
Zigmantas Dargevičius,
Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų prezidentas 

Mindaugas Bičkauskas,
Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų Kauno finansininkų 
klubo vadovas 

2021 m. rugsėjo 23 d.

10:00-16:00 val.

BLC verslo centras, salė Elipsė, 
K. Donelaičio g. 62, Kaunas 

10:00 – 10:30 PASITIKIMO KAVA

10:30 – 11:00 SVEIKINIMO ŽODIS

Renginys nemokamas

Blogėjant epidemiologinei situacijai 
informuojame, kad renginyje galės 
dalyvauti tik galimybių pasą turintys 
asmenys.

www.chamber.lt

Moderatorius: Žygimantas Mauricas,
Luminor vyr. ekonomistas ir ISM 
Vadybos ir ekonomikos universiteto 
dėstytojas

PROGRAMA

NAUJOJI REALYBĖ– NAUJIEJI FINANSAI
Finansų valdymas nuo įkaitusio raudonumo 
iki žaliųjų finansų ateityje 

K O N F E R E N C I J A

REGISTRUOTIS

M E C E N ATA S :

Prof. Rytis Krušinskas,
Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto finansų profesorius – pedagoginį ir tiriamąjį darbą dirba nuo 2001 m. 
Pagrindinės specializacijos tematikos: organizacijos veiklos ir finansų valdymo strateginis planavimas bei modeliavimas, investicijų 
efektyvumo ir rizikos vertinimas, startuolių veiklos finansinio gyvybingumo vertinimas. Įvairių pokyčių bei plėtros projektų rengimo ir 
įgyvendinimo komandų narys viešajame ir privačiame sektoriuje. 

11:00 – 11:20 Į KOKIĄ ORGANIZACIJOS FINANSŲ ŽALUMĄ VEDA ŽALIASIS KURSAS?

Klimato kaita, žaliasis kursas, tvarumo iššūkiai – tai tik dalis kaskart dažniau skambančių ir kasdienybę keičiančių 
sąvokų. Kokių pokyčių tai gali atnešti į organizacijų finansų planavimą ir valdymą? Kiek tai gali keisti nusistovėjusią 
veiklos efektyvumo vertinimo sampratą? Kokie rodikliai rodo, kad verslo organizacijos eina „žaliąja“ kryptimi, ar jau yra 
kažkokių įrodymų, kad tai atsiperka? Finansų profesionalai yra ir bus vieni tų, kurių klaus – ar reikia, ar apsimoka, kodėl 
verta uždegti „žalią“ šviesą. 

K O N F E R E N C I J O S  T I K S L A S
Dalintis naujausiomis žiniomis ir patirtimi, padedančiomis įveikti 
organizacijų finansų valdymo iššūkius naujosios realybės 
akivaizdoje.

Šiais metais organizuojamoje konferencijoje paliesime ir Europos 
žaliąjį kursą bei jo įtaką organizacijoms bei finansinių paslaugų 
sektoriui.

Kviečiame dalyvauti įmonių vadovus ir finansų specialistus

Mažvydas Šileika, 
CFO AB „Linas agro Group“

11:20 – 11:40 „LINAS AGRO GROUP“ FINANSŲ VALDYMO PRIORITETAI IR TIKSLAI

Dabartinė Grupės finansų funkcija, planavimas bei verslo augimo užtikrinimas besikeičiančiame verslo reguliavimo 
pasaulyje.

https://nariai.chamber.lt/index.php?route=extension/module/acc_event/add&id=1704
https://chamber.lt


14:50 – 15:30 PANELINĖ DISKUSIJA

15:30 – 16:00 PRAMOGINĖ INTRIGA: PO ŽALIŲJŲ FINANSŲ – „BALTOS VARNOS“. MILDOS IR TERESĖS 
IMPROVIZACIJOS SU ETNO – CHULIGANIŠKU UŽTAISU.

Judita Stankienė,
Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė

13:30 – 13:50 VMI ŠIANDIEN: REZULTATAI, KRYPTYS, PERSPEKTYVOS 

VMI 2021 – 2025 metų strategijos pristatymas ir veiklos tikslai. VMI rezultatai – informacija apie mokesčių 
sumokėjimą, biudžeto surinkimą, mokestinių prievolių vykdymą.

Prof. Astrida Miceikienė,
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kanclerė – Bioekonomikos plėtros fakulteto profesorė. 
A. Miceikienė yra Latvijos žemės ūkio ir miškų mokslų akademijos narė,  akredituota žemės ūkio apskaitos ir mokesčių konsultantė  bei 
ekspertė.  

13:50 – 14:10 EUROPOS ŽALIASIS KURSAS: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS ŽEMĖS ŪKIUI 

Ketvirtosios pramonės revoliucijos suteiktų galimybių taikymas valdant Europos žaliojo kurso iššūkius žemės ūkyje. 
Inovacijos žemės ūkyje: poveikis vartotojams. Ar esame pasiruošę technologinių inovacijų šuoliui? Ar gebėsime 
pasinaudoti naujų technologijų mums skirtomis galimybėmis? Europos žaliojo kurso įgyvendinimo finansinės 
galimybės ir problemos.

14:10 – 14:30 FINANSŲ VADOVO VAIDMUO NEAPIBRĖŽTUMO APLINKOJE

Įmonės informacijos valdymas nuo kasdienių rodiklių iki bendrųjų veiklos ir pokyčių rodiklių, neapsiribojant tik 
finansiniais rodikliais. Strategijos formulavimas ir įgyvendinimo priežiūra, taip  pat nuolatinio tobulėjimo rodiklių 
stebėsena. Įmonės valdymo ir komandinio darbo skaitmenizacija per bendradarbiavimo įrankius.

Nerijus Datkūnas,
įmonių valdymo profesionalas, strategijos, bendrovių valdysenos ir įmonių finansų konsultantas, lektorius - UAB „Finance United“ 
partneris. Nerijus 9-erius metus vadovavo „Omnitel“ finansams, iki tol 8-erius metus ėjo finansų vadovo pareigas „Utenos trikotaže“. Turi 
virš 10 metų valdybos nario patirties įvairiose valdybose. Finansų analitikų asociacijos valdybos narys. 

14:30 – 14:50 AR PASLAUGŲ CENTRAI TURI ATEITĮ? UAB „FESTO“ PASLAUGŲ CENTRO PATIRTIS 
SKAITMENIZUOJANT APSKAITOS PROCESUS. ATEITIES PERSPEKTYVOS
Procesų optimizavimas iš „Festo global“ perspektyvos. Sėkmingos patirtys ir iššūkiai. Kas laukia paslaugų centrų 
ateityje, kaip transformuosis reikalingos kompetencijos šiame sparčiai besivystančiame skaitmenizavimo amžiuje.

Raimonda Jankauskienė, FCCA
UAB „Festo“ Finansų ir administravimo padalinio vadovė  Turi 17 metų patirtį  tarptautinėse audito kompanijose dirbant prie audito 
projektų finansų, gamybos ir paslaugų sektoriuose. Dalyvauja verslo sistemų diegimo, mokymų ir konsultacijų finansų ir mokestinių 
klausimų projektuose. 

GENERALINIAI RĖMĖJAI: RĖMĖJAI: PARTNERIS:

12:40 – 13:00 PANELINĖ DISKUSIJA

13:30 – 14:00 PERTRAUKA

Simonas Krėpšta,
Lietuvos banko valdybos narys

11:40 – 12:00 LIETUVOS FINANSŲ SISTEMOS IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS PANDEMIJOS LAIKOTARPIU 

Pandemijos metu Lietuvos ekonomika ir finansų sistema demonstruoja išskirtinį atsparumą. Koks gali būti tikėtinas 
pandemijos poveikis šalies finansų sistemai vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu: ar pozityvios tendencijos neslepia 
besikaupiančių rizikų, ar esame pasirengę atlaikyti užsitęsusią pandemiją, kokiems naujiems iššūkiams turime pradėti 
ruoštis jau šiandieną?

Tradiciniai ūkinės veiklos būdai, finansavimo šaltiniai ir strategijos privalo prisitaikyti prie pakitusios realybės ir naujų 
globalių transformacijos prioritetų. Kokie  verslui aktualūs struktūriniai pokyčiai vyksta nacionalinėje ir Europos 
Sąjungos darbotvarkėje? Ar šalies institucijos turi pakankamai įrankių ir finansų, kurie įgalintų visuomenę ir verslą 
transformuotis į solidarų, atsparų krizėms ir aukštą pridėtinę vertę kuriantį vienetą?

12:00 – 12:20 AR PASINAUDOSIME GALIMYBĖMIS REALIZUOTI LIETUVOS TRANSFORMACIJĄ Į AUKŠTESNĖS 
PRIDĖTINĖS VERTĖS EKONOMIKĄ?

Vaida Česnulevičiūtė,
LR Finansų ministerijos viceministrė




