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Vidinės kontrolės 
gerinimo praktikos | LINA 
GAIDAUSKAITĖ, TEAM LT, 
BELAM RIGA NORGE kokybės 
darbuotojų saugos ir sveikatos 
vadovė

Darbuotojų įtraukimas į Grupės 
įmonių DSS kultūros gerinimą: 
hakatonas ir kitos iniciatyvos 
| RŪTA KAVALIAUSKIENĖ, 
IGNITIS GRUPĖS atitikties ir 
verslo rizikos valdymo vadovė

Deleguokite DSS mokymus 
robotui | PAULIUS MIEŽELIS, 
TALENTATOR mokymosi 
patirties dizaineris

Kaip išlaikyti pozityvumą, 
kai visi gąsdina krize? 
| LAURA RIMKUTĖ, TRIPLE 
O CONSULTING partnerė ir 
konsultantė, verslo psichologė

Naujas požiūris į profesinės 
rizikos vertinimą ir galimos 
alternatyvos | RAIMEDAS 
BURBA, SAUGA PRO saugos 
darbe ir įrenginių techninės 
saugos ekspertas

Kokiomis paprastomis 
priemonėmis galima didinti 
darbuotojų psichologinį 
atsparumą | JURIS BELTE, 
VGTU dėstytojas, lektorius, 
NLP ir koučingo specialistas

CIVILINĖ SAUGA – Bėgti, 
slėptis, kovoti ar pasiduoti? 
| SAULIUS ZABULĖNAS, 
VERSLO ALJANSAS Vilniaus 
skyriaus direktorius, gaisrinės ir 
civilinės saugos specialistas

Žmogaus – roboto sąveika 
darbo vietoje: kaip keičiasi 
darbo pobūdis ir kaip 
jaučiasi žmogus? | DOC. DR. 
ŽIVILĖ STANKEVIČIŪTĖ, KTU 
Ekonomikos ir verslo fakulteto 
Žmonių išteklių vadybos krypties 
studijų programos dėstytoja

Įmonės patirtis auginant 
fiksuojamų incidentų 
skaičių bei nestandartinių 
priemonių taikymas įvykus 
nelaimingam įvykiui darbe 
| SAULIUS AUGUSTINAVIČIUS, 
MANTINGA, darbuotojų saugos, 
aplinkosaugos ir gaisrinės 
saugos skyriaus vadovas

Darbo ir poilsio laiko balansas 
bei ilgų darbo valandų poveikį 
sveikatai | RITA RAŠKEVIČIENĖ, 
LSMU darbo medicinos gydytoja

Tvarumas darbų saugos 
rinkoje  –  (ne)realybė | IRMA 
SPUDIENĖ, DSP PLIUS
direktorė

Vienas lauke ne karys. Darbas 
su kitais tinka sveikatai | RŪTA 
GUDMONAITĖ, organizacijų 
konsultantė

SVEIKI ATVYKĘ Į DSS KONFERENCIJĄ 2023!

DSS teisinio reglamentavimo pokyčiai, aktualijos ir perspektyvos | DR. VILIUS MAČIULAITIS, ILAW/LEXTAL partneris, advokatas

Aktuali teismų praktika darbuotojų saugos ir sveikatos srityje | DR. TOMAS BAGDANSKIS, ILAW/LEXTAL vadovaujantis partneris, 
advokatas

Skaitmeninė DSS transformacija – misija (ne)įmanoma | GENADIJUS LAŠKOVAS, VERSLO ALJANSAS vadovas
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DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA 2023 PROGRAMA

(Tik)Ėjimas - naudingas, žalingas, kaip pasiruošti, ką žinoti! | IGNAS BAKĖJUS, asmeninis treneris, lektorius, MYHERO! įkūrėjas

Kokie 5 MITAI VIEKLOJE trukdo veikti ir jaustis geriausiai? | REMIGIJUS SAVICKAS, REMASTER.LIFE įkūrėjas, vadovų treneris

Jei jums pasiseks, jūs irgi pasensite. Bet ar būsite patenkinti savo senatve? | DR. ANTANAS KAIRYS, VILNIAUS UNIVERSITETO 
Psichologijos instituto docentas

ROLANDAS KAZLAS, teatro, kino ir televizijos aktorius, režisierius

Ergonomika darbo vietoje. 
Kaulų - raumenų patempimo 
prevencija | MANTAS ŠEREIVA, 
VONIN Lithuania darbų saugos 
ir sveikatos vadovas

Kaip „Telia“ kuriame DSS 
kultūrą? | AURELIJA ŽĖKIENĖ, 
TELIA LIETUVA kokybės, 
procesų, darbuotojų saugos 
ir aplinkosaugos komandos 
vadovė ir GRETA SAKALĖ, TELIA 
LIETUVA darbuotojų saugos ir 
sveikatos specialistė

Kas tai – darbuotojų teisė 
atsijungti? | EVELINA 
JASAITĖ, SDG GRUPĖ teisės 
departamento direktorė

Trūksta laimės organizacijoje? 
Sprendimas yra: minutė 
pamąstyti | AIRIDA RUIBYTĖ 
- BUTKUVIENĖ, TRIPLE O 
CONSULTING konsultantė, 
lyderystės ekspertė

Paslydimai, užkliuvimai, 
kritimai | RENATA BYLIENĖ, 
ŠVYTURYS - UTENOS ALUS, 
Aplinkosaugos, saugos ir 
sveikatos vadovė

Darbuotojų saugos ir sveikatos 
dokumentų auditas: ar 
mažiau yra daugiau? | EGLĖ 
MAKSELYTĖ, PERSONALO 
PRAKTIKŲ PASLAUGOS vadovė, 
VDI Kauno skyriaus darbo ginčų 
komisijos narė

Inovacijos gaisrinėje saugoje 
| MARTYNAS MATULEVIČIUS, 
Nacionalinės gaisrinės saugos 
asociacijos prezidentas, FOGO 
įkurėjas ir vadovas

Stelažų sauga - iššūkiai ir 
sprendimai | ALEKSANDRAS 
BALIASNYJ, TUVLITA įrenginių 
techninio vertinimo centro 
ekspertas

Pamokos po nelaimingų 
atsitikimų. Ką norėtųsi 
daryti kitaip? | RIMANTAS 
STANEVIČIUS, ELLEX VALIŪNAS 
advokatas

Kopėčios, ar tai taip paprasta, 
kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio? 
| DAINIUS STULGYS, DANIS 
SAUGA vadovas, DSS ekspertas

Socialinis dialogas: ar 
visos suinteresuotos pusės 
išnaudoja jo galimybę? 
| SKIRMANTĖ BRŪZGIENĖ, 
TUVLITA konsultavimo padalinio 
direktorė 

Ženklinimas: saugumo 
investicija | AGNĖ 
RAUDELIŪNIENĖ, BRADY 
CORPORATION Baltijos šalių 
pardavimų vadovė 


