VERSLAS SU ISLAMO PASAULIU:
galimybės, iššūkiai ir patirtis
Konferencija 2014 m. lapkričio 19 d.
LR ŽŪM Konferencijų salė
2 aukštas
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
tel. +370 5 239 11 11

UAB „Talentų namai" įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą Valstybės tarnybos departamento
direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 27V-152 „Dėl Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 2
d. įsakymo Nr. 27V-2 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo" pakeitimo" (TAR, 2014-08-28,
Nr. 11385).
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Kviečiame dalyvauti konferencijoje „VERSLAS SU ISLAMO PASAULIU: galimybės, iššūkiai ir patirtis“.

Konferencija skirta maisto, kosmetikos ir higienos priemonių pramonės, viešbučių ir maitinimo paslaugų
sektoriaus atstovams.
Įvairių šaltinių duomenimis bendra Halal* produktų (maisto, parfumerijos ir kosmetikos, medikamentų,
paslaugų ir kt.) rinka sudaro apie 1000 mlrd. JAV dolerių ir yra ~20 kartų didesnė nei Lietuvos 2013 m. BVP.

Renginio tikslas - skatinti suinteresuotų verslo šakų plėtrą ir suteikti realių žinių, kaip prarastos rytų
regiono rinkos gali būti kompensuojamos orientuojantis į islamiškąjį vartotojų pasaulį.

Konferencijos dalyviai gaus informacijos ir praktinių žinių apie Halal verslą, Halal sertifikavimo reikšmę ir
atsiveriančias rinkas, reikalavimus kokybės užtikrinimui, gamybos procesų reorganizavimą, paslaugų
sektoriaus ypatumus, tinkamą pasiruošimą sertifikavimui, eksporto kryptis ir būdus. Susitikus su skirtingų
sričių specialistais, pranešėjais bus galimybė tiesiogiai kelti klausimus ir gauti atsakymus, pasitarti apie
gamintojų, augintojų, eksportuotojų bei paslaugų teikėjų interesų, tikslų ir galimybių suderinimą.
Pagrindinės konferencijos temos:
 Halal samprata globaliame versle,
 Religinis-etninis kokybės reglamentavimas,
 Halal sertifikavimo procedūra,
 Gamybos procesas jo modifikavimas,
 Naujos eksporto rinkos ir galimybės,
 Lietuvos gamintojų patirtis.
Data:

2014 m. lapkričio 19 d.

Laikas:

9:00 – 16:00

Vieta:

LR ŽŪM Konferencijų salė, 2 aukštas, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius, tel. +370 5 239 11 11

Registracija:

www.kryptys.lt , www.apertum.lt , tel.: +37062613358, el. p. apertum@apertum.lt

Dalyvio konferencijos mokestis: 440 LTL (127 EUR) be PVM.
Registruojant 2 ir daugiau žmonių iš vienos įmonės, kaina 400 LTL (116 EUR) be PVM.
Po lapkričio 10 d. - 490 LTL (142 EUR) be PVM.
* Halal (arab. ح الل, ḥalāl, halaal | „leistinas“) – arabų kalboje apibrėžia viską, kas tinka islamo religijai. 1 Halal sertifikatas reiškia, kad produktas neprieštarauja Islamo įstatymams ir yra
leidžiamas vartoti. Tai pats svarbiausias maisto sertifikatas musulmoniškose šalyse. Šis sertifikatas galioja visose musulmoniškose ir arabų šalyse bei Europos ir kitų šalių musulmonų
bendruomenėse.2 Pastaruoju metu Halal pradeda sparčiai plėstis ir skverbtis į paslaugų sferą – Halal arba islamišką bankininkystę, užstatų ir įsipareigojimų sandorius, keliones ir turizmą,
tiekimo grandines ir logistiką, maisto paslaugas, ugdymą bei mokymus ir kitas sritis.3 1http://lt.wikipedia.org/wiki/Halal 2http://islamasvisiems.lt/chalal-islamiski-produktai-ir-paslaugos/
3http://www.kv.ef.vu.lt/wp-content/uploads/2010/10/STRAIPSNIS-Halal_kokybe_Ruzev_Zil_vetainei.pdf
** Surimi – kruopščiai išvalyta ir nukaulinta žuviena, sutrinta iki pastos konsistencijos, iš kurios pašalinti riebalai. Kitaip tariant, tai žuvų baltymų koncentratas, gaminamas dažniausiai iš
baltųjų žuvų – jūros lydekų, menkių ir kitų. 1http://vmvt.lt/lt/as/vartotojas/maisto.produktai/zuvis.ir.jos.produktai/surimi.produktai/
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PROGRAMA:

9:00-9:30
Registracija, kava
Moderuoja Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijos direktorius Giedrius Bagušinskas
9:30-9:50
Žemės Ūkio Ministerijos pranešimas
9:50-10:40 Halal verslo ir produktų kokybės ypatumai: pasaulinė patirtis ir Lietuvos galimybės
VU EF Kokybės vadybos magistro programos vadovas prof. habil. dr. Juozas Ruževičius
10:40-11:10 Islamo religijos reikalavimai vartojimui. Produktų ir paslaugų sertifikavimo
galimybės Lietuvoje.
Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro - Muftiato valdybos pirmininkas, muftijus
Romas Jakubauskas
11:10-11:30 ES teisės aktai ir jų įgyvendinimas produktams susijusiems su Halal
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos skyriaus vedėjas
Deividas Kliučinskas
11:30-12:00 Ką įmonei reiškia sertifikuotis pagal Halal?
"KG Group" Kokybės vadybos sistemos specialistė Irena Škėrytė
12:00- 13:00 Pietūs
13:00-13:30 Ką duoda Halal sertifikatas surimi** produktams ir kaip jį gauti?
UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ VIČIŪNAI GROUP Kokybės vadovė
Jolanta Remeikienė
13:30-14:10 Galimybės ir kliūtys Lietuvos verslui aljanso "Gulf Cooperation Countries" (GCC)
šalyse.
Steponkus&Co FM AB valdybos pirmininkas Giedrius Steponkus
14:10- 14:40 Bendradarbiavimo su Arabų kraštais kultūriniai ypatumai
"In Actio" Kultūros centro Prezidentas Andrius Bečys
14:40-15:30 Lietuvos mėsos gamintojų dabartinė padėtis ir ateities vizija
Diskusija su verslininku valdančiu įmones „Lietuviška mėsa“, „Aubrakas“, „Jonikų
ūkis“ Vidmantu Jonika. Veda Giedrius Bagušinskas.
15:30-16:00 Kontaktų mugė
LEKTORIAI:
Giedrius
Bagušinskas
Lietuvos maisto
eksportuotojų
asociacijos
(LitMEA)
direktorius
LitMEA sudaro maisto pramonės
įmonės, atstovaujančios atskirus
pramonės sektorius, vidaus ir
užsienio rinkose nelaikančios viena
kitos savo tiesioginiais konkurentais
bei matančios galimybes tarpusavio
pasitikėjimui ir bendradarbiavimui.

Juozas Ruževičius
Prof. habil. dr.,
VU EF Kokybės
vadybos
magistro
programos
vadovas
VU EF Vadybos katedros vedėjas,
profesorius, daugelio mokslinių
straipsnių nagrinėjančių etninio
religinio kokybės reglamentavimo
temą autorius.

Romas Jakubauskas
Lietuvos musulmonų
sunitų dvasinio centro
- Muftiato valdybos
pirmininkas, muftijus

Musulmonų dvasininkas — teisės
(šariato) ir teologijos žinovas, teisėjo
arba privataus asmens prašymu
duodantis oficialų raštišką sprendimą
su islamu susijusiais valstybinio ir
privataus gyvenimo klausimais.
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Vidmantas Jonika

Irena Škėrytė

Jolanta Remeikienė

Verslininkas,
valdantis įmones
„Lietuviška mėsa“,
„Aubrakas“,
„Jonikų ūkis“

"KG
Group"
Kokybės
vadybos
sistemos
specialistė

UAB „Plungės
kooperatinė
prekyba“ VIČIŪNAI
GROUP Kokybės
vadovė

Yra subūręs tarptautinį kooperatyvą,
augina, supirkinėja mėsinių veislių
bulius ir realizuoja aukštos kokybės
jautieną ne tik Lietuvoje, bet ir už jos
ribų.

Lietuvos
sveikatos
mokslų
universiteto (LSMU) - Veterinarinės
maisto saugos bakalaurė, nuo 2012
studijuoja
Bioverslo
vadybos
magistrantūroje. Turi
praktinės
patirties maisto gamybos įmonės
kokybės vadybos srityje bei
koordinuojant įmonės sertifikavimą
pagal Halal.

Giedrius Steponkus

Andrius Bečys

Turi ilgametės patirties kokybės srityje,
dirbo Valstybinėje kokybės inspekcijoje,
Valstybinėje Maisto ir veterinarijos
tarnyboje, o nuo 2002 metų dirba UAB
“Plungės kooperatinė prekyba”. Pradėjo
technologės pozicijoje, vėliau tapo vyr.
technologe. Pastaruosius 3 metus eina
kokybės vadovės pareigas.

Deividas Kliučinskas

Steponkus&Co FM
AB valdybos
pirmininkas,
direktorius, finansų
makleris

"In Actio"
Kultūros centro
prezidentas

Veterinarijos
sanitarijos skyriaus
vedėjas-valstybinis
veterinarijos
inspektorius

2011-2012 m. koordinavo „Įmonių
grupių
eksporto
iniciatyvos“
įgyvendinimą
Arabų
šalyse,
priklausančiose GCC aljansui. 2012 2013 m. dirbo VšĮ „Versli Lietuva“
atstovu
Jungtiniuose
Arabų
Emyratuose. Šiuo metu konsultuoja
įmones, siekiančias įsitvirtinti Arabų
rinkose, ypač GCC šalyse.

Nuo 2004 m.
rengia įvairius
kultūrinius socialinius projektus,
bendradarbiaujant su Aleksandrijos
Biblioteka (Egiptas) ir Lietuvos Anna
Lindh Fondo tinklu. Surengtos Arabų
Kultūros dienos 2010, 2012, 2014
metais. Nuo 2012 bendradarbiauja
su Aleksandrijos Biblioteka atidarant
pirmąją arabų biblioteką Baltijos
šalyse.

Atstovauja VMVT, kurios misija yra
įgyvendinti rinkai tiekiamo maisto
saugos ir kokybės, ženklinimo, gyvūnų
sveikatingumo ir gerovės, ženklinimo ir
registravimo sričių valstybės politiką,
saugoti ir ginti vartotojų teises maisto ir
su maistu susijusių paslaugų teikimo
srityse.

Tikime, jog šis renginys paskatins Lietuvos gamintojus ir paslaugų teikėjus išnaudoti visas galimybes plečiant
verslą, įsitvirtinant naujose alternatyviose rinkose, išnaudojant LR Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo
pakeitimo teikiamas galimybes.
Pagarbiai,
APERTUM, UAB
Dominikonų 5, LT-01131 Vilnius
Įmonės kodas: 303361934
PVM mok. kodas: LT100008793112
Sąskaita DNB Banke, AB: IBAN - LT334010051002094226
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