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VILNIAUS PATAISOS NAMŲ 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL PROFESINĖS RIZIKOS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2021 m. liepos       d. Nr. 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Profesinės rizikos bendraisiais nuostatais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-457/V961 „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų 

patvirtinimo“: 

1. T v i r t i n u Vilniaus pataisos namų profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių planą (pridedama). 

2. P a v e d u  Veiklos organizavimo skyriui organizuoti supažindinimą su šiuo įsakymu dokumentų valdymo sistemos priemonėmis. 

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Viktoras Davidenko 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            PATVIRTINTA  

                                                                                                                                                                                             Vilniaus pataisos namų  direktoriaus            

                                                                                                                                                                                              2021 m. liepos      d. įsakymu  Nr.      
                     

VILNIAUS PATAISOS NAMŲ   

PROFESINĖS RIZIKOS ŠALINIMO IR MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANAS  

 

  
Rizikos veiksniai  Profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės  

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminas  

Atsakingas už priemonių 

įgyvendinimą  Parašas  

  1  2  3  5  6  

1  

Fizikiniai veiksniai 

Elektromagnetinis 

laukas 

Direktoriaus pavaduotojo darbo vietoje 210 k. prie kompiuterio, 

patikrinti kištukinių lizdų įžeminimo varžas, sutvarkyti instaliacijas 
 2021-10-31 

TVS darbuotojas, 

atsakingas už elektros ūkį  

  
  
  

2  
Fizikiniai veiksniai 

Elektromagnetinis 

laukas 

Vyriausiojo ir vyresniojo specialisto darbo vietoje 219 k. ir Sniego g. 

2 prie kompiuterio, patikrinti kištukinių lizdų įžeminimo varžas, 

sutvarkyti instaliacijas 
 2021-10-31 

TVS darbuotojas, 

atsakingas už elektros ūkį  

  
  
  

3 

Fizikiniai veiksniai 

Elektromagnetinis 

laukas 

Specialisto darbo vietoje 219 k. ir dinaminės priežiūros kabinete prie 

kompiuterio, patikrinti kištukinių lizdų įžeminimo varžas, sutvarkyti 

instaliacijas 

 2021-10-31 
TVS darbuotojas, 

atsakingas už elektros ūkį  
 

4 

Fizikiniai veiksniai 

Elektromagnetinis 

laukas 

2 saugumo valdymo sk. viršininko darbo vietoje prie kompiuterio, 

patikrinti kištukinių lizdų įžeminimo varžas, sutvarkyti instaliacijas  2021-10-31 
TVS darbuotojas, 

atsakingas už elektros ūkį  
 

5 

Fizikiniai veiksniai 

Elektromagnetinis 

laukas 

Resocializacijos sk. viršininko, vyriausiojo specialisto, specialisto 

darbo vietose prie kompiuterio, patikrinti kištukinių lizdų įžeminimo 

varžas, sutvarkyti instaliacijas 

 2021-10-31 
TVS darbuotojas, 

atsakingas už elektros ūkį  
 

6 

Fizikiniai veiksniai 

Elektromagnetinis 

laukas 

Veiklos organizavimo sk. viršininko darbo vietoje prie kompiuterio, 

patikrinti kištukinių lizdų įžeminimo varžas, sutvarkyti instaliacijas  2021-10-31 
TVS darbuotojas, 

atsakingas už elektros ūkį  
 

7 

Fizikiniai veiksniai 

Elektromagnetinis 

laukas 

Veiklos organizavimo skyriaus vyriausiojo teisininko, vyresniojo 

teisininko, teisininko darbo vietose prie kompiuterio, patikrinti 

kištukinių lizdų įžeminimo varžas, sutvarkyti instaliacijas 
 2021-10-31 

TVS darbuotojas, 

atsakingas už elektros ūkį  
 

8 

Fizikiniai veiksniai 

Elektromagnetinis 

laukas 

Veiklos organizavimo sk. specialisto personalo klausimais darbo 

vietoje vietose prie kompiuterio, patikrinti kištukinių lizdų įžeminimo 

varžas, sutvarkyti instaliacijas 
 2021-10-31 

TVS darbuotojas, 

atsakingas už elektros ūkį  
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9 

Fizikiniai veiksniai 

Elektromagnetinis 

laukas 

Veiklos organizavimo sk. inspektoriaus darbo vietoje 212 k. prie 

kompiuterio, patikrinti kištukinių lizdų įžeminimo varžas, sutvarkyti 

instaliacijas 

2021-10-31 
TVS darbuotojas, 

atsakingas už elektros ūkį  
 

 
Fizikiniai veiksniai 

Apšvieta 

1 saugumo valdymo sk. vyriausiojo specialisto darbo vietoje Sniego 

g. 2 įrengti papildomą apšvietimą 
2021-09-30 

TVS darbuotojas, 

atsakingas už elektros ūkį  
 

 
Fizikiniai veiksniai 

Apšvieta 

2 saugumo valdymo sk. vyriausiojo specialisto darbo vietoje 304 k. 

įrengti papildomą apšvietimą 
2021-09-30 

TVS darbuotojas, 

atsakingas už elektros ūkį  
 

 
Fizikiniai veiksniai 

Apšvieta 

2 saugumo valdymo sk. vyresniojo specialisto darbo vietoje įrengti 

papildomą apšvietimą 
2021-09-30 

TVS darbuotojas, 

atsakingas už elektros ūkį  
 

 
Fizikiniai veiksniai 

Apšvieta 

2 saugumo valdymo sk. specialisto darbo vietoje įrengti papildomą 

apšvietimą 
2021-09-30 

TVS darbuotojas, 

atsakingas už elektros ūkį  
 

 
Fizikiniai veiksniai 

Apšvieta 

Resocializacijos sk. viršininko, vyriausiojo specialisto darbo vietose 

įrengti papildomą apšvietimą 
2021-09-30 

TVS darbuotojas, 

atsakingas už elektros ūkį  
 

 
Fizikiniai veiksniai 

Apšvieta 

Bibliotekoje darbo vietoje bibliotekoje įrengti papildomą apšvietimą 
2021-09-30 

TVS darbuotojas, 

atsakingas už elektros ūkį  
 

 
Fizikiniai veiksniai 

Apšvieta 

Veiklos organizavimo sk. inspektoriaus darbo vietoje 212 k. įrengti 

papildomą apšvietimą 
2021-09-30 

TVS darbuotojas, 

atsakingas už elektros ūkį  
 

17. 

Fiziniai veiksniai 

Kompiuterizuota 

darbo vieta 

Resocializacijos skyriaus vyriausiosios specialistės darbo vieta. 

Vienai kompiuterizuotai darbo vietai turi būti skiriama ne mažiau kaip 

6 m² darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m³ erdvės. (Lietuvos 

higienos norma HN 32: 2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir 

sveikatos reikalavimai“, patvirtinta 2004-02-12- LR SA Ministro 

įsakymu Nr. V-65, 25.3 p.) 

2021-12-31 
Resocializacijos skyriaus 

viršininkė 
 

18. 
Profesinės rizikos 

vertinimas 

Su profesinės rizikos vertinimo rezultatais supažindinti darbuotojus. 

(Profesinės rizikos vertinimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. 

įsakymu Nr. A1-457/V-961, 17.6 p.) 

2021-08-31 
Struktūrinių padalinių 

vadovai 
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