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SALĖ ALFA SALĖ BETA SALĖ GAMMA

Ar kaukės darbe yra geriausias būdas 
įveikti Covid – 19? Kitoks požiūris į 
darbuotojų saugą ir sveikatą pandemijos 
metu. | ŠARŪNAS MARTIŠIUS, STALIŲ 
GAMINIAI darbuotojų saugos ir sveikatos 
specialistas, konsultantas, dėstytojas

Pavojingos energijos izoliavimo principai 
(LO-TO) | RAIMEDAS BURBA, Įrenginių 
techninės saugos ekspertas

Darbuotojų ugdymas hibridinėje 
realybėje. | DARIUS PIETARIS, Derybų ir 
mokymų ekspertas

8 sveikos darbo valandos per dieną: 
sveikatingumo programų įtaka
| AGNĖ STONKEVIČIŪTĖ, SDG profesinės 
sveikatos vyriausioji specialistė

Kodėl gerai paruoštas ESP planas 
gali nesuveikti – LRT patirtis valdant 
ekstremalias situacijas  | VAIDOTAS 
DRUNGILAS, LRT DSS ir civilinės saugos 
specialistas

Kur prasideda gera savijauta, arba 
strategiškai apie wellbeing
| SOLVEIGA GRUDIENĖ, PRIMUM ESSE 
vadovė

Darbo vietos namuose reguliavimas. 
PRAKTINĖ PERSPEKTYVA | JOLITA 
GEROJIMĖ, Procesų standartizavimo ir 
automatizavimo praktikė

Nuotolinis darbas: ką svarbu žinoti
| KĘSTUTIS MILIUS, DSS ekspertas 

Atjauta gyvenime bei versle:
santykių ar/ir rezultatų variklis?
| LINA PREIKŠIENĖ, GRAND PARTNERS 
ugdymo partnerė

SVEIKI ATVYKĘ Į DSS2022

Darbų saugos ir darbo įstatymų reikalavimų laikymosi Lietuvoje apžvalga  | JONAS GRICIUS, Lietuvos Respublikos vyriausiasis 
valstybinis darbo inspektorius

Skiepai iš teisinės pusės: ką daryti, kai darbuotojai nesiskiepija? | Dr. TOMAS BAGDANSKIS, ILAW LEXTAL vadovaujantis 
partneris, advokatas

Įstatymai ir naujausia praktika DSS srityje. | Dr. VILIUS MAČIULAITIS, ILAW LEXTAL partneris, advokatas

Skaitmeninis DSS specialisto darbo kabinetas: vadyba, pagrista rizikos vertinimu. | GENADIJUS LAŠKOVAS, VERSLO 
ALJANSAS vadovas

Nuo skaudžios nelaimės iki 0 
tolerancijos. VILNIAUS VANDENYS 
praktika | EGIDIJUS ANULIS, VILNIAUS 
VANDENYS veiklos organizavimo tarnybos 
direktorius

DSS ir LEAN – viena nuo kitos 
neatsiejamos temos modernioje 
organizacijoje | ALINA ŠTURA, NORTUS 
vadovaujanti konsultantė

Darbuotojų grįžtamasis ryšys ir 
DSS praktikos įmonėje | OKSANA 
SERGUČIOVA, OVC Consulting 
konsultantė

Diskomfortas jūsų draugas | DAINIUS 
JAKUČIONIS, Gydytojas psichoterapeutas, 
autorius

Darbuotojų įtraukimas į įmonės 
Darbuotojų saugos ir sveikatos kultūros 
gerinimą. MARS Lietuva praktika
| ARTŪRAS JANUTIS, Mars Lietuva DSS 
ekspertas

| LAIMUTĖ DITAUSKIENĖ, KIWA INSPECTA 
Pastatų ir statybos inžinerinių paslaugų 
įstaigos vadovė

Naujas požiūris į rizikos vertinimą ir 
saugos priemonių parinkimą dirbant 
aukštyje. STEP sistema. | DAINIUS 
STULGYS, DANIS SAUGA vadovas, DSS 
ekspertas

Nuo meilės iki neapykantos ir 
atvirkščiai: taigi koks mūsų santykis su 
technologijomis? | EGLĖ ČIUODERIENĖ, 
BALTIC AMADEUS verslo plėtros vadovė

Ko aš išmokau, mokydamas vaikus? 
| DONALDAS DUŠKINAS, Retorikos 
mokytojas, koučingo specialistas, autorius
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DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA 2022 PROGRAMA

Tamsieji herojai: kodėl mums jų taip reikia? (Nepatogus pranešimas apie tai, kas įprastai nutylima) | IDA DAIVA POVILAITĖ, 
“Homo Office“ autorė, vadovė, lektorė

9 įvairovės ir įtraukties istorijos | Dr. VYTAUTAS AŠERIS, Partnerystės profesorius VU MIF, ONA JUODKIENĖ, DANSKE BANK 
vyresnioji viceprezidentė

Ar gyvenate pilnomis smegenimis? | LAURA RIMKUTĖ, TRIPLE O CONSULTING partnerė ir konsultantė, verslo psichologė

KONFERENCIJOS APIBENDRINIMAS IR DISKUSIJA



DANIS SAUGA
INOVACIJOS  KOMPETENCIJA  PATIKIMUMAS
UAB „Danis Sauga“ – ilgiausiai veikianti darbų saugos įmonė Lietuvoje.
Mūsų pagrindiniai verslo vedliai yra inovacijos, kompetencija ir patikimumas.

Įmonė rengia teorinius ir praktinius mokymus, konsultuoja, projektuoja, parduoda 
įvairias kokybiškas darbų saugos priemones. Taip pat teikia saugos priemonių, įrangos 
darbui aukštyje bei paaukštinimo priemonių patikros paslaugas, gali pasiūlyti unikalią, 
analogo Rytų Europoje neturinčią, darbų saugos valdymo sistemą „Danis SVS“.

www.danis.lt              info@danis.lt              +370 521 30902

ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS
Misija
Organizacijų vertės didinimas, vystant kompetencijas ir teikiant ekspertines paslaugas.

Svarbiausios 2022 metų veiklos teikti konsultacijas apie:
• nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojusius pasikeitimus mokymų srityje ir ypatingai 
kompetencijų vertinime;
• pasikeitimai energetikos darbuotojų sertifikavimo srityje, taip pat akcentus apie 
artėjančią vieningą sertifikavimo schema.  

Tikslai
• Sukurti didžiausią pridėtinę vertę kiekvienam klientui.
  • Laiku ir tinkamai išpildyti kliento lūkesčius.
• Išlikti stipriausia mokymo ir sertifikavimo įstaiga Lietuvoje.

www.emclt.lt              info@emclt.lt              1821 arba +370 52 374577

MILWAUKEE
Ilgametę darbo patirtį turinti UAB „GITANA“ parduoda profesionalius įrankius, įrangą 
bei jų dalis statybai, pramonei ir automobilizmui.

„Milwaukee tool“ – tai amerikiečių įmonė, viena didžiausių pasaulyje elektrinių įrankių, 
aksesuarų gamintoja. Bendrovė taip pat siūlo aukščiausios kokybės darbo saugos 
priemones.

lt.milwaukeetool.eu             ignas.kvedaras@gitana.lt              +370 698 43004

ELTEN
Ilgametę darbo patirtį turinti UAB „GITANA“ parduoda profesionalius įrankius, įrangą 
bei jų dalis statybai, pramonei ir automobilizmui.

Įmonė taip pat siūlo vokiečių gamintojo ELTEN saugią darbo avalynę, pagamintą 
naudojant pažangiausias medžiagas ir technologijas, užtikrinančias kokybę, saugumą 
ir patogumą.

www.gitana.lt              elten@gitana.lt              +370 613 60151
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SAFETYRESPECT
UAB SafetyRespect kuria, gamina, tiekia ir aptarnaują įrangą ir sprendimus skirtus 
apsaugoti žmogų, ęsant rizikai nukristi iš aukščio.

SafetyRespect tiekia kolektyvinės apsaugos priemones, asmenines apsaugos 
priemones ir kompleksinius sprendinius, kurie suteikia maksimalią apsaugą įvertinus 
visas rizikas statybų ir pramonės srityse be kompromisų.

SafetyRespect vykdo mokymus dėl visų tipų saugos įrangos tinkamo naudojimo, rizikų 
atpažinimo ir suteikia žinias kaip tinkamai atlikti gelbėjimo darbus pačiose įvairiausiose 
situacijose.

www.safetyrespect.lt               info@safetyrespect.lt               +370 5 233 4400

SAUGIMA
Socialiai atsakinga įmonė UAB „Saugima“ įkurta 1998 metais rūpintis darbo saugos 
priemonių tiekimu. Sėkmingai dirbdami jau daugiau kaip 20 metų nuolat tobulėjame, 
o sukaupta patirtis leidžia būti asmens apsaugos priemonių rinkos (AAP) lydere. Mes 
suprantame Jūsų poreikius ir siūlome Jums platų asortimentą aukštos kokybės darbo 
rūbų, patogios avalynės, funkcionalių darbo pirštinių bei kitas darbo saugos priemones.
Mūsų patyrusi profesionalų komanda pasirūpins, kad jūs gautumėte tinkamiausius 
sprendimus saugiam darbui.

www.saugima.com              eshop@saugima.com              +370 696 71338

SDG
SDG - 2002 m. įkurta konsultacijų ir mokymų kompanija, rinkos lyderė Lietuvoje, 
garsėjanti profesionalumu ir socialiai atsakinga veikla.

Dešimtys tūkstančių įmonių pasitiki SDG specialistais, konsultuojančiais darbuotojų 
saugos ir profesinės sveikatos, energetikos, priešgaisrinės ir civilinės saugos, 
aplinkosaugos, vadybos ir teisiniais klausimais.

SDG turi padalinius 12 Lietuvos miestų.

Mūsų mokymų projekto partneris:

GLUK MEDIA interaktyvių sprendimų kūrybos studija, sukaupusi solidžią patirtį 
įtraukiančių medija projektų, mobiliujų aplikacijų, trimačių brėžinių, virtualios ir 
papildytos realybės sprendimuose, sužaidybintų interaktyvių, 360 aplinkų filmavime ir 
kūrime bei visapusiškame jų įgyvendinime. 

GLUK MEDIA specializuojasi unikalių sprendimų kūrime ir inovacijų pritaikymu 
komunikacijai, laisvalaikio, kultūros ir verslo srityse. 

Konferencijos metu demonstruos kartu su SDG ir Žmogaus Studijų Centru bendrai 
kuriamą produktą - Virtualios realybės mokymų prototipą, pagal kartu įgyvendinamą 
projektą:  “Darbo įgūdžių, dirbant pavojingose sąlygose, ugdymo sistema”, dalinai 
finansuojamą Europos Sąjungos fondų. 

www.sdg.lt              info@sdg.lt              +370 800 00228
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