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Jonas Varkalys: nelaimingų atsitikimų darbe padaugėjo net trečdaliu – kaip tai spręsime? 

 

Lietuvoje nelaimingų mirtinų atsitikimų skaičius, žuvusiųjų darbe, o ypač statybose, gerokai 

peršoka ES šalių vidurkį, ir to negalime nutylėti, ketvirtadienį, minint Pasaulinę darbuotojų saugos 

ir sveikatos dieną, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje teigė Seimo Socialinių reikalų ir darbo 

komiteto narys Jonas Varkalys. 

„Man teko daugiau kaip 40 metų dirbti gamyboje. Per tą laikotarpį regėjau penkis mirtinus 

nelaimingus atsitikimus ir žinau, kaip sunku buvo tai išgyventi pačiam, pranešti apie nelaimę 

žuvusio vaiko tėvams, žmonai, likusių be tėvo globos mažamečių šeimoms, – teigė Seimo narys. – 

Dėl nelaimingo atsitikimo ir ligos, susijusios su darbu, niekas ir niekada neatlygins šeimai, 

artimiesiems, galų gale ir tam pačiam darbdaviui, kuris tikrai nenori žudyti ar užkasti tranšėjoje 

savo žmonių.“ 

Liberalų sąjūdžio frakcijos nario Jono Varkalio žodžiais, nelaimingų mirtinų atsitikimų 

padidėjimas net 34 proc. pernai, lyginant su 2020 m., lemia ir praradimus ekonomikoje. „Taip 

atsitiko dėl subjektyvių priežasčių ir todėl, kad per mažai buvo skiriama valstybės dėmesio darbų 

saugai ir sveikatai“, – sakė jis. 

Todėl Jonas Varkalys siūlo, kad statybos aikštelėje bet kurioje darbo vietoje be darbų saugos 

kompetencijų negalėtų pasirodyti ir dirbti nė vienas darbuotojas. „Kaip tai pasiekti? Būtina, kad 

darbų saugos ir sveikatos mokymus ir žinių patikrinimą darytų ne patys darbdaviai, o akredituotos 

mokymo įstaigos ir tai jos prisiimtų atsakomybę“, – sakė Seimo narys. 

Be to, jo teigimu, reikia pagaliau parengti darbų saugos ir sveikatos techninius projektus, kad 

darbų sąmatoje būtų numatytos finansinės vertės darbų saugos ir sveikatos priemonėms įgyvendinti, 

kad tos lėšos nebūtų vertinamos viešojo pirkimo metu kaip konkuruojančios, o prisidengus jomis 

nebūtų laimimi konkursai. Galų gale, būtina nuolat stiprinti techniniame projekte, techniniuose 

procesuose numatytų priemonių įgyvendinimą. 

„Įžymus Lietuvos dramaturgas eseistas Juozas Grušas yra pasakęs: „Kiekvienas žmogus – tai 

vertybė“. Vertybė, kuri savo darbo ir proto galia sukuria visas gėrybes mūsų žemėje, kad šiandien 

gyventume komfortiškoje aplinkoje, – kalbėjo Jonas Varkalys. – Manau, kad yra dar daugybė 

priemonių, kad pagaliau pasiektume esminį lūžį darbų saugos ir sveikatos srityje. Linkiu šių 

aktualių permainų, nes kiekviena gyvybė svarbi ir neįkainuojama, linkiu produktyvios diskusijos 

šiandieną ir efektyvaus kasdienio darbo.“ 

Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, pernai nelaimės darbe pražudė 47 žmones – tai 

yra 12 daugiau, nei 2020 m., kai mirtimi baigėsi 35 įvykiai.  
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