
pRANEŠĖJAI:

Irma Spudienė, 
UAB "DSP Plius" Direktorė ir 

Aleta Paulauskaitė, 
Rinkodaros vadovė

RENGINIO ORGANIZATORIUS:

Lina Šleinotaitė-Budrienė,  
UAB "Ekokonsultacijos" 

vadovaujanti partnerė, preventologė,
 medžiagų ir atliekų valdymo, darnaus

 verslo ekspertė

Raimedas Burba, 
UAB "TUVLITA" 

Konsultavimo tarnybos ir Technikos
kontrolės tarnybos direktorius

INFORMACIJA:  El. p. info@dspplius.lt, tel. nr.: +370 630 01517

Seminaras nemokamas ir skirtas tik pranešėjų klientų - partnerių bei įmonių DSS specialistų žinioms plėsti bei gerosioms praktikoms skleisti. Vietų skaičius ribotas.

LR  VDI Nelaimingų atsitikimų ir
profesinių ligų skyriaus vyriausioji
darbo inspektorė  Rita Zubkevičiūtė 

ir Arūnas Lupeika, LR vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus

pavaduotojas

2019 m. gegužės 9 d., alytus
UAB "DZŪKŲ AINIAI", VILNIAUS G. 35, konferencijų salė, 3-IAS AUKŠTAS, alytus

9:15-10:00 Registracija, darbo saugos priemonių paroda

10:00-10:10 Įžanginis žodis

10:10-10:55 Pranešimas "Kaip darbų sauga atrodė iki šiol ir kaip ji atrodys ateityje - išmanūs sprendimai, technologijos ir ekologija
darbų saugoje", klausimai. 
Pranešėjos Irma Spudienė, UAB "DSP Plius" Direktorė ir Aleta Paulauskaitė, UAB "DSP Plius" Rinkodaros vadovė.

10:55-11:00 Pertraukėlė skambučiams, be kavos

11:00-11:45 Pranešimas "Darbuotojų saugos ateities iššūkiai ir šių dienų aktualijos", klausimai.
Pranešėjas Raimedas Burba, UAB "Tuvlita" Konsultavimo tarnybos ir Technikos kontrolės tarnybos direktorius.

11:45-12:30 Ilgoji kavos ir užkandžių pertrauka, visų partnerių konsultacijos, darbo saugos priemonių paroda

12:30-13:15 Pranešimas "Naujausios tendencijos tvarume ir aplinkosaugoje pasaulyje ir Lietuvoje", klausimai.
Pranešėja Lina Šleinotaitė-Budrienė, UAB "Ekokonsultacijos" vadovaujanti partnerė, preventologė, medžiagų ir
atliekų valdymo, darnaus verslo ekspertė.

13:15-13:20 Pertraukėlė skambučiams, be kavos

13:20-14:05 Pranešimas "JSP naujovės, technologijos ir naujausios tendencijos AAP srityje", klausimai. 
Pranešėjas svečias iš Anglijos

14:05-14:20 Kavos pertraukėlė

14:20-15:00

16:00-16:10 Prizų traukimas ir baigiamasis žodis

16:10-16:30 Diplomų atsiėmimas, DSS specialistų kvalifikacinių valandų dokumentacijos pildymas ir konsultacijos, individualios
nemokamos konsultacijos, susipažinimas su darbo saugos priemonėmis iš arčiau.

renginio programa:

"Rytojaus darbų saugos ir 
aplinkosaugos perspektyvos"

Registruodamiesi pateikiate savo asmens duomenis duomenų bendravaldytojams UAB „DSP Plius“, UAB „Tuvlita“, UAB „Ekokonsultacijos“ ir Lietuvos Respublikos Valstybinei darbo inspekcijai, kurie tvarkys Jūsų pateiktus
asmens duomenis registracijos į renginį ir renginio administravimo tikslu (siekdami įvykdyti sutartį dėl dalyvavimo renginyje). Asmens duomenys bus tvarkomi iki renginio pabaigos, vėliau sunaikinami. Kontaktinis duomenų
valdytojas – UAB „DSP Plius“, kodas 300636318, adresas Kalvarijų g. 124, Vilnius, el. paštas info@dspplius.lt. Jūs turite teisę susipažinti su asmens duomenimis, prašyti ištaisyti netikslius, ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis
arba apriboti jų tvarkymą, teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, kai jis vykdomas teisėto intereso pagrindu, teisę į duomenų perkeliamumą bei teisę paduoti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Informuojame,
kad renginys bus fotografuojamas, o jo nuotraukos naudojamos marketingo tikslais (publikuojamos socialiniuose tinkluose ir kitose medijose). Jei nepageidaujate būti fotografuojami, nesiregistruokite į renginį arba renginio
metu informuokite apie tai fotografą.

15:05-16:00

Bendro ADB "Gjensidige", UAB "DSP Plius" ir UAB "Tuvlita" projekto pristatymas. Pranešimas "Darbdavio
atsakomybė už darbuotojus: draudiko patarimai, kad saugūs būtų visi",  klausimai.
Pranešėjos Ieva Gaveikienė, ADB "Gjensidige" Nestandartinių žalų skyriaus vadovė – vyr. teisininkė ir Aliona
Aleknavičienė, Verslo klientų plėtros vadovė.

Ieva Gaveikienė ADB
"Gjensidige"

Nestandartinių žalų skyriaus
vadovė – vyr. teisininkė ir
Aliona Aleknavičienė
Verslo klientų plėtros

vadovė

15:00-15:05 Pertraukėlė skambučiams, be kavos

Pranešimas "Darbuotojų saugos ir sveikatos srities perspektyvos, naujai atsirandančios rizikos darbe", klausimai.
Pranešėjai Rita Zubkevičiūtė, Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyriaus vyriausioji darbo inspektorė ir 
Arūnas Lupeika, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas.

KVIEČIAME DALYVAUTI seminare:

Svečiai iš Anglijos:

JSP Ltd

atstovai
 


