
Valstybinės darbo inspekcijos Pavasario konsultacijų / seminarų ir susitikimų, skirtų Pasaulinei 
darbuotojų saugos ir sveikatos dienai paminėti,  

GRAFIKAS 
 

2015 m. balandžio 20-28 dienomis 
 
Valstybinės darbo inspekcijos VILNIAUS skyriaus renginiai (informacija tel. (8 5) 210 4725) 

Balandžio 21 d. 10 val. Vilniaus skyriaus vyriausiosios darbo inspektorės Jūratė Paulavičienė ir Akvilė 
Stoškutė – Bendorienė ves seminarą Trakų švietimo pagalbos tarnybos salėje (Birutės g. 42, Trakai).  

Balandžio 21 d. 10 val. Vilniaus skyriaus vyriausiosios darbo inspektorės Galina Krukonienė ir Rita 
Černiauskienė ves seminarą Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos salėje (Kauno g. 108, Ukmergė).  

Balandžio 22 d. 10 val. Vilniaus skyriaus vyriausieji darbo inspektoriai vyriausieji darbo inspektoriai 
Alvydas Montrimavičius ir Rimantas Kerulis ves seminarą VšĮ „Elektrėnų profesinio mokymo centre“ (Rungos 
g. 18, Elektrėnai). 

Balandžio 23 d. 9.30 val. Vilniaus skyriaus Vilniaus vedėjo pavaduotojas Jonas Survila ir skyriaus 
vyriausioji darbo inspektorė Diana Leitaitė ves seminarą Širvintų rajono savivaldybės salėje (Vilniaus g. 61, 
Širvintos). 

Balandžio 28 d. 10 val. Vilniaus skyriaus vyriausiosios darbo inspektorės Jurga Balčiūnienė ir Jolita 
Garbinčienė ves seminarą Švenčionių rajono savivaldybės salėje (Vilniaus g. 19, Švenčionys). 

Balandžio 23 d. 10 val. Vilniaus skyriaus vyriausiosios darbo inspektorės Irena Pluktienė ir Virginija 
Šileikienė ves seminarą Šalčininkų rajono savivaldybės salėje (Vilniaus g. 49, Šalčininkai). 
 
Valstybinės darbo inspekcijos KAUNO skyriaus renginiai (informacija tel. (8 37) 33 85 06) 

Balandžio 21 d. 10 val. Kauno skyriaus vyriausieji darbo inspektoriai Mantas Paunksnis ir Mantė 
Ajauskienė ves konsultacinį seminarą Kaišiadorių rajono savivaldybės patalpose (Bažnyčios g. 4,Kaišiadorys). 

Balandžio 21 d. 10 val. Kauno skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius Algis Bisikirskas ves 
konsultacinį seminarą Kėdainių rajono savivaldybės patalpose (J.Basanavičiaus g. 96, Kėdainiai). 

Balandžio 22 d. 10 val. Kauno skyriaus vyriausiosios darbo inspektorės Zina Grabauskienė ir Jolita 
Banionytė ves konsultacinį seminarą Jonavos rajono savivaldybės patalpose (Žeimių g. 13, Jonava). 

Balandžio 23 d. 10 val. Kauno skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius Eugenijus Šeduikis ves 
konsultacinį seminarą mokymo centre „Automobilis“ (Sporto g. 9, Raseiniai). 

Balandžio 28 d. 10 val. Kauno skyriaus vyriausiosios darbo inspektorės Kristina Obolevičienė, Ligita 
Klapavščiuk ves konsultacinį seminarą Prienų rajono savivaldybės patalpose (Laisvės aikštė 12, Prienai). 

 
Valstybinės darbo inspekcijos KLAIPĖDOS skyriaus renginiai (informacija tel. (8 46) 495 064) 

Balandžio 22 d. 10 val. Klaipėdos skyriaus vyriausioji darbo inspektorė Silva Siurblienė ir darbo ginčų 
komisijos pirmininkė Jūratė Kašėtaitė ves konsultacinį seminarą Skuodo rajono savivaldybės administracijos 
salėje (Vilniaus g. 13, Skuodas). 

Balandžio 22 d. 13.45 val. Klaipėdos skyriaus darbo ginčų komisijos pirmininkė Eglė Pocienė kartu su 
Klaipėdos teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro skyriaus atstovais Veiviržėnų kultūros centre 
įsikūrusioje atviroje erdvėje jaunimui (Mokyklos g. 2, Veiviržėnų mstl., Klaipėdos r. sav.) dalyvaus renginių 
cikle-akcijoje „Planuok karjerą atsakingai“, kur pasisakys tema „Moksleivi, ar vasarą planuoji dirbti?“. 

Balandžio 23 d. 13 val. Klaipėdos skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius Arturas Lacitis ir darbo 
ginčų komisijos pirmininkė Eglė Pocienė ves konsultacinį seminarą Kretingos rajono savivaldybės 
administracijos salėje (J. K .Chodkevičiaus g. 10-422, Kretinga). 

Balandžio 27 d. 10 val. Klaipėdos skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius Arūnas Džiugas ir darbo 
ginčų komisijos pirmininkė Eglė Pocienė ves konsultacinį seminarą Šilutės rajono savivaldybės administracijos 
didžiojoje posėdžių salėje (Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė). 

Balandžio 28 d. 10 val. Klaipėdos skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius Arūnas Džiugas ir darbo 
ginčų komisijos pirmininkė Jūratė Kašėtaitė ves konsultacinį seminarą Palangos savivaldybės administracijos 
salėje (Gintaro g. 33A, Palanga). 

 
Valstybinės darbo inspekcijos ŠIAULIŲ skyriaus renginiai (informacija tel. (8 41) 524 635) 

Balandžio 28 d. 10 val. Šiaulių skyriaus vyriausioji darbo inspektorė Vyta Puodžienė Radviliškio 
rajono savivaldybės patalpose (Aušros al.10 g., Radviliškis) ves seminarą įmonių atstovams, darbuotojų saugos 
ir sveikatos specialistams, rajono gyventojams.  

Balandžio 28 d. 10 val. Šiaulių skyriaus vyriausieji darbo inspektoriai Andrius Jankauskas ir Nerijus 
Vencius ves seminarą ir konsultuos Meškuičių seniūnijoje (Šiaulių g. 15, Meškuičiai). 
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Balandžio 28 d. 10 val. Šiaulių skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius Aidas Šiurkus Žagarės 
seniūnijos patalpose (Tilto g. 2, Žagarė, Joniškio r.) konsultuos aktualiomis darbuotojų saugos ir sveikatos, 
darbo teisės temomis rajono žemdirbius. 

Balandžio 28 d. 11 val. Šiaulių skyriaus vyriausioji darbo inspektorė Elena Paulauskienė Šiaulių 
teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriaus Jaunimo darbo centre (Tilžės g. 198, Šiauliai) ves seminarą 
„Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų naujovės. Darbo santykiai, nelegalus darbas“. 
 
Valstybinės darbo inspekcijos PANEVĖŽIO skyriaus renginiai (informacija tel. (8 45) 435 879) 

Balandžio 21 d. 10 val. Panevėžio skyriaus vyriausieji darbo inspektoriai Stanislovas Barauskas ir 
Eugenija Čerkesaitė Pasvalio rajono savivaldybės salėje (Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys) ves seminarą mažų ir 
vidutinių įmonių atstovams, darbdaviams, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams. 

Balandžio 22 d. 13 val. Panevėžio skyriaus vyriausieji darbo inspektoriai Almantas Blažys ir Rita 
Eidukevičienė Panevėžio teritorinės darbo biržos Biržų skyriaus posėdžių salėje (Basanavičiaus g. 4B, Biržai) 
ves seminarą mažų ir vidutinių įmonių atstovams, darbdaviams, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams. 

Balandžio 27 d. 10 val. Panevėžio skyriaus vedėjas Rimantas Trota ir vyriausiasis darbo inspektorius 
Domas Rinkūnas šio skyriaus salėje (Respublikos g. 38, Panevėžys) ves seminarą mažų ir vidutinių įmonių 
atstovams, darbdaviams, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams. 

Balandžio 29 d. 10 val. Panevėžio skyriaus vyriausieji darbo inspektoriai Rimas Truncė ir Sniegina 
Povilonienė Kupiškio savivaldybės Žemės ūkio skyriaus salėje (Gedimino g. 36, Kupiškis) ves seminarą mažų 
ir vidutinių įmonių atstovams, darbdaviams, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams. 

Balandžio 29 d. 10 val. Panevėžio skyriaus vyriausieji darbo inspektoriai Sigitas Bedalis ir Domas 
Rinkūnas Rokiškio savivaldybės salėje (Respublikos g. 94, Rokiškis) ves seminarą mažų ir vidutinių įmonių 
atstovams, darbdaviams, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams. 
 
Valstybinės darbo inspekcijos ALYTAUS skyriaus renginiai (informacija tel. (8 315) 73 370) 

Balandžio 21 d. 9 val. Alytaus skyriaus vyriausioji darbo inspektorė Zita Čenienė UAB „VA statyba“ 
(Naujoji g. 142A, Alytus) darbdavių įgaliotiems asmenims ir darbuotojams ves seminarą-diskusiją „Saugus 
darbuotojas – efektyvus darbas“. 

Balandžio 21 d. 12 val. Alytaus skyriaus vyresnysis darbo inspektorius Antanas Sadauskas Alytaus 
rajono bibliotekos patalpose (Naujoji g. 48, Alytus) ves seminarą „Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai 
vykdant žemės ūkio darbus“. 

Balandžio 24 d. 10 val. Alytaus skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius Artūras Bendaravičius Alytaus 
teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre (Vilniaus g. 21, Alytus) ves renginį jaunimui, skirtą Pasaulinei 
darbuotojų saugos ir sveikatos dienai paminėti „Teisėtas darbas – saugus darbas“.  

Balandžio 24 d. 10 val. Alytaus skyriaus patalpose (Naujoji g. 2/ Tvirtovės g. 1, Alytus) įvyks Alytaus 
apskrities darbuotojų saugos ir sveikatos trišalės tarybos posėdis, skirtas Pasaulinei darbuotojų saugos ir 
sveikatos dienai pažymėti. 

Balandžio 27 d. 10 val. Alytaus skyriaus patalpose (Naujoji g. 2/ Tvirtovės g. 1, Alytus) šio skyriaus 
vedėjas Vytautas Gegužis ir skyriaus vyriausiosios darbo inspektorės Rasa Baležentienė, Rasa Radauskienė ves 
seminarą-diskusiją „Saugus darbuotojas – efektyvus darbas“. 
 
Valstybinės darbo inspekcijos UTENOS skyriaus renginiai (informacija tel. (8 389) 61 225) 

Balandžio 28 d. 10 val. Utenos skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius Sigitas Mikučionis ves 
konsultacinį seminarą šio skyriaus patalpose (Aušros g. 2 Utena).  

Balandžio 24 d. 10 val. Utenos skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius Sigitas Kilas ves konsultacinį 
seminarą Ignalinos miškų urėdijos patalpose (Ažušilės g. 18, Ignalina). 

Balandžio 28 d. 8.30 val. Utenos skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius Kęstutis Udras ves 
konsultacinį seminarą UAB „Zarasų komunalininkas“ patalpose (Šaltupės g. 60, Zarasai). 
 
Valstybinės darbo inspekcijos TELŠIŲ skyriaus renginiai (informacija tel. (8 444) 60 269) 

Balandžio 20 d. 10 val. Telšių skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius Rimandas Kazbaraitis 
konsultuos UAB ,,Mažeikių šilumos tinklai“ patalpose (Montuotojų g. 10, Mažeikiai).  

Balandžio 22 d. 10 val. Telšių skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius Jonas Liekis konsultuos Plungės 
rajono savivaldybės salėje (Vytauto g. 12, Plungė). 

Balandžio 22 d. 10 val. Telšių skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius Leonidas Ramanauskas 
konsultuos šalia šio skyriaus patalpų esančioje salėje (Respublikos g. 32, Telšiai). 
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Valstybinės darbo inspekcijos MARIJAMPOLĖS skyriaus renginiai (informacija tel. (8 343) 54 921) 

Balandžio 28 d. 10 val. Marijampolės skyriaus vedėjas Albinas Beinarauskas ves konsultacinį seminarą 
UAB „SDG“ patalpose (Kauno g. 102, Marijampolė).) 
 
 
DARBO INSPEKTORIAI VES SAUGAUS DARBO PAMOKAS MOKYKLOSE: 

Balandžio 21 d. 9 val. Alytaus skyriaus vyriausioji darbo inspektorė Daiva Šarkienė – Daugų Vlado 
Mirono gimnazijos (Pergalės g. 2 / Ežero g. 12, Daugai) pradinių klasių mokiniams.  

Balandžio 23 d. 10 val. Klaipėdos skyriaus darbo ginčų komisijos pirmininkė Jūratė Kašėtaitė ir 
vyriausioji darbo inspektorė Monika Gailienė – Mosėdžio gimnazijos (Salantų g. 5, Mosėdis, Skuodo r.) 12 
klasių mokiniams pamoką tema: „Pirmasis tavo darbas – teisėtas ir saugus. Darbuotojų saugos ir sveikatos 
pagrindai“. 

Balandžio 23 d. 12 val. Klaipėdos skyriaus darbo ginčų komisijos pirmininkė Jūratė Kašėtaitė ir 
vyriausioji darbo inspektorė Monika Gailienė – Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos (Laukžemės g. 9, 
Darbėnų mstl., Kretingos r.) 12 klasės mokiniams pamoką tema: „Pirmasis tavo darbas – teisėtas ir saugus. 
Darbuotojų saugos ir sveikatos pagrindai“. 

Balandžio 27 d. 10.30 val. ir 12 val. Panevėžio skyriaus vyresnioji darbo inspektorė Jurgita 
Plekavičiūtė ir vyriausioji darbo inspektorė Rita Eidukevičienė – Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės 
mokyklos (Pergalės g. 4A, Antašavos mstl., Kupiškio r.) pradinių ir vyresnių klasių mokiniams. 

Balandžio 27 d. 13 val. Klaipėdos skyriaus darbo ginčų komisijos pirmininkė Eglė Pocienė ir 
vyriausiasis darbo inspektorius Arūnas Džiugas – Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokyklos (Lietuvininkų g. 
72,  Šilutė) moksleiviams pamoką „Pirmasis tavo darbas – teisėtas ir saugus. Darbuotojų saugos ir sveikatos 
pagrindai“. 

Balandžio 28 d. 9 val. Tauragės skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius Raimundas Leonavičius – 
Tauragės rajono Lomių pagrindinėje mokykloje. 

Balandžio 28 d. 11 val. Kauno skyriaus vyriausioji darbo inspektorė Dovilė Kondratienė – Kauno 
Pilėnų pagrindinės mokyklos mokiniams (Ašigalio g. 23, Kaunas). 

Balandžio 28 d. 10 val. Panevėžio skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius Almantas Blažys – Rokiškio 
rajono Obelių gimnazijos (Mokyklos g. 6, Obeliai, Rokiškio r.) pradinių klasių mokiniams.  

Balandžio 28 d. 10 val. Utenos skyriaus vyriausieji darbo inspektoriai Artūras Kliukas ir Kęstutis 
Udras – Zarasų Ąžuolo gimnazijos moksleiviams (Savanorių g. 1, Zarasai). 

Balandžio 28 d. 10.55 val. Kauno skyriaus vyriausioji darbo inspektorė Renata Kononova – Kauno 
Jono Žemaičio-Vytauto progimnazijos mokiniams (Radvilėnų pl. 7, Kaunas). 

Balandžio 28 d. 10.55 val. Telšių skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius Rimandas Kazbaraitis – 
Telšių Germanto pagrindinės mokyklos ketvirtokams.  

Balandžio 28 d. 11 val. Panevėžio skyriaus vyresnioji darbo inspektorė Jurgita Plekavičiūtė ir 
vyriausioji darbo inspektorė Rita Eidukevičienė – Kupiškio Kupos pradinės mokyklos (Krantinės g. 24, 
Kupiškis) pradinių klasių mokiniams. 

Balandžio 28 d. 11.05 val. Panevėžio skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius Rimas Truncė – 
Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos (Laisvės g. 18, Krekenava, Panevėžio r.) pradinių klasių 
mokiniams. 

Balandžio 28 d. 8.55 val. Kauno skyriaus vyriausioji darbo inspektorė Rima Šinkūnienė – Kauno Jono 
Pauliaus II gimnazijos mokiniams (Baltų pr. 123, Kaunas). 

Balandžio 28 d. 12 val. Klaipėdos skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius Saulius Surblys, kartu su 
UAB „Mars Lietuva“ atstovais – Gargždų „Minijos“ progimnazijos (P. Cvirkos g. 25, Gargždai) pradinių klasių 
moksleiviams, supažindindami juos su darbuotojų saugos ir sveikatos pagrindais, asmeninių apsauginių 
priemonių naudojimosi reikalingumu atliekant darbus. 

Balandžio 28 d. 12 val. Telšių skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius Jonas Liekis – Telšių Saulėtekio 
pradinės mokyklos ketvirtokams. 

Balandžio 28 d. 12.30 val. Panevėžio skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius Donatas Jasiukėnas – 
Miežiškių pagrindinės mokyklos (Nevėžio g. 1, Miežiškiai, Panevėžio r.) pradinių klasių mokiniams. 

Balandžio 28 d. 13 val. Šiaulių skyriaus vedėjo pavaduotojas Stasys Joneikis, kartu su UAB „Statga“ 
darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistu Petru Šereiva – Šiaulių Tėvo Benedikto Andruškos pradinės 
mokyklos (Vilniaus g. 247B, Šiauliai) moksleiviams. 

Balandžio 28 d. 15 val. Tauragės skyriaus vedėjas Albinas Frejus – Tauragės vaikų globos namuose 
„Šaltinėlis“ ir su moksleiviais dalyvaus ekskursijoje UBA „Molupis“. 

Balandžio 29 d.10 val. Marijampolės skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius Adas Baliukevičius – 
Marijampolės mokyklos-darželio „Želmenėliai“ (J. Žemaitės g. 25, Marijampolė) auklėtiniams. 


