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PROGRAMA* 

Dalyvilj registracija, rytine kava. 

1. lianginis iodis.
 
(Saulius Pridotkas, Asociacijos "Apsaugos verslo grupe" prezidentas).
 

2. VMI prie LR Finanslj Ministerijos atstovlj tema: AVG asocijuot4 imoni4 bendradarbiavimas su LR
 
VMI siekiant uitikrinti skaidr4 mokesci4 mokejimq apsaugos versle.
 
(Vale Kulvinskiene, VMI prie LR FM Kontroles departamento direktore).
 

3. Policijos departamento prie LR VRM atstovlj tema: asmens ir turto veiklos teisinis
 
reglamentavimas, teisinio reglamentavimo trOkumai bei numatomi pakeitimai, policijos vykdoma
 
saugos tarnyb4 ir padalini4 kontrc!l3, bei asmens ir turto veiklos statistiniai duomenys.
 
(Audrius C;upala, Policijos departamento prie LR VRM Viesosios policijos valdybos Licencijavimo
 
skyriaus virsininkas).
 

4. Latvijos saugos asociacijos atstovlj pranesimai temomis: saugos specialist4 kvalifikacijos
 
sistema (Giuntars Loba, Visuomenes saugumo konsultacines tarybos prie LV VRM darbo grupes
 
vadovas); apsaugos verslo situacija Latvijoje (Janis Zeps, Latvijos LDBA asociacijos prezidentas).
 

Kavos pertrauka
 

5. Estijos saugos asociacijos tema: apsaugos verslo situacija Estijoje.
 
(Kaupo Kuusik, Estijos apsaugos asociacijos prezidentas).
 

6. Confederation of European Security Services (CoESS) pristatymas.
 
(Leen Van Sand, CoESS atsakingoji sekretore).
 

Pietlj pertrauka.
 

7. Konkurso "METl" GAMINYS 2011" nugaletojo paskelbimas, apdovanojimai.
 
(SvajOnas Bemotas, konkurso vertinimo komisijos pirmininkas).
 

8. Priesgaisrines apsaugos ir gelbejimo departamento prie VRM atstovlj tema: sios dienos
 
aktualijos gaisrines saugos iniinerini4 sistem4 projelctavimo, irengimo ir prieziOros srityse.
 
(Vincas Sasnauskas, Departamento Valstybines priesgaisrines prieiiOros valdybos Prevencijos
 
organizavimo skyriaus vyresnysnis specialistas).
 

9. Lietuvos draudiklj asociacijos tema: sios dienos aktualijos draudimo rinkoje valdant draudimo
 
rizikas.
 
(Andrius Romanovskis, Lietuvos draudik4 asociacijos direktorius).
 

10. "How much the fish". (Valdemaras Narkovicius, UAB "Sareme"). 

11. Privalomlj teises aktlj apsaugos srityje vykdymas.
 
(Vytautas $aikus, UAB HFizines apsaugos centras").
 

12. Lietuvos apsaugos darbuot<>jlj asociacijos (LADA) tema: profesine kompetencija ir jos
 
ugdymas. (Olegas Sitnikovas, LADA asociacijos prezidentas).
 

13. Baigiamasis iodis
 
(Saulius Pridotkas, Asociacijos "Apsaugos verslo grupe" prezidentas).
 

Fursetas. IspOdiiai ir diskusijos tarp konferencijos dalyviq 
"Konferencijos organizatoriai pasilieka leisEf keisti ir/ar papildyti programq 


