Forumas „Lietuvos demografinė politika ir sprendimai“
2019 m. balandžio 16 d., 10 val.
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka (Trakų g. 10, Vilnius)
Globalizacijos sąlygomis konkurencija tapo ypač
aktuali ne tik tarp įmonių, bet ir tarp valstybių, nes
konkurencinės kovos laimėjimas sudaro prielaidas
nacionalinių interesų įgyvendinimui, piliečių
gerovės kilimui. Todėl labai svarbu, kad valstybė
kuo efektyviau spręstų tokias aktualias mūsų
ekonomikai problemas, kaip konkurencingumo
didinimas, valstybės finansų ir infrastruktūros
optimizavimas, švietimo ir mokslo bei inovacijų ir
technologijų plėtra. Visi šie klausimai neatsiejami
nuo vienos skaudžiausių šiandienos problemų –
demografijos ir migracijos, užimtumo ir takoskyros

tarp esamų kompetencijų ir specialistų paklausos –
sprendimo.
Lietuvoje šiuo metu gyvena 2,794 mln. žmonių –
14,9 tūkst. mažiau nei praėjusiais metais, darbingo
amžiaus žmonių skaičius taip pat mažėja.
Prognozuojama, kad dirbančiųjų pramonėje šiemet
sumažės 3,6 tūkst., tačiau pramonės sektorius
yra vienas sparčiausiai augančių, kuriame laisvų
darbo vietų skaičius nuosekliai didėja ir jaučiamas
didelis kvalifikuotų darbuotojų poreikis. Šioje srityje
būtinas kompleksinis problemos sprendimas.

Programa
9.30–10.00 val.

Registracija

10.00–10.10 val.

Sveikinimo žodis
Linas Kukuraitis, socialinės apsaugos ir darbo ministras

10.10–10.35 val.

Lietuvos demografinės tendencijos iki 2030 m.
Prof. Boguslavas Gruževskis, Darbo rinkos tyrimų instituto vadovas

10.35–11.00 val.

Būtini demografiniai ir migracijos sprendimai ekonomikos augimo tempui išlaikyti
Robertas Dargis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas

11.00–11.25 val.

Neekonominės lietuvių migracijos aplinkybės
Dr. Dainius Genys, Vytauto Didžiojo universiteto sociologas (laukiama
patvirtinimo)

11.25–11.50 val.

Žmogiškųjų išteklių planavimas valstybėje – šiandienos situacija
Dr. Giedrius Viliūnas, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA)
direktorius

11.50–12.15 val.

Darbo rinkos tendencijos 2014–2019 m. Kur investuojame perkvalifikuodami
nedirbančius asmenis?
Ligita Valalytė, Užimtumo tarnybos direktorė

12.15–12.40 val.

Trečiųjų šalių piliečių įdarbinimas ES valstybėse – EK vizija
Europos Komisija (laukiama patvirtinimo)

12.40–13.05 val.

Investuotojų prioritetiniai sektoriai. Ar reikalingi darbuotojai iš užsienio?
Mantas Katinas, „Investuok Lietuvoje“ direktorius

13.05–13.40 val.

Migrantai darbo rinkoje – užsienio valstybių patirtis
Vytauto Didžiojo universiteto Demografinių tyrimų centras (laukiama patvirtinimo)

13.40–14.05 val.

Savivaldos vaidmuo didinant gyventojų skaičių
Vitalijus Mitrofanovas, Akmenės rajono meras

14.05–14.15 val.

Apibendrinimas
Forumo moderatorius Audrius Matonis

