
MECENATAS PRISTATO: 

 
KONFERENCIJA 2018 m. lapkričio 29–30 dienomis 

APSKAITA IR FINANSAI: MOKSLO, VERSLO IR VIEŠOJO 

SEKTORIAUS PARTNERYSTĖ 
 

Verslo ir valdžios forumas 

 

 
 

 

MODERATORIUS: JEKATERINA ROJAKA 
Ekonomistė, finansų analitikė. 18 metų analitinio darbo patirtis finansų 
sektoriuje (dirbo Lietuvos banke, Pasaulio banke ir komerciniuose bankuose). 
Aktyvi akademinio gyvenimo dalyvė – VU, TVM, VGTU dėstytoja, kviestinė ISM 
lektorė, įvairių konkurencingumo, verslo sąlygų tyrimų autorė. 

 

 

PIRMOJI DIENA – lapkričio 29 d.  
 

Vieta: Verslo centras „Kauno dokas“. 
Jonavos g. 7, Kaunas 

 

9:30 – 10:00 DALYVIŲ REGISTRACIJA IR PASITIKIMO KAVA 
 

10:00 – 10:30 SVEIKINIMO ŽODIS 
 
 

 
ZIGMANTAS 
DARGEVIČIUS 

Kauno PPA rūmų 
prezidentas 

          ANTANAS  

MAZILIAUSKAS 

ASU rektorius 

 

10:30 – 10:50 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:50 – 11:10 

VIRSMAI IR POKYČIAI FINANSŲ PASAULYJE: LAIKAS TIKĖTIS NETIKĖTUMŲ? 

Finansų pasaulis keičiasi taip veržliai ir dramatiškai, kad daugelį įvykių labiau derėtų vadinti ne 
pokyčiais, bet virsmais. Toks „audringas“ kontekstas reikalauja ir papildomų išteklių, o svarbiausia – 
sprendimų, kokių anksčiau nesame darę. Kaip tokioje rizikingoje aplinkoje išlikti saugiam? Patiki- 
miausias kelias – atsiverti naujovėms. 

 
VITAS VASILIAUSKAS 
Lietuvos banko valdybos pirmininkas 

 
SKAITMENIZACIJA: APSKAITAI KELIAMI IŠŠŪKIAI IR KURIAMOS GALIMYBĖS 

Besivystančios technologijos atveria naujas galimybes, siūlo efektyvesnius sprendimus apskaitos 
organizavimui, kelia tinkamo reglamentavimo iššūkius. Kas yra/gali būti apskaitos  dokumentu? 
Kaip mažinti dokumentų apdorojimo, registravimo, saugojimo naštą? Kaip apskaitoje registruoti 
virtualioje erdvėje vykstančias operacijas? Kokiam turtui priskirti kriptovaliutas? 

 
INGRIDA MUCKUTĖ 

LR Finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto 
vertinimo ir nemokumo politikos departamento direktorė 

FINANSŲ IR APSKAITOS POKYČIAI SKAITMENIZACIJOS KONTEKSTE 

FORUMO TIKSLAS – aptarti apskaitos procesų automatizavimo ir finansų sektoriaus 
modernėjimo iššūkius bei galimybes ir naujus parankesnius finansinių paslaugų valdymo 

technologinius instrumentus vykstant spartiems skaitmenizacijos procesams. 

Kviečiame dalyvauti įmonių vadovus ir finansų specialistus. 

PROGRAMA 



11:10 – 11:30 KODĖL VMI RŪPI SKAIDRAUS VERSLO SĖKMĖ. KAIP PRIE JOS PRISIDEDAME? 

VMI  tiesia  draugišką  ranką  kiekvienam  sąžiningam mokesčių  mokėtojui.  Jei  esate   toks,   pamirškite 
visus grėsmingus mitus, kuriuos iki šiol girdėjote apie VMI. Sąžiningiems mokesčių mokėtojams VMI siūlo 
partnerystę su visomis iš to išplaukiančiomis naudomis: bus sunku – suprasime, turėsite klausimų – 
paaiškinsime, teiksite pasiūlymus – išklausysime, paklysite naujovėse – padėsime. 

 

 

EDITA JANUŠIENĖ 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie 

LR Finansų ministerijos viršininkė 

11:30 – 12:00 PANELINĖ EKSPERTŲ DISKUSIJA 

EGLĖ RAMANAUSKIENĖ 

VMI prie FM Kontrolės 

departamento direktorė 

ATEITIES VIEŠASIS SEKTORIUS: KAIP SKAITMENINĖ REVOLIUCIJA PAKEIS VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ DARBĄ? 
Dalyvauja pirmos dalies pranešėjai 

12:00 – 12:30 PERTRAUKA. UŽKANDŽIAI 

12:30 – 12:50 KAIP SUJUNGTI NESUJUNGIAMA: SKAITMENIZACIJOS DIEGIMO PROCESAI TARPTAUTINIAME 
TRANSPORTE 

XXI amžiuje progresyvus ir šiuolaikinis verslas aktyviai „skaitmenizuojasi“, ir viena iš svarbesnių ekono- 
mikos šakų – transportas – taip pat negali atsilikti, o gal net ir tapti skaitmenizacijos lyderiu? Tačiau kaip 
sujungti nesujungiama – visoje Europoje važiuojantys vilkikai, jų vairuotojai, su jais dirbantys vadybininkai, 
kalbantys daugiau kaip 15 kalbų, įvairios vietinės ir partnerių informacinių technologijų sistemos... Ir visa 
tai turi nepriekaištingai veikti kartu! 

 

VYTIS ARLAUSKAS 
UAB „Hegelmann transporte“ finansų direktorius 

 

12:50 – 13:10 FINANSŲ DEMOKRATIZACIJA SKAITMENINIŲ INSTRUMENTŲ PAGALBA 

Finansai yra viena iš labiausiai paveikiamų technologinio progreso sričių. Technologijos ne tik pagreitina ir 
atpigina finansinius procesus, bet ir padaro juos daug efektyvesnius. Kokios technologijos yra svarbiausios? 
Kokie atsiranda nauji instrumentai ir procesai? Kaip technologijos prisideda prie finansų demokratizacijos? 

ILJA LAURS 

Rizikos kapitalo fondo „Nextury Ventures“ pirmininkas, verslininkas 
ir investuotojas, vienas sėkmingiausių naujos kartos verslininkų 

 

13:10 – 13:40 KAM VADOVAUS FINANSŲ IR APSKAITOS FUNKCIJOS VADOVAI, JEI SKAITMENINĖS 
TECHNOLOGIJOS NUDIRBS VISUS DARBUS?“ 

Mus supanti aplinka keičiasi ir technologinė pažanga vis spartėja, todėl pokyčių greitis tik didėja. Su tech- 
nologine pažanga skaitmeninės technologijos nudirba vis daugiau darbų. Kalbant apie finansų ir apskaitos 
funkcijų vadovus, svarbu suvokti, kaip keisis jų rolė, kokių darbuotojų jiems reikės, ką tie darbuotojai turės 
daryti? 

 

LINAS ŠNEIDERIS 
„EY“ asocijuotasis partneris 

 

13:40 – 14:00 VERSLAS JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE – SKAITMENIZAVIMO  ĮTAKA MOKESČIAMS 

Mokesčių skaitmenizavimas (Making Tax Digital-MDT) – tai didžiausias Jungtinės Karalystės mokesčių 
sistemos pokytis. Galima apibrėžti tai kaip revoliuciją mokesčių skaitmenizavimo sistemoje. Mūsų praneši- 
mo tikslas yra supažindinti verslininkus su šiais pokyčiais ir jų įtaka verslo vykdymui. 

 

EGLĖ RYBAK 

Jungtinės Karalystės audito, mokesčių ir konsultacijų 

įmonės Adams & Moore vadybininkė 

14:00 – 14:30 PANELINĖ EKSPERTŲ DISKUSIJA 

SKAITMENIZACIJOS IŠŠŪKIS 2020: KAIP ĮMONĖS TURĖTŲ PASIRUOŠTI TRANSFORMACIJAI? 
Dalyvauja antros dalies pranešėjai 

14:30 – 14:50 PERTRAUKA 

14:50 – 15:30 EMOCINIAI IŠTEKLIAI IR JŲ SANTYKIS SU FINANSINIU REZULTATYVUMU 

Ne visi įmonės turtai gali būti apskaičiuoti. Ne visos organizacijos operacijos turi finansinę/piniginę 
išraišką. Emociniai bei socialiniai reiškiniai nepaiso monetarinės metrikos, bet tai nereiškia, kad tai nėra 
vertinga. 

JURGIS DIDŽIULIS Atlikėjas žada interaktyvų muzikinį pasirodymą, priverčiantį susimąstyti 
apie visuomeniškumo galią ir  kaip ją reikėtų suvokti finansininko protui. 

 

 
 

 

Registracija į konferencijos 1-ąją dieną vyksta čia 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6RTBGK1NjDr5IQn8O3XDfaastQH4AfjLK8vS6P0JeNrRSzQ/viewform

