KLAIPöDOS VERSLO DIENA 2012
2012 m. gruodžio 13 d.

KONFERENCIJA - SOCIALINIS FORUMAS TARP KLAIPöDOS
MIESTO VALDŽIOS, SMULKIOJO VERSLO, MOKSLO IR MIESTO
BENDRUOMENöS
Renginio vieta
Klaip÷dos universitetas, Mažoji Aula – VI korpusas, Herkaus Manto g. 84

Renginio trukm÷
13:30 – 18:00 val.

Organizatoriai
Klaip÷dos apskrities darbdavių asociacija
Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacija
Klaip÷dos apskrities verslininkų asociacija
Klaip÷dos verslininkų senamiesčio sąjunga
Asociacijos „Mano miestas Klaip÷da“ Verslo grup÷

Renginio partneris
Lietuvos verslo darbdavių konfederacija

Renginio dalyviai
Klaip÷dos miesto savivaldyb÷
Klaip÷dos miesto verslo bendruomen÷
Klaip÷dos miesto mokslo bendruomen÷
Valstybin÷ mokesčių inspekcija

Kontaktai: Herkaus Manto g. 84 – 311 (KMTP), 92294 Klaip÷da. WEB: http://verslas.vakarai.lt ;
Tel.: 8 46 414111, faks.: 8 46 492882, mob.: 8 650 83802, el. paštas: verslas@vakarai.lt .

Smulkusis ir vidutinis verslas (SVV) - pagrindinis Klaip÷dos miesto, taip pat ir
visos Lietuvos, ekonomikos augimo variklis. Smulkusis ir vidutinis verslas turi esminį poveikį
fiskalinei šalies politikai, užimtumo didinimui, emigracijos ir socialin÷s atskirties mažinimui,
gyvenimo kokyb÷s bei šalies gamintojų identiteto gerinimui. Taigi, SVV pl÷tra turi būti viena
svarbiausių Klaip÷dos miesto ekonomikos pl÷tros krypčių. Verslininkų pastangos įsitraukti į
miesto bei visos šalies ekonomikos skatinimą s÷kmingos bus tik tuomet, kai šiam ūkio sektoriui
bus skiriamas tinkamas valdžios ir jos institucijų, mokslo ir miesto bendruomen÷s d÷mesys.

Siekdami paskatinti socialinį dialogą, bendravimą ir tarpusavio supratimą, taip pat
stiprinant efektyvesnį ir greitesnį aktualių problemų sprendimą tarp verslo bendruomen÷s ir
Klaip÷dos miesto savivaldos, rengiame konferenciją - socialinį forumą „Klaip÷dos verslo diena
2012“.

Renginio tikslai:
•

Skatinti dialogą ir bendradarbiavimą tarp valdžios, verslo, mokslo ir Klaip÷dos miesto
bendruomenių d÷l SVV pl÷tros Klaip÷dos mieste.

•

Pristatyti Klaip÷dos miesto bendruomenei Smulkaus ir vidutinio verslo tarybos metų
darbą: sud÷tį, jos tikslus ir uždavinius 2013 metams.

•

Apžvelgti naujas ir neišnaudotas galimybes smulkiajam verslui Klaip÷dos mieste.

Renginio vieta: Mažoji Aula – VI korpusas, Herkaus Manto g. 84, Klaip÷da

Kontaktai: Herkaus Manto g. 84 – 311 (KMTP), 92294 Klaip÷da. WEB: http://verslas.vakarai.lt ;
Tel.: 8 46 414111, faks.: 8 46 492882, mob.: 8 650 83802, el. paštas: verslas@vakarai.lt .

KLAIPöDOS VERSLO DIENA 2012
PROGRAMA
2012 m. gruodžio 13 d.

Renginio vieta: Klaip÷dos universitetas, Herkaus Manto g. 84, (Mažoji Aula – VI korpusas)
13.30-14.00 val.

Renginio dalyvių registracija

14.00-14.20 val.

Klaip÷dos verslo dienos atidarymas. Sveikinimo žodžiai.
Apdovanojimų įteikimas 2012 metais labiausiai prisid÷jusiems
prie smulkaus verslo aplinkos gerinimo Klaip÷dos mieste.

14.20-14.40 val.

Verslo skatinimas Klaip÷dos mieste. Vieta smulkiajam verslui
Klaip÷dos 2013 – 2020 metų strateginiame plane.
Praneš÷ja – Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijos direktor÷s
pavaduotoja Alina Velykien÷

14.40-15.00 val.

Klaip÷dos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba - metų darbo
apžvalga.
Praneš÷jas – Tarybos pirmininkas ir Klaip÷dos apskrities darbdavių
asociacijos vadovas Aras Mileška

15.00-15.20 val.

Klaip÷da be šeš÷lio – savivaldos ind÷lis į kovą su šeš÷liu
Praneš÷jas – Lietuvos laisvos rinkos institutas Vytautas Žukauskas

15.20-15.40 val.

Klaip÷dos konferencijų ir parodų centro vizija – nauda miestui
ir smulkiajam verslui.
Praneš÷jas – asociacijos Mano miestas Klaip÷da, valdybos narys
Saulius Savickis

15.40-16.00 val.

Kavos pertrauk÷l÷

16.00-16.20 val.

Smulkiausieji verslininkai, kaip jie mato Klaip÷dą šiandien ir
rytoj.
Praneš÷jas - Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos
Klaip÷dos skyriaus pirmininkas Donatas Botyrius

16.20-16.40 val.

16.40-17.00 val.

17.00-17.20 val.

17.20-17.40 val.

Smulkaus verslo situacija Klaip÷doje Lietuvos kontekste;
Mažoji bendrija - nauja teisin÷ forma: jos privalumai
smulkiajam verslui.
Praneš÷ja – Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie LR Finansų
ministerijos Mokesčių informacijos departamento atstov÷ Danut÷
Montvydait÷
Verslo ind÷lis pl÷tojant Klaip÷dos – Sveiko miesto viziją.
Praneš÷ja – Klaip÷dos visuomen÷s sveikatos biuro direktor÷ Ineta
Pačiauskait÷
Gyvenamosios vietos bendruomen÷s ir smulkusis verslas.
Praneš÷ja – Žolynų gatv÷s bendruomen÷s pirminink÷ Renata
Bartužyt÷
Turizmo perspektyvos ir galimyb÷s Klaip÷dos regione.
Praneš÷ja – Klaip÷dos universiteto Rekreacijos ir turizmo katedros
ved÷ja, socialinių mokslų daktar÷ Aušrin÷ Armaitien÷

17.40-18.00 val.

Klaip÷dos verslo turnyro „Užaugink verslo id÷ją“ pristatymas.
Praneš÷ja – Asociacija Mano miestas Klaip÷da, verslo grup÷s vadov÷
Indr÷ Razbadauskait÷

18.00 val.

Diskusija prie kavos.

Renginys nemokamas, privaloma registracija. Maloniai prašome registruotis e. paštu
verslas@vakarai.lt, nurodant dalyvio vardą, pavardę, atstovaujamą įstaigą ar organizaciją bei
kontaktinį tel. Nr. arba užpildykite elektroninę registracijos formą:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZ2T1Zfdm1pdjJTTHFsTk9DZko5dlE6MQ
Kontaktai: Herkaus Manto g. 84 – 311 (KMTP), 92294 Klaip÷da. WEB: http://verslas.vakarai.lt ;
Tel.: 8 46 414111, faks.: 8 46 492882, mob.: 8 650 83802, el. paštas: verslas@vakarai.lt .

