto seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 150 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos: Tenenių seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 151 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Traksėdžio seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 152 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Upynos seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 153 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. Nr. Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas Nustatyta rizika Pastabos Prevencinės priemonės 

1. FIZINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
2. FIZIKINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
3. ERGONOMINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 
4. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI RIZIKA PRIIMTINA 

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo; 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Žadeikių seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 1 

 
2021-12-28 
(data) 

 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x   
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos   x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:  Biudžeto ir finansų skyriaus darbo vieta (ekonomistas, vyresnysis 
buhalteris) 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 
 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
  x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 2 

 
2021-12-28 
(data) 

 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x   
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos   x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:   Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo 
buhalterio darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 
 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
  x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 3 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x   
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
15 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x   
16 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

17 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
18 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje   x 
19 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele   x 
20 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
21 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
22 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
23 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 

Darbo vietos:  Investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinieriaus darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

24 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
25 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas   x 
26 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo   x 

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 4 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos   x 
2 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
3 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
4 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
5 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
6 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
7 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
8 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
9 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
10 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
11 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
12 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
13 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x   
14 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos 

priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

15 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
16 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, 

kitoje patalpoje 

  x 

17 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele x   
18 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus   x 
19 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:  Investicijų ir statybos skyriaus geodezininko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

20 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 
darbo vietų išdėstymą 

x   

21 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
22 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
23 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų   x 
24 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
25 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai 

nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 

  x 

26 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
27 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
28 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
29 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas   x 
30 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo   x 
31 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
32 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
33 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
34 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
35 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   
36 Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai x   
37 Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 5 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti. x   
2 Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas 

jo dalis. 
  x 

3 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
4 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar 

per daug priartėjus prie jų 

  x 

5 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x   
6 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti   x 
7 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x   
8 Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus? x   
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis 

kaip 1,2 m. 
x   

10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų   x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   

Darbo vietos:   Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus žemės ūkio specialisto 
darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 

darbo vietų išdėstymą 
x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
27 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
28 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 6 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti. x   
2 Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas 

jo dalis. 
  x 

3 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
4 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar 

per daug priartėjus prie jų 

  x 

5 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x   
6 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti   x 
7 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x   
8 Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus? x   
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis 

kaip 1,2 m. 
x   

10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų   x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   

Darbo vietos:  Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus  prekių ir paslaugų 
pirkimo specialisto darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 

darbo vietų išdėstymą 
x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
27 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
28 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 7 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
2 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug 

priartėjus prie jų 
  x 

3 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x   
4 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti   x 
5 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x   
6 Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus. x   
7 Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).   x 
8 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x   
10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:  Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialisto 
darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
27 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
28 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai   x 
29 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 8 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
2 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug 

priartėjus prie jų 
  x 

3 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x   
4 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti   x 
5 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x   
6 Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus. x   
7 Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).   x 
8 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x   
10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:  Veiklos administravimo skyriaus kompiuterių techniko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
27 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
28 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai   x 
29 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 9 

 
2021-12-28 
(data) 

 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x   
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos   x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:  Veiklos administravimo skyriaus atstovo spaudai darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
  x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 10 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x   
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
15 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x   
16 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x   

17 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
18 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje   x 
19 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele   x 
20 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
21 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
22 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
23 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 

Darbo vietos:  Veiklos administravimo skyriaus ūkio administratoriaus darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

24 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
25 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas   x 
26 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo   x 

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 11 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti. x   
2 Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas 

jo dalis. 
  x 

3 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
4 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar 

per daug priartėjus prie jų 

  x 

5 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x   
6 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti   x 
7 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x   
8 Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus? x   
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis 

kaip 1,2 m. 
x   

10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų   x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   

Darbo vietos:  Veiklos administravimo skyriaus dokumentų tvarkytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 

darbo vietų išdėstymą 
x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
27 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
28 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 12 

 
2021-12-28 
(data) 

 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x   
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos   x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:  Veiklos administravimo skyriaus priimamojo sekretoriaus darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
  x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 13 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
2 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
3 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
4 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
5 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
6 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
7 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
8 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
9 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
10 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
11 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
12 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
13 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x   
14 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos 

priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x   

15 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos x   
16 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, 

kitoje patalpoje 
x   

17 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele x   
18 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
19 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:  Veiklos administravimo skyriaus archyvo tvarkytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

20 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 
darbo vietų išdėstymą 

x   

21 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
22 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
23 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
24 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn x   
25 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai 

nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
x   

26 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių x   
27 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
28 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
29 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas   x 
30 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo   x 
31 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
32 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
33 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
34 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
35 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 14 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
2 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug 

priartėjus prie jų 
  x 

3 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x   
4 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti   x 
5 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x   
6 Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus. x   
7 Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).   x 
8 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x   
10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:  Veiklos administravimo skyriaus ūkvedžio darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
27 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
28 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai   x 
29 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 15 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti. x   
2 Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas 

jo dalis. 
  x 

3 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
4 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar 

per daug priartėjus prie jų 

  x 

5 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x   
6 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti   x 
7 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x   
8 Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus? x   
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis 

kaip 1,2 m. 
x   

10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų   x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   

Darbo vietos:   Veiklos administravimo skyriaus vairuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 

darbo vietų išdėstymą 
x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
27 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
28 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 16 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
2 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
3 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
4 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
5 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
6 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
7 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
8 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
9 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
10 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
11 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
12 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
13 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x   
14 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x   

15 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
16 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje   x 
17 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele   x 
18 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus   x 
19 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
20 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 

išdėstymą 
x   

21 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
22 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių x   

Darbo vietos:  Veiklos administravimo skyriaus valytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

23 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
24 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
25 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
26 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
27 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   
28 Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai x   
29 Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 17 

 
2021-12-28 
(data) 

 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x   
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos   x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:  Bijotų seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
  x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 18 

 
2021-12-28 
(data) 

 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x   
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos   x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:    Bijotų seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
  x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 19 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos   x 
2 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
3 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
4 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
5 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
6 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
7 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
8 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
9 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
10 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
11 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
12 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
13 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x   
14 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos 

priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

15 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
16 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, 

kitoje patalpoje 

  x 

17 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele x   
18 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus   x 
19 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:   Bijotų seniūnijos vairuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

20 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 
darbo vietų išdėstymą 

x   

21 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
22 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
23 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų   x 
24 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
25 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai 

nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 

  x 

26 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
27 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
28 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
29 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas   x 
30 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo   x 
31 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
32 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
33 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
34 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
35 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   
36 Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai x   
37 Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 20 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
2 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
3 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
4 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
5 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
6 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
7 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
8 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
9 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
10 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
11 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
12 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
13 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x   
14 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos 

priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x   

15 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos x   
16 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, 

kitoje patalpoje 
x   

17 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele x   
18 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
19 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:  Bijotų seniūnijos elektriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

20 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 
darbo vietų išdėstymą 

x   

21 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
22 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
23 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
24 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn x   
25 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai 

nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
x   

26 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių x   
27 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
28 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
29 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas   x 
30 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo   x 
31 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
32 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
33 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
34 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
35 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 21 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
2 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug 

priartėjus prie jų 
  x 

3 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x   
4 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti   x 
5 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x   
6 Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus. x   
7 Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).   x 
8 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x   
10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:  Bijotų seniūnijos kūriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
27 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
28 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai   x 
29 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 22 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti. x   
2 Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas 

jo dalis. 
  x 

3 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
4 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar 

per daug priartėjus prie jų 

  x 

5 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x   
6 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti   x 
7 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x   
8 Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus? x   
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis 

kaip 1,2 m. 
  x 

10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų   x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   

Darbo vietos:   Bijotų seniūnijos valytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 

darbo vietų išdėstymą 
x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
27 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
28 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 23 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
2 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
3 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
4 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
5 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
6 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
7 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
8 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
9 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
10 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
11 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
12 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
13 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x   
14 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x   

15 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
16 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje   x 
17 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele   x 
18 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus   x 
19 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
20 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 

išdėstymą 
x   

21 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
22 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių x   

Darbo vietos:  Bijotų seniūnijos Girdiškės kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

23 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
24 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
25 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
26 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
27 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   
28 Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai x   
29 Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 24 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos   x 
2 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
3 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
4 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
5 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
6 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
7 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
8 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
9 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
10 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
11 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
12 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
13 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x   
14 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos 

priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

15 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
16 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, 

kitoje patalpoje 

  x 

17 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele x   
18 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus   x 
19 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:   Bilionių seniūnijos vairuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

20 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 
darbo vietų išdėstymą 

x   

21 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
22 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
23 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų   x 
24 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
25 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai 

nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 

  x 

26 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
27 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
28 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
29 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas   x 
30 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo   x 
31 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
32 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
33 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
34 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
35 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   
36 Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai x   
37 Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 25 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
2 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
3 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
4 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
5 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
6 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
7 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
8 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
9 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
10 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
11 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
12 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
13 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x   
14 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x   

15 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
16 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje   x 
17 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele   x 
18 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus   x 
19 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
20 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 

išdėstymą 
x   

21 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
22 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių x   

Darbo vietos:  Bilionių seniūnijos valytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

23 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
24 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
25 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
26 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
27 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   
28 Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai x   
29 Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 26 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos   x 
2 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
3 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
4 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
5 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
6 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
7 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
8 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
9 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
10 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
11 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
12 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
13 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x   
14 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos 

priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

15 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
16 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, 

kitoje patalpoje 

  x 

17 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele x   
18 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus   x 
19 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:   Didkiemio seniūnijos kūriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

20 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 
darbo vietų išdėstymą 

x   

21 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
22 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
23 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų   x 
24 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
25 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai 

nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 

  x 

26 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
27 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
28 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
29 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas   x 
30 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo   x 
31 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
32 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
33 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
34 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
35 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   
36 Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai x   
37 Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 27 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
2 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
3 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
4 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
5 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
6 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
7 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
8 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
9 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
10 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
11 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
12 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
13 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x   
14 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos 

priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x   

15 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos x   
16 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, 

kitoje patalpoje 
x   

17 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele x   
18 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
19 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:  Didkiemio seniūnijos darbininko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

20 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 
darbo vietų išdėstymą 

x   

21 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
22 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
23 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
24 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn x   
25 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai 

nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
x   

26 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių x   
27 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
28 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
29 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas   x 
30 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo   x 
31 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
32 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
33 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
34 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
35 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 28 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
2 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
3 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
4 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
5 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
6 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
7 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
8 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
9 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
10 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
11 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
12 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
13 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x   
14 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x   

15 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
16 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje   x 
17 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele   x 
18 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus   x 
19 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
20 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 

išdėstymą 
x   

21 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
22 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių x   

Darbo vietos:  Didkiemio seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

23 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
24 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
25 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
26 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
27 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   
28 Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai x   
29 Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 29 

 
2021-12-28 
(data) 

 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x   
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos   x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:   Kaltinėnų seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
  x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 30 

 
2021-12-28 
(data) 

 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.   x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos   x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:   Kaltinėnų seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
  x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 31 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.   x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
15 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x   
16 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

17 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
18 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje   x 
19 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele   x 
20 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
21 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
22 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
23 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 

Darbo vietos:   Kaltinėnų seniūnijos ūkvedžio darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

24 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
25 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas   x 
26 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo   x 

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 32 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos   x 
2 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
3 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
4 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
5 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
6 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
7 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
8 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
9 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
10 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
11 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
12 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
13 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x   
14 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos 

priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

15 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
16 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, 

kitoje patalpoje 

  x 

17 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele x   
18 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus   x 
19 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:   Kaltinėnų seniūnijos elektriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

20 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 
darbo vietų išdėstymą 

x   

21 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
22 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
23 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų   x 
24 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
25 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai 

nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 

  x 

26 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
27 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
28 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
29 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas   x 
30 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo   x 
31 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
32 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
33 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
34 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
35 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   
36 Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai x   
37 Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 33 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti. x   
2 Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas 

jo dalis. 
  x 

3 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
4 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar 

per daug priartėjus prie jų 

  x 

5 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x   
6 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti   x 
7 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x   
8 Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus? x   

9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis 
kaip 1,2 m. 

   x 

10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų   x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   

Darbo vietos:    Kaltinėnų seniūnijos traktorininko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 

darbo vietų išdėstymą 
x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
27 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
28 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 34 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti. x   
2 Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas 

jo dalis. 
  x 

3 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
4 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar 

per daug priartėjus prie jų 

  x 

5 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x   
6 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti   x 
7 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x   
8 Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus? x   
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis 

kaip 1,2 m. 
  x 

10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų   x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   

Darbo vietos:  Kaltinėnų seniūnijos kūriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 

darbo vietų išdėstymą 
x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
27 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
28 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 35 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
2 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug 

priartėjus prie jų 
  x 

3 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x   
4 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti   x 
5 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x   
6 Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus. x   
7 Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).   x 
8 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.   x 
10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:   Kaltinėnų seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
27 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
28 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai   x 
29 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 36 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
2 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug 

priartėjus prie jų 
  x 

3 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x   
4 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti   x 
5 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x   
6 Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus. x   
7 Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).   x 
8 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.   x 
10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:   Kaltinėnų seniūnijos gatvių valytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
27 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
28 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai   x 
29 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 37 

 
2021-12-28 
(data) 

 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.   x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos   x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:   Kaltinėnų seniūnijos valytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
  x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 38 

 
2021-12-28 
(data) 

 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.   x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos   x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:   Kaltinėnų seniūnijos kapų prižiūrėtojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
  x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 39 

 
2021-12-28 
(data) 

 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.    x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos   x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:    Kvėdarnos seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
  x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 40 

 
2021-12-28 
(data) 

 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x    
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos   x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:    Kvėdarnos seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
  x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 41 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.   x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
15 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x   
16 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

17 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
18 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje   x 
19 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele   x 
20 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
21 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
22 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
23 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 

Darbo vietos:    Kvėdarnos seniūnijos ūkvedžio darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

24 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
25 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas   x 
26 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo   x 

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 42 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos   x 
2 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
3 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
4 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
5 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
6 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
7 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
8 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
9 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
10 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
11 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
12 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
13 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x   
14 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos 

priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

15 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
16 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, 

kitoje patalpoje 

  x 

17 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele x   
18 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus   x 
19 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:    Kvėdarnos seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

20 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 
darbo vietų išdėstymą 

x   

21 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
22 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
23 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų   x 
24 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
25 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai 

nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 

  x 

26 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
27 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
28 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
29 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas   x 
30 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo   x 
31 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
32 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
33 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
34 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
35 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   
36 Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai x   
37 Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 43 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti. x   
2 Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas 

jo dalis. 
  x 

3 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
4 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar 

per daug priartėjus prie jų 

  x 

5 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x   
6 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti   x 
7 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x   
8 Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus? x   

9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis 
kaip 1,2 m. 

   x 

10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų   x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   

Darbo vietos:     Kvėdarnos seniūnijos valytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 

darbo vietų išdėstymą 
x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
27 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
28 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 44 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti. x   
2 Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas 

jo dalis. 
  x 

3 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
4 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar 

per daug priartėjus prie jų 

  x 

5 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x   
6 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti   x 
7 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x   
8 Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus? x   
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis 

kaip 1,2 m. 
  x 

10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų   x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   

Darbo vietos:   Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos laisvalaikio salės valytojas 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 

darbo vietų išdėstymą 
x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
27 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
28 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 45 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
2 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug 

priartėjus prie jų 
  x 

3 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x   
4 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti   x 
5 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x   
6 Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus. x   
7 Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).   x 
8 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.   x 
10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:    Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos kapinių prižiūrėtojas 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
27 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
28 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai   x 
29 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 46 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
2 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug 

priartėjus prie jų 
  x 

3 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x   
4 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti   x 
5 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x   
6 Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus. x   
7 Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).   x 
8 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.   x 
10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:    Kvėdarnos seniūnijos Pajūralio kapinių prižiūrėtojas 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
27 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
28 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai   x 
29 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 47 

 
2021-12-28 
(data) 

 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x   
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos   x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:   Laukuvos seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
  x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 48 

 
2021-12-28 
(data) 

 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.   x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos   x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:    Laukuvos seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
  x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 49 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.   x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
15 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x   
16 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

17 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
18 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje   x 
19 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele   x 
20 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
21 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
22 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
23 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 

Darbo vietos:    Laukuvos seniūnijos ūkvedžio darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

24 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
25 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas   x 
26 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo   x 

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 50 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos   x 
2 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
3 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
4 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
5 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
6 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
7 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
8 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
9 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
10 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
11 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
12 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
13 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x   
14 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos 

priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

15 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
16 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, 

kitoje patalpoje 

  x 

17 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele x   
18 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus   x 
19 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:    Laukuvos seniūnijos elektriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

20 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 
darbo vietų išdėstymą 

x   

21 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
22 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
23 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų   x 
24 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
25 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai 

nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 

  x 

26 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
27 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
28 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
29 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas   x 
30 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo   x 
31 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
32 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
33 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
34 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
35 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   
36 Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai x   
37 Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 51 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti. x   
2 Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas 

jo dalis. 
x   

3 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
4 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar 

per daug priartėjus prie jų 

x   

5 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x   
6 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti x   
7 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x   
8 Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus? x   

9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis 
kaip 1,2 m. 

    

10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų   x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   

Darbo vietos:     Laukuvos seniūnijos traktorininko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 

darbo vietų išdėstymą 
x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
27 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
28 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 52 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti. x   
2 Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas 

jo dalis. 
+   

3 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
4 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar 

per daug priartėjus prie jų 

+   

5 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x   
6 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti +   
7 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x   
8 Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus? x   
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis 

kaip 1,2 m. 
  x 

10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų   x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   

Darbo vietos:   Laukuvos seniūnijos kūriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 

darbo vietų išdėstymą 
x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
27 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
28 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 53 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
2 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug 

priartėjus prie jų 
  x 

3 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x   
4 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti   x 
5 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x   
6 Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus. x   
7 Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).   x 
8 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.   x 
10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:    Laukuvos seniūnijos valytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
27 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
28 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai   x 
29 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 54 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
2 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug 

priartėjus prie jų 
  x 

3 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x   
4 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti   x 
5 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x   
6 Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus. x   
7 Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).   x 
8 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.   x 
10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:    Laukuvos seniūnijos Šiauduvos laisvalaikio salės valytojas 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
27 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
28 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai   x 
29 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 55 

 
2021-12-28 
(data) 

 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.   x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos   x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:    Laukuvos seniūnijos Laukuvos laisvalaikio salės valytojas 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
  x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 56 

 
2021-12-28 
(data) 

 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.   x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos   x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:    Laukuvos seniūnijos gatvių tvarkytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
  x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 57 

 
2021-12-28 
(data) 

 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.   x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos   x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:     Laukuvos seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
  x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 58 

 
2021-12-28 
(data) 

 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.   x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos   x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:     Laukuvos seniūnijos Požerės aplinkos tvarkytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
  x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 59 

 
2021-12-28 
(data) 

 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.   x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos   x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:     Laukuvos seniūnijos Laukuvos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
  x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 60 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos   x 
2 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
3 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
4 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
5 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
6 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
7 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
8 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
9 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
10 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
11 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
12 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
13 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x   
14 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos 

priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

15 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
16 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, 

kitoje patalpoje 

  x 

17 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele x   
18 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus   x 
19 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:    Palentinio seniūnijos vairuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

20 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 
darbo vietų išdėstymą 

x   

21 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
22 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
23 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų   x 
24 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
25 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai 

nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 

  x 

26 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
27 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
28 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
29 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas   x 
30 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo   x 
31 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
32 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
33 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
34 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
35 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   
36 Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai x   
37 Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 61 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti. x   
2 Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas 

jo dalis. 
  x 

3 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
4 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar 

per daug priartėjus prie jų 

  x 

5 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x   
6 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti   x 
7 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x   
8 Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus? x   

9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis 
kaip 1,2 m. 

   x 

10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų   x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   

Darbo vietos:     Palentinio seniūnijos kūriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 

darbo vietų išdėstymą 
x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
27 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
28 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 62 

 
2021-12-28 
(data) 

 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x   
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos   x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:    Pajūrio seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
  x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 63 

 
2021-12-28 
(data) 

 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.   x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos   x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:    Pajūrio seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
  x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 64 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.   x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
15 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x   
16 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

17 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
18 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje   x 
19 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele   x 
20 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
21 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
22 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
23 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 

Darbo vietos:    Pajūrio seniūnijos ūkvedžio darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

24 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
25 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas   x 
26 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo   x 

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 65 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos   x 
2 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
3 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
4 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
5 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
6 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
7 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
8 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
9 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
10 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
11 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
12 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
13 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x   
14 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos 

priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

15 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
16 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, 

kitoje patalpoje 

  x 

17 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele x   
18 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus   x 
19 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:    Pajūrio seniūnijos vairuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

20 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 
darbo vietų išdėstymą 

x   

21 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
22 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
23 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų   x 
24 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
25 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai 

nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 

  x 

26 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
27 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
28 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
29 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas   x 
30 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo   x 
31 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
32 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
33 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
34 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
35 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   
36 Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai x   
37 Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 66 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti. x   
2 Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas 

jo dalis. 
  x 

3 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
4 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar 

per daug priartėjus prie jų 

  x 

5 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x   
6 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti   x 
7 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x   
8 Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus? x   

9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis 
kaip 1,2 m. 

   x 

10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų   x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   

Darbo vietos:     Pajūrio seniūnijos kūriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 

darbo vietų išdėstymą 
x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
27 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
28 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 67 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti. x   
2 Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas 

jo dalis. 
  x 

3 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
4 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar 

per daug priartėjus prie jų 

  x 

5 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x   
6 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti   x 
7 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x   
8 Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus? x   
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis 

kaip 1,2 m. 
  x 

10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų   x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   

Darbo vietos:   Pajūrio seniūnijos valytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 

darbo vietų išdėstymą 
x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
27 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
28 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 68 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
2 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug 

priartėjus prie jų 
  x 

3 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x   
4 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti   x 
5 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x   
6 Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus. x   
7 Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).   x 
8 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.   x 
10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:    Pajūrio seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
27 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
28 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai   x 
29 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 69 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
2 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug 

priartėjus prie jų 
  x 

3 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x   
4 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti   x 
5 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x   
6 Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus. x   
7 Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).   x 
8 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.   x 
10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:    Pajūrio seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
27 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
28 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai   x 
29 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 70 

 
2021-12-28 
(data) 

 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.   x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos   x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:    Pajūrio seniūnijos Jomantų laisvalaikio salės valytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
  x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 71 

 
2021-12-28 
(data) 

 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x   
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos   x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:    Šilalės kaimiškosios seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
  x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 72 

 
2021-12-28 
(data) 

 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.   x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos   x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:    Šilalės kaimiškosios seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo 
vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 
 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
  x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 73 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.   x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
15 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x   
16 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

17 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
18 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje   x 
19 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele   x 
20 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
21 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
22 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
23 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 

Darbo vietos:    Šilalės kaimiškosios seniūnijos ūkvedžio darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

24 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
25 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas   x 
26 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo   x 

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 74 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos   x 
2 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
3 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
4 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
5 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
6 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
7 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
8 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
9 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
10 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
11 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
12 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
13 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x   
14 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos 

priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

15 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
16 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, 

kitoje patalpoje 

  x 

17 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele x   
18 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus   x 
19 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:    Šilalės kaimiškosios seniūnijos Jucaičių laisvalaikio salės valytojo darbo 
vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

20 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 
darbo vietų išdėstymą 

x   

21 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
22 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
23 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų   x 
24 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
25 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai 

nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 

  x 

26 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
27 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
28 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
29 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas   x 
30 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo   x 
31 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
32 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
33 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
34 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
35 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   
36 Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai x   
37 Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 75 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti. x   
2 Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas 

jo dalis. 
  x 

3 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
4 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar 

per daug priartėjus prie jų 

  x 

5 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x   
6 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti   x 
7 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x   
8 Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus? x   

9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis 
kaip 1,2 m. 

   x 

10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų   x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   

Darbo vietos:     Šilalės kaimiškosios seniūnijos Tūbinių kapinių prižiūrėtojo 
darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 76 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x 
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x 
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 

Darbo vietos:    Šilalės miesto seniūnijos ūkvedžio darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x 

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x 
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x 
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x 
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x 
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x 
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x 

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 77 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x 
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x 
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 

Darbo vietos:    Šilalės miesto seniūnijos vairuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x 

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x 
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x 
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x 
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x 
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x 
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x 

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x 
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 
23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 

darbo vietų išdėstymą 
x 

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x 
26 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x 
27 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa x 
28 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 78 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x 
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
14 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x 
15 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x 
16 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x 

17 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos x 
18 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje x 
19 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele x 
20 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x 
21 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 
22 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
23 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos x 

Darbo vietos:    Šilalės miesto seniūnijos traktorininko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

24 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
25 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas   x 
26 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo   x 

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 79 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x 
2 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
3 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
4 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
5 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
6 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
7 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
8 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
9 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
10 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
11 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
12 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x 
13 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x 
14 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos 

priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x 

15 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos x 
16 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, 

kitoje patalpoje 
x 

17 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele x 
18 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x 
19 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 

Darbo vietos:    Šilalės miesto seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

20 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 
darbo vietų išdėstymą 

x   

21 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
22 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
23 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų   x 
24 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
25 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai 

nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 

  x 

26 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
27 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
28 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
29 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas   x 
30 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo   x 
31 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
32 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
33 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
34 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
35 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   
36 Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai x   
37 Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 80 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti. x 
2 Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas 

jo dalis. 
x 

3 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x 
4 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar 

per daug priartėjus prie jų 
x 

5 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x 
6 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti x 
7 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x 
8 Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus? x 

9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis 
kaip 1,2 m. 

x 

10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 

Darbo vietos:     Šilalės miesto seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 

darbo vietų išdėstymą 
x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
27 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
28 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 80 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti. x 
2 Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas 

jo dalis. 
x 

3 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x 
4 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar 

per daug priartėjus prie jų 
x 

5 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x 
6 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti x 
7 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x 
8 Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus? x 

9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis 
kaip 1,2 m. 

x 

10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 

Darbo vietos:     Šilalės miesto seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 

darbo vietų išdėstymą 
x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
27 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
28 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 81 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x 
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x 
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 

Darbo vietos:    Tenenių seniūnijos elektriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
  x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 82 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x 
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x 
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 

Darbo vietos:    Tenenių seniūnijos kūriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
  x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 88 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti. x 
2 Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas 

jo dalis. 
x 

3 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x 
4 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar 

per daug priartėjus prie jų 
x 

5 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x 
6 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti x 
7 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x 
8 Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus? x 
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis 

kaip 1,2 m. 
x 

10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 

Darbo vietos:  Traksėdžio seniūnijos traktorininko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x 
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 
23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 

darbo vietų išdėstymą 
x 

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x 
26 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x 
27 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa x 
28 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x 

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 83 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x 
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
14 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x 
15 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x 
16 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x 

17 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos x 
18 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje x 
19 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele x 
20 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x 
21 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 
22 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
23 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos x 

Darbo vietos:    Tenenių seniūnijos valytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

24 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
25 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas   x 
26 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo   x 

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 84 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x 
2 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
3 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
4 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
5 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
6 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
7 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
8 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
9 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
10 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
11 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
12 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x 
13 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x 
14 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos 

priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x 

15 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos x 
16 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, 

kitoje patalpoje 
x 

17 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele x 
18 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x 
19 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 

Darbo vietos:    Tenenių seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

20 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 
darbo vietų išdėstymą 

x   

21 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
22 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
23 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų   x 
24 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
25 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai 

nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 

  x 

26 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
27 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
28 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
29 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas   x 
30 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo   x 
31 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
32 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
33 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
34 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
35 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   
36 Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai x   
37 Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 89 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x 
2 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug 

priartėjus prie jų 
x 

3 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x 
4 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti x 
5 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x 
6 Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus. x 
7 Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai). x 
8 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x 
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x 
10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x 
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 

Darbo vietos:   Traksėdžio seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
27 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
28 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai   x 
29 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 90 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x 
2 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug 

priartėjus prie jų 
x 

3 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x 
4 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti x 
5 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x 
6 Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus. x 
7 Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai). x 
8 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x 
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x 
10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x 
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 

Darbo vietos:   Traksėdžio seniūnijos Traksėdžio laisvalaikio salės valytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
27 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
28 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai   x 
29 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 85 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x 
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
14 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x 
15 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x 
16 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x 

17 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos x 
18 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje x 
19 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele x 
20 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x 
21 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 
22 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
23 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos x 

Darbo vietos:   Traksėdžio seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



24 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai x 
25 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas x 
26 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo x 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 86 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos   x 
2 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
3 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
4 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
5 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
6 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
7 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
8 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
9 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
10 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
11 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
12 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
13 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x   
14 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos 

priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

15 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
16 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, 

kitoje patalpoje 

  x 

17 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele x   
18 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus   x 
19 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:   Traksėdžio seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

20 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 
darbo vietų išdėstymą 

x   

21 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
22 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
23 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų   x 
24 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
25 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai 

nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 

  x 

26 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
27 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
28 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
29 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas   x 
30 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo   x 
85 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
86 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
87 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
88 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
89 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   
90 Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai x   
37 Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 87 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti. x 
2 Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas 

jo dalis. 
x 

3 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x 
4 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar 

per daug priartėjus prie jų 
x 

5 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x 
6 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti x 
7 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x 
8 Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus? x 

9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis 
kaip 1,2 m. 

x 

10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 

Darbo vietos:    Traksėdžio seniūnijos vairuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 

darbo vietų išdėstymą 
x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
27 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
28 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 91 

 
2021-12-28 
(data) 

 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x   
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos   x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:   Upynos seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 



19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x 

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x 
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x 
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x 
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x 
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x 
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 92 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x 
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x 
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 

Darbo vietos:    Upynos seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
  x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 93 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x 
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
14 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x 
15 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x 
16 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x 

17 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos x 
18 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje x 
19 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele x 
20 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x 
21 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 
22 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
23 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos x 

Darbo vietos:    Upynos seniūnijos vairuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

24 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
25 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas   x 
26 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo   x 

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 94 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos   x 
2 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
3 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
4 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
5 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
6 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
7 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
8 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
9 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
10 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
11 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
12 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
13 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x   
14 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos 

priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

15 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
16 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, 

kitoje patalpoje 

  x 

17 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele x   
18 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus   x 
19 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:    Upynos seniūnijos kūriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

20 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 
darbo vietų išdėstymą 

x   

21 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
22 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
23 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų   x 
24 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
25 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai 

nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 

  x 

26 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
27 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
28 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
29 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas   x 
30 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo   x 
31 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
32 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
33 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
34 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
35 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   
36 Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai x   
37 Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 95 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti. x 
2 Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas 

jo dalis. 
x 

3 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x 
4 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar 

per daug priartėjus prie jų 

x 

5 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x 
6 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti x 
7 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x 
8 Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus? x 

9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis 
kaip 1,2 m. 

10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 

Darbo vietos:     Upynos seniūnijos valytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x 
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 
23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 

darbo vietų išdėstymą 
x 

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x 
26 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x 
27 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa x 
28 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 96 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti. x 
2 Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas 

jo dalis. 
+ 

3 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x 
4 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar 

per daug priartėjus prie jų 

+ 

5 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x 
6 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti + 
7 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x 
8 Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus? x 
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis 

kaip 1,2 m. 
x 

10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 

Darbo vietos:   Upynos seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 

darbo vietų išdėstymą 
x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
27 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
28 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 97 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
2 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug 

priartėjus prie jų 
  x 

3 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x   
4 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti   x 
5 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x   
6 Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus. x   
7 Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).   x 
8 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.   x 
10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:    Upynos seniūnijos Upynos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x 

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x 
26 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x 
27 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x 
28 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x 
29 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa x 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 98 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x 
2 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug 

priartėjus prie jų 
x 

3 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x 
4 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti x 
5 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x 
6 Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus. x 
7 Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai). x 
8 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x 
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x 
10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x 
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 

Darbo vietos:    Upynos seniūnijos Varsėdžių kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
27 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
28 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai   x 
29 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 99 

 
2021-12-28 
(data) 

 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x   
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos   x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:   Žadeikių seniūnijos vairuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 



19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x 

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x 
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x 
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x 
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x 
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x 
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 100 

 
2021-12-28 
(data) 

 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.   x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos   x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:    Žadeikių seniūnijos valytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 



19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x 

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x 
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x 
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x 
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x 
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x 
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 101 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x 
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x 
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 

Darbo vietos:   Valstybės tarnautojo, neįeinančio  į struktūrinius padalinius savivaldybės,
gydytojo darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x 

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x 
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x 
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x 
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x 
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x 
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 102 

 
2021-12-28 
(data) 

 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x   
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos   x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:   Valstybės tarnautojo, neįeinančio  į struktūrinius padalinius, 
tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 
 



19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x 

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x 
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x 
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x 
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x 
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x 
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 103 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x 
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
14 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x 
15 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x 
16 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x 

17 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos x 
18 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje x 
19 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele x 
20 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x 
21 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 
22 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
23 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos x 

Darbo vietos:  Valstybės tarnautojo, neįeinančio  į struktūrinius padalinius , kalbos 
tvarkytojo darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



24 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai x 
25 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas x 
26 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo x 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR.104 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos   x 
2 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
3 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
4 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
5 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
6 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
7 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
8 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
9 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
10 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
11 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
12 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
13 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x   
14 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos 

priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

15 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
16 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, 

kitoje patalpoje 

  x 

17 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele x   
18 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus   x 
19 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:  Valstybės tarnautojo, neįeinančio  į struktūrinius padalinius, vyriausiojo 
specialisto darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



20 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 
darbo vietų išdėstymą 

x 

21 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
22 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x 
23 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x 
24 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn x 
25 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai 

nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
x 

26 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių x 
27 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos x 
28 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai x 
29 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas x 
30 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo x 
31 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x 
32 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x 
33 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa x 
34 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x 
35 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x 
36 Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai x 
37 Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda x 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 105 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti. x 
2 Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas 

jo dalis. 
x 

3 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x 
4 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar 

per daug priartėjus prie jų 
x 

5 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x 
6 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti x 
7 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x 
8 Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus? x 
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis 

kaip 1,2 m. 
x 

10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 

Darbo vietos:   Valstybės tarnautojo, neįeinančio  į struktūrinius padalinius, 
vyriausiojo inžinieriaus darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 

darbo vietų išdėstymą 
x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
27 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
28 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 106 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti. x   
2 Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas 

jo dalis. 
  x 

3 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
4 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar 

per daug priartėjus prie jų 

  x 

5 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x   
6 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti   x 
7 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x   
8 Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus? x   
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis 

kaip 1,2 m. 
x   

10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų   x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   

Darbo vietos:  Valstybės tarnautojo, neįeinančio  į struktūrinius padalinius, jaunimo 
reikalų koordinatoriaus darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 

darbo vietų išdėstymą 
x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
27 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
28 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 107 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x 
2 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug 

priartėjus prie jų 
x 

3 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x 
4 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti x 
5 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x 
6 Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus. x 
7 Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai). x 
8 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x 
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x 
10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x 
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 

Darbo vietos:  Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
27 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
28 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai   x 
29 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 108 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
2 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug 

priartėjus prie jų 
  x 

3 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x   
4 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti   x 
5 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x   
6 Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus. x   
7 Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).   x 
8 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x   
10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:  Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
27 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
28 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai   x 
29 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 109 

 
2021-12-28 
(data) 

 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x   
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos   x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:  Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 



19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x 

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x 
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x 
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x 
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x 
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x 
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 110 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x   
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
15 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x   
16 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x   

17 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
18 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje   x 
19 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele   x 
20 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
21 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
22 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
23 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 

Darbo vietos:  Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



24 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai x 
25 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas x 
26 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo x 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 111 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti. x   
2 Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas 

jo dalis. 
  x 

3 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
4 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar 

per daug priartėjus prie jų 

  x 

5 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x   
6 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti   x 
7 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x   
8 Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus? x   
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis 

kaip 1,2 m. 
x   

10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų   x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   

Darbo vietos:  Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 

darbo vietų išdėstymą 
x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
27 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
28 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 112 

 
2021-12-28 
(data) 

 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x   
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos   x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:  Investicijų ir statybos skyriaus vedėjo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 



19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x 

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x 
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x 
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x 
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x 
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x 
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 113 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
2 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
3 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
4 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
5 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
6 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
7 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
8 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
9 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
10 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
11 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
12 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
13 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x   
14 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos 

priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x   

15 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos x   
16 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, 

kitoje patalpoje 
x   

17 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele x   
18 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
19 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:  Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo architekto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



20 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 
darbo vietų išdėstymą 

x 

21 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
22 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x 
23 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x 
24 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn x 
25 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai 

nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
x 

26 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių x 
27 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos x 
28 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai x 
29 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas x 
30 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo x 
31 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x 
32 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x 
33 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa x 
34 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x 
35 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 114 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x 
2 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug 

priartėjus prie jų 
x 

3 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x 
4 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti x 
5 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x 
6 Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus. x 
7 Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai). x 
8 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x 
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x 
10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x 
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 

Darbo vietos:  Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
27 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
28 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai   x 
29 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 115 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti. x 
2 Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas 

jo dalis. 
x 

3 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x 
4 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar 

per daug priartėjus prie jų 
x 

5 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x 
6 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti x 
7 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x 
8 Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus? x 
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis 

kaip 1,2 m. 
x 

10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 

Darbo vietos:   Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x 
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 
23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 

darbo vietų išdėstymą 
x 

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x 
26 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x 
27 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa x 
28 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 116 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x 
2 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
3 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
4 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
5 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
6 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
7 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
8 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
9 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
10 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
11 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
12 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x 
13 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x 
14 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x 

15 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos x 
16 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje x 
17 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele x 
18 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x 
19 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 
20 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 

išdėstymą 
x 

21 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
22 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių x 

Darbo vietos:  Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



23 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x 
24 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x 
25 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa x 
26 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x 
27 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x 
28 Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai x 
29 Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda x 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 117 

 
2021-12-28 
(data) 

 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x   
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos   x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:   Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
  x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 118 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x 
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x 
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 

Darbo vietos:    Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto darbo 
vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
  x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 119 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.   x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
15 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x   
16 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

17 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
18 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje   x 
19 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele   x 
20 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
21 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
22 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
23 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 

Darbo vietos:    Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kultūros paveldo apsaugos 
vyriausiojo specialisto darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



24 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai x 
25 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas x 
26 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo x 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 120 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos   x 
2 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
3 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
4 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
5 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
6 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
7 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
8 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
9 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
10 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
11 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
12 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
13 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x   
14 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos 

priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

15 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
16 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, 

kitoje patalpoje 

  x 

17 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele x   
18 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus   x 
19 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:    Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



20 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 
darbo vietų išdėstymą 

x 

21 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
22 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x 
23 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x 
24 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn x 
25 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai 

nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
x 

26 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių x 
27 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos x 
28 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai x 
29 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas x 
30 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo x 
31 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x 
32 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x 
33 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa x 
34 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x 
35 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x 
36 Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai x 
37 Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda x 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 121 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti. x 
2 Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas 

jo dalis. 
x 

3 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x 
4 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar 

per daug priartėjus prie jų 

x 

5 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x 
6 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti x 
7 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x 
8 Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus? x 

9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis 
kaip 1,2 m. 

10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 

Darbo vietos:     Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresniojo
specialisto darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 

darbo vietų išdėstymą 
x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
27 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
28 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 122 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti. x 
2 Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas 

jo dalis. 
+ 

3 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x 
4 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar 

per daug priartėjus prie jų 

+ 

5 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x 
6 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti + 
7 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x 
8 Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus? x 
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis 

kaip 1,2 m. 
x 

10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 

Darbo vietos:   Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto
darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 

darbo vietų išdėstymą 
x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
27 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
28 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 123 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
2 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug 

priartėjus prie jų 
  x 

3 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x   
4 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti   x 
5 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x   
6 Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus. x   
7 Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).   x 
8 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.   x 
10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:    Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėjo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x 

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x 
26 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x 
27 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x 
28 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x 
29 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa x 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 124 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
2 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug 

priartėjus prie jų 
  x 

3 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x   
4 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti   x 
5 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x   
6 Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus. x   
7 Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).   x 
8 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.   x 
10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:    Turto ir socialinės paramos skyriaus vyresniojo specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
27 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
28 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai   x 
29 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 125 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x 
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x 
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 

Darbo vietos:    Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
  x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 126 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x 
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x 
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 

Darbo vietos:    Veiklos administravimo skyriaus vedėjo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x 

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x 
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x 
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x 
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x 
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x 
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 127 

 
2021-12-28 
(data) 

 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.   x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos   x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:     Veiklos administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
  x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 128 

 
2021-12-28 
(data) 

 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x   
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos   x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
  x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:   Bijotų seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 



19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x 

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x 
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x 
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x 
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x 
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x 
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 129 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x 
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x 
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 

Darbo vietos:   Bilionių seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x 

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x 
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x 
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x 
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x 
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x 
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 130 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x 
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
14 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x 
15 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x 
16 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x 

17 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos x 
18 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje x 
19 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele x 
20 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x 
21 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 
22 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
23 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos x 

Darbo vietos:  Didkiemio seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

24 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
25 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas   x 
26 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo   x 

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR.131 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x 
2 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
3 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
4 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
5 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
6 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
7 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
8 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
9 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
10 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
11 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
12 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x 
13 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x 
14 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos 

priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x 

15 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos x 
16 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, 

kitoje patalpoje 
x 

17 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele x 
18 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x 
19 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 

Darbo vietos:  Kaltinėnų seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



20 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 
darbo vietų išdėstymą 

x 

21 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
22 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x 
23 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x 
24 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn x 
25 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai 

nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
x 

26 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių x 
27 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos x 
28 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai x 
29 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas x 
30 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo x 
31 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x 
32 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x 
33 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa x 
34 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x 
35 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x 
36 Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai x 
37 Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda x 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 132 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti. x 
2 Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas 

jo dalis. 
x 

3 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x 
4 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar 

per daug priartėjus prie jų 
x 

5 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x 
6 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti x 
7 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x 
8 Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus? x 
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis 

kaip 1,2 m. 
x 

10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 

Darbo vietos:   Kaltinėnų seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x 
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 
23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 

darbo vietų išdėstymą 
x 

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x 
26 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x 
27 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa x 
28 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 133 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti. x 
2 Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas 

jo dalis. 
x 

3 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x 
4 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar 

per daug priartėjus prie jų 
x 

5 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x 
6 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti x 
7 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x 
8 Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus? x 
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis 

kaip 1,2 m. 
x 

10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 

Darbo vietos:  Mero darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 

darbo vietų išdėstymą 
x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
27 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
28 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 134 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x 
2 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug 

priartėjus prie jų 
x 

3 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x 
4 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti x 
5 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x 
6 Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus. x 
7 Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai). x 
8 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x 
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x 
10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x 
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 

Darbo vietos:  Mero pavaduotojo ir mero patarėjo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x 

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x 
26 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x 
27 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x 
28 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x 
29 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa x 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 135 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x 
2 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug 

priartėjus prie jų 
x 

3 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x 
4 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti x 
5 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x 
6 Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus. x 
7 Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai). x 
8 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x 
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x 
10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x 
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 

Darbo vietos:  Savivaldybės tarnybos sekretoriaus darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x 

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x 
26 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x 
27 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x 
28 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x 
29 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa x 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 136 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x 
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x 
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 

Darbo vietos:  Administracijos direktoriaus darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
  x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 137 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x   
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
14 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
15 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x   
16 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x   

17 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos   x 
18 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje   x 
19 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele   x 
20 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x   
21 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
22 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
23 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 

Darbo vietos:  Administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



24 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai x 
25 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas x 
26 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo x 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 138 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti. x   
2 Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas 

jo dalis. 
  x 

3 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
4 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar 

per daug priartėjus prie jų 

  x 

5 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x   
6 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti   x 
7 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x   
8 Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus? x   
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis 

kaip 1,2 m. 
x   

10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų   x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   

Darbo vietos:  Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinės rūpybos specialisto darbo 
vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 

darbo vietų išdėstymą 
x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
27 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
28 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 139 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x 
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x 
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 

Darbo vietos:  Kvėdarnos seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x 

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x 
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x 
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x 
29 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x 
30 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa x 
31 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x 
32 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 140 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
2 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
3 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
4 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
5 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
6 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
7 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
8 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
9 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
10 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
11 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
12 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x 
13 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x 
14 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos 

priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x 

15 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos x 
16 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, 

kitoje patalpoje 
x 

17 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele x 
18 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x 
19 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 

Darbo vietos:  Kvėdarnos seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

20 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 
darbo vietų išdėstymą 

x   

21 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
22 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
23 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
24 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn x   
25 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai 

nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
x   

26 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių x   
27 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
28 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
29 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas   x 
30 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo   x 
31 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
32 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
33 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
34 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
35 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 141 
 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  
 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x   
2 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug 

priartėjus prie jų 
  x 

3 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x   
4 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti   x 
5 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x   
6 Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus. x   
7 Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).   x 
8 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x   
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x   
10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x   
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x   
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x   
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x   
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x   
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.  x   
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x   
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x   
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x   
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   

Darbo vietos:  Laukuvos seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x 

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x 
26 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x 
27 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x 
28 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x 
29 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa x 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 142 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti. x 
2 Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas 

jo dalis. 
x 

3 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x 
4 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar 

per daug priartėjus prie jų 
x 

5 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x 
6 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti x 
7 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x 
8 Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus? x 
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis 

kaip 1,2 m. 
x 

10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 

Darbo vietos:   Laukuvos seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x 
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 
23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 

darbo vietų išdėstymą 
x 

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x 
26 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x 
27 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa x 
28 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 143 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x 
2 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
3 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
4 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
5 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
6 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
7 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
8 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
9 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
10 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
11 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
12 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x 
13 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x 
14 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x 

15 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos x 
16 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje x 
17 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele x 
18 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x 
19 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 
20 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 

išdėstymą 
x 

21 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
22 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių x 

Darbo vietos:  Palentinio seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



23 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x 
24 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x 
25 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa x 
26 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x 
27 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x 
28 Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai x 
29 Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda x 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 144 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x 
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x 
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 

Darbo vietos:   Pajūrio seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x 

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x 
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x 
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x 

144 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x 
145 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa x 
146 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x 
147 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x 

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 145 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x 
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x 
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 

Darbo vietos:   Pajūrio seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x 

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x 
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x 
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x 

144 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x 
145 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa x 
146 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x 
147 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 146 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x 
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
14 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x 
15 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x 
16 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x 

17 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos x 
18 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje x 
19 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele x 
20 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x 
21 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 
22 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
23 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos x 

Darbo vietos:   Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



24 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai x 
25 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas x 
26 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo x 

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 147 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x 
2 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
3 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
4 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
5 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
6 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
7 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
8 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
9 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
10 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
11 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
12 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x 
13 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x 
14 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos 

priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x 

15 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos x 
16 Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, 

kitoje patalpoje 
x 

17 Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele x 
18 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x 
19 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 

Darbo vietos:   Šilalės kaimiškosios seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

20 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 
darbo vietų išdėstymą 

x   

21 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
22 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
23 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų   x 
24 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
25 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai 

nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 

  x 

26 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
27 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
28 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 

144 Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas   x 
145 Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo   x 
146 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
147 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
148 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
149 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
150 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   
151 Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai x   
152 Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 148 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti. x 
2 Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas 

jo dalis. 
x 

3 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x 
4 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar 

per daug priartėjus prie jų 
x 

5 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x 
6 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti x 
7 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x 
8 Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus? x 

9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis 
kaip 1,2 m. 

x 

10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 

Darbo vietos:    Šilalės miesto seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x   
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 

darbo vietų išdėstymą 
x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
27 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
28 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 149 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti. x 
2 Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas 

jo dalis. 
x 

3 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x 
4 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar 

per daug priartėjus prie jų 
x 

5 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x 
6 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti x 
7 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x 
8 Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus? x 
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis 

kaip 1,2 m. 
x 

10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 

Darbo vietos:  Šilalės miesto seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x   
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x   
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x   
23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir 

darbo vietų išdėstymą 
x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
27 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
28 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 150 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x 
2 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug 

priartėjus prie jų 
x 

3 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x 
4 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti x 
5 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x 
6 Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus. x 
7 Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai). x 
8 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x 
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x 
10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x 
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 

Darbo vietos:   Tenenių seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
26 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
27 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   
28 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai   x 

144 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 151 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos x 
2 Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug 

priartėjus prie jų 
x 

3 Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais x 
4 Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti x 
5 Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus x 
6 Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus. x 
7 Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai). x 
8 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x 
9 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x 
10 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
11 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
12 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
13 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
14 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
15 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
16 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
17 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
18 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
19 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
20 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
21 Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą x 
22 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 

Darbo vietos:   Traksėdžio seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
  x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   

144 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
145 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
146 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
147 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

23 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x 

24 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x 
25 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x 
26 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x 
27 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x 
28 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x 

144 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa x 

 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 152 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x 
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x 
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 

Darbo vietos:   Upynos seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



 

 

19 Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų 
išdėstymą 

x   

20 Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus x   
21 Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį x   
22 Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų x   
23 Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn   x 
24 Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami,  kai nutrūkus 

energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis 
  x 

25 Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių   x 
26 Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo  ir darbuotojų judėjimo kelių ribos   x 
27 Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai   x 
28 Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa x   

144 Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai x   
145 Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa   x 
146 Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės x   
147 Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės x   

 
 
 
 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila  
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 153 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

 Eil. 
Nr. 

Pagrindiniai nuostatų reikalavimai taip ne N/N 

Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus 
1 Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos x 
2 Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. x 
3 Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės x 
4 Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį x 
5 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link x 
6 Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų. x 
7 Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę). x 
8 Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus. x 
9 Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose x 
10 Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų x 
11 Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti x 
12 Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą x 
13 Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra x 
14 Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos x 
15 Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į 

tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai  
x 

16 Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos x 
17 Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus x 
18 Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus x 

Darbo vietos:   Žadeikių seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 1 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Biudžeto ir finansų skyriaus darbo vieta (ekonomistas, vyresnysis buhalteris) 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 16 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 28 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 4640 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1120 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

3870 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

- - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

53 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 2 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 12 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

2 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 28 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5920 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1920 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

780 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

750 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

55 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 3 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinieriaus darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 14 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

3 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 19 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 8320 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1120 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1395 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

- - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

53 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 4 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Investicijų ir statybos skyriaus geodezininko darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 30 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

7 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 50 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 2790 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 1290 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1360 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

3520 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

9120 Priimtina - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai 25 cm 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

63 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 5 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus žemės ūkio specialisto darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 43 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 38 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5840 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 1020 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

5490 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

- - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

57 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 6 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus  prekių ir paslaugų pirkimo 
specialisto darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 36 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 40 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 8533 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1443 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1284 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

600 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

49 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 7 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialisto darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 43 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 38 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5840 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1020 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

5490 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

- - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

53 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 8 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus kompiuterių techniko darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 46 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 63 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 8694 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 1107 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1140 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

- - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

48 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 9 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus atstovo spaudai darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 32 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 39 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 13600 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 714 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

5340 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

- - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

55 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 10 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus ūkio administratoriaus darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 36 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

2 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 42 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5053 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1600 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

7860 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

3420 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

57 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 11 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus dokumentų tvarkytojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 40 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 42 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 8854 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 2847 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

2544 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

- - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

50 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 12 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus priimamojo sekretoriaus darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 35 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

2 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 41 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5200 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1551 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

3870 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

- - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

46 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 13 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus archyvo tvarkytojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 39 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

3 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 46 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 1160 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 2030 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1280 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

2820 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

2400 Priimtina - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 

Darbinis aukštis: kai 
atliekamas darbas 
laikant sunkius 
krovinius

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai 14cm 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

57 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius 
Gedeminas Sungaila 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 14 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus ūkvedžio darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 30 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

2 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 40 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5320 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1230 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1230 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

2220 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

2640 Priimtina - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesių

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

61 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 15 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus vairuotojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 15 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 27 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 4520 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 507 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

3330 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

912 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

1650 Priimtina - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesių

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai 
truputėlį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

60 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 16 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus valytojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 52 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

6 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 41 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 2520 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 4860 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

2340 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

2250 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 

Darbinis aukštis: kai 
atliekamas darbas 
laikant sunkius 
krovinius 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai 26 cm 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

56 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 17 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Bijotų seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 16 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 28 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 4645 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1126 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

38709 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

- - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

53 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 18 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Bijotų seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 12 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

2 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 28 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5930 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1950 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

780 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

750 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

55 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 20 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Bijotų seniūnijos vairuotojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 30 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

7 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 50 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 12790 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 11290 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

6360 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

3520 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

9120 Priimtina - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai 25 cm 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

63 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 21 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Bijotų seniūnijos elektriko darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 39 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

3 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 46 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 1160 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 12030 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

7280 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

8820 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

9400 Priimtina - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 

Darbinis aukštis: kai 
atliekamas darbas 
laikant sunkius 
krovinius

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai 14cm 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

57 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius 
Gedeminas Sungaila 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 21 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Bijotų seniūnijos kūriko darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 30 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

2 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 40 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5320 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 7230 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

5230 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

6220 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

12640 Priimtina - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesių

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

61 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 22 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Bijotų seniūnijos valytojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 15 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 27 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 4520 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 7507 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

3330 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

912 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

1650 Priimtina - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesių

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai 
truputėlį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

60 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 23 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Bijotų seniūnijos Girdiškės kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 52 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

6 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 41 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 22520 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 14860 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

12340 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

22250 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 

Darbinis aukštis: kai 
atliekamas darbas 
laikant sunkius 
krovinius

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai 26 cm 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

56 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 24 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Bilionių seniūnijos vairuotojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 30 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

7 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 50 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 12790 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 21290 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

7360 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

8520 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

9120 Priimtina - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai 25 cm 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

63 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 25 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Bilionių seniūnijos valytojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 52 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

6 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 41 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 2520 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 4860 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

2340 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

2250 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 

Darbinis aukštis: kai 
atliekamas darbas 
laikant sunkius 
krovinius

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai 26 cm 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

56 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 26 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Didkiemio seniūnijos kūriko darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 30 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

7 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 50 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 10790 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 10290 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

6360 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

3520 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

9120 Priimtina - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai 25 cm 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

63 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 27 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Didkiemio seniūnijos darbininko darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 39 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

3 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 46 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 1160 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 9030 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

8280 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

8820 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

9400 Priimtina - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 

Darbinis aukštis: kai 
atliekamas darbas 
laikant sunkius 
krovinius

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai 14cm 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

57 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius 
Gedeminas Sungaila 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 28 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Didkiemio seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 52 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

6 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 41 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 12520 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 10860 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

12340 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

12250 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 

Darbinis aukštis: kai 
atliekamas darbas 
laikant sunkius 
krovinius

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai 26 cm 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

56 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 29 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 16 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 28 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 4640 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1120 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

3870 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

- - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

53 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 30 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 12 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

2 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 28 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5920 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 1920 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

3780 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

2750 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

55 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 31 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos ūkvedžio darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 14 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

3 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 19 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 8320 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 1120 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1395 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

1543 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

2053 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

53 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 32 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos elektriko darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 30 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

7 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 50 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 2790 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 1290 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1360 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

3520 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

9120 Priimtina - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai 25 cm 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

63 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 33 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos traktorininko darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 43 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 38 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5840 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 1020 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

5490 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

3600 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

2460 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

57 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 34 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos kūriko darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 36 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

7 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 40 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 8533 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1443 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1284 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

1600 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

6430 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

49 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 35 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 43 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 38 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 15840 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 11020 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

5490 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

6450 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

7820 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

53 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 36 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos gatvių valytojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 46 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

6 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 63 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 8694 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 1107 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1140 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

1390 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

7500 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

48 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 37 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos valytojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 32 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

4 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 39 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 13600 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1714 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

5340 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

6130 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

9450 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

55 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 38 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos kapų prižiūrėtojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 32 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

8 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 39 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 13600 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 4714 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

5340 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

4520 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

1040 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

55 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR.39 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 16 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 28 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 4640 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 3120 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

3870 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

9510 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

5200 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

53 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 40 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 12 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

2 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 28 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5920 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1920 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

3780 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

2750 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

55 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 41 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos ūkvedžio darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 14 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

3 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 19 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 8320 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1220 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1795 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

1543 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

2153 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

53 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 42 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 30 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

7 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 50 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 2790 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 1390 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1360 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

3720 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

9820 Priimtina - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai 25 cm 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

63 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 43 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos valytojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 43 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 38 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5840 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 1020 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

5410 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

3200 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

2430 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

57 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 44 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos laisvalaikio salės valytojas 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 36 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

7 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 40 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 8533 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1443 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

2284 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

1700 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

6230 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

49 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 45 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos kapinių prižiūrėtojas 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 43 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 38 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 11840 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 9020 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

5490 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

6450 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

7820 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

53 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 46 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos Pajūralio kapinių prižiūrėtojas 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 46 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

6 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 63 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 8694 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 3107 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

2140 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

1390 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

7500 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

48 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 47 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Laukuvos seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 16 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 28 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 4650 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1120 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

3870 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

- - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

53 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 48 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Laukuvos seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 12 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

2 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 28 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5920 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 1980 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

3780 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

2750 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

55 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 49 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Laukuvos seniūnijos ūkvedžio darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 14 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

3 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 19 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 8320 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1520 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1395 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

1543 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

2053 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

53 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR.50 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Laukuvos seniūnijos elektriko darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 30 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

7 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 50 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 2790 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1290 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1360 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

3520 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

9120 Priimtina - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai 25 cm 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

63 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 51 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Laukuvos seniūnijos traktorininko darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 43 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 38 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5840 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1050 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

5490 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

3600 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

2460 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

57 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 52 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Laukuvos seniūnijos kūriko darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 36 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

7 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 40 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 8533 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 1443 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1484 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

1500 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

6430 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

49 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 53 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Laukuvos seniūnijos valytojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 43 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 38 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 15840 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 11020 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

5490 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

6550 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

7720 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

53 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 54 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Laukuvos seniūnijos Šiauduvos laisvalaikio salės valytojas 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 46 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

6 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 63 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 8694 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1100 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1140 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

1390 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

7500 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

48 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 55 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Laukuvos seniūnijos Laukuvos laisvalaikio salės valytojas 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 32 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

4 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 39 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 13600 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1714 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

5340 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

6130 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

9450 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

55 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 56 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Laukuvos seniūnijos gatvių tvarkytojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 32 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

8 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 39 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 13600 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 4714 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

5340 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

4520 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

1040 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

55 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 57 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Laukuvos seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 32 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

8 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 39 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 13600 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 5714 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

5340 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

4550 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

1040 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

55 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 57 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Laukuvos seniūnijos Požerės aplinkos tvarkytojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 32 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

8 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 39 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 13600 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 4114 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

5340 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

4520 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

1940 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

55 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 59 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Laukuvos seniūnijos Laukuvos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 32 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

8 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 39 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 10600 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 2714 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

9340 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

4520 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

1040 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

55 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 60 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Palentinio seniūnijos vairuotojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 30 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

7 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 50 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 2790 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 6290 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

7360 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

3520 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

9120 Priimtina - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai 25 cm 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

63 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 61 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Palentinio seniūnijos kūriko darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 43 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

8 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 38 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5840 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 9020 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

5490 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

3600 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

2460 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

57 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 62 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Pajūrio seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 16 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 28 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 4640 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 8120 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

3870 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

- - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

53 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 63 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Pajūrio seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 12 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

2 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 28 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5920 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 2920 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

3780 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

2750 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

55 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 64 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Pajūrio seniūnijos ūkvedžio darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 14 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

3 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 19 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 8320 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 3120 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1395 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

1543 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

2053 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

53 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 65 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Pajūrio seniūnijos vairuotojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 30 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

7 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 50 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 3790 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 2290 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1360 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

3520 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

9120 Priimtina - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai 25 cm 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

63 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 66 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Pajūrio seniūnijos kūriko darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 43 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

8 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 38 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5840 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 1020 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

5490 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

3600 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

2460 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

57 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 67 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos kūriko darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 36 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

7 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 40 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 8533 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1443 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

2284 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

2600 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

5430 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

49 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 68 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Pajūrio seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 43 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

5 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 38 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 15840 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 11020 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

15490 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

6450 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

7820 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

53 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 69 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Pajūrio seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 46 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

6 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 63 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 8694 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 11107 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

11140 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

11390 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

7500 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

48 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 70 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Pajūrio seniūnijos Jomantų laisvalaikio salės valytojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 32 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

4 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 39 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 13600 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 10714 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

5340 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

6130 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

9450 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

55 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 71 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Šilalės kaimiškosios seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 16 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 28 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 4730 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 8120 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

3870 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

- - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤74 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 74 
Mot. ≤ 58 

53 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 72 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Šilalės kaimiškosios seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 12 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

2 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 28 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5920 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 2920 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

3780 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

2750 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤74 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 74 
Mot. ≤ 58 

55 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 73 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Šilalės kaimiškosios seniūnijos ūkvedžio darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 14 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

3 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 19 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 8320 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 3120 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1395 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

1543 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤74 000 

2053 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 74 
Mot. ≤ 58 

53 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 74 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Šilalės kaimiškosios seniūnijos Jucaičių laisvalaikio salės valytojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 30 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

7 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 50 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 3790 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 2290 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1360 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

3520 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤74 000 

9120 Priimtina - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai 25 cm 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 74 
Mot. ≤ 58 

72 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 75 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Šilalės kaimiškosios seniūnijos Tūbinių kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 43 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

8 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 38 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5840 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1020 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

5490 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

3600 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤74 000 

2460 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 74 
Mot. ≤ 58 

57 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 





Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 76 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Šilalės miesto seniūnijos ūkvedžio darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 16 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 28 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 4780 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 8120 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

3870 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

- - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤79 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 79 
Mot. ≤ 58 

53 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 77 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Šilalės miesto seniūnijos vairuotojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 12 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

2 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 28 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5920 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 2920 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

3780 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

2800 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤79 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 79 
Mot. ≤ 58 

55 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 78 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Šilalės miesto seniūnijos traktorininko darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 14 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

3 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 19 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 8320 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 3120 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1395 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

1543 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤79 000 

2053 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 79 
Mot. ≤ 58 

53 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 79 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Šilalės miesto seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 30 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

7 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 50 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 3790 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 2290 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1360 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

3520 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤79 000 

9120 Priimtina - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai 25 cm 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 79 
Mot. ≤ 58 

77 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 80 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Šilalės miesto seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 43 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

8 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 38 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5840 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1020 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

5490 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

3600 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤79 000 

2460 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 79 
Mot. ≤ 58 

57 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 





Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 81 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Tenenių seniūnijos elektriko darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 16 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 28 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 4830 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 8120 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

3870 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

- - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤84 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 84 
Mot. ≤ 58 

53 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 82 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Tenenių seniūnijos kūriko darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 12 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

2 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 28 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5920 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 2920 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

3830 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

2800 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤84 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 84 
Mot. ≤ 58 

55 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 83 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Tenenių seniūnijos valytojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 14 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

3 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 19 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 8860 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 8520 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1395 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

1543 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤84 000 

2053 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 84 
Mot. ≤ 58 

53 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 84 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Tenenių seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 30 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

7 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 50 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 3840 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 2290 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1900 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

8920 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤84 000 

9120 Priimtina - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai 25 cm 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 84 
Mot. ≤ 58 

82 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 85 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Traksėdžio seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 14 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

3 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 19 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 8860 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1120 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1395 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

1543 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

2053 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

53 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 86 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Traksėdžio seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 30 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

7 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 50 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 2790 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1290 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1900 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

8920 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

9120 Priimtina - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai 25 cm 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

63 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 87 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Traksėdžio seniūnijos vairuotojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 43 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 38 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5840 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1020 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

5490 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

9000 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

2460 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

57 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 88 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Traksėdžio seniūnijos traktorininko darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 90 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

7 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 40 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 8587 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1443 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1284 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

1600 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

6430 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

49 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 89 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Traksėdžio seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 43 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 38 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 15840 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 11020 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

5490 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

6450 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

7820 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

53 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 90 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Traksėdžio seniūnijos Traksėdžio laisvalaikio salės valytojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 46 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

6 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 63 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 8694 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 1107 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1140 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

1390 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

7500 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

48 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 91 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Upynos seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 16 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 28 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 4694 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1120 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 940 

3870 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

- - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

97 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 92 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Upynos seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 12 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

2 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 28 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5920 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1980 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 940 

3780 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

2794 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

55 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 93 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Upynos seniūnijos vairuotojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 14 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

3 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 19 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 8320 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1960 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 940 

1395 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

1983 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

2097 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

97 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR.94 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Upynos seniūnijos kūriko darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 30 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

7 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 94 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 2790 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 1290 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 940 

1360 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

3960 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

9120 Priimtina - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai 25 cm 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

63 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 95 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Upynos seniūnijos valytojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 43 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 38 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5840 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 1094 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 940 

5930 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

3600 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

2460 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

57 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 96 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Upynos seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 36 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

7 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 40 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 8973 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1443 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 940 

1924 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

1940 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

6430 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

93 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 97 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Upynos seniūnijos Upynos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 43 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 38 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 15840 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 11020 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 940 

5930 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

6594 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

7720 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

97 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 98 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Upynos seniūnijos Varsėdžių kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 46 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

6 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 63 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 8694 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 1100 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 940 

1140 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

1390 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

7940 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

92 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 99 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Žadeikių seniūnijos vairuotojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 16 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 28 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 4694 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1120 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 940 

3870 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

- - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

97 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-5100/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 100 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Žadeikių seniūnijos valytojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 12 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

2 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 28 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 51000 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1980 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 940 

3780 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

2794 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

55 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-5100/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 101 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Valstybės tarnautojo, neįeinančio  į struktūrinius padalinius savivaldybės, gydytojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 16 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 28 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 4640 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1120 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

3870 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

- - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

53 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 102 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Valstybės tarnautojo, neįeinančio  į struktūrinius padalinius, tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo koordinatoriaus darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 12 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

2 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 28 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5920 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1920 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

780 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

750 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

55 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 103 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Valstybės tarnautojo, neįeinančio  į struktūrinius padalinius , kalbos tvarkytojo 
darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 14 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

3 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 19 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 8320 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1120 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1395 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

- - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

53 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 104 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Valstybės tarnautojo, neįeinančio  į struktūrinius padalinius, vyriausiojo 
specialisto darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 30 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

7 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 50 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 2790 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1290 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1360 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

3520 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

9120 Priimtina - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai 25 cm 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

63 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 105 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Valstybės tarnautojo, neįeinančio  į struktūrinius padalinius, vyriausiojo 
inžinieriaus darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 43 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 38 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5840 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1020 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

5490 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

- - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

57 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 106 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Valstybės tarnautojo, neįeinančio  į struktūrinius padalinius, jaunimo reikalų 
koordinatoriaus darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 36 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 40 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 8533 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1443 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1284 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

600 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

49 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 107 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 43 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 38 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5840 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1020 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

5490 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

- - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

53 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 108 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 46 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 63 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 8694 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1107 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1140 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

- - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

48 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 109 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 32 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 39 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 13600 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 714 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

5340 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

- - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

55 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 110 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 36 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

2 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 42 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5053 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1600 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

7860 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

3420 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

57 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 111 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 40 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 42 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 8854 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 2847 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

2544 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

- - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

50 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 112 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Investicijų ir statybos skyriaus vedėjo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 35 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

2 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 41 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5200 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1551 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

3870 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

- - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

46 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 113 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo architekto darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 39 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

3 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 46 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 1160 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 2030 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1280 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

2820 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

2400 Priimtina - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 

Darbinis aukštis: kai 
atliekamas darbas 
laikant sunkius 
krovinius

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai 14cm 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

57 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius 
Gedeminas Sungaila 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 114 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 30 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

2 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 40 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5320 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1230 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1230 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

2220 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

2640 Priimtina - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesių

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

61 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 115 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 15 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 27 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 4520 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 507 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

3330 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

912 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

1650 Priimtina - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesių

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai 
truputėlį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

60 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 116 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 52 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

6 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 41 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 2520 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 4860 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

2340 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

2250 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 

Darbinis aukštis: kai 
atliekamas darbas 
laikant sunkius 
krovinius

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai 26 cm 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

56 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 117 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 16 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 28 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 4120 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 1120 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 

Mot. ≤ 21 
1200 

3870 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

- - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

123 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 118 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 12 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

2 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 28 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5920 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 1980 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 

Mot. ≤ 21 
1200 

3780 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

7120 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

125 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 119 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kultūros paveldo apsaugos vyriausiojo 
specialisto darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 14 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

3 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 19 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 8320 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 1220 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 

Mot. ≤ 21 
1200 

1395 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

1243 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

2123 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

123 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR.120 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 30 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

7 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 120 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 2790 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1290 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 

Mot. ≤ 21 
1200 

1360 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

1220 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

9120 Priimtina - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai 25 cm 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

63 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 121 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresniojo specialisto darbo 
vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 43 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 38 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5840 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 1120 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 

Mot. ≤ 21 
1200 

1190 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

3600 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

2460 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

127 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 122 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto darbo 
vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 36 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

7 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 40 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 8233 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1443 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 

Mot. ≤ 21 
1200 

1184 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

1200 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

6430 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

119 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 123 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėjo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 43 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 38 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 1840 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 6020 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 

Mot. ≤ 21 
1200 

1190 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

2120 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

7720 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

123 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 124 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Turto ir socialinės paramos skyriaus vyresniojo specialisto darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 46 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

6 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 63 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 8694 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1100 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 

Mot. ≤ 21 
1200 

1140 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

1390 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

1200 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

118 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 125 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 32 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

4 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 39 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 1600 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1714 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 

Mot. ≤ 21 
1200 

2340 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

6130 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

4120 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

125 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 126 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus vedėjo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 32 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

8 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 39 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 3600 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1714 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 

Mot. ≤ 21 
1200 

2340 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

4220 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

1040 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

125 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 127 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 32 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

8 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 39 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 3600 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 2714 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 

Mot. ≤ 21 
1200 

2340 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

2120 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

1040 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

125 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 128 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Bijotų seniūnijos seniūno darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 16 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 28 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 4640 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1390 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

3870 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

- - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

53 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 129 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Bilionių seniūnijos seniūno darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 12 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

2 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 28 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5920 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 1920 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

780 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

750 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

55 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 130 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Didkiemio seniūnijos seniūno darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 14 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

3 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 19 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 8320 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1390 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1395 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

- - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

53 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 131 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos seniūno darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 30 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

7 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 50 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 2790 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1290 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1360 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

3520 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

9120 Priimtina - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai 25 cm 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

63 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 132 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 43 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 38 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5840 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1290 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

5490 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

- - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

57 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 133 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Mero darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 36 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 40 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 8533 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 1443 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1284 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

600 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

49 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 134 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Mero pavaduotojo ir mero patarėjo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 43 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 38 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5840 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1290 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

5490 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

- - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

53 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 135 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Savivaldybės tarnybos sekretoriaus darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 46 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 63 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 8694 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1404 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1410 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

- - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

48 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 136 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Administracijos direktoriaus darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 32 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 39 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 13600 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 714 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

5340 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

- - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

55 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 137 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 36 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

2 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 42 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5053 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1600 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

7860 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

3420 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

57 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 138 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinės rūpybos specialisto darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 40 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 42 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 8854 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 2847 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

2544 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

- - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

50 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 139 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos seniūno darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 35 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

2 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 41 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5200 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1551 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

3870 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

- - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

46 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 140 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 39 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

3 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 46 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 1430 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 2030 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1280 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

2820 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

2400 Priimtina - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 

Darbinis aukštis: kai 
atliekamas darbas 
laikant sunkius 
krovinius

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai 14cm 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

57 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius 
Gedeminas Sungaila 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 141 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Laukuvos seniūnijos seniūno darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 30 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

2 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 40 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5320 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1230 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1230 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

2220 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

2640 Priimtina - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesių

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

61 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 142 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Laukuvos seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 15 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 27 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 4520 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 507 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

3330 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

912 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

1650 Priimtina - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesių

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai 
truputėlį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

60 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 143 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Palentinio seniūnijos seniūno darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina,  
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai 

(0) ≤ 60 52 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą 

kg 
Vyr. ≤ 30 
Mot. ≤ 10 

6 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 41 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 2520 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims 

- ≤ 20 000 4860 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka 

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

2340 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

2250 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims 

- 
Vyr.≤130 000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 

Darbinis aukštis: kai 
atliekamas darbas 
laikant sunkius 
krovinius 

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai 26 cm 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

56 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210. 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 144 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Pajūrio seniūnijos seniūno darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 16 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 145 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 28 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 4640 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1120 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

5370 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

- - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤1145 

000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

53 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 145 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Pajūrio seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 12 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 145 
Mot. ≤ 10 

2 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 28 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5920 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1920 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

5280 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

2750 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤1145 

000 
Mot.≤65 000 

- - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

55 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 146 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūno darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 14 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 145 
Mot. ≤ 10 

3 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 19 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 1470 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1120 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1395 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

1543 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤1145 

000 
Mot.≤65 000 

2053 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

53 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 147 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Šilalės kaimiškosios seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 145 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 145 
Mot. ≤ 10 

7 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 50 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 2790 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1440 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1510 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

1020 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤1145 

000 
Mot.≤65 000 

1120 Priimtina - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai 25 cm 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

63 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 148 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Šilalės miesto seniūnijos seniūno darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 43 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 145 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 153 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5840 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1020 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

5490 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

5100 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤1145 

000 
Mot.≤65 000 

2460 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

57 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 149 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Šilalės miesto seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 151 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 145 
Mot. ≤ 10 

7 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 40 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5148 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1443 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1284 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

1600 Priimtina - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤1145 

000 
Mot.≤65 000 

4145 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

49 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 150 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Tenenių seniūnijos seniūno darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 43 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 145 
Mot. ≤ 10 

1 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 153 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5840 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1020 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

5490 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

6450 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤1145 

000 
Mot.≤65 000 

7820 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 3 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

53 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 151 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Traksėdžio seniūnijos seniūno darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 46 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 145 
Mot. ≤ 10 

6 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 63 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 4694 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1107 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1140 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

1390 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤1145 

000 
Mot.≤65 000 

7500 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

48 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 152 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Upynos seniūnijos seniūno darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 147 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 145 
Mot. ≤ 10 

4 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 39 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5100 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 1714 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1490 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

1145 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤1145 

000 
Mot.≤65 000 

1250 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

55 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 153 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Darbo vietos: Žadeikių seniūnijos seniūno darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai 
Matavimo 
vienetas 

Leistina 
veiksnio 

vertė (dydis) 

Nustatytas 
veiksnio 

dydis 

Nustatyta 
rizika 

(priimtina, 
nepriimtina) 

Rizikos 
šalinimo ir/ar 

mažinimo 
priemonė(s) 

Priemonės 
įgyvendinimo 

data 

1. 
Liemens daugkartiniai 
priverstiniai palenkimai

(0) ≤ 60 147 Priimtina - - 

2. 

Vienkartinio rankomis 
keliamo krovinio masė, 
kai krovinys nuolat 
pernešamas per pamainą 
ar dirbant kitą darbą

kg 
Vyr. ≤ 145 
Mot. ≤ 10 

8 Priimtina - - 

3. 
Laikomo rankomis 
krovinio masės atstumas 
nuo darbuotojo kūno 

cm ≤ 70 39 Priimtina - - 

4. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant plaštakos ir 
pirštų raumenims 

- ≤ 40 000 5100 Priimtina - - 

5. 

Nuolat pasikartojantys 
rankų judesiai, 
dalyvaujant rankų ir 
pečių juostos 
raumenims

- ≤ 20 000 4714 Priimtina - - 

6. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį viena ranka

- 
Vyr. ≤ 43 000 
Mot. ≤ 21 500 

1490 Priimtina - - 

7. 
Statinis darbas per 
pamainą, prilaikant 
svorį dviem rankomis 

- 
Vyr. ≤ 97 000 
Mot. ≤ 43 000 

4520 - - - 

8. 

Statinis darbas per 
pamainą, dalyvaujant 
liemens ir kojų 
raumenims

- 
Vyr.≤1145 

000 
Mot.≤65 000 

1040 - - - 

9. 

Darbo poza ir judesiai: 
kaklas, pečiai, alkūnės, 
riešai, nugara, klubai, 
kojos 

balas ≤3 balai 2 Priimtina - - 

10. 
Darbinis aukštis: kai 
darbas reikalauja laisvų 
rankų judesiai

cm 
Truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 

Delnai truputį 
žemiau 

alkūnės lygio 
Priimtina - - 

11. Horizontali darbo zona cm 
Vyr. ≤ 65 
Mot. ≤ 58 

55 Priimtina - - 

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos
veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr.  V-592/A1-210.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ PLANAS RIZIKAI MAŽINTI IR/AR ŠALINTI DARBO 
VIETOSE 

 
2021 m. gruodžio 28 d. 

Šilalė 

 
Tvirtinu:  

 

Eil. 
Nr. 

Rizikos objekto (darbo 
vietos, pareigybės) 

pavadinimas 
Nustatyta profesinė rizika Prevencinės priemonės 

1 

Administracijos 
darbuotojų ir 
darbuotojų, dirbančių 
patalpose darbo 
vietos. 

1. Darbuotojų darbas 
patalpose esant 
COVID-19 ar kitos 
užkrečiamos ligos 
pavojui karantino 
metu. 

2. Galimas darbuotojų 
nežinojimas kaip 
elgtis COVID-19 
prevencijai 
užtikrinti. 

1. Darbuotojams, dirbantiems patalpose 
(kai neįmanoma išlaikyti socialinio 
kontakto/įrengti specialių pertvarų), 
dėvėti išduotas asmenines apsaugos 
priemones (veido kaukes). 

2. Užtikrinti dezinfekcinio skysčio 
prieigą visiems darbuotojams įmonės 
patalpose. 

3. Darbuotojus informuoti ir supažindinti 
su atnaujinta asmeninių apsaugos 
priemonių išdavimo tvarka ir 
papildomai apmokyti vadovaujantis 
naujai patvirtinta instruktavimo ir 
mokymo saugos ir sveikatos 
klausimais tvarka. 

4. Užtikrinti, kad būtų atliekamas 
reguliarus patalpų dezinfekavimas ir 
vėdinimas. 

2 

Darbuotojų, kurių 
darbas yra kilnojamo 
pobūdžio (susijęs su 
važiavimais, klientų 
lankymu ir kt). 

Darbuotojų darbas 
vykstant pas klientus 
esant COVID-19 ar 
kitos užkrečiamos ligos 
užsikrėtimo pavojui. 

1. Užtikrinti, kad darbuotojai, vykstantys 
pas klientus, ar kurių darbas susijęs su 
kelionėmis ir važiavimu, turėtų 
reikiamą kiekį asmeninių apsaugos 
priemonių, kurias galėtų keisti 
vadovaujantis gamintojo 
rekomendacijomis. 

2. Užtikrinti, kad būtų išduodamas 
reikiamas kiekis dezinfekcinio 
skysčio. 

3. Darbuotojus informuoti ir 
supažindinti su atnaujinta asmeninių 
apsaugos priemonių išdavimo tvarka 
ir papildomai apmokyti vadovaujantis 
naujai patvirtinta instruktavimo ir 
mokymo saugos ir sveikatos 
klausimais tvarka. 

 
 

  



Administracijos direktorius    
 Gedeminas Sungaila



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 1 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 

intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
2,50 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,67 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,00 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,33 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
3,00 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:    Biudžeto ir finansų skyriaus darbo vieta (ekonomistas, 
vyresnysis buhalteris) 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 
 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 2 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:    Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo 
buhalterio darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 
 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 3 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:    Investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinieriaus darbo 
vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 
 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 4 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:   Investicijų ir statybos skyriaus geodezininko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 5 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus žemės ūkio specialisto 
darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 
 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 6 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus  prekių ir 
paslaugų pirkimo specialisto darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 
 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 7 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,8 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų 
specialisto darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 
 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 8 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:   Veiklos administravimo skyriaus kompiuterių techniko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 9 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,8 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:   Veiklos administravimo skyriaus atstovo spaudai darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 10 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:   Veiklos administravimo skyriaus ūkio administratoriaus darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 11 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:   Veiklos administravimo skyriaus dokumentų tvarkytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 12 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
2,33 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
3,00 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
3,00 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
3,00 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,67 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Veiklos administravimo skyriaus priimamojo sekretoriaus 
darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 
 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 13 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,67 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,67 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,00 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
1,33 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,00 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:    Veiklos administravimo skyriaus archyvo tvarkytojo darbo 
vieta vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 
 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 14 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:   Veiklos administravimo skyriaus ūkvedžio darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 15 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:   Veiklos administravimo skyriaus vairuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 16 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:   Veiklos administravimo skyriaus vairuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 17 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 

intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:    Bijotų seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 18 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:     Bijotų seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 19 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:   Bijotų seniūnijos vairuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 20 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:    Bijotų seniūnijos elektriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 21 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:    Bijotų seniūnijos kūriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 22 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:   Bijotų seniūnijos kūriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 23 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:   Bijotų seniūnijos Girdiškės kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 24 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 

intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:     Bilionių seniūnijos vairuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 25 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:    Bilionių seniūnijos valytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 26 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 

intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:    Didkiemio seniūnijos kūriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 27 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:   Didkiemio seniūnijos darbininko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 28 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:   Didkiemio seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 29 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 

intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:     Kaltinėnų seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 30 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:    Kaltinėnų seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 31 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:    Kaltinėnų seniūnijos ūkvedžio darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 32 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:   Kaltinėnų seniūnijos elektriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 33 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:   Kaltinėnų seniūnijos traktorininko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 34 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:   Kaltinėnų seniūnijos kūriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 35 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,8 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:   Kaltinėnų seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 36 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:   Kaltinėnų seniūnijos gatvių valytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 37 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,8 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:   Kaltinėnų seniūnijos valytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 38 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,8 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:   Kaltinėnų seniūnijos kapų prižiūrėtojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 39 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 

intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:     Kvėdarnos seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 40 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:     Kvėdarnos seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 41 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:     Kvėdarnos seniūnijos ūkvedžio darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 42 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:    Kvėdarnos seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 43 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:    Kvėdarnos seniūnijos valytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 44 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:    Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos laisvalaikio salės valytojas 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 45 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,8 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:    Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos kapinių prižiūrėtojas 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 46 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:    Kvėdarnos seniūnijos Pajūralio kapinių prižiūrėtojas 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 47 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 

intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:     Laukuvos seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 48 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:     Laukuvos seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 49 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
3,00 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
3,00 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,67 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,33 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,67 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:     Laukuvos seniūnijos ūkvedžio darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 50 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:    Laukuvos seniūnijos elektriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 51 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:    Laukuvos seniūnijos traktorininko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 52 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:    Laukuvos seniūnijos kūriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 53 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
3,00 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,00 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,67 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
1,67 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,33 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:    Laukuvos seniūnijos valytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 54 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,00 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,33 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,33 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
1,00 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,67 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:     Laukuvos seniūnijos Šiauduvos laisvalaikio salės valytojas 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 55 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,8 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:    Laukuvos seniūnijos Laukuvos laisvalaikio salės valytojas 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 56 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,8 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:    Laukuvos seniūnijos gatvių tvarkytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 57 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,8 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:     Laukuvos seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 58 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,8 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:     Laukuvos seniūnijos Požerės aplinkos tvarkytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 59 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,8 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:     Laukuvos seniūnijos Laukuvos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 60 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 

intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:      Palentinio seniūnijos vairuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 61 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,00 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,00 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,00 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
1,00 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,67 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:     Palentinio seniūnijos kūriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 62 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 

intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:      Pajūrio seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 63 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:     Pajūrio seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 64 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:     Pajūrio seniūnijos ūkvedžio darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 65 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:    Pajūrio seniūnijos vairuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 66 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,00 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,00 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,00 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
1,00 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,67 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:    Pajūrio seniūnijos kūriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 67 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:    Pajūrio seniūnijos valytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 68 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,8 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:    Pajūrio seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 69 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:    Pajūrio seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 70 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,8 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:    Pajūrio seniūnijos Jomantų laisvalaikio salės valytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 71 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 

intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:      Šilalės kaimiškosios seniūnijos socialinio darbuotojo 
darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 
 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 72 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:     Šilalės kaimiškosios seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 73 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
3,00 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,33 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,00 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
3,00 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,33 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:     Šilalės kaimiškosios seniūnijos ūkvedžio darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 74 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,00 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,67 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,33 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
1,33 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,33 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:    Šilalės kaimiškosios seniūnijos Jucaičių laisvalaikio salės 
valytojo darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 
 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 75 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:     Šilalės kaimiškosios seniūnijos Tūbinių kapinių 
prižiūrėtojo darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 76 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 

intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Šilalės miesto seniūnijos ūkvedžio darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 77 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:     Šilalės miesto seniūnijos vairuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 78 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:     Šilalės miesto seniūnijos traktorininko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 79 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:    Šilalės miesto seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 80 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:     Šilalės miesto seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 81 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 

intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,67 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,67 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,67 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,00 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,00 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:  Tenenių seniūnijos elektriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 82 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,00 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,00 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,00 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
1,00 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,67 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:     Tenenių seniūnijos kūriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 83 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:     Tenenių seniūnijos valytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 84 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:    Tenenių seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 80 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:     Šilalės miesto seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 85 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:    Traksėdžio seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 86 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Traksėdžio seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 87 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Traksėdžio seniūnijos vairuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 88 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
3,00 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
3,00 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
3,00 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,00 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,00 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Traksėdžio seniūnijos traktorininko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 89 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,50 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,67 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,00 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
1,00 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,67 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Traksėdžio seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 90 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,00 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,33 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,33 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
1,00 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,67 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Traksėdžio seniūnijos Traksėdžio laisvalaikio salės valytojo darbo
vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 91 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 

intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:     Upynos seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 92 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,67 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,00 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,00 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,00 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,33 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:     Upynos seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 93 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:     Upynos seniūnijos vairuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 94 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:    Upynos seniūnijos kūriko darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 95 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,00 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,00 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,00 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
1,00 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,00 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:    Upynos seniūnijos valytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 96 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,00 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,67 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,00 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
1,00 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,67 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:    Upynos seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 97 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,8 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:    Upynos seniūnijos Upynos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 98 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,00 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,00 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,00 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
1,33 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,67 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:     Upynos seniūnijos Varsėdžių kapinių prižiūrėtojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 99 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 

intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:     Žadeikių seniūnijos vairuotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 100 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:     Žadeikių seniūnijos valytojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ N. 101 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 

intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:     Valstybės tarnautojo, neįeinančio  į struktūrinius 
padalinius savivaldybės, gydytojo darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 102 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:    Valstybės tarnautojo, neįeinančio  į struktūrinius padalinius, 
tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 103 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:    Valstybės tarnautojo, neįeinančio  į struktūrinius padalinius 
, kalbos tvarkytojo darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 
 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 104 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Valstybės tarnautojo, neįeinančio  į struktūrinius padalinius, 
vyriausiojo specialisto darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 105 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Valstybės tarnautojo, neįeinančio  į struktūrinius padalinius, 
vyriausiojo inžinieriaus darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 106 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Valstybės tarnautojo, neįeinančio  į struktūrinius padalinius, 
jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 
 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 107 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,8 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:   Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjo darbo vieta  
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 108 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
3,00 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,00 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,33 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
1,67 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,00 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausiojo specialisto darbo 
vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 
 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 109 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,8 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo darbo 
vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ N. 110 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:   Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ N. 111 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiojo specialisto 
darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 
 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ N. 112 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Investicijų ir statybos skyriaus vedėjo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ N. 113 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:    Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo architekto darbo 
vieta vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 
 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ N. 114 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo specialisto darbo 
vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 
 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ N. 115 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ N. 116 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 117 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 

intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:     Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 118 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:     Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto darbo
vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 119 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:     Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kultūros paveldo 
apsaugos vyriausiojo specialisto darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 120 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:    Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo darbo
vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 121 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:    Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresniojo 
specialisto darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 122 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:    Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo 
specialisto darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 
 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 123 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
2,67 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,67 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,33 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,33 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,00 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:    Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėjo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 124 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,67 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,67 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,33 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,67 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,33 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:     Turto ir socialinės paramos skyriaus vyresniojo specialisto 
darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 125 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
2,00 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,33 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,66 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,67 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,33 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:    Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto 
darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 126 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
2,00 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,67 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,67 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,00 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,00 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:    Veiklos administravimo skyriaus vedėjo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 127 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,8 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:     Veiklos administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto darbo
vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ N. 128 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 

intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
2,00 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
3,00 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
3,00 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,00 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,33 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:     Bijotų seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 129 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:    Bilionių seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 130 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:    Didkiemio seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 131 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Kaltinėnų seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 132 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Kaltinėnų seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 133 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:   Mero darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 134 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
2,33 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,00 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,67 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,00 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Mero pavaduotojo ir mero patarėjo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 135 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,5 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Savivaldybės tarnybos sekretoriaus darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 136 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,8 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Administracijos direktoriaus darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ N. 137 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:   Administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ N. 138 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinės rūpybos 
specialisto darbo vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 
 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ N. 139 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Kvėdarnos seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ N. 140 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:    Kvėdarnos seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta 
vieta 

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 
 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

 
PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ N. 141 

 
2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas:  

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

 
 

 
 
 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 
 

Darbo vietos:   Laukuvos seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

 

Administracijos direktorius  Gedeminas Sungaila   
(Pareigų pavadinimas)                                                         (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ N. 142 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Laukuvos seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ N. 143 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,3 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Laukuvos seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 144 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 

intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,33 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,67 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,67 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,67 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,67 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:     Pajūrio seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 145 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
2,67 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,33 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,33 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,33 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
3,00 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:    Pajūrio seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 146 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
2,67 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
3,00 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
3,00 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,00 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,33 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:    Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 147 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
2,33 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
3,00 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
3,00 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,67 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,50 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Šilalės kaimiškosios seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 148 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
2,0 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Šilalės miesto seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 149 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
3,00 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
3,00 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,67 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,33 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,33 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Šilalės miesto seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 150 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,67 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
3,00 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,33 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,67 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,33 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Tenenių seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 151 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,67 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,67 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,33 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,67 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,67 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Traksėdžio seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 152 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,67 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
2,67 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
3,00 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,67 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
1,67 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Upynos seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 
(Įmonės kodas, adresas) 

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 153 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas: 

Eil. 
Nr. 

Psichosocialiniai rizikos 
veiksniai 

Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas 
Veiksnio 
intensyvumas 

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimo rezultatas 

(išvada) 

Psichosocialinių rizikos veiknių 
intensyvumo charakteristikos kodai: 

1. 
Veiksniai susiję su darbo 
aplinkos sąlygomis: 

Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams 
1,0 RIZIKA PRIIMTINA 

1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia; 
2-Veiksnys beveik neveikia; 

3-Veiksnys mažai veikia; 

4-Veiksnys dažniausiai veikia; 
5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia. 

Darbo priemonių pakankamumas 

2. 
Veiksniai susiję su darbo 
reikalavimais: 

Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas) 
1,8 RIZIKA PRIIMTINA Didelis darbo tempas 

Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas 

3. 
Veiksniai susiję su darbo 
organizavimu: 

Darbo laiko trukmė 
2,3 RIZIKA PRIIMTINA Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai) 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji) 

4. 
Veiksniai susiję su darbo 
turiniu: 

Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti 
2,5 RIZIKA PRIIMTINA Emocinė įtampa 

Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu 

5. 
Veiksniai susiję su darbuotojų 
tarpusavio santykiais ir / ar 
santykiais su darbdaviu: 

Blogi darbuotojų santykiai grupėje 
2,8 RIZIKA PRIIMTINA Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje 

Bauginimas (smurtas) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Darbo vietos:   Žadeikių seniūnijos seniūno darbo vieta 
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje) 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 1 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Biudžeto ir finansų skyriaus darbo vieta 
(ekonomistas, vyresnysis buhalteris) 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika  

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas    Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

  +   - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+     - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?   +   - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

  +   - 

2. Triukšmas    Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+     - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

  +   - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

  +   - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

3. Vibracija    Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

  +   - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

4. Cheminiai     Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)? 

  +   - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +     - 
5.  Vėdinimas ir oro kondicionavimas    Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? +    - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? +    - 
6.  Šiluminė aplinka    Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

  +   - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. 
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina. 

 
*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.  
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape: 

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos 

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams. 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

 
Administracijos direktorius 

  
Gedeminas Sungaila 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 2 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Centralizuotos buhalterinės apskaitos 
skyriaus vyresniojo buhalterio darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika  

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas    Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+     - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+     - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?   +   - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

  +   - 

2. Triukšmas    Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+     - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

  +   - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

  +   - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

3. Vibracija    Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

  +   - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

4. Cheminiai     Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)? 

  +   - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?    +   - 
5.  Vėdinimas ir oro kondicionavimas    Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? +    - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? +    - 
6.  Šiluminė aplinka    Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

  +   - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. 
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina. 

 
*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.  
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape: 

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos 

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams. 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

 
Administracijos direktorius 

  
Gedeminas Sungaila 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 3 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Investicijų ir statybos skyriaus statybos 
inžinieriaus darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 4 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Investicijų ir statybos skyriaus 
geodezininko darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 5 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus 
žemės ūkio specialisto darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 6 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos 
skyriaus  prekių ir paslaugų pirkimo specialisto darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 7 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Turto ir socialinės paramos skyriaus 
socialinių išmokų specialisto darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 8 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus 
kompiuterių techniko darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 9 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus atstovo 
spaudai darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika  

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas    Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

  +   - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+     - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?   +   - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

  +   - 

2. Triukšmas    Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+     - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

  +   - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

  +   - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

3. Vibracija    Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

  +   - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

4. Cheminiai     Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)? 

  +   - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +     - 
5.  Vėdinimas ir oro kondicionavimas    Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?   +  - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? +    - 
6.  Šiluminė aplinka    Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

  +   - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. 
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina. 

 
*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.  
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape: 

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos 

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams. 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

 
Administracijos direktorius 

  
Gedeminas Sungaila 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 10 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus ūkio 
administratoriaus darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika  

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas    Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+     - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+     - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +     - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

  +   - 

2. Triukšmas    Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+     - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

  +   - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

  +   - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

3. Vibracija    Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

  +   - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

4. Cheminiai     Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)? 

  +   - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +     - 
5.  Vėdinimas ir oro kondicionavimas    Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? +    - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? +    - 
6.  Šiluminė aplinka    Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

  +   - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. 
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina. 

 
*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.  
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape: 

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos 

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams. 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

 
Administracijos direktorius 

  
Gedeminas Sungaila 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 11 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus 
dokumentų tvarkytojo darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 12 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus 
priimamojo sekretoriaus darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 13 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus archyvo 
tvarkytojo darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 14 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus 
ūkvedžio darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 15 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus vairuotojo darbo 
vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika  

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas    Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+     - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+     - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +     - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+     - 

2. Triukšmas    Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+     - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+     - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+     - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

3. Vibracija    Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

  +   - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

4. Cheminiai     Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)? 

+     - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +     - 
5.  Vėdinimas ir oro kondicionavimas    Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? +    - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? +    - 
6.  Šiluminė aplinka    Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

  +   - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. 
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina. 

 
*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.  
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape: 

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos 

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams. 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

 
Administracijos direktorius 

  
Gedeminas Sungaila 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 16 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus valytojo darbo 
vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 17 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Bijotų seniūnijos žemės ūkio specialisto 
darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 18 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Bijotų seniūnijos socialinio darbuotojo 
darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 19 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Bijotų seniūnijos vairuotojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 20 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Bijotų seniūnijos elektriko darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 21 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Bijotų seniūnijos kūriko darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 22 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Bijotų seniūnijos valytojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 23 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Bijotų seniūnijos Girdiškės kapinių prižiūrėtojo darbo
vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. 

Rizikos veiksniai Taip Ne 
Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 24 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Bilionių seniūnijos vairuotojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 25 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Bilionių seniūnijos valytojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?  +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 26 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Didkiemio seniūnijos kūriko darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika  

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas    Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+     - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+     - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +     - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

  +   - 

2. Triukšmas    Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+     - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+     - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+     - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

3. Vibracija    Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+     - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

4. Cheminiai     Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)? 

  +   - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +     - 
5.  Vėdinimas ir oro kondicionavimas    Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? +    - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? +    - 
6.  Šiluminė aplinka    Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

  +   - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. 
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina. 

 
*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.  
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape: 

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos 

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams. 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

 
Administracijos direktorius 

  
Gedeminas Sungaila 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 27 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Didkiemio seniūnijos darbininko darbo 
vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+ +  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 28 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Didkiemio seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 29 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos žemės ūkio 
specialisto darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 30 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos socialinio darbuotojo 
darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 31 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos ūkvedžio darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 32 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos elektriko darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 33 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos traktorininko darbo 
vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 34 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos kūriko darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 35 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos aplinkos tvarkytojo 
darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 36 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos gatvių valytojo darbo 
vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika  

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas    Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+     - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+     - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +     - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

  +   - 

2. Triukšmas    Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+     - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

  +   - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

  +   - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

3. Vibracija    Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

  +   - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

4. Cheminiai     Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)? 

  +   - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +     - 
5.  Vėdinimas ir oro kondicionavimas    Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? +    - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? +    - 
6.  Šiluminė aplinka    Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+     - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. 
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina. 

 
*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.  
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape: 

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos 

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams. 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

 
Administracijos direktorius 

  
Gedeminas Sungaila 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 37 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos valytojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 38 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos kapų prižiūrėtojo 
darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 39 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos socialinio 
darbuotojo darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 40 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos žemės ūkio 
specialisto darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 41 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos ūkvedžio darbo 
vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 42 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos aplinkos tvarkytojo 
darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 43 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos valytojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 44 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos 
laisvalaikio salės valytojas 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika  

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas    Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+     - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+     - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +     - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+     - 

2. Triukšmas    Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+     - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

  +   - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

  +   - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

3. Vibracija    Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

  +   - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

4. Cheminiai     Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)? 

+     - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +     - 
5.  Vėdinimas ir oro kondicionavimas    Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? +    - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? +    - 
6.  Šiluminė aplinka    Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

  +   - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. 
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina. 

 
*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.  
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape: 

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos 

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams. 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

 
Administracijos direktorius 

  
Gedeminas Sungaila 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 45 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos kapinių 
prižiūrėtojas 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika  

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas    Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+     - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+     - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +     - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

  +   - 

2. Triukšmas    Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+     - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+     - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+     - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

3. Vibracija    Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

  +   - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

4. Cheminiai     Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)? 

  +   - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +     - 
5.  Vėdinimas ir oro kondicionavimas    Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? +    - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? +    - 
6.  Šiluminė aplinka    Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+     - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. 
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina. 

 
*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.  
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape: 

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos 

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams. 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

 
Administracijos direktorius 

  
Gedeminas Sungaila 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 46 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos Pajūralio kapinių 
prižiūrėtojas 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 47 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Laukuvos seniūnijos socialinio darbuotojo 
darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 48 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Laukuvos seniūnijos žemės ūkio 
specialisto darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika  

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas    Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+     - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+     - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?   +   - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

  +   - 

2. Triukšmas    Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+     - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

  +   - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

  +   - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

3. Vibracija    Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+     - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

4. Cheminiai     Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)? 

  +   - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +      - 
5.  Vėdinimas ir oro kondicionavimas    Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? +    - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? +    - 
6.  Šiluminė aplinka    Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

  +   - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. 
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina. 

 
*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.  
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape: 

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos 

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams. 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

 
Administracijos direktorius 

  
Gedeminas Sungaila 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 49 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Laukuvos seniūnijos ūkvedžio darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR.50 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Laukuvos seniūnijos elektriko darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 51 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Laukuvos seniūnijos traktorininko darbo 
vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 52 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Laukuvos seniūnijos kūriko darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 53 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Laukuvos seniūnijos valytojo darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika  

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas    Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+     - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+     - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +     - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

  +   - 

2. Triukšmas    Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+     - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+     - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+     - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

3. Vibracija    Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

  +   - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

4. Cheminiai     Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)? 

  +   - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +     - 
5.  Vėdinimas ir oro kondicionavimas    Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? +    - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? +    - 
6.  Šiluminė aplinka    Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+     - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. 
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina. 

 
*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.  
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape: 

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos 

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams. 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

 
Administracijos direktorius 

  
Gedeminas Sungaila 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 54 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Laukuvos seniūnijos Šiauduvos 
laisvalaikio salės valytojas 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 55 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Laukuvos seniūnijos Laukuvos 
laisvalaikio salės valytojas 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 56 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Laukuvos seniūnijos gatvių tvarkytojo 
darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 57 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Laukuvos seniūnijos aplinkos tvarkytojo 
darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 58 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Laukuvos seniūnijos Požerės aplinkos 
tvarkytojo darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika  

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas    Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+     - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+     - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +     - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

  +   - 

2. Triukšmas    Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+     - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

  +   - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

  +   - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

3. Vibracija    Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

  +   - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

4. Cheminiai     Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)? 

  +   - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +     - 
5.  Vėdinimas ir oro kondicionavimas    Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? +    - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? +    - 
6.  Šiluminė aplinka    Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+     - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. 
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina. 

 
*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.  
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape: 

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos 

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams. 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

 
Administracijos direktorius 

  
Gedeminas Sungaila 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 59 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Laukuvos seniūnijos Laukuvos kapinių 
prižiūrėtojo darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 61 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Palentinio seniūnijos vairuotojo darbo 
vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 61 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Palentinio seniūnijos kūriko darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 62 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Pajūrio seniūnijos socialinio darbuotojo 
darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 63 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Pajūrio seniūnijos žemės ūkio specialisto 
darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 64 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Pajūrio seniūnijos ūkvedžio darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika  

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas    Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+     - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+     - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +     - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

  +   - 

2. Triukšmas    Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+     - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+     - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+     - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

3. Vibracija    Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

  +   - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

4. Cheminiai     Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)? 

  +   - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +     - 
5.  Vėdinimas ir oro kondicionavimas    Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? +    - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? +    - 
6.  Šiluminė aplinka    Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+     - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. 
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina. 

 
*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.  
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape: 

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos 

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams. 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

 
Administracijos direktorius 

  
Gedeminas Sungaila 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 64 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos Pajūrio seniūnijos vairuotojo darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika  

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas    Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+     - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+     - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +     - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

  +   - 

2. Triukšmas    Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+     - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+     - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+     - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

3. Vibracija    Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

  +   - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

4. Cheminiai     Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)? 

  +   - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +     - 
5.  Vėdinimas ir oro kondicionavimas    Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? +    - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? +    - 
6.  Šiluminė aplinka    Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

   +   - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. 
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina. 

 
*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.  
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape: 

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos 

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams. 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

 
Administracijos direktorius 

  
Gedeminas Sungaila 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 66 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Pajūrio seniūnijos kūriko darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika  

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas    Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+     - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+     - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +     - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+     - 

2. Triukšmas    Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+     - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+     - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+     - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+     - 

3. Vibracija    Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

  +   - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

4. Cheminiai     Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)? 

  +   - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?   +   - 
5.  Vėdinimas ir oro kondicionavimas    Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? +    - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? +    - 
6.  Šiluminė aplinka    Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

  +   - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. 
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina. 

 
*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.  
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape: 

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos 

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams. 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

 
Administracijos direktorius 

  
Gedeminas Sungaila 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 67 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Pajūrio seniūnijos valytojo darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika  

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas    Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+     - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+     - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +     - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+     - 

2. Triukšmas    Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+     - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

  +   - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

  +   - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

3. Vibracija    Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

  +   - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

4. Cheminiai     Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)? 

+     - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +     - 
5.  Vėdinimas ir oro kondicionavimas    Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? +    - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? +    - 
6.  Šiluminė aplinka    Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

  +   - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. 
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina. 

 
*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.  
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape: 

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos 

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams. 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

 
Administracijos direktorius 

  
Gedeminas Sungaila 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 68 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Pajūrio seniūnijos aplinkos tvarkytojo 
darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 69 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Pajūrio seniūnijos kapinių prižiūrėtojo 
darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika  

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas    Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+     - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+     - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +     - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

  +   - 

2. Triukšmas    Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+     - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

  +   - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

  +   - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

3. Vibracija    Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

  +   - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

4. Cheminiai     Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)? 

  +   - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +     - 
5.  Vėdinimas ir oro kondicionavimas    Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? +    - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? +    - 
6.  Šiluminė aplinka    Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+     - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. 
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina. 

 
*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.  
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape: 

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos 

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams. 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

 
Administracijos direktorius 

  
Gedeminas Sungaila 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 70 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Pajūrio seniūnijos Jomantų laisvalaikio 
salės valytojo darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 71 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Šilalės kaimiškosios seniūnijos socialinio 
darbuotojo darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 72 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Šilalės kaimiškosios seniūnijos žemės 
ūkio specialisto darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 73 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Šilalės kaimiškosios seniūnijos ūkvedžio 
darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 74 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos Šilalės kaimiškosios seniūnijos Jucaičių 
laisvalaikio salės valytojo darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 75 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Šilalės kaimiškosios seniūnijos Tūbinių 
kapinių prižiūrėtojo darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika  

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas    Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+     - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+     - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +     - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+     - 

2. Triukšmas    Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+     - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+     - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+     - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+     - 

3. Vibracija    Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

  +   - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

4. Cheminiai     Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)? 

  +   - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?   +   - 
5.  Vėdinimas ir oro kondicionavimas    Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? +    - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? +    - 
6.  Šiluminė aplinka    Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

  +   - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. 
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina. 

 
*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.  
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape: 

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos 

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams. 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

 
Administracijos direktorius 

  
Gedeminas Sungaila 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188778770; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 76 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Šilalės miesto seniūnijos ūkvedžio darbo 
vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika  

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas    Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+     - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+     - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?   +   - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

  +   - 

2. Triukšmas    Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+     - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

  +   - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

  +   - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

3. Vibracija    Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

  +   - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

4. Cheminiai     Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)? 

+     - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +     - 
5.  Vėdinimas ir oro kondicionavimas    Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? +    - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? +    - 
6.  Šiluminė aplinka    Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+     - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. 
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina. 

 
*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.  
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape: 

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos 

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams. 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

 
Administracijos direktorius 

  
Gedeminas Sungaila 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188778770; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 77 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Šilalės miesto seniūnijos vairuotojo darbo 
vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188778770; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 78 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Šilalės miesto seniūnijos traktorininko 
darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188778770; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 79 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos Šilalės miesto seniūnijos kapinių 
prižiūrėtojo darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188778770; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 80 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Šilalės miesto seniūnijos aplinkos 
tvarkytojo darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188828820; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 81 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Tenenių seniūnijos elektriko darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188828820; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 82 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Tenenių seniūnijos kūriko darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188828820; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 83 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Tenenių seniūnijos valytojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188828820; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 84 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos Tenenių seniūnijos kapinių prižiūrėtojo 
darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188828820; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 80 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Šilalės miesto seniūnijos aplinkos 
tvarkytojo darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 85 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Traksėdžio seniūnijos socialinio 
darbuotojo darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 86 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Traksėdžio seniūnijos žemės ūkio 
specialisto darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 87 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Traksėdžio seniūnijos vairuotojo darbo 
vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 88 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Traksėdžio seniūnijos traktorininko darbo 
vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika  

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas    Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+     - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+     - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +     - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+     - 

2. Triukšmas    Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+     - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+     - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+     - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+     - 

3. Vibracija    Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

  +   - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

4. Cheminiai     Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)? 

  +   - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +     - 
5.  Vėdinimas ir oro kondicionavimas    Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? +    - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? +    - 
6.  Šiluminė aplinka    Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

  +   - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. 
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina. 

 
*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.  
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape: 

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos 

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams. 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

 
Administracijos direktorius 

  
Gedeminas Sungaila 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 89 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Traksėdžio seniūnijos aplinkos tvarkytojo 
darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika  

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas    Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+     - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+     - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +     - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

  +   - 

2. Triukšmas    Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+     - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+     - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+     - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

3. Vibracija    Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

  +   - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

4. Cheminiai     Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)? 

  +   - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +     - 
5.  Vėdinimas ir oro kondicionavimas    Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? +    - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? +    - 
6.  Šiluminė aplinka    Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+     - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. 
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina. 

 
*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.  
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape: 

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos 

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams. 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

 
Administracijos direktorius 

  
Gedeminas Sungaila 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 90 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Traksėdžio seniūnijos Traksėdžio 
laisvalaikio salės valytojo darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 91 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Upynos seniūnijos socialinio darbuotojo 
darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 92 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Upynos seniūnijos žemės ūkio specialisto 
darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 93 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Upynos seniūnijos vairuotojo darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika  

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas    Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+     - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+     - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +     - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

  +   - 

2. Triukšmas    Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+     - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+     - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+     - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

3. Vibracija    Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

  +   - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

4. Cheminiai     Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)? 

  +   - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +     - 
5.  Vėdinimas ir oro kondicionavimas    Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? +    - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? +    - 
6.  Šiluminė aplinka    Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+     - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. 
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina. 

 
*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.  
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape: 

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos 

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams. 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

 
Administracijos direktorius 

  
Gedeminas Sungaila 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR.94 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Upynos seniūnijos kūriko darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 95 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Upynos seniūnijos valytojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 96 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Upynos seniūnijos aplinkos tvarkytojo 
darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 97 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Upynos seniūnijos Upynos kapinių 
prižiūrėtojo darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 98 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Upynos seniūnijos Varsėdžių kapinių 
prižiūrėtojo darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 99 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Žadeikių seniūnijos vairuotojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 100 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Žadeikių seniūnijos valytojo darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 101 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Valstybės tarnautojo, neįeinančio  į 
struktūrinius padalinius savivaldybės, gydytojo darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 102 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Valstybės tarnautojo, neįeinančio  į 
struktūrinius padalinius, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 103 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Valstybės tarnautojo, neįeinančio  į 
struktūrinius padalinius , kalbos tvarkytojo darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 104 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Valstybės tarnautojo, neįeinančio  į 
struktūrinius padalinius, vyriausiojo specialisto darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 105 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Valstybės tarnautojo, neįeinančio  į 
struktūrinius padalinius, vyriausiojo inžinieriaus darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 106 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Valstybės tarnautojo, neįeinančio  į 
struktūrinius padalinius, jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 107 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjo darbo 
vieta  

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr.108 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausiojo 
specialisto darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 109 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Centralizuoto buhalterinės apskaitos 
skyriaus vedėjo darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 110 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Centralizuoto vidaus audito skyriaus 
vedėjo darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 111 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Centralizuoto vidaus audito skyriaus 
vyriausiojo specialisto darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 112 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Investicijų ir statybos skyriaus vedėjo 
darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika  

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas    Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+     - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+     - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?   +   - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

  +   - 

2. Triukšmas    Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+     - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

  +   - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

  +   - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

3. Vibracija    Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

  +   - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

4. Cheminiai     Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)? 

  +   - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +     - 
5.  Vėdinimas ir oro kondicionavimas    Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? +    - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? +    - 
6.  Šiluminė aplinka    Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

  +   - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. 
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina. 

 
*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.  
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape: 

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos 

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams. 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

 
Administracijos direktorius 

  
Gedeminas Sungaila 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 113 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo 
architekto darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 114 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo 
specialisto darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 115 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo 
darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 110 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus 
vyriausiojo specialisto darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 117 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 
vedėjo darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 118 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 
vyriausiojo specialisto darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 119 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 
kultūros paveldo apsaugos vyriausiojo specialisto darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR.120 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos 
skyriaus vedėjo darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 121 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos 
skyriaus vyresniojo specialisto darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 122 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos 
skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 123 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Turto ir socialinės paramos skyriaus 
vedėjo darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 124 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Turto ir socialinės paramos skyriaus 
vyresniojo specialisto darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 125 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Turto ir socialinės paramos skyriaus 
vyriausiojo specialisto darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 126 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus vedėjo 
darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 127 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus 
vyriausiojo specialisto darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 128 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Bijotų seniūnijos seniūno darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 129 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Bilionių seniūnijos seniūno darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 130 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Didkiemio seniūnijos seniūno darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika  

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas    Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+     - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+     - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +     - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

  +   - 

2. Triukšmas    Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+     - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

  +   - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

  +   - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

3. Vibracija    Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

  +   - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

4. Cheminiai     Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)? 

  +   - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +     - 
5.  Vėdinimas ir oro kondicionavimas    Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? +    - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? +    - 
6.  Šiluminė aplinka    Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

  +   - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. 
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina. 

 
*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.  
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape: 

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos 

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams. 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

 
Administracijos direktorius 

  
Gedeminas Sungaila 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 131 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos seniūno darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 132 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos vyriausiojo 
specialisto darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 133 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Mero darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 134 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Mero pavaduotojo ir mero patarėjo darbo 
vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika  

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas    Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+     - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+     - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +     - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

  +   - 

2. Triukšmas    Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+     - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

  +   - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

  +   - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

3. Vibracija    Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

  +   - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

4. Cheminiai     Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)? 

  +   - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +     - 
5.  Vėdinimas ir oro kondicionavimas    Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? +    - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? +    - 
6.  Šiluminė aplinka    Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

  +   - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. 
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina. 

 
*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.  
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape: 

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos 

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams. 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

 
Administracijos direktorius 

  
Gedeminas Sungaila 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr.135 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Savivaldybės tarnybos sekretoriaus darbo 
vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 136 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Administracijos direktoriaus darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 137 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Administracijos direktoriaus pavaduotojo 
darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 138 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Turto ir socialinės paramos skyriaus 
socialinės rūpybos specialisto darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 139 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos seniūno darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 140 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos vyriausiojo 
specialisto darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 141 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Laukuvos seniūnijos seniūno darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika  

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas    Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+     - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+     - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +     - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

   +   - 

2. Triukšmas    Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+     - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+     - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+     - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

3. Vibracija    Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

  +   - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

4. Cheminiai     Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)? 

+     - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +     - 
5.  Vėdinimas ir oro kondicionavimas    Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? +    - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? +    - 
6.  Šiluminė aplinka    Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

  +   - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. 
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina. 

 
*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.  
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape: 

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos 

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams. 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

 
Administracijos direktorius 

  
Gedeminas Sungaila 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 142 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Laukuvos seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo 
vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika  

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas    Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+     - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+     - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +     - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+     - 

2. Triukšmas    Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+     - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+     - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+     - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

3. Vibracija    Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

  +   - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

4. Cheminiai     Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)? 

+     - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +     - 
5.  Vėdinimas ir oro kondicionavimas    Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? +    - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? +    - 
6.  Šiluminė aplinka    Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

  +   - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. 
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina. 

 
*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.  
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape: 

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos 

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams. 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

 
Administracijos direktorius 

  
Gedeminas Sungaila 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 137 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Palentinio seniūnijos seniūno darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 1887715220; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 144 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Pajūrio seniūnijos seniūno darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika  

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas    Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+     - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+     - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?   +   - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

  +   - 

2. Triukšmas    Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+     - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

  +   - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

  +   - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

3. Vibracija    Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

  +   - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

4. Cheminiai     Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)? 

  +   - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +     - 
5.  Vėdinimas ir oro kondicionavimas    Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? +    - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? +    - 
6.  Šiluminė aplinka    Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

  +   - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. 
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina. 

 
*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.  
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape: 

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos 

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams. 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

 
Administracijos direktorius 

  
Gedeminas Sungaila 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 1887715220; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 145 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Pajūrio seniūnijos vyriausiojo specialisto 
darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 1887715220; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 146 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūno 
darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 1887715220; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 147 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Šilalės kaimiškosios seniūnijos 
vyriausiojo specialisto darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 



 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 1887715220; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 148 

2021-12-28 
(data) 

 
Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Šilalės miesto seniūnijos seniūno darbo 
vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika  

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas    Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+     - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+     - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?   +   - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

  +   - 

2. Triukšmas    Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+     - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+     - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+     - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

3. Vibracija    Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

  +   - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

  +   - 

4. Cheminiai     Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)? 

  +   - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?   +   - 
5.  Vėdinimas ir oro kondicionavimas    Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? +    - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? +    - 
6.  Šiluminė aplinka    Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+     - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

  +   - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. 
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina. 

 
*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės 
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.  
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape: 

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos 

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams. 

 

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

 
Administracijos direktorius 

  
Gedeminas Sungaila 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 1887715220; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 149 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Šilalės miesto seniūnijos vyriausiojo 
specialisto darbo vieta 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 1887715220; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 150 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Tenenių seniūnijos seniūno darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 1887715220; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 151 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Traksėdžio seniūnijos seniūno darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 1887715220; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 152 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Upynos seniūnijos seniūno darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 1887715220; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 153 

2021-12-28 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Žadeikių seniūnijos seniūno darbo vieta 
(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne 

Neaktualu/ 
Netaikoma 

Nustatyta 
rizika 

Rizikos lygis 

1. Apšvietimas Priimtina - 

1.1. 
Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus 
apšvietimas? 

+  - 

1.2. 
Darbo patalpose yra įrengtas 
tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas? 

+  - 

1.3. Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti? +  - 

1.4. 
Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su 
įrenginiais, yra tinkamai apšviestos? 

+  - 

2. Triukšmas Priimtina - 

2.1. 
Ar triukšmo lygis darbo vietose yra 
priimtinas? 

+  - 

2.2. 
Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti 
užduotis? 

+  - 

2.3 
Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai 
susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo? 

+  - 

2.4. 
Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

3. Vibracija Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo 
vibracijos poveikio? 

+  - 

3.2. 
Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose 
aprūpinti tinkamomis AAP? 

+  - 

4. Cheminiai Priimtina - 

4.1. 
Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai 
(lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir 
t.t.)?

+  - 

4.2. Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių? +  - 
5. Vėdinimas ir oro kondicionavimas Priimtina - 

5.1. Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas? + - 
5.2. Darbo vietose oras yra švarus? + - 
6. Šiluminė aplinka Priimtina - 

6.1. 
Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.2. 
Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra 
tinkama? 

+  - 

6.3. 
Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis 
apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku? 

+  - 

PASTABOS 
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo.
Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos

veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas 

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila 
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė) 



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė   

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

BIOLOGINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 02 

(UŽKREČIAMOS LIGOS IR COVID-19) 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Darbuotojų, kurių darbas yra kilnojamo 
pobūdžio (susijęs su važiavimais, klientų lankymu ir kt) 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne Neaktualu/ 

Netaikoma 
Nustatyta 

rizika  
Rizikos 

lygis 
1. Darbo organizavimas    Priimtina - 

1.1. Ar darbo metu darbuotojai vengia masinių susibūrimų 
pagal LR nustatytus karantino reikalavimus? +     - 

1.2. 
Ar darbuotojų darbas pasižymi padidinta rizika užsikrėsti 
pavojinga užkrečiama liga (sveikatos priežiūros įstaigų 
darbuotojai, viešųjų didelių erdvių darbuotojai ir kt.)? 

 +    - 

1.3. 
Ar darbai organizuojami vadovaujantis LR teisės aktų 
reikalavimais ir patvirtintomis COVID-19 
rekomendacijomis? 

+     - 

1.4. 
Ar būna, kad tarp darbuotojų ir klientų yra išlaikomas 
pakankamai artimas kontaktas, kad būtų tikimybė 
užsikrėsti pavojinga užkrečiama liga jei klientas sirgtų? 

 +    - 

2. Apsaugos priemonės    Priimtina - 

2.1. 
Ar darbuotojams yra išduodamos visos reikiamos 
asmeninės apsaugos priemonės tam, kad užkirsti kelią 
pavojingos užkrečiamos ligos pavojui? 

+     - 

2.2. 
Ar darbuotojai yra supažindinti/instruktuoti ir moka 
naudotis išduotomis asmeninėmis apsaugos 
priemonėmis? 

+     - 

2.3 
Ar darbuotojams yra išduodamos apsauginės veido 
kaukės prieš darbo pradžią (COVID-19 ir panašių ligų 
prevencijai)? 

+     - 

2.4. Ar darbuotojams, kurie kontaktuoja su klientais, yra 
išduodamas dezinfekcinis skystis? +     - 

3. Darbuotojo veiksmai    Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai žino kokių veiksmų reikėtų imtis 
nustačius COVID-19 ar panašią ligą klientui ar 
darbuotojui, su kuriuo buvo artimas kontaktas? 

+     - 

3.2. 
Ar yra įsitikinta, kad darbuotojai nepradėtų darbo kol 
nebuvo instruktuoti ir apmokyti saugiai atlikti jiems 
pavestą darbą? 

+     - 

3.3. 
Ar darbuotojas žino, kad asmenines apsaugos priemones 
reikia naudoti vadovaujantis gamintojo pateikta 
informacija? 

+     - 

4. Darbdavio veiksmai     Priimtina - 

4.1. 
Ar darbdavys užtikrina, kad būtų imtasi visų reikiamų 
veiksmų, siekiant visais galimais būdais informuoti 
darbuotojus apie COVID-19 ar panašios ligos prevenciją? 

+     - 

4.2. 
Ar darbdavys užtikrina visų reikiamų asmeninių apsaugos 
priemonių išdavimą visiems darbuotojams, siekiant 
apsaugoti nuo COVID-19 ar panašios ligos užsikrėtimo? 

+     - 

4.3. Ar darbdavys užtikrina, kad darbuotojai gautų reikiamą 
kiekį asmeninių apsaugos priemonių ir jas laiku keistų? +     - 

 
*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos 
vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.  
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape: 
16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos veiksniai 
(biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams. 
 
Administracijos direktorius   Gedeminas Sungaila 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas



Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. 
Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė   

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

BIOLOGINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 01 

(UŽKREČIAMOS LIGOS IR COVID-19) 

2021 m. gruodžio 28 d. 
(data) 

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Administracijos darbuotojų ir darbuotojų, 
dirbančių patalpose darbo vietos 

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa) 

Eil. 
Nr. Rizikos veiksniai Taip Ne Neaktualu/ 

Netaikoma 
Nustatyta 

rizika  
Rizikos 

lygis 
1. Darbo organizavimas    Priimtina - 

1.1. Ar darbo metu darbuotojai vengia masinių susibūrimų 
pagal LR nustatytus karantino reikalavimus? +     - 

1.2. 
Ar darbuotojų darbas pasižymi padidinta rizika užsikrėsti 
pavojinga užkrečiama liga (sveikatos priežiūros įstaigų 
darbuotojai, viešųjų didelių erdvių darbuotojai ir kt.)? 

 +    - 

1.3. 
Ar darbai organizuojami vadovaujantis LR teisės aktų 
reikalavimais ir patvirtintomis COVID-19 
rekomendacijomis? 

+     - 

1.4. 
Ar būna, kad tarp darbuotojų ir klientų yra išlaikomas 
pakankamai artimas kontaktas, kad būtų tikimybė 
užsikrėsti pavojinga užkrečiama liga jei klientas sirgtų? 

+     Didelis 

2. Apsaugos priemonės    Priimtina - 

2.1. 
Ar darbuotojams yra išduodamos visos reikiamos 
asmeninės apsaugos priemonės tam, kad užkirsti kelią 
pavojingos užkrečiamos ligos pavojui? 

+     - 

2.2. Ar darbuotojai yra supažindinti/instruktuoti ir moka 
naudotis išduotomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis? +     - 

2.3 
Ar darbuotojams yra išduodamos apsauginės veido kaukės 
prieš darbo pradžią (COVID-19 ir panašių ligų 
prevencijai)? 

+     - 

2.4. Ar darbuotojams, kurie kontaktuoja su klientais, vyksta 
pas klientus yra išduodamas dezinfekcinis skystis? +     - 

3. Darbuotojo veiksmai    Priimtina - 

3.1. 
Ar darbuotojai žino kokių veiksmų reikėtų imtis nustačius 
COVID-19 ar panašią ligą klientui ar darbuotojui, su 
kuriuo buvo artimas kontaktas? 

+     - 

3.2. 
Ar yra įsitikinta, kad darbuotojai nepradėtų darbo kol 
nebuvo instruktuoti ir apmokyti saugiai atlikti jiems 
pavestą darbą? 

+     - 

3.3. 
Ar darbuotojas žino, kad asmenines apsaugos priemones 
reikia naudoti vadovaujantis gamintojo pateikta 
informacija? 

+     - 

4. Darbdavio veiksmai     Priimtina - 

4.1. 
Ar darbdavys užtikrina, kad būtų imtasi visų reikiamų 
veiksmų, siekiant visais galimais būdais informuoti 
darbuotojus apie COVID-19 ar panašios ligos prevenciją? 

+     - 

4.2. 
Ar darbdavys užtikrina visų reikiamų asmeninių apsaugos 
priemonių išdavimą visiems darbuotojams, siekiant 
apsaugoti nuo COVID-19 ar panašios ligos užsikrėtimo? 

+     - 

4.3. Ar darbdavys užtikrina, kad darbuotojai gautų reikiamą 
kiekį asmeninių apsaugos priemonių ir jas laiku keistų? +     - 

 
*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos 
vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.  
16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape: 
16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos veiksniai 
(biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams. 
 
Administracijos direktorius   Gedeminas Sungaila 
 
Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas
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