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KVIETIMAS 

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (toliau EU–OSHA) 2016 m. balandžio mėnesį visoje 
Europos Sąjungoje pradeda vykdyti naują 2016–2017 m. Europos saugių darbo vietų informacinę kampaniją „Saugi 
darbo vieta visoms amžiaus grupėms“. 

Kadangi Europos darbuotojai senėja, o pensinio amžiaus riba didėja, profesinis gyvenimas taip pat ilgės, tad 
saugių ir sveikų darbo sąlygų užtikrinimas viso profesinio gyvenimo metu yra naudingas tiek darbuotojams, tiek 
verslui, tiek ir visai visuomenei. Tokia yra pagrindinė 2016–2017 m. Saugių darbo vietų kampanijos idėja. 

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vykdanti 
EU–OSHA Lietuvos ryšių punkto funkcijas  

 

KVIEČIA 

Jus ir/ar Jūsų deleguotą atstovą į Europos 2016 – 2017 m. informacinės saugių darbo vietų kampanijos „Saugi 
darbo vieta visoms amžiaus grupėms“ atidarymo Lietuvoje konferenciją.  

Susitikimas vyks š. m. balandžio 28 d., ketvirtadienį, Vilniuje, viešbutyje „Holiday Inn Vilnius“, adresu Šeimyniškių 
g. 1, Vilnius.  

Susitikimo pradžia 10.30 val. Registracija nuo 10.00 val. 

 

  Preliminari programa: 

10.00 – 10.30 Dalyvių registracija ir sutikimo kava 

10.30 – 10.50 Atidarymas. Sveikinimo žodis  

10.50 – 11.10  2016–2017 m. Europos informacinės kampanijos „Saugi darbo vieta visoms amžiaus grupėms“ pristatymas 

Nerita Šot, Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros Lietuvos Ryšių punkto koordinatorė, VDI Komunikacijos 

skyriaus vedėja 

11.10 – 11.35 Orus darbas visoms amžiaus grupėms  

Artūras Černiauskas, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas 

11.35 – 11.45 Diskusijos 

11.45 – 12.15 Kavos pertrauka  

12.15 -12.40 Darbingumo palaikymas įvairiais amžiaus tarpsniais 

Raimonda Eičinaitė- Lingienė, Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė 

12.40- 12.50 Diskusijos 

12.50 – 13.20 Kuriame Saugaus darbo kultūrą arba elgsena pagrįsta sauga naujai  

Valdas Underis,  Implement Consulting Group konsultantas 

13.20 – 13.30  Diskusijos 

13.30 – 13.50 Vyresnio amžiaus darbuotojų psichofiziologiniai ypatumai ir tvarus profesinis gyvenimas 

Gitana Naudužienė, psichologė, Mykolo Romerio universiteto lektorė 

13.50 – 14.00 Diskusijos 

14.00 – 15.00 Pietūs 



 

 

2 

 

Apie dalyvavimą būtina pranešti elektroniniu paštu agne@unimedia.lt iki š. m. balandžio 26 d., nurodant dalyvio 
vardą, pavardę, organizaciją, pareigas, el. paštą, telefoną. 

Svarbu: registracijos metu el. laiške nurodyti dalyvio duomenys bus įrašyti dalyvių sąraše, kuris bus išdalintas 
konferencijos dalyviams, tad registracijos metu pateikite tik tuos dalyvio duomenis, kuriuos dalyvis sutinka įrašyti 
dalyvių sąraše, kuris bus pateiktas visiems dalyviams. 

Dėmesio: viešbučio automobilių stovėjimo aikštelė gali nesutalpinti visų dalyvių automobilių. Todėl, esant 
galimybei, prašytume automobilio stovėjimo vieta pasirūpinti mieste. Dėkojame už supratingumą. 

Maloniai laukiame Jūsų atvykstant. 

Daugiau informacijos apie renginį galite gauti telefonu 8685 12801 arba el. paštu agne@unimedia.lt.  

Kontaktinis asmuo Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros Lietuvos Ryšių punkto koordinatorė, VDI 
Komunikacijos skyriaus vedėja Nerita Šot, tel. (8 5) 265 1628, el. paštas nerita.sot@vdi.lt. 
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