
                                                                                                

 
Gerbiama(s) vadove, 

 
VšĮ Technikos priežiūros tarnyba, vykdanti Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (EU-OSHA) nacionalinio 
ryšių punkto funkcijas Lietuvoje 

 
KVIEČIA 
 

Jus ar Jūsų deleguotą atstovą į nacionalinį partnerių susitikimą, skirtą informacinės 2014-2015 m. saugių darbo 
vietų kampanijos „Saugiose darbo vietose stresas yra valdomas“ atidarymui. 

 
Susitikimas vyks š. m. gegužės 23 d., penktadienį, Vilniuje, viešbutyje „Crowne Plaza Vilnius“, adresu 
M.K.Čiurlionio g. 84, Vilnius.  
 
Susitikimo pradžia 10.00 val. Registracija nuo 9.30 val. 
 
         Preliminari programa: 

 
Apie dalyvavimą būtina pranešti elektroniniu paštu registracija@unimedia.lt iki š.m. gegužės 19 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 8655 68220 arba el. paštu registracija@unimedia.lt.  
Kontaktinis asmuo Technikos priežiūros tarnyboje – Dalius Bitaitis, tel. 85 213 13 30, el. paštas daliusbi@tpt.lt.  

    9.30 – 10.00 Dalyvių registracija  

  10.00 – 10.10 Dalyvių sveikinimas 
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas 

10.10 – 10.25 Įžanginis žodis 
Valstybinės darbo inspekcijos atstovas 

10.25 – 10.45 
2014-2015 m. informacinės kampanijos „Saugiose darbo vietose stresas yra valdomas“ 
pristatymas 
Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros Lietuvos ryšių punkto atstovas 

10.45 – 11.15 Europos Sąjungos ir Lietuvos teisinė sistema valdant stresą (Teismų praktika) 

11.15 – 11.40  
Higienos instituto tyrimų apie patiriamą stresą darbo vietose Lietuvoje rezultatų 
pristatymas 
Higienos instituto atstovė dr. Birutė Pajarskienė 

11.40 – 12.00 Kavos pertrauka 

12.00 – 12.45 Mobingo specifika Lietuvoje 
VDU Vadybos katedros docentė dr. Jolita Vveinhardt 

12.45 – 13.45 Stresas ir vadovas 
MRU Socialinio Darbo katedros profesorius dr. Gediminas Navaitis 

13.45 – 14.00  Diskusijos 

14.00 – 15.00  Pietūs 


