Respublikinė mokslinė - praktinė konferencija:

Verslas užimtumui - problemos ir perspektyvos
Vilnius
2013 gruodžio 10 d.
Konferencijos rengėjai:
Lietuvos pramoninkų konfederacija
Mykolo Romerio universitetas
Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo ir socialinių tyrimų institutas

Konferencijos pirmininkas: Robertas Dargis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas
Konferencijos vieta: Mykolo Romerio universitetas, 414 aud., Ateities g. 20, Vilnius
Konferencijos tikslas: Suburti Lietuvos verslo, viešojo sektoriaus (ministerijų, departamentų)
vadovus ir specialistus, socialinius partnerius, mokslininkus ir aukštųjų mokyklų dėstytojus,
siekiant aptarti Lietuvos užimtumo problemas ir darnios politikos įgyvendinimo perspektyvas iki
2016 m., pateikti rekomendacijas politikams, specialistams praktikams bei studijų ir profesinio
rengimo atstovams.
Konferencijoje kviečiami dalyvauti:
 LR Seimo Ekonomikos, Kaimo reikalų, Socialinių reikalų ir darbo, Švietimo, mokslo ir kultūros
komitetų nariai ir darbuotojai;
 LR Vyriausybės užimtumo politikos komiteto nariai bei suinteresuotų ministerijų, Lietuvos
savivaldybių ir darbo biržos atstovai, specialistai, atsakingi už užimtumo strateginį planavimą ir
įgyvendinimą;
 Socialinių partnerių (profesinių sąjungų, žiniasklaidos, bankų, jaunimo ir kt. visuomeninių
organizacijų) atstovai;
 Lietuvos aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų institucijų dėstytojai ir mokslininkai, kuriose
nagrinėjami darbo rinkos ir užimtumo politika, žmogiškųjų išteklių, ekonomikos bei vadybos
klausimai.

9:30-11:30 Konferencijos 1-as plenarinis posėdis
Pirmininkauja:
LPK Vykdomosios direkcijos
generalinis direktorius dr. Gediminas Rainys

Mykolo Romerio universiteto
prof. dr. Vladimiras Gražulis

Sveikinimo žodžiai
LPK Prezidento Roberto Dargio sveikinimo žodis
LR Ūkio ministro Evaldo Gusto sveikinimo žodis
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės sveikinimo žodis

-

Pranešėjai:
Dr. Gediminas Rainys, LPK Vykdomosios direkcijos generalinis direktorius: Užimtumo
didinimo galimybės ir trukdžiai ES ir Lietuvos ūkio politikoje ir konkurencinės rinkos aplinkoje
Jonas Guzavičius, LPK Viceprezidentas, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos
prezidentas, UAB „Kauno liftai“ generalinis direktorius: Užimtumas ir jo didinimas, darbo rinka
Janina Matuizienė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė: Socialiai
atsakingas verslas ir profesinių sąjungų lūkesčiai
Valerijus Makūnas, Kauno rajono meras: Savivaldos vaidmuo skatinant verslumą ir užimtumą
Paulius Baltokas, Lietuvos studentų sąjungos prezidentas: Jaunimo lūkesčiai darbo rinkoje

11:30-12:00 Kavos pertraukėlė
12:00-14:00 Konferencijos 2-as plenarinis posėdis
Pirmininkauja:
DSTI direktorius
prof. dr. (HP) Boguslavas Gruževskis

SADM Darbo departamento direktorius
Viktoras Majauskas

Pranešėjai:
- Viktoras Majauskas, SADM Darbo departamento direktorius: Jaunimo garantijų iniciatyvos
įgyvendinimas
- Rita Virbalienė, MRU Edukologijos ir socialinio darbo institutas: Jaunimo verslumo
problema ir svarba
- Prof. dr. (HP) Boguslavas Gruževskis, LSTC darbo ir socialinių tyrimų instituto direktorius:
Lietuvos gamybinio potencialo sumažėjimas: problema ar galimybės?
- Prof. dr. Rita Bieliauskienė, MRU Edukologijos ir socialinio darbo institutas: Naujo verslumo
ugdymo, kaip prielaidos, darančios įtaką žmogiškųjų resursų plėtrai, modelio pasiūla
- Prof. dr. Vladimiras Gražulis, MRU Vadybos instituto profesorius, Jolita Naujalienė,
Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto lektorė: Lietuvos darbo rinkos monitoringo sistemos
sukūrimas – valstybės rūpestis
Bendra diskusija, rekomendacijų priėmimas:
- Verslo ir darbo vietų kūrimo skatinimas
- Darbo išteklių potencialo panaudojimas
- Kvalifikacijos atitikimas rinkos reikmėms
- Darbo rinkos lankstumas ir įtraukumas

14:00-14:30 Kava
Konferencijos organizacinis komitetas:
Pirmininkas:
Dr. Gediminas Rainys, LPK Vykdomosios
sekretoriatas@lpk.lt
Pirmininko pavaduotojai:
Prof. dr. Vladimiras Gražulis
Mykolo Romerio universiteto
Vadybos instituto profesorius
vladimirasg@takas.lt

direkcijos

generalinis

direktorius

Prof. dr. (HP) Boguslavas Gruževskis
LSTC darbo ir socialinių tyrimų
instituto direktorius
Boguslavas.gruzevskis@dsti.lt

Konferencijos organizacinio komiteto nariai:
- Dovilė
Baškytė,
LPK
Vykdomosios
direkcijos
departamento
direktorė,
dovile.baskyte@lpk.lt
- dr. Julija Moskvina, DSTI vyr. mokslinė darbuotoja, Julija.moskvina@dsti.lt
- Jolita Naujalienė, Vilniaus kolegijos lektorė, j.naujaliene@ekf.viko.lt
- Rasa Subačienė, MRU Vadybos instituto vadybininkė, vi@mruni.eu
- Nijolė Dubinienė, SADM Darbo departamento Darbo rinkos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Nijole.Dilbiene@socmin.lt
Konferencijos dalyvių registracija: 9:00 – 9:30
Konferencijos pradžia 9:30, pabaiga 14:30

