Brangūs

kolegos,

Šią savaitę apdovanojimą iš Norvegijos parsivežė LINPRA įmonė narė „Rifas“ – sveikiname! „Intechcentras“ toliau
skatina gilinti „Industry 4.0“ kompetencijas mokymuose. Taip pat naujienlaiškyje apžvelgiame kai kurių užsienio šalių
aktualijas, naujojo Darbo kodekso esminius punktus ir kitas naujienas. Gero vasaros starto!
Gintaras Vilda
LINPRA direktorius

„Rolls–Royce Marine“ už inovacijas įvertino „Rifą“
Sveikiname LINPRA narę „Rifas“! Už pasiekimus jūrų pramonės inovacijų ir technologijų srityje įmonė pelnė
išskirtinį įvertinimą iš „Rolls–Royce Marine“. Po „Nor-Shipping“ parodos Norvegijoje vykusiame geriausių
„Rolls–Royce Marine“ jūrų pramonės ir laivų technologijų tiekėjų suvažiavime „Rifas“ gavo „Marine
Innovation and Technology Award“ apdovanojimą.

„Intechcentras“ kviečia į INDUSTRY 4.0 DRIVER LICENSE mokymus



Per penkis artimiausius metus daugiau nei 80 proc. Europos įmonių skaitmenizuos savo vertę
kuriančius procesus.
 Pramoninis internetas transformuoja visą įmonę, todėl privalo būti įtrauktas į įmonės strategiją.
 Įmonėse kuriamos naujos darbo vietos duomenų (Big Data) analitikams, santykių su klientais
vystytojams (Customer Success Managers) ir Industry 4.0 procesų ekspertams ( I4.0 drivers).
SPRENDIMAS ĮMONĖMS, GALVOJANČIOMS APIE KONKURENCINGĄ ATEITĮ - INDUSTRY 4.0 MOKYMAI.
1 kursas - skaitmeninės industrijos sąvoka, 2 kursas - skaitmeninės industrijos sąvokos pažengusiems, 3
kursas skaitmeninė
gamykla.

Mokymas skirtas visų padalinių įvairių pakopų darbuotojams, kurie siekia suvokti pramonės skaitmeninimo
keliamus iššūkius ir jų sprendimo būdus: vadovams, gamybos vadovams, gamybos darbininkams, pamainų
vadovams, logistikos vadovams, logistikos darbuotojams, personalo skyriui, rinkodaros ir platinimo,
priežiūros
ir
kokybės
vadovybei.
Kursus veda Vokietijos inovacijų centro „Industry 4.0" (Germany Innovation Centre for Industry 4.0)
įkūrėjas
Philipp
V.
Ramin.
Mokymai
verčiami
į
lietuvių
kalbą.
Kaina:

už

vieną

kursą

850

Eur

+

PVM

(LINPRA

ir

AHK

nariams

750

Eur

+

PVM)

Mokymai vyks: I kursas - birželio 29-30 d. II kursas - rugsėjo 25-26 d. III kursas - lapkričio 16-17 d.
Registruotis el.paštu:

mokymai@intechcentras.lt

Daugiau informacijos: tel. 8 523 888 947

Profesinio mokymo priemonės padėjo įsidarbinti tūkstančiui žmonių
Lietuvos darbo biržos siūlomas profesinis mokymas per metus leido įdarbinti 1084 inžinerinės pakraipos
profesijas įgijusius žmones, įmonės dėl teikiamų profesinio mokymo paslaugų gali lengviau rasti
darbuotojų į laisvas darbo vietas.
LDB, bendradarbiaudama su LINPRA, 2016 m. iš viso išsiuntė 1058 žmones mokytis inžinerinių specialybių:
metalų suvirinimo ir pjaustymo, elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo, suvirinimo elektra, metalo
apdirbimo staklėmis ir kitų. O 2017 m. vien sausio-balandžio mėnesiais inžinerinių specialybių išsiųsti
mokytis 566 žmonės.
Kaip rodo Darbo biržos duomenys, šiuo metu Lietuvoje nedirba per 140 tūkst. žmonių, o beveik 40 proc.
darbo ieškančių gyventojų neturi jokio profesinio pasirengimo. Todėl darbdaviams siūloma pasinaudoti

profesiniu mokymu ir pagal savo poreikius parengti sau reikalingų darbuotojų, kurie praktinių įgūdžių įgyja
darbo
vietoje.

Naujojo darbo kodekso pokyčiai
Lietuvos Respublikos Seimas 2016 m. rugsėjo 14 d. priėmė naują Darbo kodeksą (DK). 2017 m. birželio 6 d.
po diskusijų tarp socialinių partnerių Seimas patvirtino naujojo DK pakeitimus. Naujasis DK kartu su
priimtais pakeitimais įsigalios nuo 2017 m. liepos 1 d.
Advokatų kontora „Sorainen“ glaustai pateikia esminę informaciją apie verslui aktualiausius DK pakeitimus.
Vieni iš svarbiausių punktų:
 Nekonkuravimo susitarimai.
 Suminė darbo laiko apskaita.
 Laikinojo įdarbinimo įmonės.
 Darbo taryba.
Apie
šiuos
ir
kitus

punktus

–

advokatų

pranešime.

Pameistrystei skatinti ir kvalifikacijai darbo vietoje tobulinti – beveik 2,7 mln. eurų ES investicijų
Sveikiname visas įmones ir LINPRA narius, pateikusius paraiškas bei gavusius finansavimą Pameistrystė LT
priemonei:

Didžiausia finansavimo suma – 355,552 tūkst. eurų – skirta AB „Vakarų laivų gamyklos“ projektui
„Apdirbamosios pramonės įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas per pameistrystę“, mažiausia –
9,395 tūkst. eurų – UAB „Lexita“ projektui, kuriuo tobulinama įmonės darbuotojų kvalifikacija.
Finansavimas taip pat skirtas UAB „Grafų baldai“, UAB „Baltec CNC Technologies“, UAB „Terekas“, UAB
„Hoda“, AB „Montuotojas“, UAB „Sistemų registras“, UAB „Tvirta“, AB mašinų gamyklai „Astra“, UAB „RVS
konsultacijos“, UAB „Flexpro“.

Laikinas Europos Sąjungos ir Kanados prekybos ir ekonomikos susitarimo taikymas
LR užsienio reikalų ministerija pateikė raštą dėl laikino Europos Sąjungos ir Kanados išsamaus prekybos ir
ekonomikos susitarimo taikymo ir eksportuotojų į Kanadą registravimą REX sistemoje.
Greitu metu pradėjus laikinai taikyti CETA susitarimą (ES ir Kanados išsamus prekybos ir ekonomikos
susitarimas) eksportui į Kanadą bus pradėta taikyti nauja prekių kilmės sertifikavimo sistema REX –
Registruotųjų
eksportuotojų
sistema.
Nuo 2018 m. sausio 1 d. įmonės, neužsiregistravusios REX sistemoje ir eksportuojančios prekių siuntas,
kurių vertė viršija 6000 EUR, negalės naudotis CETA suteikiamomis preferencinės prekybos sąlygomis.
Jei esate ar ketinate tapti eksportuotojais į Kanadą, siūlome nedelsti ir kreiptis į Muitinės departamentą
dėl
registracijos
REX
sistemoje
jau
dabar.
Kaip galite užsiregistruoti REX sistemoje ir kita informacija – priede ir šiose nuorodose:
APIE
REX
SISTEMĄ
APIE CETA SUSITARIMĄ (Europos komisija)

(Muitinės

departamentas)

Europos komisijos vardu konsultacijų biurai Edif ERA ir Estelle Levin Limited prašo pagalbos pramonės
paramos projekte, susijusiame su konfliktų mineralais bei tiekimo grandinės formalumais.
Naujasis ES konfliktinių mineralų reglamentas paveiks visas Europos įmones, kai jis įsigalios nuo 2021-ųjų
metų. Jis apima mažo ir vidutinio dydžio įmones (MVĮ), kurios importuoja alavą, tantala, volframą ir auksą
į
Europos
sąjungą.
Ateityje pagal naujojo reglamento reikalavimus reikės kruopščiai tikrinti ir pranešti apie šių importuojamų
medžiagų
šaltinius.
Europos Komisija šiuo metu kuria sistemą, siekiant paremti MVĮ, kurioms šis reglamentas galioja. Tam, kad
sistema būtų naudinga, vykdoma apklausa. Ja siekiama sužinoti, kokios pagalbos reikia MVĮ bei kokiu būdu
šią
pagalbą
būtų
geriausia
suteikti.
Skirdami 10-15 minučių užpildyti šiai apklausai, padėsite Europos Komisijai sukurti kuo vertingesnę
pramonės
paramos
sistemą.
Apklausą
galima
užpildyti
5
kalbomis:
Anglų
Prancūzų
Vokiečių
Italų
Ispanų
Apklausos
Daugiau

–

https://www.surveymonkey.co.uk/r/SME_Survey_EN
https://www.surveymonkey.co.uk/r/SME_Survey_FR
https://www.surveymonkey.co.uk/r/SME_Survey_DE
https://www.surveymonkey.co.uk/r/SME_Survey_IT
https://www.surveymonkey.co.uk/r/SME_Survey_ES

–
–
–
–
forma
informacijos

–

galioja iki
originaliame

pranešime

birželio
bei

Europos

30
komisijos

d.
tinklalapyje.

Jei kiltų klausimų, susijusių su šia apklausa, galite kreiptis į atsakingą Edif ERA konsultantą:
Dr
Senior
Phone:
+44
E-Mail: alex.martin@edifera.com

Alex
Regulatory
(0)1372

Martin
Consultant
367032

Ūkio ministerijos priemonės „Inočekiai LT“ poveikio verslo išlaidoms moksliniams tyrimams ir
eksperimentinei plėtrai vertinimas
siunčiame Jums trumpą Ūkio ministerijos priemonės „Inočekiai LT“ poveikio verslo išlaidoms moksliniams
tyrimams
ir
eksperimentinei
plėtrai
vertinimo
apžvalgą.
Vertinime pateikta bendra statistinė informacija apie priemonės „Inočekiai LT“ įgyvendinimą, išsamiai
išnagrinėti įgyvendinimo aspektai: 1) priemonės tinkamumas smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV), mokslo
ir studijų įstaigų (MSI) teikiamų paslaugų tinkamumas , taip pat priemonės rezultayvumas ir poveikis bei
administravimo efektyvumas; 2) nustatyti faktoriai, trukdantys SVV ir MSI bendradarbiavimui, mažinantys
priemonės rezultatyvumą ir administravimo efektyvumą; 3) pateiktos konkkrečios rekomendacijos, kaip
padidinti
SVV
ir
MSI
bendradarbiavimą
ir
paskatinti
inovacijas
versle.
Kviečiame
susipažinti
su
pagrindinėmis
Platesnė išvadų ir rekomendacijų analizė bus pateikta 2017-06-15 SK posėdyje.

išvadomis.

Vokietijos vidaus ir užsienio politikos naujienos
Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijoje pasidalino Vokietijos vidaus ir užsienio politikos naujienų
suvestine. Joje rasite informacijos ne tik apie Vokietijos užsienio ir vidaus politiką, bet ir apie ekonomiką,
enegetiką
ir
t.t.
Kviečiame
susipažinti.

Latvijos ekonominių aktualijų suvestinė
Enomonių aktualijų suvestinę pateikia ir Lietuvos respublikos ambasada Latvijos respublikoje. Joje rasite
Lietuvos verslo plėtrai aktualios informacijos, transporto ir energetikos sektoriaus naujienas,
bendrą ekonominę informaciją.

Robotikos akademija kviečia vaikus į techninės kūrybos stovyklą su LEGO robotais!
Robotikos akademijos vasaros stovyklos yra moderniausios, patogiausios ir geriausiai pritaikytos aktyviam
ir prasmingam vaikų poilsiui. Stovyklų temos testuotos su daugiau nei 40 vaikų, stebint jų reakcijas buvo
atrinktos
geriausios.
Vaikai laiką leidžia su patyrusiais mokytojais nuo tada, kai atvyksta 7:30, iki užsiėmimų dienos pabaigos
17:30, kuomet išsiskirsto namo.
8:1 mokinių ir mokytojų santykis užtikrina, kad kiekvienam vaikui suteikiamas dėmesys.
Stovyklose Robotikos akademija ugdo:
 Fizikos pradmenis
 Komunikacinius gebėjimus
 Matematinius ir loginius įgūdžius
 Sisteminį kūrybiškumą
 Šiuolaikinių technologijų naudojimą
 Draugiškumą ir empatiją
Svarbiausia informacija:
 Trukmė 5 darbo dienos
 Darbo laikas 7:30–17:30 val.
 Grupė iki 12 vaikų





Edukacijos: išvykos ir svečiai
Maitinimas: pietūs, užkandžiai, gaivieji gėrimai
Laisvalaikis: pramogos gryname lauke, mankšta su robotais

Prezidentė kviečia palaikyti iniciatyvą
Prie Prezidentės inicijuotos socialinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“ jau prisijungė daugiau nei 50 verslo
įmonių. Prasidėjus vasarai, kampanija tęsiama su iniciatyva „Padovanok vaikui vasarą“. Įmonės kviečiamos
prisijungti prie akcijos, kurios tikslas – padėti sunkumus patiriantiems vaikams turiningai praleisti vasarą
Padovanoti
vaikams
turiningą
vasarą
galima
taip:
* Paremti vaikų išvykas į vasaros stovyklas. Surinktos lėšos bus skiriamos sunkumus patiriančių vaikų
poilsiui.

* Aplankyti vaikų dienos centrą ir pasidalinti savo pomėgiais,
* Pakviesti vaikų globos namuose augantį vaiką praleisti savaitgalį kartu.

draugyste

bei

laiku.

Dėl privalomojo sveikatos draudimo užsienio piliečiams
Sveikatos apsaugos ministerija išnagrinėjo LINPRA kreipimąsi dėl galimybės darbdaviui mokėti 6 procentų
sveikatos
draudimo
įmokas
už
užsienietį,
atvykusį
dirbti
pagal
darbo
sutartį.
Ministerija prašymo nepatenkino, tačiau pateikė pasvertus argumentus, kurie gali būti aktualūs daugeliui
įmonių. Kviečiame susipažinti su ministerijos atsakymu.

Praktikantai ES įmonėse iš Japonijos
ES-Japonijos pramoninio bendradarbiavimo centras kviečia Europos Sąjungos mažas ir vidutines įmones
pasinaudoti verslo galimybėmis priimant dirbti praktikantus iš Japonijos pagal dvi programas.
***
VULCANUS IN EUROPE - Host a Japanese intern and get a new input into your R&D projects
Tai galimybė ES įmonėms priimti praktikantus iš Japonijos 8 mėnesiams (nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. Iki
2019 m. kovo 31 d.).
Paraiškų

teikimo

Daugiau

terminas:

iki

informacijos

2017

m.

ir

rugsėjo

23

d.

paraiškos FORMA

Kontaktinis asmuo: Margherita Rosada tel. nr. +32 2 282 3715; el. paštas: vulcanus@eu-japan.eu
***
KEYS TO JAPAN - Compete for Sponsorship of your market entry plan for Japan
Tai ES-Japonijos pramoninio bendradarbiavimo centro vadovaujama, Europos Komisijos finansuojama
iniciatyva, skirta įmonėms, svarstančioms apie verslo plėtros galimybes Japonijoje parduodant produktus
/ paslaugas.
Paraiškų
Daugiau

teikimo

terminas:
informacijos

iki

2017

m.
/

liepos

1

d.

paraiškos FORMA

Kontaktinis asmuo: Fabrizio Mura tel. nr. +81 (0)3 6408 0281; el. paštas: KeysToJapan@eu-japan.gr.jp

„Balttechnika“ atgarsiai „Orgalime“ naujienų sklaidoje
Parodos „Balttechnika“ metu vykusioje konferencijoje, dedikuotoje ketvirtosios pramonės revoliucijos
temai, vienas iš reikšmingiausių panelinės diskusijos dalyvių buvo Europos inžinerinės pramonės asociacijos
„Orgalime“
generalinis
direktorius
Adrian
Harris.
Panelinėje dskusijoje buvo kalbama apie nacionalinių iniciatyvų įgyvendinimą Europos kontekste. Joje
kartu su A. Harris diskutavo Lietuvos ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius, „BusinessEurope“ generalinis
direktorius
Markus
Beyrer
ir
kiti.
Savo

atsiliepimais

A.

Harris

dalijasi

„Orgalime“

puslapyje.

„European Factories of the Future Research Association“ naujienlaiškis
„European Factories of
mėnesio naujienlaiškiu.

the

Future

Research

Association“

kviečia

susipažinti

su

gegužės

EUPC tyrimas
Europos plastikų perdirbėjų asociacija atlieka tyrimą apie panaudotų plastikų panaudojimą. Tyrimas vyksta
jau
kuris
laikas,
bet
Lietuvos
pramonės
įmonių
atstovų
balso
jame
nėra.
Maloniai raginame pateikti informaciją, atsakant į klausymyne esančius klausimus (nuoroda PLAČIAU).
Atskleiskime,

kad

Lietuvoje

yra

išvystytas

plastikų

sektorius!

Verslo misija į Kazachstano sostinę Astaną
Lietuvos pramonininkų konfederacija šių metų birželio 21-24 dienomis rengia verslo misiją į Kazachstano
sostinę Astaną. Verslo misija vyks kartu su oficialia Lietuvos delegacija, kuriai vadovauja Lietuvos
Respublikos Seimo pirminininkas Viktoras Pranckietis. Delegacijos sudėtyje – aplinkos ministras Kęstutis
Navickas,
susisiekimo
ministras
Rokas
Masiulis,
Seimo
nariai
ir
kiti.

Verslo misijos metu planuojami šie renginiai:
 Susitikimai su Kazachstano verslo asociacijų atstovais ir jų nariais;
 Apskrito stalo diskusija, kurioje dalyvaus ir Seimo pirmininkas V.Pranckietis;
 Dvišaliai susitikimai su Kazachstano įmonių atstovais;
 Susitikimai su Kazachstano valdžios atstovais;
 Pasaulinės parodos EXPO 2017. Future Energy. Lietuvos stendo atidarymas bei parodos lankymas.
Detali programa bus sudaryta atsižvelgiant į joje planuojančių dalyvauti verslininkų interesus ir poreikius.
Birželio

21-24

Astana,

d.
Kazachstanas.

Daugiau informacijos: Giedrius Griška, Verslo tarybų vykdomasis direktorius, Lietuvos pramonininkų
konfederacija,
mob.
+370
687
48346,
el.p.
giedrius.griska@lpk.lt

Daugiau naujienų – LINPRA socialiniuose tinkluose ir svetainėje:

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

