KLAIPĖDOS VERSLO DIENA 2015
2015 m. vasario 19 d.

SOCIALINIS FORUMAS – DISKUSIJA TARP KLAIPĖDOS
MIESTO VALDŽIOS, VERSLO IR MOKSLO
Renginio vieta
Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, Herkaus Manto g. 84 -101

Renginio trukmė
13:00 – 16:00 val.

Organizatoriai
Klaipėdos apskrities darbdavių asociacija

Renginio partneris
Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacija
Klaipėdos apskrities verslininkų asociacija
Klaipėdos verslininkų senamiesčio sąjunga
Asociacijos „Mano miestas Klaipėda“ švietimo grupė
Lietuvos verslo darbdavių konfederacija

Renginio dalyviai
Klaipėdos miesto savivaldybės atstovai
Klaipėdos miesto verslo bendruomenė
Klaipėdos miesto mokslo bendruomenė

Kontaktai: Herkaus Manto g. 84 – 311 (KMTP), LT-92294 Klaipėda. WEB: http://verslas.vakarai.lt ;
Tel.: 8 46 414111, mob.: 8 650 83802, el. paštas: verslas@vakarai.lt .

Smulkusis ir vidutinis verslas (SVV) - pagrindinis Klaipėdos miesto, taip pat ir
visos Lietuvos, ekonomikos augimo variklis. Smulkusis ir vidutinis verslas turi esminį poveikį
fiskalinei šalies politikai, užimtumo didinimui, emigracijos ir socialinės atskirties mažinimui,
gyvenimo kokybės bei šalies gamintojų identiteto gerinimui. Taigi, SVV plėtra turi būti viena
svarbiausių Klaipėdos miesto ekonomikos plėtros krypčių. Verslininkų pastangos įsitraukti į
miesto bei visos šalies ekonomikos skatinimą sėkmingos bus tik tuomet, kai šiam ūkio sektoriui
bus skiriamas tinkamas valdžios ir jos institucijų, mokslo ir miesto bendruomenės dėmesys.

Siekdami paskatinti socialinį dialogą, bendravimą ir tarpusavio supratimą, taip pat
stiprinant efektyvesnį ir greitesnį aktualių problemų sprendimą tarp Klaipėdos miesto savivaldos
verslo ir mokslo bendruomenės, jau 5 kartą rengiame socialinį forumą - diskusiją „Klaipėdos
verslo diena 2015“.

Renginio tikslai (diskusijų temos):
•

Kaip pasiekti, kad Klaipėdos krašto verslas turėtų geriausius savo srities
specialistus?

•

Kaip pasiekti, kad stipriausi Lietuvos moksleiviai siektų studijuoti Klaipėdos
aukštosiose mokyklose?

•

Ko reikia, kad geriausiems savo srities specialistams Klaipėdos miestas būtų
patraukliausia vieta Lietuvoje gyventi, mokytis, dirbti ir kurti nuosavą verslą?

Renginio vieta: Herkaus Manto g. 84 - 301, Klaipėda

Kontaktai: Herkaus Manto g. 84 – 311 (KMTP), LT-92294 Klaipėda. WEB: http://verslas.vakarai.lt ;
Tel.: 8 46 414111, mob.: 8 650 83802, el. paštas: verslas@vakarai.lt .

KLAIPĖDOS VERSLO DIENA 2015
PROGRAMA
2015 m. vasario 19 d.
Renginio vieta: Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, Herkaus Manto g. 84 -101
13.00-13.30
val.

Renginio dalyvių registracija, pasitikimo kava

13.30-16.00
val.

Pagrindiniai diskusijų dalyviai ir temos:
„Verslo sąlygų gerinimas mažinant administracinę naštą.“
Pranešėjas – Ūkio viceministras Gediminas Onaitis
„Intelektinis kapitalas kaip mokslo ir verslo bendradarbiavimo stiprinimo
potencialas“
Pranešėja – Klaipėdos universiteto mokslo ir meno prorektorė
Doc. Dr. Rita Vaičekauskaitė
"Klaipėdos regionas pasaulinėje talentų medžioklėje"
Pranešėjas – 7 Vakarų Lietuvos savivaldybių asociacijos "Klaipėdos regionas"
direktorius Simonas Gentvilas
"Modernaus akademinio traukos centro kūrimas Klaipėdoje: vizija ir
perspektyvos"
Pranešėja – Socialinių mokslų kolegijos direktorė
Gabija Skučaitė
„Ko tikisi smulkusis verslas iš mokslo įstaigų ir valdžios?“
Pranešėjas – Klaipėdos apskrities darbdavių asociacijos vadovas
Aras Mileška
„Jaunųjų specialistų parengimas ir įsitvirtinimas Klaipėdos mieste“
Pranešėja – LCC tarptautinio universiteto vyriausioji tarpinstitucinės veiklos patarėja
Eglė Zalatoriūtė
„Aukštosios mokyklos identiteto formavimas per sąveiką su verslu“
Pranešėja – Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Akademinės tarybos pirmininkė
Rima Mickienė
„Verslo, mokslo ir valdžios bendradarbiavimo plėtojimas: galimybės, naudos,
iššūkiai“
Pranešėja – Klaipėdos valstybinės kolegijos direktorė
Gražina Markvaldienė
„Profesinių mokyklų svarba Klaipėdos apskričiai“
Pranešėja – Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos direktorė
Violeta Petrušienė
„Ko reikia, kad Klaipėdos miestas būtų patrauklus jauno žmogaus
laisvalaikiui?“
Pranešėjas – Asociacijos „Mano miestas Klaipėda“ švietimo grupės vadovas
Darius Rekis
Kiti diskusijos dalyviai:
Klaipėdos savivaldybės švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja
Virginija Kazakauskienė

16.00 val.

Diskusija prie užkandžių ir kavos.

Renginys nemokamas, registracija privaloma. Maloniai prašome registruotis e. paštu
verslas@vakarai.lt, nurodant dalyvio vardą, pavardę, atstovaujamą įstaigą ar organizaciją bei kontaktinį
telefono numerį, arba užpildykite elektroninę registracijos formą:
https://docs.google.com/forms/d/1ApaPUTx6irlwmvgH6-Nvi7ThsIoStDAZ30-vYLTZ-Ys/viewform

Kontaktai: Herkaus Manto g. 84 – 311 (KMTP), LT-92294 Klaipėda. WEB: http://verslas.vakarai.lt ;
Tel.: 8 46 414111, mob.: 8 650 83802, el. paštas: verslas@vakarai.lt .

