
 

 
 

Socialinės atsakomybės konferencija: „Darbuotojas su negalia: (ne)norma“ 
 

2022 m. Spalio 20 d. 10.00 val. – 17.00 val. 
 
 
Konferencijos vieta – Vilniaus savivaldybė, Tarybos posėdžių salė 2 aukštas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 

Renginio transliaciją bus galima stebėti gyvai  www.vilnius.lt   YouTube kanale: 

https://www.youtube.com/user/VilniusVideo 

Renginį moderuoja ir veda Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos narė Irma Spudienė 
 
Darbotvarkė: 

9.30 Registracija, pasitikimo kava. 
 
10.00 Sveikinimo žodis: Vilniaus meras Remigijus Šimašius, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, ministrė 

Monika Navickienė, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, prezidentas Sigitas Leonavičius, Valstybinė darbo 

inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius.  

10.30 Renginio atidarymas – Dienos centro „Šviesa“ lankytojų TTT (Teatro Terapinė Trupė) spektaklis "Su DSP Plius  

dirbti smagu!" 

10.40 Pranešimas „Psichologinis smurtas: požymiai, įrodinėjimas, prevencija“, Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos, Psichologinio smurto darbe prevencijos skyriaus vedėja – vyriausioji darbo inspektorė 

Liudmila Mironovienė. 

11.00 Pranešimas  „Lygių galimybių užtikrinimas yra brandžios įmonės sinonimas“, „Integre Trans“ įmonių grupė, kokybės 

skyriaus vadovė Loreta Dainytė. 

11.15 Pranešimas „Darbo santykių realybė: Darbuotojų psichologinis smurtas nukreiptas prieš vadovą ir kolegas“, UAB 

„Varėnos pienelis“, direktorė Jolanta Kuzminienė. 

http://www.vilnius.lt/
https://www.youtube.com/user/VilniusVideo


11.30 Pranešimas  „Neįgalieji įmonėje –  lojaliausi darbuotojai“, VŠĮ „Pietų Lietuvos verslo kooperacijos centras“, direktorė 

Dalia Matukienė. 

11.45 Pranešimas „Amžina darbdavio įvaizdžio dilema: kaip komunikuoti darbuotojams (su negalia)?“, UAB „Berta&“, 

komandos vadovė Berta Čaikauskaitė. 

12.00 Pranešimas  „Dirbk pas mus. Jokio skirtumo, su ar be negalios!”, Neįgaliųjų reikalų Departamentas prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos, programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vyriausioji specialistė Jolita Karvelienė. 

12.15 – 13.00 Pietų pertrauka (pietūs – „Fresh post“, sulos degustacija – UAB „Straikas“) 
Žmonių su negalia Socialinės dirbtuvės (VŠĮ „Valakupių reabilitacijos centras“ ir Dienos centras „Šviesa“) 
„Lietuvos Raudonasis kryžius“ stendas/projektų pristatymai 
 
13.00 Sveikinimo žodis: Seimo narys Justas Džiugelis, VšĮ Valakupių reabilitacijos centras direktorė Tatjana Ulbinienė 

13.15 Pranešimas „Atviros durys – uždaros galimybės“, VPPAR tarybos narė, UAB „DSP Plius“ direktorė Irma Spudienė, 
UAB „DSP Plius“ darbuotojo Donato Liuolios 3 min. komentaras apie UAB „DSP Plius“ vadovės inicijuotą tyrimą 
Lietuvoje. 

13.30 Pranešimas „Žmonės su negalia atviroje darbo rinkoje: pokyčiai reglamentavime ir užimtumo sistemoje“, LR 
Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Justina Jakštienė. 

14.00 Pranešimas  „Neįgaliųjų padėtis darbo rinkoje – iššūkiai, galimybės, patirtys“, Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos, priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vedėja Vaida Kamandulienė. 
 

14.20 Kavos pertrauka ir VPPAR narių produkcijos degustacija (UAB „Varėnos pienelis“). 
 
14.35 Pranešimas „Įtrauktis į atvirą darbo rinką – tarptautinis Lietuvos įsipareigojimas“, Žmonių su negalia teisių 

stebėsenos komisijos pirmininkė Kristina Dūdonytė.  

14.50 Pranešimas „Komunikacijos kliūtys ir jų sprendimo būdai, įdarbinant intelekto negalią turinčius asmenis”, Dienos 

centras „Šviesa“ socialinių projektų vadovė Jurgita Šidlauskienė. 

15.05 Pranešimas „Bendradarbiavimą su darbdaviais keičiančios patirtys“, VŠĮ „Valakupių reabilitacijos centras“ LEAD 
projekto koordinatorė Marija Markina. 
 
15.30 – 16.15 Panelinė diskusija, moderuoja – Lina Laurinaitytė-Grigienė, komunikacijos specialistė, muitinės 
departamento atstovė ryšiams su žiniasklaida. 

Diskusijos dalyviai: Seimo narys Justas Džiugelis, Valstybinės darbo inspekcijos, Užimtumo tarnybos bei Ministerijos 

atstovai, VŠĮ „Valakupių reabilitacijos centro“ atstovas (-ė), Dienos centro „Šviesa“ atstovas (-ė),  VŠĮ „Pietų Lietuvos 

verslo kooperacijos centro“ direktorė Dalia Matukienė, Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisijos pirmininkė Kristina 

Dūdonytė, Advokatė Laura Beinorienė, Neįgaliųjų reikalų departamento prie LR SADM atstovas (-ė), Lietuvos aklųjų ir 

silpnaregių sąjungos projektų koordinatorė Audrė Grybauskaitė ir kt. 

16.15 – 16.30 Diskusijos prie kavos ir VPPAR narių produkcijos degustacija (UAB „Varėnos pienelis“). 

16.30 Prizų traukimas ir baigiamasis žodis. 

* Būtina registracija iki 2022 10 17 dienos 17.00 val. Registracijos patvirtinimą, galutinę programą ir kitą svarbią informaciją 
atsiųsime Jūsų nurodytu el. paštu. 

**Renginyje bus fotografuojama ir filmuojama, todėl informuojame, kad Jūs galite būti matomas renginio nuotraukose ir 
šios nuotraukos gali būti patalpintos viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose ar media priemonėse. 

Registracija čia: 

https://apklausa.lt/f/socialines-atsakomybes-konferencija-darbuotojas-su-negalia-ne-norma-2022-
r1edu9m/answers/new.fullpage 

https://apklausa.lt/f/socialines-atsakomybes-konferencija-darbuotojas-su-negalia-ne-norma-2022-r1edu9m/answers/new.fullpage
https://apklausa.lt/f/socialines-atsakomybes-konferencija-darbuotojas-su-negalia-ne-norma-2022-r1edu9m/answers/new.fullpage


 
Renginio metu: 

• Vyks loterija. 

• Veiks žmonių su negalia Socialinės dirbtuvės. 

• Lietuvos raudonojo kryžiaus interaktyvus stendas. 
 
 
Kilus klausimams susisiekti galima su Irma Spudiene tel. +370 652 77772, el.p. irma@dspplius.lt  
 

Renginio partneriai: Vilniaus savivaldybė, Go Vilnius 

 

 
 
 

Renginio rėmėjai: 

UAB Burbuliukas, Fresh post, UAB Straikas, UAB Deimena, , UAB Varėnos pienelis, UAB DSP Plius, UAB Berta&, VŠĮ 

Valakupių reabilitacijos centras, VšĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjus, VŠĮ Socialinės terapijos namai, UAB PZU 

Lietuva gyvybės draudimas, UAB Litbed bedding company, VšĮ „Ori senatvė“, UAB, Baltic recycling group, „Integre Trans“ 

įmonių grupė, HBH VILNNIUS, VšĮ „Globalūs projektai“.  
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