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Verslas.banga.lt 2008.10.06
Interneto svetainė

Vilniuje diskutuos darbų saugos specialistai
Š. m. spalio 30 d. Vilniuje vyks didžiausia darbų saugos konferencija Lietuvoje "Darbų sauga 2008". Konferencijoje daugiausiai
dėmesio bus skirta praktinei darbų saugos vadybai teisės aktų kontekste, o pranešimų temos apjungs darbų saugos organizavimo
praktinius sprendimus ir realių atvejų bei problemų analizę.
"Skirti daugiau dėmesio praktiniams sprendimams nuspręsta išanalizavus praėjusiais metais vykusios konferencijos dalyvių apklausos
rezultatus – net 65 proc. dalyvavusiųjų aktualiausiais įvardino tuos konferencijos metu skaitytus pranešimus, kuriuose buvo remtasi
konkrečių atvejų analizėmis", - sako konferenciją organizuojančios UAB "Sabelijos" generalinis direktorius Tadas Šatkauskas.
Jo teigimu, be tokių darbo saugos aktualijų kaip alkoholizmas darbe, darbdavio ir darbuotojo atsakomybės pasidalinimas, darbuotojo
atsisakymas dėvėti apsaugines priemones, potencialiai pavojingų įrenginių saugus eksploatavimas, konferencijoje bus nagrinėjami ir
darbų saugos vadybos, profesinės rizikos vertinimo, painios darbų saugos dokumentacijos klausimai.
"Pranešimų apie baudas už darbų saugos pažeidimus gausu, tačiau beveik nėra informacijos apie prevencinius nelaimingų atsitikimų
sprendimo būdus. Tad rengiamoje konferencijoje pateiksime realių vadybos pavyzdžių, kaip išvengti darbų saugos problemų, ir taip
sieksime užpildyti šią spragą", - sako konferencijos organizatorius T. Šatkauskas.
Konferencijos metu pranešimus skaitys ir patirtimi dalinsis darbo saugos specialistai bei konsultantai iš Lietuvos bei kitų šalių. Šiemet
renginyje ketina dalyvauti per 400 Lietuvos ir užsienio įmonių atstovų.
Konferenciją rengia UAB "Sabelija", kuri yra viena pirmųjų konsultacinių firmų Lietuvoje, diegianti ir skatinanti naujas konsultacines
paslaugas, susijusias su darbų sauga bei efektyviu įmonių veiklos organizavimu.
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Biznews.lt 2008.10.06
Interneto svetainė

Vilniuje diskutuos darbų saugos specialistai
Š. m. spalio 30 d. Vilniuje vyks didžiausia darbų saugos konferencija Lietuvoje "Darbų sauga 2008". Konferencijoje daugiausiai
dėmesio bus skirta praktinei darbų saugos vadybai teisės aktų kontekste, o pranešimų temos apjungs darbų saugos organizavimo
praktinius sprendimus ir realių atvejų bei problemų analizę.
"Skirti daugiau dėmesio praktiniams sprendimams nuspręsta išanalizavus praėjusiais metais vykusios konferencijos dalyvių apklausos
rezultatus - net 65 proc. dalyvavusiųjų aktualiausiais įvardino tuos konferencijos metu skaitytus pranešimus, kuriuose buvo remtasi
konkrečių atvejų analizėmis", - sako konferenciją organizuojančios UAB "Sabelijos" generalinis direktorius Tadas Šatkauskas.
Jo teigimu, be tokių darbo saugos aktualijų kaip alkoholizmas darbe, darbdavio ir darbuotojo atsakomybės pasidalinimas, darbuotojo
atsisakymas dėvėti apsaugines priemones, potencialiai pavojingų įrenginių saugus eksploatavimas, konferencijoje bus nagrinėjami ir
darbų saugos vadybos, profesinės rizikos vertinimo, painios darbų saugos dokumentacijos klausimai.
"Pranešimų apie baudas už darbų saugos pažeidimus gausu, tačiau beveik nėra informacijos apie prevencinius nelaimingų atsitikimų
sprendimo būdus. Tad rengiamoje konferencijoje pateiksime realių vadybos pavyzdžių, kaip išvengti darbų saugos problemų, ir taip
sieksime užpildyti šią spragą", - sako konferencijos organizatorius T. Šatkauskas.
Konferencijos metu pranešimus skaitys ir patirtimi dalinsis darbo saugos specialistai bei konsultantai iš Lietuvos bei kitų šalių. Šiemet
renginyje ketina dalyvauti per 400 Lietuvos ir užsienio įmonių atstovų.
Konferenciją rengia UAB "Sabelija", kuri yra viena pirmųjų konsultacinių firmų Lietuvoje, diegianti ir skatinanti naujas konsultacines
paslaugas, susijusias su darbų sauga bei efektyviu įmonių veiklos organizavimu.
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Elta.lt 2008.10.06
Interneto svetainė

Vilniuje diskutuos darbų saugos specialistai
Š. m. spalio 30 d. Vilniuje vyks didžiausia darbų saugos konferencija Lietuvoje "Darbų sauga 2008". Konferencijoje daugiausiai
dėmesio bus skirta praktinei darbų saugos vadybai teisės aktų kontekste, o pranešimų temos apjungs darbų saugos organizavimo
praktinius sprendimus ir realių atvejų bei problemų analizę.
"Skirti daugiau dėmesio praktiniams sprendimams nuspręsta išanalizavus praėjusiais metais vykusios konferencijos dalyvių apklausos
rezultatus - net 65 proc. dalyvavusiųjų aktualiausiais įvardino tuos konferencijos metu skaitytus pranešimus, kuriuose buvo remtasi
konkrečių atvejų analizėmis", - sako konferenciją organizuojančios UAB "Sabelijos" generalinis direktorius Tadas Šatkauskas.
Jo teigimu, be tokių darbo saugos aktualijų kaip alkoholizmas darbe, darbdavio ir darbuotojo atsakomybės pasidalinimas, darbuotojo
atsisakymas dėvėti apsaugines priemones, potencialiai pavojingų įrenginių saugus eksploatavimas, konferencijoje bus nagrinėjami ir
darbų saugos vadybos, profesinės rizikos vertinimo, painios darbų saugos dokumentacijos klausimai.
"Pranešimų apie baudas už darbų saugos pažeidimus gausu, tačiau beveik nėra informacijos apie prevencinius nelaimingų atsitikimų
sprendimo būdus. Tad rengiamoje konferencijoje pateiksime realių vadybos pavyzdžių, kaip išvengti darbų saugos problemų, ir taip
sieksime užpildyti šią spragą", - sako konferencijos organizatorius T. Šatkauskas.
Konferencijos metu pranešimus skaitys ir patirtimi dalinsis darbo saugos specialistai bei konsultantai iš Lietuvos bei kitų šalių. Šiemet
renginyje ketina dalyvauti per 400 Lietuvos ir užsienio įmonių atstovų.
Konferenciją rengia UAB "Sabelija", kuri yra viena pirmųjų konsultacinių firmų Lietuvoje, diegianti ir skatinanti naujas konsultacines
paslaugas, susijusias su darbų sauga bei efektyviu įmonių veiklos organizavimu.
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Infolaukas.lt 2008.10.06
Interneto svetainė

Vilniuje diskutuos darbų saugos specialistai
Š. m. spalio 30 d. Vilniuje vyks didžiausia darbų saugos konferencija Lietuvoje "Darbų sauga 2008". Konferencijoje daugiausiai
dėmesio bus skirta praktinei darbų saugos vadybai teisės aktų kontekste, o pranešimų temos apjungs darbų saugos organizavimo
praktinius sprendimus ir realių atvejų bei problemų analizę.
"Skirti daugiau dėmesio praktiniams sprendimams nuspręsta išanalizavus praėjusiais metais vykusios konferencijos dalyvių apklausos
rezultatus - net 65 proc. dalyvavusiųjų aktualiausiais įvardino tuos konferencijos metu skaitytus pranešimus, kuriuose buvo remtasi
konkrečių atvejų analizėmis", - sako konferenciją organizuojančios UAB "Sabelijos" generalinis direktorius Tadas Šatkauskas.
Jo teigimu, be tokių darbo saugos aktualijų kaip alkoholizmas darbe, darbdavio ir darbuotojo atsakomybės pasidalinimas, darbuotojo
atsisakymas dėvėti apsaugines priemones, potencialiai pavojingų įrenginių saugus eksploatavimas, konferencijoje bus nagrinėjami ir
darbų saugos vadybos, profesinės rizikos vertinimo, painios darbų saugos dokumentacijos klausimai.
"Pranešimų apie baudas už darbų saugos pažeidimus gausu, tačiau beveik nėra informacijos apie prevencinius nelaimingų atsitikimų
sprendimo būdus. Tad rengiamoje konferencijoje pateiksime realių vadybos pavyzdžių, kaip išvengti darbų saugos problemų, ir taip
sieksime užpildyti šią spragą", - sako konferencijos organizatorius T. Šatkauskas.
Konferencijos metu pranešimus skaitys ir patirtimi dalinsis darbo saugos specialistai bei konsultantai iš Lietuvos bei kitų šalių. Šiemet
renginyje ketina dalyvauti per 400 Lietuvos ir užsienio įmonių atstovų.
Konferenciją rengia UAB "Sabelija", kuri yra viena pirmųjų konsultacinių firmų Lietuvoje, diegianti ir skatinanti naujas konsultacines
paslaugas, susijusias su darbų sauga bei efektyviu įmonių veiklos organizavimu.
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infosiauliai.lt 2008.10.06
Interneto svetainė

Vilniuje diskutuos darbų saugos specialistai
Spalio 30 d. Vilniuje vyks didžiausia darbų saugos konferencija Lietuvoje "Darbų sauga 2008".
Konferencijoje daugiausiai dėmesio bus skirta praktinei darbų saugos vadybai teisės aktų kontekste, o pranešimų temos apjungs
darbų saugos organizavimo praktinius sprendimus ir realių atvejų bei problemų analizę.
"Skirti daugiau dėmesio praktiniams sprendimams nuspręsta išanalizavus praėjusiais metais vykusios konferencijos dalyvių apklausos
rezultatus - net 65 proc. dalyvavusiųjų aktualiausiais įvardino tuos konferencijos metu skaitytus pranešimus, kuriuose buvo remtasi
konkrečių atvejų analizėmis", - sako konferenciją organizuojančios UAB "Sabelijos" generalinis direktorius Tadas Šatkauskas.
Jo teigimu, be tokių darbo saugos aktualijų kaip alkoholizmas darbe, darbdavio ir darbuotojo atsakomybės pasidalinimas, darbuotojo
atsisakymas dėvėti apsaugines priemones, potencialiai pavojingų įrenginių saugus eksploatavimas, konferencijoje bus nagrinėjami ir
darbų saugos vadybos, profesinės rizikos vertinimo, painios darbų saugos dokumentacijos klausimai.
"Pranešimų apie baudas už darbų saugos pažeidimus gausu, tačiau beveik nėra informacijos apie prevencinius nelaimingų atsitikimų
sprendimo būdus. Tad rengiamoje konferencijoje pateiksime realių vadybos pavyzdžių, kaip išvengti darbų saugos problemų, ir taip
sieksime užpildyti šią spragą", - sako konferencijos organizatorius T. Šatkauskas.
Konferencijos metu pranešimus skaitys ir patirtimi dalinsis darbo saugos specialistai bei konsultantai iš Lietuvos bei kitų šalių. Šiemet
renginyje ketina dalyvauti per 400 Lietuvos ir užsienio įmonių atstovų.
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Jtn.lt 2008.10.06
Interneto svetainė

Vilniuje diskutuos darbų saugos specialistai
Šių metų spalio 30 dieną Vilniuje vyks didžiausia darbų saugos konferencija Lietuvoje "Darbų sauga 2008". Konferencijoje daugiausiai
dėmesio bus skirta praktinei darbų saugos vadybai teisės aktų kontekste, o pranešimų temos apjungs darbų saugos organizavimo
praktinius sprendimus ir realių atvejų bei problemų analizę.
"Skirti daugiau dėmesio praktiniams sprendimams nuspręsta išanalizavus praėjusiais metais vykusios konferencijos dalyvių apklausos
rezultatus – net 65 proc. dalyvavusiųjų aktualiausiais įvardino tuos konferencijos metu skaitytus pranešimus, kuriuose buvo remtasi
konkrečių atvejų analizėmis", - sako konferenciją organizuojančios "Sabelijos" generalinis direktorius Tadas Šatkauskas.
Jo teigimu, be tokių darbo saugos aktualijų kaip alkoholizmas darbe, darbdavio ir darbuotojo atsakomybės pasidalinimas, darbuotojo
atsisakymas dėvėti apsaugines priemones, potencialiai pavojingų įrenginių saugus eksploatavimas, konferencijoje bus nagrinėjami ir
darbų saugos vadybos, profesinės rizikos vertinimo, painios darbų saugos dokumentacijos klausimai.
"Pranešimų apie baudas už darbų saugos pažeidimus gausu, tačiau beveik nėra informacijos apie prevencinius nelaimingų atsitikimų
sprendimo būdus. Tad rengiamoje konferencijoje pateiksime realių vadybos pavyzdžių, kaip išvengti darbų saugos problemų, ir taip
sieksime užpildyti šią spragą", - sako konferencijos organizatorius T. Šatkauskas.
Konferencijos metu pranešimus skaitys ir patirtimi dalinsis darbo saugos specialistai bei konsultantai iš Lietuvos bei kitų šalių. Šiemet
renginyje ketina dalyvauti per 400 Lietuvos ir užsienio įmonių atstovų.
Konferenciją rengia "Sabelija", kuri yra viena pirmųjų konsultacinių firmų Lietuvoje, diegianti ir skatinanti naujas konsultacines
paslaugas, susijusias su darbų sauga bei efektyviu įmonių veiklos organizavimu.
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Marketnews.lt 2008.10.06
Interneto svetainė

Vilniuje diskutuos darbų saugos specialistai
Šių metų spalio 30 dieną Vilniuje vyks didžiausia darbų saugos konferencija Lietuvoje "Darbų sauga 2008". Konferencijoje daugiausiai
dėmesio bus skirta praktinei darbų saugos vadybai teisės aktų kontekste, o pranešimų temos apjungs darbų saugos organizavimo
praktinius sprendimus ir realių atvejų bei problemų analizę.
"Skirti daugiau dėmesio praktiniams sprendimams nuspręsta išanalizavus praėjusiais metais vykusios konferencijos dalyvių apklausos
rezultatus – net 65 proc. dalyvavusiųjų aktualiausiais įvardino tuos konferencijos metu skaitytus pranešimus, kuriuose buvo remtasi
konkrečių atvejų analizėmis", - sako konferenciją organizuojančios "Sabelijos" generalinis direktorius Tadas Šatkauskas.
Jo teigimu, be tokių darbo saugos aktualijų kaip alkoholizmas darbe, darbdavio ir darbuotojo atsakomybės pasidalinimas, darbuotojo
atsisakymas dėvėti apsaugines priemones, potencialiai pavojingų įrenginių saugus eksploatavimas, konferencijoje bus nagrinėjami ir
darbų saugos vadybos, profesinės rizikos vertinimo, painios darbų saugos dokumentacijos klausimai.
"Pranešimų apie baudas už darbų saugos pažeidimus gausu, tačiau beveik nėra informacijos apie prevencinius nelaimingų atsitikimų
sprendimo būdus. Tad rengiamoje konferencijoje pateiksime realių vadybos pavyzdžių, kaip išvengti darbų saugos problemų, ir taip
sieksime užpildyti šią spragą", - sako konferencijos organizatorius T. Šatkauskas.
Konferencijos metu pranešimus skaitys ir patirtimi dalinsis darbo saugos specialistai bei konsultantai iš Lietuvos bei kitų šalių. Šiemet
renginyje ketina dalyvauti per 400 Lietuvos ir užsienio įmonių atstovų.
Konferenciją rengia "Sabelija", kuri yra viena pirmųjų konsultacinių firmų Lietuvoje, diegianti ir skatinanti naujas konsultacines
paslaugas, susijusias su darbų sauga bei efektyviu įmonių veiklos organizavimu.
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Visasverslas.lt 2008.10.06
Interneto svetainė

Vilniuje diskutuos darbų saugos specialistai
Š. m. spalio 30 d. Vilniuje vyks didžiausia darbų saugos konferencija Lietuvoje "Darbų sauga 2008". Konferencijoje daugiausiai
dėmesio bus skirta praktinei darbų saugos vadybai teisės aktų kontekste, o pranešimų temos apjungs darbų saugos organizavimo
praktinius sprendimus ir realių atvejų bei problemų analizę.
"Skirti daugiau dėmesio praktiniams sprendimams nuspręsta išanalizavus praėjusiais metais vykusios konferencijos dalyvių apklausos
rezultatus - net 65 proc. dalyvavusiųjų aktualiausiais įvardino tuos konferencijos metu skaitytus pranešimus, kuriuose buvo remtasi
konkrečių atvejų analizėmis", - sako konferenciją organizuojančios UAB "Sabelijos" generalinis direktorius Tadas Šatkauskas.
Jo teigimu, be tokių darbo saugos aktualijų kaip alkoholizmas darbe, darbdavio ir darbuotojo atsakomybės pasidalinimas, darbuotojo
atsisakymas dėvėti apsaugines priemones, potencialiai pavojingų įrenginių saugus eksploatavimas, konferencijoje bus nagrinėjami ir
darbų saugos vadybos, profesinės rizikos vertinimo, painios darbų saugos dokumentacijos klausimai.
"Pranešimų apie baudas už darbų saugos pažeidimus gausu, tačiau beveik nėra informacijos apie prevencinius nelaimingų atsitikimų
sprendimo būdus. Tad rengiamoje konferencijoje pateiksime realių vadybos pavyzdžių, kaip išvengti darbų saugos problemų, ir taip
sieksime užpildyti šią spragą", - sako konferencijos organizatorius T. Šatkauskas.
Konferencijos metu pranešimus skaitys ir patirtimi dalinsis darbo saugos specialistai bei konsultantai iš Lietuvos bei kitų šalių. Šiemet
renginyje ketina dalyvauti per 400 Lietuvos ir užsienio įmonių atstovų.
Konferenciją rengia UAB "Sabelija", kuri yra viena pirmųjų konsultacinių firmų Lietuvoje, diegianti ir skatinanti naujas konsultacines
paslaugas, susijusias su darbų sauga bei efektyviu įmonių veiklos organizavimu.
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Vtv.lt 2008.10.06
Interneto svetainė

Vilniuje diskutuos darbų saugos specialistai
Spalio 30 d. Vilniuje vyks didžiausia darbų saugos konferencija Lietuvoje "Darbų sauga 2008".
Konferencijoje daugiausiai dėmesio bus skirta praktinei darbų saugos vadybai teisės aktų kontekste, o pranešimų temos apjungs
darbų saugos organizavimo praktinius sprendimus ir realių atvejų bei problemų analizę.
"Skirti daugiau dėmesio praktiniams sprendimams nuspręsta išanalizavus praėjusiais metais vykusios konferencijos dalyvių apklausos
rezultatus - net 65 proc. dalyvavusiųjų aktualiausiais įvardino tuos konferencijos metu skaitytus pranešimus, kuriuose buvo remtasi
konkrečių atvejų analizėmis", - sako konferenciją organizuojančios UAB "Sabelijos" generalinis direktorius Tadas Šatkauskas.
Jo teigimu, be tokių darbo saugos aktualijų kaip alkoholizmas darbe, darbdavio ir darbuotojo atsakomybės pasidalinimas, darbuotojo
atsisakymas dėvėti apsaugines priemones, potencialiai pavojingų įrenginių saugus eksploatavimas, konferencijoje bus nagrinėjami ir
darbų saugos vadybos, profesinės rizikos vertinimo, painios darbų saugos dokumentacijos klausimai.
"Pranešimų apie baudas už darbų saugos pažeidimus gausu, tačiau beveik nėra informacijos apie prevencinius nelaimingų atsitikimų
sprendimo būdus. Tad rengiamoje konferencijoje pateiksime realių vadybos pavyzdžių, kaip išvengti darbų saugos problemų, ir taip
sieksime užpildyti šią spragą", - sako konferencijos organizatorius T. Šatkauskas.
Konferencijos metu pranešimus skaitys ir patirtimi dalinsis darbo saugos specialistai bei konsultantai iš Lietuvos bei kitų šalių. Šiemet
renginyje ketina dalyvauti per 400 Lietuvos ir užsienio įmonių atstovų.
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zinios.blog.mtgnewmedia.se 2008.10.06
Interneto svetainė

Konferencijoje bus svarstomos darbo saugos aktualijos
Mėnesio pabaigoje Vilniuje vyks didžiausia darbų saugos konferencija Lietuvoje "Darbų sauga 2008". Konferencija skirta praktinei
darbų saugos vadybai teisės aktų kontekste aptarti. Pranešimuose bus analizuojami realūs atvejai ir darbų saugos organizavimas.
Tadas Šatkauskas, konferencija organizuojančios bendrovės generalinis direktorius: "Skirti daugiau dėmesio praktiniams sprendimams
nuspręsta išanalizavus praėjusiais metais vykusios konferencijos dalyvių apklausos rezultatus – net 65 procentai dalyvavusiųjų
aktualiausiais įvardino tuos konferencijos metu skaitytus pranešimus, kuriuose buvo remtasi konkrečių atvejų analizėmis."
Pasak T. Šatkausko, be tokių darbo saugos aktualijų kaip alkoholizmas darbe, darbdavio ir darbuotojo atsakomybės pasidalinimas,
darbuotojo atsisakymas dėvėti apsaugines priemones, potencialiai pavojingų įrenginių saugus eksploatavimas, konferencijoje bus
nagrinėjami ir darbų saugos vadybos, profesinės rizikos vertinimo, painios darbų saugos dokumentacijos klausimai.
Tadas Šatkauskas, konferencija organizuojančios bendrovės generalinis direktorius: "Pranešimų apie baudas už darbų saugos
pažeidimus gausu, tačiau beveik nėra informacijos apie prevencinius nelaimingų atsitikimų sprendimo būdus. Tad rengiamoje
konferencijoje pateiksime realių vadybos pavyzdžių, kaip išvengti darbų saugos problemų, ir taip sieksime užpildyti šią spragą."
Konferencijos metu pranešimus skaitys ir patirtimi dalinsis darbo saugos specialistai bei konsultantai iš Lietuvos bei kitų šalių. Šiemet
renginyje ketina dalyvauti per 400 Lietuvos ir užsienio įmonių atstovų. Konferenciją rengia UAB "Sabelija".

