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Lietuva vis dar pirmauja pagal nelaimingų atsitikimų darbe skaičių
Šiandien Vilniuje vykstanti didžiausia darbų saugos konferencija "Darbų sauga 2008" sulaukė virš kelių šimtų darbų saugos specialistų
bei įmonių vadovų. Konferencijos metu nagrinėtas darbų saugos organizavimas įmonėse bei diskutuota problematiškiausiais darbų
saugos vadybos klausimais.
"Nepaisant to, jog nelaimingų atsitikimų darbe skaičius kasmet nuosekliai mažėja, šioje srityje Lietuva vis dar išlieka tarp
pirmaujančių valstybių Europos Sąjungoje. Gera darbų saugos vadyba reikalauja nuolat atnaujinamų specifinių žinių, o darbdaviai ne
visada gali skirti pakankamai dėmesio geriausių sprendimų paieškai", - sako konferenciją organizuojančios UAB "Sabelija" vadovas
Tadas Šatkauskas.
Pasak jo, konferencijos metu daugiausiai diskusijų sukėlė realių atvejų ir problemų analizė bei nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos
būdai.
"Dažnai darbų saugos pažeidimų problema įmonėje iškyla tik įvykus nelaimingam atsitikimui. Siekiame keisti šį požiūrį ir paskatinti
įmonių vadovus darbų sauga bei tinkamomis darbo sąlygomis rūpintis nuolatos", - teigia T. Šatkauskas.
Konferencijoje sveikinimo žodį tarė LR Seimo pirmininko pavaduotojas Vydas Gedvilas.
Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, per 2008 metus, iki spalio 27 d., ištirti 66 mirtini nelaimingi atsitikimai darbe , t.y. 30
proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, kuomet įvyko 86 tokie nelaimingi atsitikimai. Sunkių, tačiau ne mirtinų nelaimingų
atsitikimų buvo užfiksuota 127, t.y 35% mažiau nei pernai – 172.
Konferenciją "Darbų sauga 2008" rengia UAB "Sabelija", kuri yra viena pirmųjų konsultacinių įmonių Lietuvoje, diegianti ir skatinanti
naujas konsultacines paslaugas, susijusias su darbų sauga bei efektyviu įmonių veiklos organizavimu.
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Lietuva vis dar "pirmauja" pagal nelaimingų atsitikimų darbe skaičių
Per šiuos metus, iki spalio mėnesio pabaigos, ištirti 66 mirtini nelaimingi atsitikimai darbe, tai yra 30 proc. mažiau nei tuo pačiu
laikotarpiu pernai, kai įvyko 86 tokios nelaimės. Sunkių, tačiau ne mirtinų nelaimingų atsitikimų buvo užfiksuota 127, tai yra 35 proc.
mažiau nei pernai (172).
Tokie Valstybinės darbo inspekcijos duomenys pateikti ketvirtadienį sostinėje surengtoje konferencijoje "Darbų sauga 2008". Joje
nagrinėtas darbų saugos organizavimas įmonėse bei diskutuota problematiškiausiais darbų saugos vadybos klausimais.
"Nepaisant to, jog nelaimingų atsitikimų darbe skaičius kasmet nuosekliai mažėja, šioje srityje Lietuva vis dar išlieka tarp
pirmaujančių valstybių Europos Sąjungoje. Gera darbų saugos vadyba reikalauja nuolat atnaujinamų specifinių žinių, o darbdaviai ne
visada gali skirti pakankamai dėmesio geriausių sprendimų paieškai", - sako konferenciją organizuojančios UAB" Sabelija" vadovas
Tadas Šatkauskas.
Pasak jo, konferencijos metu daugiausiai diskusijų sukėlė realių atvejų ir problemų analizė bei nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos
būdai.
Dažnai darbų saugos pažeidimų problema įmonėje iškyla tik įvykus nelaimingam atsitikimui. "Siekiame keisti šį požiūrį ir paskatinti
įmonių vadovus darbų sauga bei tinkamomis darbo sąlygomis rūpintis nuolatos", - pažymėjo T. Šatkauskas.
Konferencijoje sveikinimo žodį tarė Seimo Pirmininko pavaduotojas Vydas Gedvilas.
Konferenciją "Darbų sauga 2008" rengė bendrovė "Sabelija", kuri yra viena pirmųjų konsultacinių įmonių Lietuvoje, diegianti ir
skatinanti naujas konsultacines paslaugas, susijusias su darbų sauga bei efektyviu įmonių veiklos organizavimu.
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Lietuva vis dar pirmauja pagal nelaimingus atsitikimus darbe
Ketvirtadienį Vilniuje vykstanti didžiausia darbų saugos konferencija "Darbų sauga 2008" sulaukė virš kelių šimtų darbų saugos
specialistų bei įmonių vadovų. Per konferenciją nagrinėtas darbų saugos organizavimas įmonėse bei diskutuota problematiškiausiais
darbų saugos vadybos klausimais.
"Nepaisant to, jog nelaimingų atsitikimų darbe kasmet nuosekliai mažėja, šioje srityje Lietuva vis dar išlieka tarp pirmaujančių
valstybių Europos Sąjungoje. Gera darbų saugos vadyba reikalauja nuolat atnaujinamų specifinių žinių, o darbdaviai ne visada gali
skirti pakankamai dėmesio geriausių sprendimų paieškai", – sako konferenciją organizuojančios įmonės vadovas Tadas Šatkauskas.
Pasak jo, per konferenciją daugiausiai diskusijų sukėlė realių atvejų ir problemų analizė bei nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos
būdai.
"Dažnai darbų saugos pažeidimų problema įmonėje iškyla tik įvykus nelaimingam atsitikimui. Siekiame keisti šį požiūrį ir paskatinti
įmonių vadovus darbų sauga bei tinkamomis darbo sąlygomis rūpintis nuolatos", – teigia T. Šatkauskas.
Konferencijoje sveikinimo žodį tarė LR Seimo pirmininko pavaduotojas Vydas Gedvilas.
Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, per 2008 metus, iki spalio 27 d., ištirti 66 mirtini nelaimingi atsitikimai darbe , t.y. 30
proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, kuomet įvyko 86 tokie nelaimingi atsitikimai. Sunkių, tačiau ne mirtinų nelaimingų
atsitikimų buvo užfiksuota 127, t.y 35 proc. mažiau nei pernai – 172.
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Lietuva vis dar pirmauja pagal nelaimingų atsitikimų darbe skaičių
Šiandien Vilniuje vykstanti didžiausia darbų saugos konferencija "Darbų sauga 2008" sulaukė virš kelių šimtų darbų saugos specialistų
bei įmonių vadovų. Konferencijos metu nagrinėtas darbų saugos organizavimas įmonėse bei diskutuota problematiškiausiais darbų
saugos vadybos klausimais.
"Nepaisant to, jog nelaimingų atsitikimų darbe skaičius kasmet nuosekliai mažėja, šioje srityje Lietuva vis dar išlieka tarp
pirmaujančių valstybių Europos Sąjungoje. Gera darbų saugos vadyba reikalauja nuolat atnaujinamų specifinių žinių, o darbdaviai ne
visada gali skirti pakankamai dėmesio geriausių sprendimų paieškai", - sako konferenciją organizuojančios UAB "Sabelija" vadovas
Tadas Šatkauskas.
Pasak jo, konferencijos metu daugiausiai diskusijų sukėlė realių atvejų ir problemų analizė bei nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos
būdai.
"Dažnai darbų saugos pažeidimų problema įmonėje iškyla tik įvykus nelaimingam atsitikimui. Siekiame keisti šį požiūrį ir paskatinti
įmonių vadovus darbų sauga bei tinkamomis darbo sąlygomis rūpintis nuolatos", - teigia T. Šatkauskas.
Konferencijoje sveikinimo žodį tarė LR Seimo pirmininko pavaduotojas Vydas Gedvilas.
Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, per 2008 metus, iki spalio 27 d., ištirti 66 mirtini nelaimingi atsitikimai darbe , t.y. 30
proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, kuomet įvyko 86 tokie nelaimingi atsitikimai. Sunkių, tačiau ne mirtinų nelaimingų
atsitikimų buvo užfiksuota 127, t.y 35% mažiau nei pernai - 172.
Konferenciją "Darbų sauga 2008" rengia UAB "Sabelija", kuri yra viena pirmųjų konsultacinių įmonių Lietuvoje, diegianti ir skatinanti
naujas konsultacines paslaugas, susijusias su darbų sauga bei efektyviu įmonių veiklos organizavimu.
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Teisės aktai saugumo neužtikrina
Naujausi duomenys rodo, kad šiemet darbe įvyko kur kas mažiau mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų. Tačiau Europos mastu vis
dar esame "garbingo sąrašo negarbingoje vietoje". Pasak specialistų, dėl to kalti ne tik aplaidūs darbdaviai, bet ir daugeliui sunkiai
perprantamų teisės aktų gausa.
Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, per 2008 metus (iki spalio 27 d.) ištirti 66 mirtini nelaimingi atsitikimai darbe , t. y. 30%
mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Užfiksuota kur kas mažiau ir sunkių, tačiau ne mirtinų nelaimingų atsitikimų. Palyginti su
praėjusiais metais jų šiemet įvyko 35% mažiau.
"Nors nelaimingų atsitikimų darbe mažėja, šioje srityje Lietuva vis dar išlieka tarp pirmaujančių valstybių Europos Sąjungoje", –
ketvirtadienį 13 – oje kasmetinėje konferencijoje "Darbų sauga 2008" dėmesį atkreipė Tadas Šatkauskas, UAB "Sabelija" vadovas.
Pasak jo, dėl to kalti įmonių vadovai, skiriantys per mažai dėmesio žmonių saugumui ir šia problema susirūpinantys tik tada, kai jų
įmonėje įvyksta nelaimingas atsitikimas. Neatsakingai pasielgia ir daugelis darbuotojų, savo sveikatą dažnai nustumiančių į prioriteto
sąrašo gilumą.
Vis dėlto, aplaidumas nėra pagrindinė nelaimingų atsitikimų augimo priežastis. Kaip teigia doc. dr. Ritoldas Šukys, Vilniaus Gedimino
technikos universiteto Statybos fakulteto, Darbo ir gaisrinės saugos katedros vedėjas, daugiau nei pusė visų nelaimių darbe įvyksta
dėl teisės aktų nesilaikymo.
"Nelaimingų atsitikimų pradėjo sparčiai daugėti po 2004 m., kai Lietuva įstojo į ES. Iki tol, atrodo, žinojome, ką reikia daryti. Po 2004
m. šalyje įsigaliojo dar daugiau darbų saugą reglamentuojančių teisės aktų, bet daugeliui iki šiol neaišku, kaip juos vykdyti", –
atkreipia dėmesį p. Šukys, kurio nuomone teisinių reglamentų tinklas kartais ne padeda, o atvirkščiai, supainioja žmones.
Tiesa, nemažai darbo teisės pažeidimų įvyksta sąmoningai, siekiant sutaupyti darbuotojų saugumo sąskaita. Tai ypač pastebima
šiandien, kai šalies ekonomika daugelį darbdavių verčia visomis priemonėmis mažinti sąnaudas.
"Tokia tendencija nestebina. Jei įmonės pradeda balansuoti ant ribos, laikytis visų įstatymų ir reikalavimų tampa sunku", – lėtėjančios
ekonomikos įtaką pažeidimams patvirtina prof. Rimantas Rudzkis, AB banko DnB NORD vyriausiasis analitikas.
Nelaimių priežastimi galima laikyti ir populiarėjantį laikiną įdarbinimą. Pasak p. Šukio, daugiausia sužalojimų patiria iki 1 m. stažą
turintys darbuotojai, taigi laikinus darbus dirbantys asmenys į šią rizikos grupę patenka pirmiausia.
"Tai nebūtinai jauni, patirties neturintys žmonės. Kaip rodo tyrimai, dažniausiai darbe susižaloja 35 - 50 m. amžiaus asmenys,
priversti dirbti naujoje srityje, statybų, dirbamosios pramonės sektoriuose", – pavojingiausią darbuotojų grupę įvardija p. Šukys.
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Lietuva vis dar pirmauja pagal nelaimingų atsitikimų darbe skaičių
Šiandien Vilniuje vykstanti didžiausia darbų saugos konferencija "Darbų sauga 2008" sulaukė virš kelių šimtų darbų saugos specialistų
bei įmonių vadovų.
Konferencijos metu nagrinėtas darbų saugos organizavimas įmonėse bei diskutuota problematiškiausiais darbų saugos vadybos
klausimais.
"Nepaisant to, jog nelaimingų atsitikimų darbe skaičius kasmet nuosekliai mažėja, šioje srityje Lietuva vis dar išlieka tarp
pirmaujančių valstybių Europos Sąjungoje. Gera darbų saugos vadyba reikalauja nuolat atnaujinamų specifinių žinių, o darbdaviai ne
visada gali skirti pakankamai dėmesio geriausių sprendimų paieškai", - sako konferenciją organizuojančios UAB "Sabelija" vadovas
Tadas Šatkauskas.
Pasak jo, konferencijos metu daugiausiai diskusijų sukėlė realių atvejų ir problemų analizė bei nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos
būdai.
"Dažnai darbų saugos pažeidimų problema įmonėje iškyla tik įvykus nelaimingam atsitikimui. Siekiame keisti šį požiūrį ir paskatinti
įmonių vadovus darbų sauga bei tinkamomis darbo sąlygomis rūpintis nuolatos", - teigia T. Šatkauskas.
Konferencijoje sveikinimo žodį tarė LR Seimo pirmininko pavaduotojas Vydas Gedvilas.
Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, per 2008 metus, iki spalio 27 d., ištirti 66 mirtini nelaimingi atsitikimai darbe , t.y. 30
proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, kuomet įvyko 86 tokie nelaimingi atsitikimai. Sunkių, tačiau ne mirtinų nelaimingų
atsitikimų buvo užfiksuota 127, t.y 35% mažiau nei pernai – 172.
Konferenciją "Darbų sauga 2008" rengia UAB "Sabelija", kuri yra viena pirmųjų konsultacinių įmonių Lietuvoje, diegianti ir skatinanti
naujas konsultacines paslaugas, susijusias su darbų sauga bei efektyviu įmonių veiklos organizavimu.

