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LINPRA kviečia nominuoti darbuotojus Garbės ženklų apdovanojimams
LINPRA, siekdama įvertinti, paskatinti ir pristatyti visuomenei asmenis, kurie reikšmingai prisideda prie
Lietuvos inžinerinės pramonės vystymo ir konkurencingumo stiprinimo, įsteigė apdovanojimą – asociacijos
Garbės ženklą. Laikydamiesi tradicijų kviečiame ir šiais metais nominuoti savo įmonių darbuotojus,
nusipelniusius apdovanojimo.

Garbės ženklu apdovanojami įmonių ir organizacijų darbuotojai, pasižymėję inovatyvumu, produktyvumu,
pasiekę ženklaus mokslo ir verslo integravimo rezultatų, garsinę įmonės ar inžinerinės pramonės vardą
Lietuvoje ir už jos ribų.

Gintaras Vilda
LINPRA direktorius

LINPRA kviečia priimti į savo įmones konkurso ARTech 2K17 dalyvius!
Kviečiame Jūsų įmonę dalyvauti modernaus profesinio mokymo konkurse „ARTech 2K17“, priimant į
savo įmones 9-12 klasių moksleivius ir jaunimą iki 25 metų ar jų komandas iki trijų žmonių. Iš konkurse
dalyvaujančių įmonių tikimasi, kad jos atvers dalyviams duris į savo įmonę bei inžinerijos pasaulį, suteiks
leidimą ir sudarys sąlygas iš anksto suderintu laiku jaunuoliams fotografuoti ar filmuoti. Kviečiame
nepraleisti progos ir supažindinti jaunimą su Lietuvos pramonės įmonėms taip reikalingomis profesijomis.
Dalyvaudami konkurse ne tik didinate savo įmonės žinomumą, inžinerinių profesijų populiarumą, bet ir
stiprinate inžinerinės pramonės reputaciją. Kviečiame dalyvauti!

Modernaus profesinio mokymo konkursas „ARTech 2K17“ šiemet vyksta jau antrus metus. Šiuo konkursu
siekiama supažindinti savo profesinį kelią besirenkančius jaunuolius su inžinerijos pasauliu, paskatinti juos
pasirinkti šalies inžinerinei pramonei reikalingiausias specialybes. Konkurse kviečiami dalyvauti 9-12 kl.
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K. Schwabo knygos pristatymas Metų ekonomikos forume ’17
Metų ekonomikos forumo’17 programoje – pranešimai, diskusija ir LINPRA kartu su partneriais išleistos K.
Schwabo
knygos
pristatymas
Jau spalio 12-ąją vyks Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) organizuojamas Metų ekonomikos
forumas’17. Forume pranešimus skaitys prof. Klausas Schwabas, LPK prezidentas Robertas Dargis, Google
Inc. Vyriausioji politikos patarėja Caroline ATKINSON, diskusijoje dalyvaus Brendan Ives („Telia
company"), vyr. ekonomistai G. Nausėda („SEB") ir Kamil Kiljanski (EK DG Grow). Forumą globoja LR
Prezidentė
Dalia
Grybauskaitė.
Forumo metu prof. K. Schwabas pristatys knygą „Ketvirtoji pramonės revoliucija“. Apie autorių rašo DELFI.
Išsami forumo programa

R. Damanskio komentaras „Verslo žinių“ portalui apie plastikų pramonės tendencijas
LINPRA Plastiko ir gumos pramonės pirmininkas, UAB „Frilux“ generalinis direktorius Rimantas Damanskis
vz.lt portale detaliau apžvelgia Europos plastiko pramonės tendencijos bei kaip atrodo Lietuva šiame
europiniame kontekste. Europos plastikų pramonė kasmet pagamina produkcijos už 26 milijardus eurų, o
Lietuvos įmonių indėlis viršija 800 mln. eurų. Būtent todėl EuPC (ES plastiko pramonės asociacijai) priėmus
memorandumą dėl plastikų taršos sumažinimo, jau imamasi konkrečių veiksmų, padedančių padidinti
panaudoto plastiko surinkimą ir pakartotinai jį panaudoti gaminant plastiko gaminius. Šiuo metu plastiko
pramonės sektoriuje jau galima įžvelgti bendrų, gamintojų taikomų, tendencijų. Kviečiame skaityti!

Japonijos aktualios ekonominės informacijos suvestinė
Lietuvos Respublikos ambasada Japonijoje pasidalino aktualios ekonominės suvestinės informacija. Joje
rasite žemės ūkiui, maisto, turizmo sektoriams aktualią informaciją, taip pat sužinosite kaip
rekomenduojama pritraukti investicijų į Lietuvą, mokslo ir bendrą Lietuvos ekonominiam saugumui aktualią
informaciją, renginius ir kita. Kviečiame skaityti!

Vokietijos vidaus ir užsienio politikos naujienų apžvalga
Dalinamės Vokietijos vidaus ir užsienio naujienų apžvalga, kurioje rasite šalies biudžeto pajamas, plieno
pramonės aktualijas, informaciją apie rinkimus Vokietijoje, užsienio politikos naujienas. Kviečiame
susipažinti!

ES skatina Europos pramonės strategijos sukūrimą
Europos inžinerinės pramonės asociacija Orgalime sveikintinu žingsniu laiko Europos Komisijos paskelbtą
atnaujintą ES pramonės politikos strategiją „Investavimas į pažangią, novatorišką ir tvarią pramonę“.
„Orgalime“ jau kurį laiką ragina EK laikytis holistinio požiūrio į jos paramą pramonės konkurencingumui.
Atnaujintame „Vision Paper“ dokumente (jis išleistas 2016 m. pab.) Orgalime pateikia rekomendacijas,
kaip inžinerinės pramonės įmonėms plėtoti verslą. Šiame dokumente taip pat pabrėžiama, kaip
skaitmeninimas transformuoja sektorių, tuo pat metu išsakomas ir poreikis skatinti skaitmeninimą visose
pramonės srityse. Kviečiame skaityti!

„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.
Skaitmeninės industrijos sąvokos pažengusiems
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)
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Kviečia EuMBC & Aimplas konferencija
Š.m. spalio 25-26 d. Valensijos mieste Ispanijoje vyks EuMBC & Aimplas konferencija. Jos metu dalyviai
sužinos naujausius ES reguliavimus, tai pat bus kalbama apie TiO2, grafeną ir jo galimybes polimerin4se
medžiagose, energijos suvartojimą ir kitas temas. Dalyvavimas renginyje yra nemokamas. Kviečiame
registruotis!
2017

m.

spalio

Valencija,

25-26

d.
Ispanija

Dalyvavimas

nemokamas

Verslo delegacija į Dubajų
Lietuvos verslo konfederacija įvairių sektorių įmones š.m. spalio 28 d. – lapkričio 2 d. kviečia dalyvauti
verslo misijoje, kurios metu organizuojama kelionė į Dubajų. Šio vizito tikslas - paskatinti Lietuvos ir
Jungtinių Arabų Emyratų ekonominių santykių plėtrą, stiprinti Lietuvos įmonių paslaugų ir prekių eksportą
į JAE ir padėti vystyti tarptautinio bendradarbiavimo projektus, bei pristatyti projektus ir pritraukti JAE
investicijas
į
Lietuvą.
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International Machinery and Plant Engineering Forum 2017

Š.m. lapkričio 28 d. Austrijos sostinėje Vienoje vyks tarptautinė inžinerinės pramonės konferencija ir
kontaktų mugė. Šis renginys įmonių iš viso pasaulio atstovams suteikia unikalią galimybę rasti verslo
partnerių – pirkėjų bei tiekėjų. Kviečiame apsilankyti!
2017 m. lapkričio 28 d., 08:30-22:00 val.
Viena, Austrija
Dalyvavimas nemokamas

IT Business & Trade Summit
Jau tradicine tampanti tarptautinė konferencija „IT Business & Trade Summit” spalio 6 dieną įmonių
vadovus bei IT specialistus pakvies į „Vilnius Tech Park“. Dalyviai čia susipažins su debesų kompiuterijos,
duomenų valdymo ir IT verslo naujienomis bei turės galimybę užmegzti vertingų verslo kontaktų,
padėsiančių plėsti verslą į užsienį. Šių metų „IT Business & Trade Summit” esminis akcentas – ryšių kūrimas
tarp šalių (building bridges between countries), dalyvių sąraše – įmonių vadovai, antrepreneriai, IT vadovai
bei
ekspertai
iš
Lietuvos,
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Petcore Europe konferencija 2018
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2018 m. vasario 7-8 dienomis įvyks Petcore Europe Conference 2018. Dėl pastarųjų metų sėkmės 2018 m.
renginys vyks dvi dienas. Pirmoji diena skiriama PET verslo strateginiam vystymuisi, po konferencijos vyks
kontaktų vakaras (networking). Antrąją dieną renginyje bus pristatomos naujausios surinkimo, perdirbimo
ir tvarumo tendencijos, mokslo, pramonės, ES atstovų pranešimai. Organizatoriai suteikia galimybę
pristatyti savo įmonę ir produktus bei tapti konferencijos rėmėjais.
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eva.schneider@petcore-europe.org

„Advanced Factories“ Barselonoje
Barselonos tarptautiniame konferencijų centre, Barselonoje, balandžio 4-6 dienomis įvyks parodų ir
konferencijų renginys „Advanced Factories“. Renginyje siūloma susipažinti su naujausiomis inovacijomis ir
sprendimais mašininių įrankių, pramonės automatizavimo, skaitmeninės gamybos, kiber-apsaugos,
robotikos, programinės įrangos bei kitose inžinerinėse srityse. Bilietams iki kovo 22 d. galioja 35% nuolaida.
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Galimybė informuoti apie laisvas darbo ar praktikos vietas
Kviečiame užpildyti anketą infomobilis.lt tinklapyje ir taip informuoti ieškančiuosius darbo ar praktikos
vietos inžinerinės pramonės įmonėse. Nepraleiskite progos paskelbti apie savo įmonės poreikius ir surasti
kvalifikuotų darbuotojų!

Atliekų sistemos griūtis atidedama
Aplinkos ministerija ketina spalį imtis žygių mažinti pakuočių, kurias įmonės naudoja savoms reikmėms, tvarkymo užduočių 2017–2018
m. Nes pakuočių tvarkymo sistemoje susidarė pavojinga padėtis – jei užduotys per artimiausius mėnesius nebus peržiūrėtos, gamintojams
ir importuotojams pasibaigus šiems metams teks mokėti milijonus taršos mokesčio. „Verslo žinių“ portale kviečiame skaityti išsamų
straipsnį apie susidariusią situaciją atliekų tvarkymo srityje. Straipsnyje pateikiamos skirtingų pusių pozicijos.
Straipsnis "Verslo žiniose" ir LINPRA svetainėje.

Daugiau naujienų – LINPRA socialiniuose tinkluose ir svetainėje:

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

