
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų profesinių žinių konkursas 
„Mąstyk - dirbk saugiai“ 

 
Balandžio 28 d. minima Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena. Siekdama priminti kaip svarbu 

įmonėse turėti kvalifikuotus darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) specialistus bei užtikrinti visų įmonės darbuotojų 
saugų darbą, šią dieną UAB „Verslo Aljansas“ organizuoja pirmąjį šios srities profesionalų konkursą „Mąstyk - dirbk 
saugiai“. 

  „Šiuo metu Lietuvos įmonės vis daugiau 
skiria dėmesio saugiai darbuotojų aplinkai ir darbui, o tai 
užtikrinti gali tik kompetentingas DSS specialistas. Be 
nuolatinių žinių atnaujinimo ir tinkamos kvalifikacijos, tai 
pasiekti būtų sunku. Siūlome šios srities specialistams 
nemokamai pasitikrinti savo žinias ir įvertinti, ar 
neatsiliekama nuo šiandienos standartų“,– konkursą 
pristato UAB „Verslo Aljansas“ generalinis direktorius 
Genadijus Laškovas.  

Konkurse, kuris vyks dviem etapais, 
dalyvauti kviečiami visi DSS specialistai, o taip pat 
darbdaviai ar jų įgalioti asmenys darbuotojų saugai ir 
sveikatai, bei visi besidomintys ir įgyvendinantys DSS 

reikalavimus kasdienėje praktikoje. 
 
Konkurso eiga 

Pagrindinės konkurso klausimų temos susijusios su teisiniu DSS reglamentavimu, saugaus pavojingų 
darbų organizavimu, profesinės rizikos vertinimu, rizikos šalinimo priemonėmis, kolektyvinių ir asmeninių apsaugos 
priemonių parinkimu ir naudojimu. 

Konkursas vyks dviem etapais. Pirmajame gali dalyvauti visi pageidaujantys patikrinti savo žinias DSS 
srityje. Šiame etape konkurso dalyviui pakanka užsiregistruoti svetainėje www.mastyk-dirbksaugiai.lt ir atsakyti į 
pateiktus klausimus nuotoliniu būdu. Konkurso klausimai bus paskelbti balandžio 28 d. 9 val., o užduotis bus galima 
spręsti visą dieną. Preliminarius rezultatus organizatoriai paskelbs jau kitą dieną, o iki gegužės 6 d. bus suvesti 
finaliniai rezultatai. Jau dabar, iki konkurso pradžios, visi norintieji gali „pasimankštinti“ atsakydami į tris bandomojo 
testo klausimus. Geriausiai pirmajame etape pasirodę dalyviai pateks į finalą, kuris vyks Vilniuje gegužės 18 d. 
Tuomet dalyviai dar kartą atsakinės į klausimus stebint komisijai. 

„Atrankos etape ir finale konkurso dalyviai atsakinės į 30 skirtingų klausimų bei spręs po vieną praktinę 
užduotį. Praktinėje užduotyje pateiksime realios darbo vietos vaizdą su DSS reikalavimų pažeidimais. Konkurso 
dalyvis turės surasti, pažymėti ir įvardinti DSS pažeidimus“,– apie konkurso tvarką kalba G. Laškovas. 
 
Konkurso dalyvių apdovanojimas 

Nugalėtojui atiteks 300 EUR vertės dovanų kuponas poilsiui „Grand Spa Lietuva“ poilsio komplekse 
Druskininkuose. Geriausiai pasirodę DSS specialistai bus paskatinti organizatorių vertingais dovanų kuponais. Finalo 
dalyviams bus įteikti atminimo ženklai, o geriausių dalyvių šimtukas gaus „Geriausių Lietuvos darbuotojų saugos ir 
sveikatos specialistų šimtuko“ diplomus. 

G. Laškovas akcentuoja, kad dalyvaujantys konkurse DSS specialistai ne tik varžysis, bet galės 
pademonstruoti dabartiniam ar būsimam darbdaviui savo kompetenciją. O toks įvertinimas - ne mažiau vertingas 
prizas.  

Besidomintiems DSS bendrąja prasme G.Laškovas rekomenduoja taip pat sudalyvauti Valstybinės 
darbo inspekcijos organizuojamame Nacionaliniame e-teste, skirtame plačiajai visuomenei. Išsamesnę informaciją 
apie Nacionalinį e-testą rasite tinklalapyje www.vdi.lt  
 
Konkurso partneriai:   
 

 

Konkurso organizatorius:    
UAB „Verslo Aljansas“, Raudondvario pl. 131B,  
LT-47191 Kaunas, Tel.: (8 37) 411088  
El.p. info@mastyk-dirbksaugiai.lt 
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