LINPRA naujienlaiškis

Mieli

Asociacijos

nariai,

Nuo 2000 iki 2014 m. gamybos našumas Europos Sąjungoje krito nuo 18,8 iki 15,3 proc., o vien 2008–2014
m. laikotarpiu darbo vietų gamybos sektoriuje sumažėjo 3,5 mln. Tuo tarpu kitose pasaulio valstybėse
pramonei teikiamas prioritetinis dėmesys valstybiniu lygiu. Atėjo laikas Europos pramonininkams sutelkti
jėgas ir priminti Europos Komisijai apie duotus įsipareigojimus. Nuoseklios ES pramonės strategijos
reikalaujančią deklaraciją praėjusią savaitę pasirašė 92 Europos pramonės asociacijos. Plačiau - šiame
naujienlaiškyje.
Gintaras Vilda
LINPRA direktorius

Europos gamintojai kviečia rengti pramonės stiprinimo planus
92 Europos pramonės asociacijos, pabrėždamos istorinę žemyno svarbą pramonės revoliucijų ir
inovacijų metu, prašo Europos ir šalių narių institucijų greito ir užtikrinto palaikymo, kuriant darbo
vietas ir auginant Europos ekonomiką. Pabrėžiama, kad tarp 2000-2014 m. industrinės apimtys
Europoje krito nuo 18,8 % iki 15,3 %, prarandant beveik 3,5 mln. darbo vietų. Tuo tarpu kitos
pasaulio valstybės pramonės svarbą pabrėžia, įtraukdamos atitinkamus veiksmus į aukščiausio lygio
politines darbotvarkes. Susipažinkite plačiau su bendra interesų deklaracija.

Paskelbtas konkursas „Lietuvos metų eksportuotojas 2016“
Lietuvos pramonininkų konfederacija skelbia jau 16-us metus iš eilės vykstančio konkurso „Lietuvos
metų eksportuotojas“ paraiškų priėmimo pradžią. Nominacijos tikslas – Lietuvos ir pasaulio verslo
bendruomenei pristatyti Lietuvos įmonių pasiekimus eksporto srityje 2016 metais, paskatinti
Lietuvos gamintojus bei paslaugų tiekėjus didinti eksportą, tuo pačiu diegiant pažangiausias
technologijas, kokybės ir vadybos sistemas. Į nominaciją „Lietuvos metų eksportuotojas 2016“ gali
pretenduoti visos Lietuvos įmonės, gaminančios lietuviškos kilmės produkciją bei ją
eksportuojančios
ar
teikiančios
eksporto
paslaugas.
Paraiškos teikiamos Lietuvos pramonininkų konfederacijai paštu (A. Vienuolio g. 8, LT-01104,
Vilnius) arba el. paštu: stasys@lpk.lt arba organizacinis@lpk.lt iki 2017 m. kovo 10 d.

Europos Komisija inicijuoja antidempingo priemones
Europos Sąjunga oficialiajame leidinyje paskelbė Komisijos reglamentą Nr. 2017/220, kuriuo
informuojama apie paliktą galutinio antidempingo muito galiojimą tam tikroms importuojamoms
Indijos kilmės nerūdijančio plieno vieloms, po atliktos dalinės tarpinės peržiūros. Galutiniai muitai,
kurių trukmė paprastai siekia 5 metus, buvo nustatyti 2013 m. lapkričio 8 d., tačiau Komisija,
gavusi Indijos eksportuojančių gamintojų („Venus group“ ir „Garg Inox Ltd“) prašymus, 2015 m.
gruodžio 11 d. pradėjo dalinę tarpinę peržiūrą. Šiame tyrime buvo nagrinėti tik su pareiškėjais
susiję dempingo aspektai.

Taip pat paskelbtas Europos Komisijos pranešimas, kuriuo inicijuojamas tyrimas dėl galimo
antidempingo priemonių tam tikriems importuojamiems kiniškos kilmės besiūliams vamzdžiams ir
vamzdeliams iš nerūdijančio plieno vengimo, importuojant produktus iš Indijos. Reglamentu taip
pat įpareigojama tokius importuojamus produktus registruoti muitinėse. Registracija truks devynis
mėnesius
nuo
šio
reglamento
įsigaliojimo
dienos.
Su galimu vengimu susijęs nagrinėjamasis produktas – Kinijos kilmės tam tikri besiūliai vamzdžiai
ir vamzdeliai iš nerūdijančio plieno (išskyrus tokius vamzdžius ir vamzdelius su pritvirtintomis
jungiamosiomis detalėmis (fitingais), tinkamus naudoti dujų arba skysčių tiekimui civiliniuose
orlaiviuose).

„Arginta“ direktorius Tomas Jaskelevičius Europos Komisijos renginyje „EU Industry Day“
Vasario 28 d. Briuselyje Europos Komisija organizuoja renginį „EU Industry Day“, kuriame dalyvaus
400 dalyvių iš visos Europos. Ryškiausi industrinės pramonės veikėjai, globalių tendencijų kūrėjai
ir įstatymų leidybos atstovai diskutuos apie Europos industrijos ateitį. Diskusijoje apie darbo vietos
inovacijas dalyvaus ir „Arginta“ direktorius Tomas Jaskelevičius. Renginį atidarys Europos
Komisijos pirmininkas Žanas Klodas Junkeris, taip pat dalyvaus vice-pirmininkas Jyrki Katainen,
komisarai Elżbieta Bieńkowska ir Carlos Moedas, Europos investicijų banko, Europos parlamento,
„Business Europe“, Europos profsąjungų konfederacijos atstovai.

Pasiteisinusi „LT Technologies“ praktika ir neišnaudotos galimybės

Metalo apdirbimo UAB „LT Technologies“, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos
narės pagrindinė užsakovė – IKEA. Maišiagaloje, Vilniaus rajone, dirbanti „LT Technologies“ pernai
tapo pirmąja lietuviško kapitalo įmone, pelniusia Švedijos verslo apdovanojimą, – iki šiol paprastai
buvo apdovanojamos Baltijos šalyse veikiančios švediško kapitalo įmonės. Nominacijoje „Už tvarią
plėtrą“ įmonė įvertinta už puikų pavyzdį, kaip socialinė atsakomybė gali tapti sėkmingo verslo
recepto pagrindiniu ingredientu. Plačiau skaitykite Rimos Rutkauskaitės straipsnyje „Verslo
žiniose“.

„Elinta Motors“ sukurto iPHEV sunkvežimio pristatymas
Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos narė „Elinta Motors“, besispecializuojanti elektrinių
automobilių gamyboje, sukūrė elektrinių komercinių automobilių seriją, skirtą trumpiems prekių
pristatymo darbams. Automobilis gali nuvažiuoti iki 60 kilometrų naudojant tik elektros energiją.
Įmonė šiam projektui sukūrė vandeniu aušinamą indukcinį variklį, variklio valdiklį su vektoriniu
valdymu, patį valdymo vaizduoklį, baterijų blokus su įkrovimo valdymo sistema ir t.t.
Panašios „Elinta Motors“ sukurtos sistemos yra instaliuojamos ir lengvuosiuose automobiliuose,
kurie 100 km/h greitį pasiekia per 4,8 s.

Duris atveria dvi tyrimų laboratorijos Kauno technikos kolegijoje
Rinkoje susidariusi situacija, kai pramonės kompanijos neranda reikalingos kvalifikuotos darbo
jėgos, paskatino verslo atstovus investicijas nukreipti į aukštųjų mokyklų studentų praktinių
įgūdžių tobulinimo procesą ir įrangos modernizavimą. Sėkmingo kolegijos bendradarbiavimo su
verslu tęsinys yra duris atvėrusios dvi šiuolaikiškos ir realią praktinę aplinką formuojančios
laboratorijos: UAB „Baltec CNC Technologies“ gamybos procesų laboratorija, skirta medžiagų
apdirbimo specialistams rengti, bei UAB „Elinta“ išmaniųjų automobilių konstravimo ir tyrimų
laboratorija, kurioje dirbs net trijų skirtingų studijų programų studentai.

„The Polymers for Europe Alliance“ skelbia balsavimą dėl geriausio polimerų gamintojo titulo
Visi Europos vartotojai gali nemokamai dalyvauti apklausoje ir reitinguoti geriausius antrojo 2016
m. pusmečio polimerų gamintojus. Balsavimas vyks iki 2017 m. gegužės 15 d. Šiais apdovanojimais
siekiama atgaivinti komunikaciją ir konstruktyvų dialogą tarp polimerų gamintojų ir vartotojų,
pabrėžiant bendrus kokybės tikslus. Balsavimo įrankiai labai paprasti ir pateikti keliomis kalbomis,
tereikia nemokamai prisiregistruoti. Išbandykite!

Valstybinės ligonių kasos išaiškinimas dėl užsieniečių sveikatos draudimo
Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją dėl užsieniečių
sveikatos draudimo ir gavo išaiškinimą. Privalomuoju sveikatos draudimu draudžiami asmenys yra
numatyti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje. Vadovaujantis
šios dalies 2 punktu, privalomuoju sveikatos draudimu draudžiami ir laikinai Lietuvos Respublikoje
gyvenantys užsieniečiai, jeigu jie teisėtai dirba Lietuvos Respublikoje. Plačiau skaitykite
oficialiame dokumente.

Lietuvos
ENERGETIŠKAI

ir

Norvegijos
įmonių
EFEKTYVIOS

kontaktų
mugė
TECHNOLOGIJOS

LINPRA, bendradarbiaudama su LR Ūkio ministerija ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
MITA,
kviečia
inžinerinės
pramonės
įmones
dalyvauti
kontaktų
mugėje.

Renginys aktualus įmonėms:




Norinčioms savo partneriams pristatyti savo įmonę bei Lietuvos inžinerinės pramonės
pasiekimus.
Ieškančioms kontaktų bei partnerių verslo plėtrai su Norvegijos įmonėmis.

Svarbu: Kontaktų mugėje dalyvaujančioms įmonėms iš Norvegijos yra kompensuojamos kelionių ir
gyvenimo išlaidos, todėl turite puikią progą pasikviesti į Lietuvą potencialius partnerius, su kuriais
jau
bendradarbiaujate
arba
norėtumėte
užmegzti
kontaktus.
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Vilnius,
NEMOKAMAS.
programa.

Daugiau informacijos: Lukas Rudzevičius, tel. (8 618) 088 19, el. p. info@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. Į šiuos praktinius žinių ir patirties mainų
forumus kviečiami pramonės įmonių skirtingų padalinių specialistai. Dar galite prisijungti ir
dalyvauti šių sričių susitikimuose:









Nuo
Nuo
Nuo
Nuo
Nuo
Nuo
Nuo

kovo
kovo
kovo
kovo
kovo
kovo
kovo

Tikslas ir nauda:

3 d. R & D / naujų produktų kūrimo
8 d. Pirkimų / tiekimo vadovų
10 d. Technologinių įrenginių priežiūros / ūkio vadovų
13 d. Pardavimų vadovų
20 d. Personalo vadovų
22 d. Komunikacijos / rinkodaros vadovų
29 d. Gamybos organizavimo / valdymo vadovų






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

Dalyvio

mokestis

-

350€

/

6

susitikimai

(LINPRA

nariams

-

250€)

Registracija
Daugiau informacijos:





VšĮ „Intechcentras“
8 620 71450
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
Dalyvio

mokestis

-

500€

+

PVM

(LINPRA

nariams

-

300€

+

PVM)

Registracija
Daugiau informacijos:





VšĮ „Intechcentras“
8 620 71450
mokymai@intechcentras.lt

LEAN

mokymai

Kviečiame

į

Asociacijos

LEAN
LINPRA

Registracija:

sistemos
nariams

praktinius
taikoma

10%

mokymus.
nuolaida.

mokymai@intechcentras.lt

Daugiau naujienų – LINPRA socialiniuose tinkluose ir svetainėje:

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

