
  

 

 

 

KVIETIMAS 
 

Europos 2018 – 2019 m. saugių darbo vietų kampanija 

„Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“  
 

Seminaras žemdirbiams „Saugus darbas su pavojingomis medžiagomis“ 
 
 

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU–OSHA)  kartu su savo nacionaliniais partneriais šiuo 
metu visoje Europoje vykdo  Europos saugių darbo vietų informacinę kampaniją „Efektyvus pavojingų 
medţiagų valdymas“. 
 
Pavojingų medţiagų poveikis Europos darbo vietose yra paplitęs daug labiau nei mano dauguma ţmonių.  
2018–2019 m. kampanija siekiama didinti informuotumą apie riziką, kurią darbo vietoje sukelia pavojingos 
medţiagos, ir skatinti diegti rizikos prevencijos kultūrą. Visų EU-OSHA inicijuojamų Saugių darbo vietų 
kampanijų bendras šūkis – Sauga ir sveikata darbe turi rūpintis visi. Tai naudinga jums. Tai 
naudinga verslui. 
 
Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VDI), 
vykdanti EU–OSHA Lietuvos ryšių punkto funkcijas ir koordinuojanti šią kampaniją Lietuvoje kartu su 
partneriais - Lietuvos ţemės ūkio konsultavimo tarnyba bei Lietuvos ūkininkų sąjunga, kviečia Jus ir/ar Jūsų 
deleguotą atstovą į seminarą ţemdirbiams „Saugus darbas su pavojingomis medţiagomis“. 
 

Renginio data: 2018 m. spalio 30 d. (antradienis) 
 

Renginio vieta: „Europa Royale Kaunas“ viešbutis (Miško g. 11, Kaunas) 
 

 

PROGRAMA 
 
 

09.30 – 10.30 Dalyvių registracija ir sutikimo kava 

10.30 – 10.40 Atidarymas. Sveikinimo žodis 

10.40 – 11.00 
Europos 2018 – 2019 m. saugių darbo vietų kampanijos „Pavojingų medžiagų efektyvus 

valdymas“ pagrindiniai akcentai 
Nerita Šot, EU-OSHA Lietuvos Ryšių punkto koordinatorė, Valstybinė darbo inspekcija 

11.00 – 11.30 

 

Saugaus darbo užtikrinimo ypatumai dirbant su cheminėmis medžiagomis žemės ūkyje  
Gediminas Valentėlis, Valstybinės darbo inspekcijos Techninės saugos skyrius  

11.30 – 12.10 

 

12.10 – 12.20 

Kancerogenai ir su darbu susiję vėžiniai susirgimai 
dr. Vidmantas Januškevičius,  LSMU doc./CDMEK pirmininkas 
 

Diskusijos 

12.20 – 12.50 Kavos pertrauka 
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12.50 – 13.20 Interaktyvios profesinės rizikos vertinimo OiRA priemonės pristatymas  
Vesta Macė, Valstybinės darbo inspekcijos Techninės saugos skyrius 

13.20 – 13.40 
Cheminė augalų apsauga žemės ūkyje ir jos techninių priemonių kontrolė 

Algirdas Bunevičius, Valstybinės mašinų bandymo stoties Rinkos prieţiūros ir kontrolės skyriaus 
vedėjas  

13.40 – 14.00 
Pagalba tausiam augalų apsaugos produktų naudojimui – IKMIS  
Karolis Urba, LŢŪKT Augalininkystės paslaugų vadovas 

14.00 – 14.15 

Pavojingų medžiagų valdymas ūkininko ūkyje 

Raimundas Juknevičius, ūkininkas, Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkas, Šiaulių krašto 
ūkininkų sąjungos pirmininkas 

 
14.15 – 14.30 

 
14.30 – 15.00 

 

Diskusijos 
 

Užkandžiai 

 
 

Dalyvio registracijos forma: http://bit.ly/Spalio30SeminarasKaune. 
  
Jeigu nuorodos Jūs negalite pasiekti – registruotis galite el. paštu: morta@integrity.lt. 
Laiške nurodykite savo vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis.  
  
Papildoma informacija: Seminaras nemokamas. 
Daugiau informacijos apie renginį galite gauti telefonu +370 682 14478 arba el. paštu morta@integrity.lt.  
 
Išankstinė registracija į seminarą būtina. Dalyviams bus išduodami paţymėjimai.  
 
Kontaktiniai asmenys - Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros Lietuvos Ryšių punkto koordinatorė 
Nerita Šot, VDI Komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 265 1628, el. paštas: nerita.sot@vdi.lt;  
Jovita Motiejūnienė, Lietuvos ūkininkų sąjungos tarptautinių ryšių koordinatorė, tel. (8 37) 225 301, el. 
paštas: lus@lus.lt; 
Giedrė Eimontienė, Lietuvos ţemės ūkio konsultavimo tarnybos Darbų saugos skyriaus vadovė, tel. (8 347) 
44 050, el. paštas: giedre.eimontiene@lzukt.lt.  
 
 
 
 
 

Maloniai laukiame Jūsų atvykstant! 
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