Nr. 4

Visasverslas.lt 2008.11.05
Interneto svetainė

LR Seimas apdovanojo konferencijos "Darbų sauga 2008" organizatorius
UAB "Sabelija" įteiktas LR Seimo atminimo medalis už tryliktus metus organizuojamą didžiausią darbų saugos konferenciją Lietuvoje.
Apdovanojimas bendrovei buvo įteiktas spalio 30 d. vykusios konferencijos "Darbų sauga 2008" metu.
Apdovanojimą įteikusio LR Seimo Pirmininko pavaduotojo Vydo Gedvilo teigimu, medalis skirtas už iniciatyvą rengti darbų saugos
konferenciją, kuri kasmet sulaukia daugiau nei kelių šimtų darbų saugos specialistų bei įmonių vadovų.
"Bendrovės organizuojama konferencija įneša svarbų indėlį į darbų saugos vystymą šalyje, nes joje specialistai ne tik dalinasi gerąja
patirtimi, bet ir ieško naujų darbų saugos problemų sprendimo būdų", - teigia LR Seimo Pirmininko pavaduotojas.
"Sabelijos" vadovo Tado Šatkausko teigimu, kasmet organizuojamoje konferencijoje siekiama skatinti įmonių vadovus nuolat rūpintis
kokybiška darbų saugos vadyba bei tinkamomis darbo sąlygomis.
"Darbų saugos srityje ryškėja teigiamos tendencijos - vis daugiau įmonių vadovų rūpinasi tinkama saugaus darbo vadyba, tačiau ties
dabartiniais šios srities pasiekimais negalima sustoti, nes Lietuva vis dar pirmauja ES pagal nelaimingus atsitikimus darbe", - sako
"Sabelijos" vadovas.
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.
UAB "Sabelija" 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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Seimas apdovanojo konferencijos "Darbų sauga 2008" organizatorius
UAB "Sabelija" įteiktas Seimo atminimo medalis už tryliktus metus organizuojamą didžiausią darbų saugos konferenciją Lietuvoje.
Apdovanojimas bendrovei buvo įteiktas spalio 30 d. vykusios konferencijos "Darbų sauga 2008" metu.
Apdovanojimą įteikusio LR Seimo Pirmininko pavaduotojo Vydo Gedvilo teigimu, medalis skirtas už iniciatyvą rengti darbų saugos
konferenciją, kuri kasmet sulaukia daugiau nei kelių šimtų darbų saugos specialistų bei įmonių vadovų.
"Bendrovės organizuojama konferencija įneša svarbų indėlį į darbų saugos vystymą šalyje, nes joje specialistai ne tik dalinasi gerąja
patirtimi, bet ir ieško naujų darbų saugos problemų sprendimo būdų", - teigia LR Seimo Pirmininko pavaduotojas.
"Sabelijos" vadovo Tado Šatkausko teigimu, kasmet organizuojamoje konferencijoje siekiama skatinti įmonių vadovus nuolat rūpintis
kokybiška darbų saugos vadyba bei tinkamomis darbo sąlygomis.
"Darbų saugos srityje ryškėja teigiamos tendencijos - vis daugiau įmonių vadovų rūpinasi tinkama saugaus darbo vadyba, tačiau ties
dabartiniais šios srities pasiekimais negalima sustoti, nes Lietuva vis dar pirmauja ES pagal nelaimingus atsitikimus darbe", - sako
"Sabelijos" vadovas.
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.

