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Saugiose darbo 
vietose 
MAŽESNIS 
KRŪVIS 

Europos 2020-2022 m. saugių darbo vietų kampanijos „Saugiose darbo vietose 
mažesnis krūvis“ baigiamoji konferencija 

 
Pagrindinė 2020–2022 m. kampanijos  tema – su darbu susijusių kaulų ir raumenų sistemos 
sutrikimų prevencija ir valdymas. Šie sutrikimai vis dar yra labiausiai paplitę su darbu susiję negalavimai 
Europoje. 
Su laikysena susiję rizikos veiksniai – kartotiniai judesiai, varginanti arba skausmą sukelianti darbo padėtis, 
krovinių tvarkymas –  darbo vietoje pasikartoja itin dažnai ir gali sukelti daugybę įvairių raumenų bei kaulų 
sistemos sutrikimų.  
Seminarą organizuoja Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (EU-OSHA) Lietuvos ryšių punktas, 
veikiantis Valstybinėje darbo inspekcijoje (VDI). 
 
Renginio data: spalio 26 d.  
Renginys vyks mišriu būdu: dalyviai gali registruotis į renginį atvykti gyvai (renginio vieta:  
viešbutis „Holiday Inn“, Vilnius)  arba registruotis ir dalyvauti konferencijoje nuotoliniu būdu. 

  
PRELIMINARI PROGRAMA 

 
10.00 – 10.15 Dalyvių registracija  

10.15 – 10.30 Atidarymas. Sveikinimo žodis 

10.30 – 11.00 Europos 2020-2022 m. saugių darbo vietų kampanijos „Saugiose darbo vietose 
mažesnis krūvis“ prioritetai 
Nerita Šot, EU-OSHA Lietuvos ryšių punkto koordinatorė, VDI  Darbuotojų saugos ir 
sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė   

11.00 – 11.20 2022 m. Europos Vyresniųjų darbo inspektorių komiteto inspektavimo kampanijos 
dėl kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų prevencijos pirmosios išvados 
Rita Zubkevičiūtė, VDI  Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vyriausioji darbo inspektorė  

11.20 – 11.50 Kavos pertrauka  

11.50 – 12.10 Rizikos vertinimo ir valdymo priemonės, susijusios su kaulų ir raumenų sistemos 
sutrikimų prevencija 
Jūratė Tamašauskaitė, Higienos instituto, Profesinės sveikatos centro, Profesinės sveikatos 
tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė 

12.10 – 12.40 Laimėjusio  EU-OSHA geros praktikos apdovanojimus pavyzdžio „Darbuotojų 
ergonomikos mokymai“  iš Lietuvos pristatymas  
Mantas Šereiva, UAB „VONIN LITHUANIA“ DSST specialistas 

12.40 – 13.00 Diskusijos 
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Dalyvavimas konferencijoje nemokamas, tačiau išankstinė registracija būtina.  
 
Norinčius dalyvauti, maloniai prašome registruotis iki š. m. spalio 22 d. pasinaudojant viena iš žemiau 
pateiktų nuorodų:  
 
Registracija dalyvauti gyvai (vietų skaičius ribotas): 
https://forms.gle/kyDTpuKxRYsYsQJGA 
 
Registracija dalyvauti nuotoliniu būdu: https://forms.gle/HGctUJqa3bDeFGWcA 
 
Apie sėkmingą registraciją dalyviams bus pranešta atskiru laišku per 1 d. d. 
 
Sėkmingai nuotoliniu būdu dalyvauti užsiregistravusiems dalyviams prieš pat renginio dieną 
el. paštu bus atsiųstos instrukcijos ir prisijungimai. 
 
Jeigu internetu užsiregistruoti nepavyksta ar negavote registracijos patvirtinimo, galite kreiptis el. paštu 
egle@integrity.lt ir suteiksime jums daugiau informacijos. 
 
Iškilus klausimams, maloniai prašome kreiptis į: 
EU-OSHA ryšių punkto koordinatorę Neritą Šot tel. +370 616 55899 arba el. paštu: nerita.sot@vdi.lt  
 

 
Maloniai kviečiame dalyvauti! 

 

 
 


