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V-oji nacionalinė informacijos valdymo konferencija  
„Kaip efektyviai valdyti informaciją ir procesus Jūsų organizacijoje?  

Patarimai verslui ir valstybinėms institucijoms.“ 
 
Vieta ir laikas: 2015 m. gegužės 19 d., Viešbutis „Crowne Plaza Vilnius“ (M. K. Čiurlionio g. 84, Vilnius), 
konferencijų salė „Safyrinė“. 
 
Renginio programa 

8:15-9:00 Dalyvių registracija ir rytinė kava 

9:00-9:20 Konferencijos atidarymas ir rinkos tendencijų apžvalga 
Jaroslav Gil, UAB „DocLogix“ direktorius 

9:20-9:40 Inovacijos, išlaisvinančios jūsų potencialą 
Kristijonas Kaikaris, UAB „Microsoft Lietuva“ generalinis direktorius 

9:40-10:10 Informacijos ir dokumentų valdymo sistema tarnaujanti vartotojui  
Tomas Masiulis, UAB „DocLogix“ inovacijų centro vadovas 

10:10-10:25 Klausimų ir atsakymų sesija 

10:25-10:50 Kavos pertraukėlė 

10:50-11:30 Organizacijos procesų elektronizavimas: teisė ir praktika 
Rasa Grigonienė, dokumentų administravimo ir valdymo ekspertė 

11:30-11:50 E-sąskaitų faktūrų teisinis reglamentavimas  
Lina Surplienė, UAB „PricewaterhouseCoopers“ mokesčių ir teisės skyriaus projektų vadovė 

11:50-12:20  12 metų kelionė pažangios veiklos kryptimi: informacijos valdymas ir procesų 
optimizavimas DNB banke 
Jurgita Juškevičienė, AB DNB Bankas kokybės ir procesų tobulinimo departamento vadovė  

12:20-12:40 Klausimų ir atsakymų sesija 

12:40-14:00 Pietų pertrauka 

14:00-14:20 Laiko planavimas produktyvumui didinti „Less is More“ 
Ieva Iacob, Mokymų ir konsultavimo kompanijos „Grand Partners“ vyr. konsultantė 

14:20-14:50 Efektyvus informacijos valdymas: priemonių pasirinkimas, taktikos ir gerosios praktikos   
Jurgita Baldyšienė, UAB „DocLogix“ pardavimų direktorė 

14:50-15:30 Dokumentų skaitmenizavimo geroji praktika ir sprendimai  
Marius Ramanauskas, UAB „INFO-TEC“ paslaugų centro pardavimų vadovas 

15:30-16:00 
 

Inovacijų diegimas naudojant Agile Scrum metodiką 
Vaidas Adomauskas, asociacijos „Agile Lietuva“ prezidentas 

16:00-16:20 Klausimų ir atsakymų sesija 

Konferencijos programa gali keistis be išankstinio įspėjimo 
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Konferencijos pranešėjai 

 
Jaroslav Gil – UAB „DocLogix“ direktorius, turintis daugiau nei 15 metų 
darbo IT sektoriuje patirtį. Jaroslav Gil yra aukšto lygio profesionalas ir 
strategas. 2006 m. sėkmingai atidarė ir išvystė UAB „Alna Business 
Solutions“ padalinį Lenkijoje, 2008 m. sujungė ją su lenkų kompanija 
„Ensofcon“ ir tapo naujojo junginio valdybos nariu. 2009 m. pradėjo 
vadovauti UAB „DocLogix“ ir išplėtė  įmonės veiklos geografiją į 11-a pasaulio 
šalių.  Jam vadovaujant įmonės pajamos stabiliai augo, o įmonės kuriamas 
produktas „DocLogix“ net 2 kartus buvo pripažintas geriausiu dokumentų ir 
procesų valdymo sprendimu Europoje. Jaroslav Gil konsultuoja įmonių ir 
įstaigų vadovus strateginio valdymo, inovacijų įsisavinimo klausimais. Kuria ir 
vysto naujus verslus. 

 
 
 
Kristijonas Kaikaris – „Microsoft Lietuva“ generalinis direktorius, turintis 15 
metų darbo patirtį IT sektoriuje, 6 metus dirbęs IBM ir 5 metus vadovavęs 
„Oracle“ korporacijos atstovybei Lietuvoje. „Infobalt“ asociacijos 
Prezidentas bei Lietuvos verslo konfederacijos prezidiumo narys. Kristijonas 
yra baigęs Vilniaus Universiteto medicinos fakultetą, 1998 metais įkūręs ir 
vadovavęs įmonei „Mikrotera“, leidęs vienintelį Lietuvoje „Formulės-1“ 
žurnalą „F-1 Savaitė“. Ilgiau nei 20 metų komentuoja „Formulės-1“ 
lenktynes per LTV, TV-3 ir „ViaSat Sport Baltic“ Lietuvoje. 
 
 
 
 
 

Tomas Masiulis – UAB „DocLogix“ inovacijų centro vadovas, ilgametis IT 
rinkos strategas, turintis daugiau nei 15-ies metų IT sistemų kūrimo, 
diegimo ir projektavimo patirtį. Tomas specializuojasi inovatyvių 
informacijos valdymo sprendimų kūrime. Jau daugiau nei 10 m. Tomas 
dirba prie „DocLogix“ produkto, šiuo metu jis atsakingas už produkto 
vystymą bei naujų produktų kūrimą. 
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Rasa Grigonienė – dokumentų valdymo konsultantė, lektorė. Nuo 2000 m. veda 
seminarus, kursus, mokymus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, 
saugojimo, elektroninių dokumentų valdymo, taip pat personalo dokumentų 
valdymo klausimais. Lektorė aktyviai vykdo konsultacinę veiklą, atlieka įmonių, 
įstaigų dokumentų auditus, veda vidinius mokymus. Rasa leidžia knygas, 
vadovėlius, rengia straipsnius, skaito pranešimus dalykinėse konferencijose 
Lietuvoje ir užsienyje, turi virš 10 m. praktinės įstaigų administravimo bei 
vadovavimo personalui patirties. Taip pat dėsto Mykolo Romerio universitete, 
yra Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų 
komisijos narė. 
 
 
 

Lina Surplienė – UAB „PricewaterhouseCoopers“ mokesčių ir teisės 
skyriaus projektų vadovė. Ji yra sukaupusi daugiau nei 10 metų patirtį, 
konsultuodama klientus tiesioginių ir netiesioginių mokesčių klausimais. 
Lina vadovavo ne vienam mokesčių peržiūros projektui įvairių sektorių 
įmonėse, todėl yra gerai susipažinusi su naudojamų sąskaitų faktūrų 
formatais. Lina priklauso tarptautiniam PwC Netiesioginių mokesčių 
tinklui, nuolat seka pasikeitimus mokesčių srityje tiek Lietuvoje, tiek 
Europos Sąjungoje. Lina dalyvauja įvairiuose mokesčių seminaruose kaip 
pranešėja, publikuoja straipsnius mokesčių temomis leidinyje „Verslo 
žinios“ bei kituose leidiniuose ar interneto svetainėse. 

 
 
 
 
Jurgita Juškevičienė – AB DNB bankas kokybės ir procesų tobulinimo 
departamento vadovė. Pagrindinė rolė organizacijoje – optimizuoti 
vidinius ir verslo procesų efektyvumo rodiklius pasitelkiant pasaulines 
praktikas (LEAN) bei maksimaliai išnaudojant dokumentų valdymo 
sistemą „DocLogix“. Koordinavo vieną pirmųjų „DocLogix“ diegimų 
Lietuvos rinkoje. Daugiau nei 12 metų veiklos rezultatas – nuolat augantis 
verslo procesų ir vidinių veiklų efektyvumas,  veiksmingas dokumentų 
valdymas ir aukštas darbuotojų pasitenkinimas įdiegtais pokyčiais. 
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Ieva Iacob – mokymų ir konsultavimo kompanijos „Grand Partners“ vyr. 
konsultantė, ICF akredituota koučingo specialistė. Nuo 2004-ųjų veda 
mokymus. Kasmet mokymuose dalyvauja maždaug 500 vadovų ir 800 
specialistų. Vadovauja konsultaciniams projektams įmonėse, diegia sisteminius 
organizacijų tobulinimo sprendimus. Daugelio mokymų metodikų autorė, 
sisteminio organizacijų tobulinimo metodo „Solution Gear“ ir pagrindinių 
vadovo kompetencijų tyrimo „Grand View 360” bendraautorė. Kurdama 
naujausią „Less is More“ produktyvumo didinimo metodiką, siekia, kad 
Lietuvos ir užsienio įmonių darbuotojai pasiektų geresnių rezultatų, 
sunaudodami mažiau laiko ir energijos. 
 

 
Jurgita Baldyšienė – dokumentų valdymo sistemų ekspertė, šiuo metu 
dirbanti UAB „DocLogix“ pardavimų direktore. Jurgita nuo 2008 metų 
specializuojasi dokumentų valdymo sistemų kūrimo, diegimo ir plėtros 
projektuose.  Konsultuoja įmones dokumentų valdymo sistemų diegimo ir 
plėtros klausimais, teikia rekomendacijas dokumentų apyvartos ir  procesų 
efektyvumo gerinimo klausimais. Jurgita Baldyšienė daugiau nei 6 metus 
dirbo su ES struktūrinių fondų finansuojamais projektais. Prioritetinės sritys: 
inovacijų diegimas bei informacijos ir komunikacijos technologijos 
viešajame sektoriuje. 
 

Marius Ramanauskas – UAB „INFO-TEC“ paslaugų centro pardavimų vadovas, 
atsakingas už tiesioginius pardavimus ir verslo plėtrą. Informacinių technologijų 
srityje dirba daugiau kaip 14 metų, nuo 2011 metų specializuojasi elektroninių 
dokumentų ir skaitmeninio turinio valdymo srityje. UAB „INFO-TEC“ paslaugų 
centras – didžiausias dokumentų skaitmeninimo paslaugų tiekėjas Lietuvoje. 
Bendrovė teikia dokumentų skaitmenizavimo, automatinio duomenų 
atpažinimo ir įvedimo paslaugas, diegia teksto ir duomenų atpažinimo 
sprendimus, elektroninių dokumentų saugyklas ir elektroninius archyvus. 
 
 
 

Vaidas Adomauskas – „WoraPay“ technologijų direktorius (CTO) ir partneris, 
asociacijos „Agile Lietuva“ prezidentas, Agile evangelistas Lietuvoje. Vaidas 
sukaupė ilgametę patirtį diegiant ir naudojant Agile projektų valdymo 
metodikas efektyvinti IT gamybos skyriaus ir visos įmonės veiklą. Jis veda Agile 
projektų valdymo konsultacijas ir mokymus IT bei kitų sektorių įmonėms. 
Vaidas yra ICAgile sertifikuotas profesionalas (CIP), sertifikuotas Scrum 
profesionalas (CSP), sertifikuotas Scrum meistras (CSM) ir sertifikuotas Scrum 
produkto šeimininkas (CSPO), Lietuvos projektų valdymo asociacijos (LPVA) 
narys, dėsto „Agile projektų valdymas naudojant Scrum“ kursą Vilniaus 
universitete. 


