
 

 

 

 

Maloniai kviečiame dalyvauti Vilniaus kolegijos Forume 

Elektronikos ir informatikos fakultete 

2019-09-18   9:30 val.   222 aud. 

Forumo tikslas: sutelkti politikos, vykdomosios valdžios, veiklos pasaulio, aukštosios mokyklos dėstytojus 

ir studentus bendrai diskusijai aktualiais šiandieninės darbo rinkos poreikių ir specialistų rengimo klausimais 

bei atskleisti skaitmeninių technologijų integralumo visuomenėje konjunktūrą. 

Vilniaus kolegijos Forumo programa: 

LAIKAS VEIKLA 

9:00-9:30 val. Registracija 

 

PLENARINĖ VILNIAUS KOLEGIJOS FORUMO DALIS 

 

9:30-9:40 val. Renginio atidarymas, 

Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto studentė Justa 

RUBEŽIŪTĖ. 

9:40-9:50 val. Sveikinimo žodis, 

Vilniaus kolegijos Direktorė dr. Žymantė JANKAUSKIENĖ. 

9:50-10:05 val. Pranešimas, 

Lietuvos respublikos Finansų viceministrė Miglė TUSKIENĖ. 

Sužinosime aktualiausią informaciją, kaip išaugęs neapibrėžtumas dėl pasaulio 

ekonomikos perspektyvų ir politinių sprendimų paveiks Lietuvą bei koks ekonomikos 

variklis išliks esminiu. Lietuvos respublikos Finansų viceministrė Miglė Tuskienė 

pristatys pranešimą „Kokią ateitį žada naujausias ekonominės raidos scenarijus“. 

10:05-10:25 val. Pranešimas (2), 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktorius Kęstutis ŠETKUS. 

Kas gi tie linksniuojami vienaragiai, dėl kurių konkuruojama valstybiniu lygiu, kokia 

jų sėkmės formulė? MITA direktorius Kęstutis Šetkus Forumo metu išgrynins 

aspektus, ko reikia Lietuvai, kad užaugintumėme „unicorn company“. 

10:25-10:45 val. Pranešimas (3), 

Europos parlamento narys Petras AUŠTREVIČIUS. 

Ne kartą girdėta frazė, jog stovime ant ketvirtosios pramonės revoliucijos slenksčio, 

verčia užduoti klausimą, kiek ilgai tęsis tas slenkstis, o gal jau šiandien gyvename 

Naujoje eroje? Siekiant išvengti nuogąstavimų, kviečiame pasiklausyti Vilniaus 

kolegijos Forumo pranešėjo, Europos Parlamento nario Petro Auštrevičiaus 



pranešimo „ES globaliame inovacijų ir technologinių permainų pasaulyje“ ir 

susidėsime visus taškelius ant „i“. 

10:45-11:00 val. Pranešimas (4), 

Lietuvos mokslo Taryba, LINO Biuro atstovė Sonata JUCIUTĖ. 

Pranešimo metu bus kalbama apie Lietuvos mokslininkų tarptautinį 

bendradarbiavimą, kaip gali mokslo atstovai pritraukti užsienio investicijas ir tuo 

pačiu palaikyti šalies gyvybingumą. 

Ir dar... kuo mokslinės publikacijos gali būti naudingos kuriant naujos rinkos (2021-

2027) tendencijas. 

11:00-11:45 val. Kavos pertrauka/Bendra diskusija 

 

VILNIAUS KOLEGIJOS SOCIALINIŲ PARTNERIŲ PRANEŠIMAI 

 

11:45-12:00 val. UAB „Blue Bridge Baltic“, 

Verslo plėtros direktorius Aldas GLEMŽA. 

Kokie galimi nauji vėjai taikant IT veikloje? 

Net jeigu ir turite idėjų, esame įsitikinę, kad Vilniaus kolegijos Forumo metu išgirsite 

aibę naujų minčių, kurias pristatys UAB „Blue Bridge Baltic“ Verslo plėtros 

direktorius Aldas Glemža: 

„Stiprėjanti „IT kaip paslaugos“ koncepcija ir platus specializuotų verslui skirtų 

aplikacijų (CRM, turto valdymo, bendradarbiavimo platformų ir pan.) ir jų apjungimo 

technologijų pasirinkimas keičia dešimtmečius nesikeitusį IT valdymą organizacijose. 

Susitikimo metu aptarsime, kokie principai leidžia tinkamai išnaudoti „šešėlinio IT“ 

teikiamus privalumus ir suvaldyti atnešamą „chaosėlį““. 

12:00-12:15 val. UAB „Teltonika“, 

Teltonikos IoT akademijos koordinatorius Simonas BERANKIS. 

Nenumaldomas procesų automatizavimas įveda dinamikos įprastoje darbo rinkos 

struktūroje. Norime to ar ne, teks atrasti būdų, kaip išsiskirti iš konkurentų tarpo, o tai 

gali sukelti keblumų. 

Tačiau gera žinia Vilniaus kolegijos Forumo metu nuskambės Elektronikos 

inžinerijos fanams, nes Teltonikos IoT akademijos koordinatorius Simonas Berankis 

atskleis efektyvų receptą, kaip tapti profesionaliu inžinieriumi! 

12:15-12:30 val. Tesonet, 

Klientų aptarnavimo skyriaus personalo vadovė Vaida GRINIŪTĖ. 

In fact, Company‘s culture is like „Lego“ building: every person becomes a small 

part of it. Nowadays DNA of Tesonet has started with the very first person of the 

company and it is still influenced by newcomers and their willingness. 

At Tesonet we invest time in building our talent brand, which means – everybody is 

fostering the spirit! 

Join us in Vilniaus kolegija/University of Applied Sciences Forum and You will hear 

from Vaida Griniūtė, Head of HR exactly WHAT Tesonet is using to improve 

Company‘s culture and values to hire. 

12:30-12:45 val. UAB „Revel Systems“, 

Vyresnysis Techninio Aptarnavimo Treneris Benas NARMONTAS. 

Sėkmės receptų būta įvairių ir vieną jų mums pristatys UAB „Revel Systems“ 

Vyresnysis Techninio Aptarnavimo Treneris Benas Narmontas. 

Tad visus norinčius tapti pačiais sėkmingiausiais sutiksime Vilniaus kolegijos 

Forume! 



12:45-13:00 val. UAB „Elgama-Elektronika“, 

Žmogiškųjų išteklių vadovė Edita SIVICKIENĖ. 

Kokia yra toji, pavyzdinė, organizacijos kultūra? 

Vienareikšmiškai galima teigti, kad tai darbo aplinka, kurioje apart organizacijos 

tikslų egzistuoja komandinė darna. 

Žmogiškųjų išteklių vadovė Edita Sivickienė atskleis visas paslaptis, kaipgi 

bendrovėje „Elgama-Elektronika“ puoselėjama darbuotojų gerovę užtikrinanti 

aplinka. 

13:00-13:15 val. UAB „City Service Engineering“, 

Energetinio efektyvumo paslaugų grupės vadovas Šarūnas ŠETIKAS. 

Kaip padidinti nekilnojamojo turto vertę? 

Kaip suvaldyti didėjančių kainų rizikas? 

Kaip sumažinti energetines sąnaudas ir tuo pačiu prisidėti prie aplinkosaugos? 

Į visus šiuos (ir dar daugiau) klausimų bus atsakyta Vilniaus kolegijos Forume! 

13:15-13:30 val. UAB „Deeper“, 

Inovacijų vadovas Donatas MALINAUSKAS. 

Nuo unikalios idėjos iki pasaulinio pripažinimo. 

TAIP-1, tai Lietuvos variantas, tai Deeper pavyzdys! 

Šios kompanijos Inovacijų vadovas Donatas Malinauskas pasakos apie Lietuvos 

verslo aplinkos ypatumus, atsakys į klausimą, ko reikia Lietuvai siekiant tapti 

technologiškai pažangiausia valstybe. 

TAIP-2, patys įdėmiausi klausytojai išgirs algoritmą, kaip pagauti verslo sėkmę!! 

TAIP-3, šį pranešimą išgirsite Vilniaus kolegijos Forume!!! 
 


