
SKAIDRAUS  IR ATSAKI NGO  

VERSLO DIENA KAUNE 
 

Aukšti verslo etikos standartai, skaidrumu ir sąžiningumu grįsti dalykiniai santykiai su darbuotojais, klientais, 

partneriais ir valstybe – ar šiandien tai kasdienybė ar išimtis? 

Kviečiame verslo, viešojo sektoriaus, švietimo įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų atstovus į skaidraus ir atsakingo 

verslo dieną Kaune. Renginio metu išgirsime, kokia yra tarptautinio ir vietos verslo praktika skatinant skaidraus ir 

atsakingumo kultūrą, kaip tai padeda didinti įmonių konkurencinį pranašumą ir kokių iššūkių kelia. Susipažinsime su 

skaidraus verslo situacija Kauno regione. Ieškosime atsakymų, kaip valstybės įstaigos galėtų efektyviai bendradarbiauti 

su verslu siekiant kurti etišką ir skaidrią verslo aplinką šiame regione. Taip pat diskutuosime su viešųjų paslaugų įstaigų 

vadovais – kas lemia etišką visuomenės elgesį ir kokią įtaką viešųjų paslaugų teikimui daro skaidrumas.   

Lauksime Jūsų vasario 11 d. 13.30 val. Kauno miesto savivaldybėje (Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas). 

  

 

 

 

 

 

13:30 –14:00 Dalyvių atvykimas ir pasitikimo kava 
 

14.00 – 14:10 Sveikinimo žodis 
Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras (l.p.) 
Rūta Skyrienė, iniciatyvos „Baltoji banga“ Tarybos pirmininkė 
 

14:10 – 14:40 Šešėlinė ekonomika ir korupcija – kas (ne) veikia Lietuvoje? 
Liudas Jurkonis, tarptautinis ekspertas, EY Baltic, neteisėtų veiksmų tyrimų ir prevencijos paslaugų vadovas 
Baltijos šalims, Investors‘ Forum verslo etikos grupės vadovas 
 

14.40 – 16:00 Diskusija. Skaidraus verslo praktika Lietuvoje ir Kauno regione: valstybinių institucijų ir verslo 
bendradarbiavimas 
Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto meras (l.p) 
Valerijus Makūnas, Kauno rajono meras  
Mindaugas Petras Balaišaitis, Valstybinė darbo inspekcija Kauno skyriaus vedėjas – vyriausiasis darbo 
inspektorius  
Jonas Guzavičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas, Kauno krašto pramonininkų ir 
darbdavių asociacijos prezidentas, UAB „Kauno liftai“ generalinis direktorius   
Rūta Skyrienė, iniciatyvos „Baltoji banga“ Tarybos pirmininkė, Investors‘ Forum vykdomoji direktorė 
Judita Stankienė, Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė 
Romas Zenka, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotojas  
Benjaminas Žemaitis, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas  
 

16:00 – 17:00 Diksusija. Šešėlinės ekonomikos ir korupcijos pasekmės: kas laimi? 
Moderuoja: Prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė, Kauno technologijų universiteto Socialinės atsakomybės 
tyrimų centro direktorė 
Stanislovas Milašius, Kovo 11-osios gimnazijos direktorius 
Darius Pliavga, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas 
Kauno sveikatos priežiūros įstaigos atstovas 
 

17:00 – 18:00 Renginio uždarymas ir neformalus bendravimas 

REGISTRACIJA: spauskite čia 

Daugiau: www.baltojibanga.lt 

Kontaktai: 

Andželika Rusteikienė 

Iniciatyvos „Baltoji banga“ vadovė 

Tel. +37062457394 

El. p. andzelika@investorsforum.lt 

 

http://apklausa.lt/f/registracija-i-skaidrumo-diena-kaune-ca77v43/answers/new.fullpage

