
„Travel to the future; what leaders and HR need to know and to do“, Aad JCM van Vliet, HR
praktikas, Avvartes Partners GmbH įkūrėjas ir vadovas, BMI Executive Institute vizituojantis
profesorius, 
Diskusija „Motyvacija darbe – kiek jos turime, kas tos stebuklingos motyvacijos piliulės
šiandien ir rytoj?“. Moderuoja Živilė Valeišienė, Western Union strateginė verslo partnerė
globalioms operacijoms ir talentų centrams, diskusijos dalyviai:

Raimonda Alonderienė, Devbridge Žmonių ir organizacijos vystymo direktorė, ISM profesorė,
Lina Preikšienė, Grand Partners ugdymo partnerė, organizacijų psichologė, sąmoningumo (angl.
mindfulness) trenerė, knygos „Motyvuoti paprasta“ autorė,
Povilas Blusius, Baltic Salary Survey atlygio ir naudų konsultantas,
Darius Maikštėnas, „Ignitis grupės“ vadovas ir valdybos pirmininkas.

„Future proofing our workforce“, Jennifer Florido, Swedbank Talentų ir lyderystės vadovė

„Empatijos spąstai, arba kur dingsta motyvacija“, Giedrė Plukienė, elgsenos tyrimų ir mokymų
konsultantė VŠĮ „Patyrimų slėnis“, geštalto psichoterapijos praktikė 
„Psichologinės traumos ir jų įtaka profesinei veiklai“, Brigita Kaleckaitė, Vilniaus geštalto
instituto vadovė, Triple O Consulting konsultantė ir psichoterapeutė 
„Energijos valdymas ir ilgaamžiškumas“, Vitalijus Majorovas, miego specialistas, verslininkas,
biohacker’is ir geek’as 

9:10-9:40 val. Wild West Circus žaidimas – simuliacija 

„Build amazing people experience – with Agile HR!“, Riina Hellström, HR inovatorė, viena agile
metodologijos personalo valdyme pradininkų pasaulyje, 
„Darbo ir šeimos interesų derinimas“, Rita Čepinskienė, Nasdaq personalo vadovė (Vilnius ir
EMEA)
„Sveikatingumas įmonėje: kaip darbuotojais rūpinasi Lietuvos, o kaip pasaulinės įmonės?“,
Kęstutis Mackelis, CEO @ Stebby
Diskusija „Kūrybiškumas gyvenime, darbe ir virtuvėje“. Moderuoja Mantas Tvarijonavičius,
GoodPeople.lt bendraįkūrėjas, konsultantas, PVPA valdybos narys, diskusijos dalyviai:

Ieva Martinaitytė, inovacijų elgesio ir psichologijos ekspertė, Rytų Anglijos Universiteto dėstytoja
ir tyrėja,
Skirmantas Mačiukas, Circle K Lietuva generalinis direktorius,
Mykolas Lepeška, „Kūno kultūra“ įkūrėjas, virtuvės šefas ir konsultantas.

„Kodėl Jūs einate į darbą? Prasmės įtaka ateities organizacijai“, Indrė Kontrimienė, Triple O
Consulting konsultantė, Designthinking.lt įkūrėja, inovatorė
„Asmeninio gyvenimo iššūkiai ir darbo rezultatai: kaip padėti sau ir kolegoms?“, Jūratė
Bortkevičienė, verslo psichologė, lektorė, knygos „Atsakinga tėvystė: kelias į darnius tėvų ir vaikų
santykius“ autorė
„Prakalbinkite kolegas pasakoti apie jus viešai: patirtys ir patarimai“, Karolis Rimkus, socialinių
tinklų rinkodaros agentūros Caption vadovas, vienas aktyviausių lietuvių LinkedIn

PROGRAMA
I DALIS: 9:00-10:40

II DALIS: 11:15-13:00

1 salė: metinė PVPA konferencija

1.1 salė: asmeninio tobulėjimo erdvė

1.2 salė: praktinių užsiėmimų (workshop) erdvė

1 salė: metinė PVPA konferencija

1.1 salė: asmeninio tobulėjimo erdvė



11:15-12:45  val. Socialinė – meninė interakcija „Z karta ir verslo socialinė atsakomybė“,
taikomasis teatras „4 Rooms“ 

„FAIL Culture“ organizacijos plėtrai ir darbuotojų motyvacijai“, Ieva Iacob, Grand Partners
konsultantė
„Modern HR boosting the transformation and digitalization of the stainless steel industry“,
Phil Rodrigo, Outokumpu vyr. viceprezidentas personalui (Europai ir APAC)
Diskusija „Kai darbas tave atranda. Ar mes žinome savo galias?“. Moderuoja Solveiga
Grudienė, Primum esse vadovė, konsultantė, PVPA valdybos narė, diskusijos dalyviai:

Justas Gavėnas, Talentų namai vadovaujantis partneris, vadybos konsultantas,
Viktorija Syčiova, Building Bridges platformos įkūrėja,
Žaneta Paunksnė, fotografė, portretų studijos Žaneta Pau Photography įkūrėja, socialinių
mokslų daktarė.

PVPA Personalo valdymo gerosios praktikos konkursui pateiktų projektų pristatymas.
Vertinimo komisijos pirmininkė Edita Znutienė apie įdomiausias organizacijų praktikas kalbins:

Irmą Lumpickę, UAB „Pepco Lithuania“ personalo verslo partnerę,
Rasą Bartnikienę, VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija“ žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus
vadovę,
Gretą Gedvilienę, UAB „Rimi Lietuva“ darbuotojų pritraukimo ir atrankų specialistę,
Agnę Gorpiničienę, AB „Ignitis grupė“ vidinės komunikacijos projektų vadovę, gerovės mentorę,
Andrių Marcinkevičių, AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ (Telecentras) personalo skyriaus
vadovą,
Lijaną Geštautaitę, UAB „Western Union Processing Lithuania“ personalo vadovę Lietuvai.

„Sprendimų priėmimas neapibrėžtume“, Romanas Gaidukas, Grand partners ugdymo
partneris, ekspertas
„Kaip neapibrėžtume save stiprinti iš vidaus ir kokios metakompetencijos tam
reikalingos?“, Rasa Baltė Balčiūnienė, HAI instituto, Amres galerijos ir Femina Bona įkūrėja ir
vadovė
„Komandoms nereikia naujų metodų – joms reikia žmogiškų pokalbių“, Mantas Žalkauskas,
OVC Consulting asocijuotas konsultantas
„Lyderių savybės, kurios įkvepia kitus. Kaip jas iš(si)ugdyti?“, Laura Kozlovaitė, TMD partners
konsultantė, lyderystės bei organizacijų ugdymo ekspertė, praktikė 
„Stiprūs asmeniniai finansai – žinios, įgūdžiai ar sėkmė?“, Dalia Kolmatsui, ekonomikos mokslų
daktarė, „INVL Pensija“ pardavimų vadovė, asmeninių ir šeimos finansų ekspertė
„Postpandeminio potencialo realizacijos iššūkiai, kaip juos įveikti?“, Rytis Jurkėnas,
edukacinių bendrovių „KALBA” ir „Ego Perfectus” kūrėjas Lietuvoje ir Latvijoje, profesionalus
karjeros konsultantas

14:00-15:30  val. Kūrybiškumo dirbtuvės su Sakalu Uždaviniu ir Mantu Tvarijonavičium.

14:00-15:00 val. Dirbtuvės su Aad JCM van Vliet „Talking HR strategy that makes the
difference“

III DALIS: 14:00-16:30

1.2 salė: praktinių užsiėmimų (workshop) erdvė

1 salė: metinė PVPA konferencija

1.1 salė: asmeninio tobulėjimo erdvė

1.3 salė: praktinių užsiėmimų (workshop) erdvė

1.3 salė: praktinių užsiėmimų (workshop) erdvė


