
 

VIEŠOJI ĮSTAIGA 
VAKARŲ LIETUVOS VERSLO KOLEGIJA 

Tarptautinė mokslinė–metodinė konferencija 

Regioninės problemos: ekonomika, vadyba, technologijos 

R E Z O L I U C I J A  

2006 m. spalio 27 d. 

2006 m. spalio 27 d. VšĮ Vakarų Lietuvos verslo kolegijoje trečiąkart įvyko tradicinė 
Tarptautinė mokslinė-metodinė konferencija „Regioninės problemos: ekonomika, vadyba, techno-
logijos“, kurios metu buvo naudojamos trys kalbos – lietuvių, anglų, rusų. 

Konferencijos tikslas – skatinti Vakarų Lietuvos regiono ir užsienio valstybių bendradarbiavi-
mą, sprendžiant regionines problemas, skatinti mokslinę veiklą, supažindinti dalyvius su egzistuo-
jančiomis problemomis bei pasiekimais, o taip pat siūlyti idėjas ir problemų sprendimų būdus. 

Konferencijos tematika ir pateikti tyrimų rezultatai apėmė daug regioninių problemų įvairiose 
srityse ir tolygiai pasiskirstė į keturias sekcijas. Atskirose sekcijose skaityti pranešimai pateikė 
naujų idėjų, pasiūlymų, kurie kėlė klausytojų susidomėjimą bei diskusijas. 

Sekcijos Pavadinimas 
Pranešimų skaičius 

Bendras/Skaityti 

 Plenarinis posėdis 8/8 
1. SEKCIJA Žmogiškieji ištekliai 13/10 
2. SEKCIJA Gamybinis sektorius: verslas, pramonė, žemės 

ūkis ir kaimo plėtra 
12/10 

3. SEKCIJA Technologijos 12/10 
4. SEKCIJA Gyvenimo kokybė ir viešosios paslaugos. 

Rekreacija ir turizmas 
10/4 

Viso 55/42 

Dalis konferencijos dalyvių negalėjo nedalyvavo. Jiems atvykti ir pristatyti savo pranešimus 
sutrukdė ligos ir nenumatyti darbai, todėl trečioji ir ketvirtoji sekcijos buvo sujungtos į vieną. 

Konferencijoje dalyvavo apie 100 žmonių – pranešimų autoriai, svečiai ir klausytojai iš visų 
Lietuvos universitetų, kolegijų, verslo įmonių, kitų institucijų atstovai bei kolegijos dėstytojai ir 
studentai. Sveikinimo žodį tarusi Klaipėdos vicemerė Audronė Daujotienė pasidžiaugė, kad 
konferencija tapo tradicinė. Plenarinį posėdį pradėjo Lietuvos Respublikos Ūkio Ministerijos 
sekretorė Lina Domarkienė įdomiu ir daugumai aktualiu pranešimu apie Lietuvos ekonomikos 
konkurencingumo didinimo galimybes globalizacijos sąlygomis. Išvardinti konkurencingumo 
augimą įtakojantys faktoriai, technologinę pažangą skatinantys veiksniai, viešojo sektoriaus 
efektyvumo didinimo priemonės susilaukė didelio dėmesio ir diskusijų. L. Domarkienė džiaugėsi, 
kad kolegija organizuoja tokio aukšto lygio konferenciją ir pabrėžė, kad būtų gerai, jog tokios 
konferencijos vyktų dažniau ir turėtų balsą. 



Profesorius Vilius Židonis papasakojo, kaip galima taupyti ir kurti šilumą be dūmų. Svečias iš 
Olandijos Piet van den Boom kalbėjo apie institucijų bendradarbiavimą, pateikė pastebėtus 
Olandijos ir mūsų šalies skirtumus, išskyrė tris problemų sprendimo veiksnius: išradingumą, 
bendravimą ir kultūrą. Надежда Габовда iš Kaliningrado pateikė kelis bankininkystės problemų 
aspektus Rusijoje. Docentas Raimundas Vaitiekūnas kalbėjo apie Vakarų Lietuvos regiono 
konkurencingumo skatinimo potencialą, mechanizmus ir perspektyvas. Pranešė apie tai, kad yra 
išskirtas fondas įdomiems diplominiams darbams skatinti, paskelbtas žaidimas „Inovacijų 
visuomenė“. Perspektyvos numatomos naujoje nišoje jūrine tematika, skatinama sudaryti 
strateginius planus, maksimaliai išnaudoti resursus, jūrą. Klaipėdos miesto produktyvius 
žmogiškuosius išteklius žinių visuomenei nagrinėjo doc. dr. Stasys Paulauskas. Siūloma diegti 
naujas technologijas, kurti ir įgyvendinti naujoves, atskirti ir specializuoti valdžias, funkcijas. Apie 
valstybės valdymą globalizacijos sąlygomis kalbėjo prof. habil. dr. Antanas Makštutis. Jo nuomone, 
Lietuva turi viską, ką turi kiekviena valstybė, tačiau mums trukdo neefektyvus valdymas. Veiklą 
Lietuvoje A. Makštutis vertina labai prastai, o V. Židonis ją laiko neprotinga. 

Konferencijoje dalyvavo ir straipsnius leidybai pateikė Vakarų Lietuvos verslo kolegijos 
užsienio partnerių atstovai: 

• Piet van den Boom – Fontys University of Applied Sciences - School of 
Communications – Eindhove (Netherlands); 

• Надежда Габовда – Калининградский бизнес-колледж (Калининград); 
• Lasse Bergroth – Turku University (Finland); 
• Jörg Dixkens ir Stefan Ganser – Heinz Nixdorf Berufskolleg in Essen (Germany); 
• Nathan Hall – Taylor University College (Canada). 

Išleistas 9-asis, tarptautinei mokslinei konferencijai skirtas, mokslo tiriamųjų darbų žurnalas 
„Vadyba“ (150 vnt.), kuriame publikuojami 50 konferencijos dalyvių pranešimai. 

 
 

Rezoliucijai pritarė visi konferencijos dalyviai 


