
pRANEŠĖJAI:

KVIEČIAME DALYVAUTI seminare:

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 žinioms plėsti bei gerosioms praktikoms skleisti. Vietų skaičius ribotas.

Balandžio 11 d. Vilnius
Mykolo Romerio Universitetas 

(MRU), Ateities g. 20

Gegužės 9 d. Alytus
Alytaus kolegija,
Studentų g. 17

Svečias iš Italijos:
Alessandro Schenato

"GIASCO SRL"
Eksporto vadovas

Lietuvos Respublikos 
valstybinės darbo inspekcijos 

atstovai

UŽSIREGISTRUOTI UŽSIREGISTRUOTI

seminarai  2019  m .  taip pat vyks :

2019 m. kovo 21 d., biržai
biržų pilis, Radvilos g. 3, Biržų pilies arsenalas

9:30-10:00 Registracija, darbo saugos priemonių paroda

10:00-10:10 Įžanginis žodis

10:10-10:55 UAB "DSP Plius" pranešimas "Kaip darbų sauga atrodė iki šiol ir kaip ji atrodys ateityje - išmanūs sprendimai, 
technologijos ir ekologija darbų saugoje" , klausimai

10:55-11:05 Pertraukėlė

11:05-11:55 UAB "Tuvlita" pranešimas "Darbuotojų saugos ateities iššūkiai ir šių dienų aktualijos", klausimai

11:55-12:30 Kavos ir užkandžių pertrauka, konsultacijos, darbo saugos priemonių paroda

12:30-13:15 UAB "Ekokonsultacijos" pranešimas, klausimai

13:15-13:25 Pertraukėlė

13:25-14:10 Svečio iš Italijos "Giasco" pranešimas "Naujovės ir išmaniausios technologijos apsauginės avalynės srityje", 
klausimai

14:10-14:20 Pertraukėlė

14:20-15:05 Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos atstovų pranešimas "Darbų saugos dabartis, problemos 
ir tendencijos. Modelis, kaip turėtume gyventi rytoj", klausimai

15:05-15:20 Prizų traukimas ir baigiamasis žodis

15:20-15:35 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.

https://dspplius.typeform.com/to/alZ3Ma
https://dspplius.typeform.com/to/d37ANA

