Prasmingos

investicijos
į žmogų

Mielieji bičiuliai! Artėjančių Velykų proga linkime įkvepiančių pavasario spalvų,
nuoširdaus džiaugsmo, trykštančios gyvybės ir energijos!

Baltistikos entuziastai iš viso pasaulio
savo patirtimi dalijosi tarptautinėje
mokslinėje konferencijoje
Užsienio baltistikos centrų atstovai
2017 m. balandžio 6–7 d. savo patirtimi dalijosi tarptautinėje mokslinėje
konferencijoje „Lituanistika (baltistika)
šiuolaikiniuose ugdymo procesuose“.
Konferencija surengta pradedant Europos socialinio fondo finansuojamą
projektą „Užsienio baltistikos centrų ir
Lietuvos mokslo ir studijų institucijų
bendradarbiavimo skatinimas“.
Į konferenciją susirinko atstovai iš visų
projekte dalyvaujančių užsienio baltistikos centrų, esančių Prancūzijos, Gruzijos, Švedijos, Italijos, Lenkijos, Latvijos,
Estijos, Rusijos, Baltarusijos, Vokietijos,
JAV ir kitų šalių universitetuose, ku-

riuose dėstoma lietuvių kalba ir kultūra,
vykdomi baltistikos tyrinėjimai. Renginyje taip pat dalyvavo ambasadoriai,
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos, Europos socialinio fondo
agentūros atstovai, beveik visų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų vadovai, dėstytojai, mokslininkai tyrėjai, kiti
svečiai.
Baltistikos entuziastai diskutavo apie
lituanistinio ugdymo užsienyje didak-

Maisto papildų rinka Lietuvoje itin konkurencinga, nes joje veikia ne tik pasaulyje gerai žinomi prekės ženklai, bet
ir vietiniai gamintojai. Gamintojų skaičiuojama iki 120, o prekės ženklų iki
keleto tūkstančių, todėl vis aktualesnis
tampa išskirtinių, inovatyvių produktų
pasiūlymas vartotojams. Siekiant išlaikyti maisto papildų rinkos lyderio pozicijas, vis aštrėjant konkurencinei aplinkai, prekės ženklo žinomumo ir kokybės
standartų užtikrinimo priemonių nebepakanka. Būtina kurti produktus, kurie
turėtų unikalių savybių.

Daugiau nei 168 tūkstančiai labiausiai
skurstančių Lietuvos gyventojų balandžio mėnesį gaus antrąją šiais metais
paramą maisto produktais, kuri, tikimasi, palengvins šių žmonių gyvenimo
sąlygas ir buitį. Antrojo dalinimo metu
gyventojus pasieks 9 rūšių maisto produktai, tarp kurių miltai, cukrus, plikyti
ryžiai, trijų grūdų kruopos, aliejus, vištienos konservai, kondensuotas pienas,
sausi pusryčiai ir konservuota daržovių
sriuba.

Su konferencijos tezėmis galite susipažinti čia.

UAB „Aconitum“ yra viena iš maisto papildų rinkos lyderių Lietuvoje, jau daugiau nei 15 metų sėkmingai plėtojanti
gamybos ir pardavimų veiklą maisto papildų, homeopatinių, nereceptinių ir receptinių vaistų srityje. Įmonės sėkmės
prielaida – investicijos į inovacijas siekiant į rinką nuolat pateikti pačios įmonės sukurtų naujų produktų. Europos
socialinio fondo investicijos įgyvendinant projektą „Inovaciniai mokymai
farmacinės įmonės tyrėjams“, suteiks
galimybę įmonės darbuotojams užsienyje gilinti žinias pagrindinėse trijose
mokymo programos dalyse: inovatyvių
produktų plėtra ir naujų technologijų
taikymas, produkto inovacijų diegimas,
inovacijų taikymas ir produktų komercializavimas. Planuojama, kad projekto metu kvalifikaciją kels devyni UAB
„Aconitum“ darbuotojai.

Įmonės sėkmės prielaida – investicijos
į inovacijas

Vyksta antrasis maisto produktų paketų
dalinimas Lietuvos
gyventojams

tines, kultūrines, socialines aktualijas,
pristatė centruose vykdomus moksliniai tyrimus, jų perspektyvas, kalbėjo
apie studijų būklę, lūkesčius, bendradarbiavimo pradedamame projekte galimybes, taip pat apie bendradarbiavimo
su Lietuvos mokslo ir studijų institucijų
dėstytojais bei tyrėjais plėtrą.

Daugiau apie UAB „Aconitum“ kviečiame skaityti čia.

Maisto produktus 2017 m. gali gauti tie
gyventojai, kurių vidutinės mėnesinės
pajamos neviršija 1,5 Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų
(VRP) dydžio per mėnesį (102 Eur). Esant
objektyvioms priežastims, savivaldybių
administracijos nustatyta tvarka, parama gali būti skiriama ir kitais atvejais
(tačiau asmens pajamos negali viršyti 2
VRP dydžių per mėnesį).
Pirmojo dalinimo metu, kuris vyko šių
metų vasario mėnesį, daugiau nei 137
tūkstančius gyventojų jau pasiekė 7 rūšių maisto produktai, tarp kurių makaronai, grikių kruopos, kiaulienos konservai, konservuotų daržovių sriuba,
konservuotos pupelės, avižiniai sausainiai ir greito paruošimo avižų košė.
Plačiau apie tai kviečiame skaityti čia.

