KLAIPöDOS VERSLO DIENA 2013
2013 m. gruodžio 12 d.

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

Renginio trukm÷
14:00 – 17:00 val.

Organizatoriai
Klaip÷dos apskrities darbdavių asociacija

Renginio partneris
Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacija
Klaip÷dos apskrities verslininkų asociacija
Klaip÷dos verslininkų senamiesčio sąjunga
Asociacijos „Mano miestas Klaip÷da“ švietimo grup÷
Lietuvos verslo darbdavių konfederacija

Renginio dalyviai
Klaip÷dos miesto savivaldyb÷
Klaip÷dos miesto verslo bendruomen÷
Klaip÷dos miesto mokslo bendruomen÷

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 Klaip÷dos miesto savivaldos,
verslo ir mokslo bendruomen÷s, rengiame socialinį forumą - diskusiją „Klaip÷dos verslo diena
2013“.

Renginio tikslai (diskusijų temos):
•

Kaip

pasiekti,

kad

Klaip÷dos

verslas

tur÷tų

geriausius

savo

srities

specialistus?
•

Kaip pasiekti, kad stipriausi Lietuvos moksleiviai siektų studijuoti Klaip÷dos
aukštosiose mokyklose?

•

Ko reikia, kad geriausiems savo srities specialistams Klaip÷dos miestas būtų
patraukliausia vieta Lietuvoje mokytis, dirbti ir gyventi?

Renginio vieta: Herkaus Manto g. 84 - 301, 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 2013
PROGRAMA
2013 m. gruodžio 12 d.

Renginio vieta: Klaip÷dos mokslo ir technologijų parkas, Herkaus Manto g. 84 -101
14.00-14.30 val.

Renginio dalyvių registracija, pasitikimo kava

14.30-17.00 val.

Renginio moderatorius - Klaip÷dos mokslo ir technologijų parko
komunikacijos vadovas Andrius Sutnikas

Pagrindiniai diskusijų dalyviai ir temos:
Kas keisis Klaip÷dos mieste at÷jus į miestą Škotijos technikos
universitetui?
Praneš÷jas – Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s mero patar÷jas Simonas
Gentvilas
Stipriausios Lietuvoje privačios kolegijos s÷km÷s istorija
Praneš÷ja – Socialinių mokslų kolegijos direktor÷ Gabija Skučait÷
Kaip pasiekti, kad Klaip÷dos universitete studijuotų geriausi ne tik
Lietuvos, bet ir pasaulio studentai?
Praneš÷jas – Klaip÷dos universiteto sveikatos mokslų fakulteto dekanas
Artūras Razbadauskas
Kaip pritraukti ir išlaikyti geriausius pasaulyje specialistus? Kokią
įtaką verslui turi tai, kad jų specialistai gyvena savo svajonių
mieste? Pagrindiniai svajonių miesto kriterijai.
Praneš÷jai – Klaip÷dos pramon÷s atstovai
Koks tur÷tų būti Klaip÷dos miestas, kad studentams patiktų leisti
laiką jame?
Praneš÷ja – Klaip÷dos universiteto studentų atstovyb÷s pirminink÷ Vaiva
Strukčinskait÷
Ko tikisi smulkusis verslas iš mokslo įstaigų?
Praneš÷jai - Klaip÷dos apskrities darbdavių asociacijos ir Manager.LT
vadovas Aras Mileška, Asociacijos „Mano miestas Klaip÷da“ prezidentas
Saulius Savickis
Kiti diskusijų dalyviai:
Klaip÷dos Savivaldyb÷s švietimo skyriaus, Ugdymo kokyb÷s ir kaitos
poskyrio ved÷ja Virginija Kazakauskien÷
Klaip÷dos teritorin÷s darbo biržos direktorius Mindaugas Skritulskas
Klaip÷dos valstybin÷s kolegijos, direktoriaus pavaduotojas akademinei
veiklai Šarūnas Berlinskas
Asociacijos „Mano miestas Klaip÷da“ švietimo grup÷s vadovas Darius Rekis
17.00 val.

Diskusija prie užkandžių ir 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/forms/d/1ApaPUTx6irlwmvgH6-Nvi7ThsIoStDAZ30-vYLTZ-Ys/viewform
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 .

