LINPRA naujienlaiškis

Mieli Asociacijos nariai,
Kviečiu sudalyvauti vadovams skirtoje apklausoje, kurios tikslas - išsiaiškinti Lietuvos įmonių poreikius darbuotojų
mokymui darbo vietoje pameistrystės būdu. Apklausos metu gauta informacija bus panaudota teikiant siūlymus
Švietimo ir mokslo ministerijai dėl pameistrystės vystymui Lietuvoje būtinų priemonių (įskaitant ir finansavimo
mechanizmus)
sukūrimo,
taip
pat
ir
rengiant
paraišką
Europos
Komisijai.
Iš anksto dėkojame už Jūsų skirtą laiką.
Apklausą rasite paspaudę nuorodą:

LINPRA direktorius
Gintaras Vilda

Infomobilis

profesinio

mokymo

populiarinimo

renginiuose

Gruodžio 5-9 dienomis Europos profesinių gebėjimų savaitės „Atrask savo talentą!“ iniciatyvos metu buvo
organizuoti ir vykdyti neformaliojo jaunimo švietimo, profesinio orientavimo renginiai, skirti profesinio
mokymo populiarinimui, Vilniaus, Kauno, Alytaus, Panevėžio ir Šiaulių bendrojo ugdymo mokyklų
mokiniams.
Renginiuose naudotas Infomobilis – specialus autobusas, aprūpintas inovatyvia technologijų ir inžinerinio
mokymo įranga. Jame lankytojai galėjo pamatyti ir išbandyti technines užduotis ir simuliacijas, naudojant
3D spausdintuvą, CNC metalo apdirbimo staklių bei gamybos ciklo simuliacines programas, mikroskopą,
suvirinimo
simuliatorių
ir
kt.
Pristatymų, improvizuotų diskusijų, klausimų-atsakymų metu mokiniams buvo teikiama informacija apie
modernias profesinio mokymo ir karjeros galimybes, atskleidžiami technologiškai pažangaus profesinio
mokymo
privalumai.
Renginiai vyko: Vilniuje, Alytuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose. Juose sudalyvavo apie 1000 mokinių iš
įvairių
miestų
mokyklų.
Renginių metu vykdytos apklausos rezultatai parodė:









65 proc. lankytojų linkę rinktis inžinerinės pramonės profesijas (IT inžinieriaus, suvirintojo,
mechatronikos specialisto, santechniko, elektromechaniko ir kt.)
11 proc. apklaustųjų trūksta informacijos apie mokymosi ir karjeros galimybes
50 proc. moksleivių informacijos apie mokymosi ir karjeros galimybes gauna iš interneto
38 proc. – iš mokyklų / mokytojų
46 proc. pildžiusiųjų anketas atsakė, kad didžiausią įtaką profesijos pasirinkimui daro tėvai
34 proc. įvardijo informacines priemones (TV, internetas ir kt. vieša erdvė)
100 proc. apklaustųjų labai teigiamai įvertimo infomobilį ir teigė būtinai apsilankysiantys vėl, jei
tik pasitaikys proga.

Paskirta

ūkio

viceministrė

ir

du

patarėjai

Gruodžio pabaigoje Ūkio ministerijoje dabą pradėjo ūkio viceministrė Lina Sabaitienė bei ūkio ministro
patarėjai Sergejus Tichomirovas ir Mindaugas Janulionis.

Diplomatinių

atstovybių

darbo

organizavimo

metodai

verslo

labui

2016 m. gruodžio 23 d. įvyko LR URM Ekonominės diplomatijos departamento darbuotojų susitikimas su
įvairių asociacijų atstovais, siekiant pristatyti pokyčius diplomatinėse atstovybėse ir jų darbo
organizavime.
Numatyti pokyčiai ir darbo metodai:









Atstovybėms yra parengtas ekonominės veiklos planas ir jo įgyvendinimo rodikliai.
Įmonės, siekiančios pagalbos ambasadose, turi kontaktuoti su savo šakinėmis asociacijomis ir
atstovais atstovybėse bei derinti savo lūkesčius su diplomatų galimybėmis.
Pagal šį planą ir verslo asocijuotų struktūrų lūkesčius gali būti perskirstyti resursai ir atstovybėse
reziduojantys komercijos atašė.
Yra parengtas CRM, kuris bus taikomas visoms DA, taip pat per šią sistemą bus teikiamos atstovybių
veiklos ataskaitos.
Bus konsoliduota partnerių užsienyje kontaktų bazė.
Šiais darbais Užsienio reikalų ministerija siekia užtikrinti institucijos atmintį diplomatų rotacijos
metu.
Už ekonominės veiklos rezultatus bus atsakingas ambasadorius.

Pateikti verslo asociacijų pasiūlymai:










Pasiūlyta įvesti vartotojų vertinimą, vertinant verslo klientų pasitenkinimą.
Pasiūlyta parengti atstovybių paslaugų verslui sąrašą „meniu“.
Pasiūlyta sinchronizuoti dalį verslo misijų su valstybės vadovų vizitais.
Pasiūlyta, kad naujų egzotinių rinkų durų atidarymo veiklos turėtų būti atliktos URM ir asociacijų,
o tik tada kviesti įmones jose į kontaktų muges.
Pasiūlyta organizuoti ketvirtinius URM / asociacijų bendradarbiavimo ir rodiklių pasiekimo
susitikimus.
Sutarta, kad asociacijos ir jų nariai turi mokytis formuluoti užduotis DA.
Sutarta, kad asociacijos turėtų tapti filtru, filtruojančiu nekokybiškai parengtus užsakymus DA.
Pasiūlyta pagal verslo asocijuotų struktūrų užsakymus organizuoti valstybės pareigūnų vizitus.

Daugiau informacijos: Gintaras Vilda, tel. +370 686 13581, el. p. gintaras.vilda@linpra.lt.

Gamybinių įmonių specialistų kvaliﬁkacijos kėlimo forumai „FACTORY FLOOR NET“
Asociacija LINPRA ir „Intechcentras“ kviečia pramonės įmonių skirtingų padalinių specialistus burtis į
Praktinius žinių ir patirties mainų forumus. Pirmieji tokio pobūdžio forumai daugiau nei metus sėkmingai
veikia pirkimų srityje ir šiuo metu vienija daugiau nei 20 maisto, inžinerijos, tekstilės, baldų gamybos bei
kitų pramonės šakų įmonių.
Tikslas ir nauda:






Profesinės informacijos sklaida
Narių kompetencijos kėlimas
Kūrybinių sprendimų skatinimas
Dalinimasis žiniomis ir patirtimi tarp skirtingų pramonės šakų įmonių

Dalyvio mokestis 350* Eur (6 susitikimai per metus).
* Asociacijos LINPRA nariams - 250 Eur.
Registracija iki 2017 m. sausio 15 d.
Daugiau informacijos: VšĮ „Intechcentras“, tel.: 8 620 71450, el. p. mokymai@intechcentras.lt

„Digitalisation

and

Industry

4.0

driver

licence“

mokymai

„Digitalisation and Industry 4.0 driver licence“ – tai 4 lygių mokymai, kurių pirmasis kursas Lietuvoje bus
organizuojamas jau 2017 m. kovo mėn. Šie mokymai dalinai finansuojami tarptautinio projekto ir Lietuvoje
kainuos perpus mažiau nei, pavyzdžiui, Švedijoje ir Vokietijoje, kur jų kaina siekia 1000 Eur. Mokymų metu
tikimasi parengti 20 licencijuotų specialistų Lietuvoje. Dalinai finansuojamų vietų skaičius ribotas, tad
kviečiame
registruotis
į
mokymus
jau
dabar.
Pirmasis mokymų kursas pristatys skaitmenizacijos pagrindus, esminius principus, ketvirtosios pramonės
revoliucijos potencialą, išskirs jos eigai reikalingas kvalifikacijas. Visos kurso temos aptariamos pateikiant
realius praktinius pavyzdžius. Mokymai vyks anglų kalba.

2017

m.

kovo

16-17

d.

Vilnius
Kaina
*

500*
nariams

LINPRA

EUR
300

+
EUR

PVM
+

Registracija:

PVM

mokymai@intechcentras.lt

Daugiau informacijos: „Intechcentras“, tel.: 8 620 71450, el. p.: mokymai@intechcentras.lt

LEAN
Kviečiame
Asociacijos

mokymai
į

LEAN
LINPRA

nariams

Registracija: mokymai@intechcentras.lt

sistemos
taikoma

praktinius
10

mokymus.
%

nuolaida.

EFFRA
Įvykusio

projektas

„Ateities
workshop‘o

gamyklos:
prezentacijos

Kurti

inovacijas“
internete

Gruodžio pradžioje Briuselyje įvyko EFFRA projekto „Factories of the Future: Making Innovation Happen“
baigiamasis
seminaras-dirbtuvės
ateities
fabrikų
tema.
Seminaro metu buvo pristatyti apčiuopiami rezultatai, atlikti veiksmai ir patirtis, įgyta projekte. Buvo
aptarti potencialaus poveikio sėkmės faktoriai, rinkos tendencijos ir ateities vizija. Dviejose sesijose
pristatyti 20 projektų rezultatai – jų prezentacijas ir daugiau informacijos galima rasti EFFRA puslapyje.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EFFRA dalijasi paskutiniu šių metų naujienlaiškiu.

Daugiau naujienų – LINPRA socialiniuose tinkluose ir svetainėje:

Jūsų komentarų ar klausimų ir įmonių naujienų laukiame el. paštu info@linpra.lt
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