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Plastikų pramonėje dirba apie 25 metus. Teko vadovauti
įmonėms visuose plastikų segmentuose – ir pakuočių, ir
techninių plastikų ar elektros komponentų, pagal gamybos
būdą gerai išmano injekcinį liejimą, ekstruziją, perdirbimą. Šią
pramonę teko gerai pažinti nuo gamyklos pastatymo iki
užauginimo. Plastikas ir žiedinė ekonomika Rimantui yra ir
darbas, ir hobis. Atstovauja LINPRA ir plastikų pramonei
Europinėse struktūrose EUPC ir ECP4, aktyviai dalyvauja ES
reglamentų bendrakūrime kartu su kitomis EUPC šalimis
narėmis. Kompetencijos ir siekiai: burti, stiprinti Lietuvos
plastikų pramonę, auginti kompetencijas ir pritraukti daugiau
narių į LINPRA. Keistis gerąja praktika ir kelti plastikų
pramonės lygį, didinti Lietuvos gamintojų konkurencingumą.
Populiarinti žiedinės ekonomikos iniciatyvas ir priemones,
plastikų perdirbimą ir antrinį panaudojimą.

Rimantas Damanskis,
Pack-Klaipėda UAB,
Vykdomasis direktorius

Akademinėje bendruomenėje dirba daugiau nei 12 metų. Nuo
2021 metų rugsėjo 1 dienos pradėjo eiti mechanikos fakulteto
dekano pareigas. Prieš tai 5 metus dirbo prodekano
pareigose, buvo atsakingas už mokslo ir inovacijų plėtrą
fakultete. Nuo 2020 metų eina Lietuvos Standartizacijos
departamento LST TK 49 Liejininkystės pirmininko pareigas.
Pagrindinis siekis tapus prezidiumo nariu – aktyvinti veiklą
tarp verslo ir mokslo institucijų, gerinant jaunųjų inžinierių
rengimo kokybę atsižvelgiant į pramonės poreikius. Įtraukti
universiteto bendruomenės narius į naujų projektų rengimą,
dalyvavimą juose.

Justinas Gargasas,
Vilnius Tech
Mechanikos fakulteto
dekanas / docentas

Panevėžio krašto pramonininkų asociacijos prezidentas,
Lietuvos pramoninkų konfederacijos viceprezidentas ir vienas
iš dabartinio LINPRA prezidiumo narių. Pasisako už skaidrų,
kuriantį, atsakingą verslą. Tiki bendradarbiavimu ir
bendruomeniškumu. Vieni iš siekių ir veiklos krypčių –tvari
ekonomika, subalansuota regioninė politika. Tikisi prisidėti
prie to, kad LINPRA ir toliau išliktų lyderiaujanti, pažangi
Lietuvos asociacija.

Mantas Gudas,
Metalistas Group,
Valdybos pirmininkas

Atstovauja aukštųjų technologijų inžinierinei pramonei,
lazerių kūrimo ir gamybos įmonei. Turi didelę patirtį verslo
bendradarbiavimo su mokslo institucijomis srityje ir
mokslinių tyrimų vykdymo versle. Kaip verslo atstovas yra
paskirtas į Lietuvos Mokslo Tarybos Valdybos narius. Taip pat
yra Lietuvos Lazerių asociacijos, kolektyvinio LINPRA nario,
prezidiumo narys.

Kęstutis Jasiūnas,
Ekspla UAB, Vadovas

Dabartinis LINPRA Prezidentas, UAB „Arginta Engineering“
direktorius, UAB „Progressive business solutions“ valdybos
pirmininkas, „Turula Engineering“ Oy valdybos pirmininkas,
Baltijos automobilių komponentų klasterio BACC valdybos
pirmininkas, VšĮ „Versli Lietuva“ valdybos narys. Sukaupta
~20 metų patirtis inžinerinėje ir įrengimų gamybos
pramonėje, metalo, plastiko apdirbimo, elektronikos
komponentų sektoriuose. Aktyvi veikla plėtojant
bendradarbiavimą tarp Lietuvos įmonių. Konsultacijos įmonių
produkcijos eksporto klausimais. Aktyvus darbas su
gamybinėmis įmonėmis, pristatant tarptautinio
bendradarbiavimo galimybes bei Lietuvos inžinerinės
pramonės potencialą užsienio šalyse.

Tomas
Jaskelevičius,
Arginta Engineering
UAB, Direktorius

Elektronikos inžinierius, technologijos mokslų daktaras,
verslininkas, aukštųjų technologijų įmonių grupės „Elinta“
įkūrėjas ir vadovas. Inžinierius, kurio mokslinis kūrybinis
potencialas ir puikūs vadybiniai sugebėjimai išvystė Lietuvoje
pavyzdinę aukštųjų technologijų kūrimo bendrovę, sėkmingai
konkuruojančią tarptautinėje rinkoje ir garsinančią mūsų
kraštą.

Vytautas Jokužis,
Elinta UAB, Generalinis
direktorius

Turi 20 metų darbo patirties ypač greitai augančioje
gamykloje. Gerai išmano gamybos procesus, išmaniąją
pramonę (Pramonė 4.0), gamybinių įmonių valdymą. Siekia ir
toliau prisidėti prie LINPRA veiklos, skatinant ir padedant
vystytis inžinerinei pramonei Lietuvoje. Yra baigęs Chemijos
inžineriją KTU bei įmonių valdymo specializaciją taip pat KTU.

Mindaugas Jonuškis,
Novameta UAB,
Direktorius

Ilgametė darbo ir veiklos patirtis inžinierinės pramonės
sektoriuje. Dvi kadencijas ėjo LINPRA prezidento pareigas ir
yra motyvuotas ir toliau savo žiniomis ir patirtimi prisidėti prie
asociacijos veiklos, atstovauti narių interesams švietimo ir
tvaraus inžinerinio verslo vystymo srityse. Didelė
kompetencija švietimo sistemos srityje.

Gintautas Kvietkauskas,
Arginta Group UAB,
Direktorius

Galiu dalintis ilgamete vadovavimo patirtimi, pavyko išvystyti
aukštųjų technologijų kūrimo įmonę, kurios technologijos 60
% parduodamos į JAV rinką. „Mes gyvename iš to, ką
gauname, bet kuriame gyvenimą iš to, ką duodame“ V.
Čerčilis. Galiu dalintis patirtim dėl mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros, prototipų kūrimo ir gamybos,
inovacijų diegimo. Laimingam leidžia jaustis būtent
tobulėjimas.

Juozas Maksvytis,
Terekas UAB,
Generalinis direktorius

Atstovauja metalo apdirbimo sektoriaus įmonei, kurioje
intensyviai taikomos informacinės technologijos įmonės
gamybos procesuose ir jų valdyme. Nuolat tobulinasi procesų
organizavimo, paruošimo automatizacijai ir robotizavimui
klausimais. Turi ilgametę patirtį informacinių technologijų
taikymo gamyboje ir paslaugų teikime. Šia patirtimi siekia
dalintis su inžinerinės pramonės įmonių kolegomis.

Giedrius Nomeika,
LT Technologies UAB,
Generalinis direktorius

Ilgametis prezidiumo narys, atstovauja profesinio mokymo ir
darbo rinkos poreikių suderinimo sričiai. Prisidėjo prie
pameistrystės modelio koncepcijos parengimo ir pristatymo
LR Vyriausybei bei prie pameistrystės įgyvendinimo tvarkos
aprašo rengimo; yra įtrauktas į tarpinstitucinę darbo grupę dėl
kompetencijų vertinimo centrų bei kompetencijų vertinimo
sistemos kaitos gairių; dalyvavo eilėje renginių, diskusijų,
skleidė informaciją apie profesinio mokymo ir verslo bei
pramonės sąveiką. Sukūrė platų bendradarbiavimo tinklą su
sektoriaus įmonėmis diegiant pameistrystės mokymo formą,
inicijavo ir dešimtyje profesinio mokymo įstaigų pradėjo
realizuoti eksperimentą – profesinio mokymo programų
pritaikymą progimnazijas baigusiems (8 kl.) mokiniams.

Vytautas Petkūnas,
Visagino technologijos ir
verslo profesinio
mokymo centras,
Direktorius

Dabartinis LINPRA viceprezidentas, aktyvus LINPRA
bendruomenės narys, teikiantis įvairias iniciatyvas. Inžinerinė
pramonė yra ir turi būti Lietuvos eksporto variklis, sukuriantis
didelės pridėtinės vertės darbo vietas. HARJU ELEKTER UAB
100 % eksportuojanti elektrotechninių sistemų gamykla jau 3
metai paeiliui auga dvigubai (8 kartų augimas per 3 metus) ir
iki 2022 m. vėl padvigubės iki 60 mln. Eur.

Tomas Prūsas,
HARJU ELEKTER UAB,
Generalinis direktorius

Skatina inžinerinės pramonės įmonių bendradarbiavimą,
kviečia visas gamybines įmones aktyviai dalintis patirtimi,
kaip sektoriuje būtų galima dar labiau didinti darbo
efektyvumą ir inovacijų pritaikymą. Populiarina asociaciją ir
jos įmonių veiklą VGTU automobilių katedroje rengiamuose
mokymuose. Siekia aktyviai dalyvauti diskusijose su valdžios
institucijomis dėl inžinerinės pramonės įmonių veiklos
aplinkos gerinimo ir populiarinimo. Siekia kartu su mokslo
įstaigomis vystyti mokslinę tiriamąją veiklą, skatinant
artimesnį abiejų pusių bendradarbiavimą. Aktyviai
bendradarbiauja su profesinio rengimo mokyklomis, siekiant
kelti inžinerinių specialybių mokymo lygį ir efektyvumą.

Edvardas Radzevičius,
Altas komercinis
transportas UAB,
Generalinis direktorius

Penkiolikos metų patirtis mechanikos inžinerijos įmonėje
dirbant su svarbiausiais klientais, inžinerinės pramonės
lyderiais savo srityje. Turima patirtimi siekia pasidalinti bei ją
pagilinti atstovaudamas Kauno regionui LINPRA
organizacijoje.

Evaldas Rimša,
Baltec CNC
Technologies UAB,
Direktorius

Dirba vadovaujančiose gamybos įmonių pozicijose nuo 2007
metų. Nuolat domisi inovacijomis ir naujovėmis, gamybos
įmonių vystymosi tendencijomis. Gerai susipažinęs su
skaitmenizavimo ir automatizavimo teikiama nauda. Domisi
Lietuvos įmonių pasiekimais ir galimybėmis kuriant didesnės
pridėtinės vertės gaminius ar paslaugas. Turi ilgametę patirtį
verslo vystyme ir strategijos formavime diegiant į klientą
orientuotą darbo ir aptarnavimo kultūrą. Daug dėmesio skiria
vadovaujančios grandies vieningų tikslų nustatymui ir
motyvacijos kūrimui siekiant kuo didesnės naudos
investuotojams bei auginant pačios įmonės pelną ir jos vertę.

Darius Sakalauskas,
Artilux NMF UAB,
Generalinis direktorius

Vadovaujama įmonė gamina, montuoja ir aptarnauja
įrenginius bei kitą įrangą iš nerūdijančio plieno maisto
pramonei. Turi apie 20 metų patirties paslaugų, viešojo ir
gamybos sektoriuose. Virš 10 metų atstovavimo skirtingose
asociacijose, visuomeninėje žiniasklaidoje ir valstybės
institucijose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Yra įsitikinęs, kad
sukaupta darbo patirtis atneštų naudą LINPRA asociacijai ir
jos nariams.

Jevgenij Sakovskij,
Lavango UAB,
Generalinis direktorius

Dabartinis LINPRA viceprezidentas. Atstovauja Lietuvos
jūrinės inžinerijos ir technologijų sektoriui, kuris sėkmingai
veikia globalioje rinkoje, tad vienas iš pagrindinių tikslų –
generuoti galimą Lietuvos inžinerinės pramonės įmonių
potencialą ir sinergiją, kuriant ir parduodant inovatyvius
produktus ir paslaugas, plėtojant tarpusavio
bendradarbiavimą, bendrus projektus, keičiantis patirtimi ir
pan.

Arnoldas Šileika,
Vakarų laivų gamykla
AB, Generalinis
direktorius

19 metų patirtis: aukštųjų technologijų importas Lietuvos ir
Baltijos šalių įmonėms, taip pat šiuolaikinių, analogų
neturinčių sprendimų / produktų / paslaugų žmogaus
gyvybės saugoje kūrimas, gamyba ir eksportas į daugelį
Pasaulio šalių. Paraleliai aktyvus darbas su jaunąja karta, tiek
mokslo, karjeros, technologijų, tiek savo kelio paieškos,
srityse.

Artūras Taicas,
ELDES UAB, direktorius

„Progressive Business Solutions“ vadovas, „Arginta
Engineering“, Šiaulių ir Kėdainių laisvųjų ekonominių zonų
bendrasavininkis ir vystytojas, taip pat BACC bei LEZ
asociacijos valdybos pirmininkas. Daugiau nei 15 metų dirba
su gamybinių projektų vystymu, vadovaudamas įmonėms ar
jų komandoms, integruojant naujoves, optimizuojant
procesus ar plečiant bendradarbiavimo galimybes, taip pat
atstovaujant Lietuvos pramonei tarptautinėje aplinkoje.
Patirtis naudinga vystant LINPRA veiklą, populiarinant
Lietuvos inžinerinę pramonę Lietuvos regionuose ir užsienyje.

Giedrius Valuckas,
Progressive Business
Solutions UAB,
Direktorius

Dabartinis LINPRA viceprezidentas. Atstovaudamas KTU
siekia, kad Lietuvos mokslas ir studijos būtų Lietuvos
inžinerinės pramonės plėtros katalizatorius, atlieptų
pramonės poreikius ir kartu prisiimtų naujos kartos inžinerijos
ir inžinierių auginimo iššūkius. Lietuvos inžinerinės pramonės
neišnaudotas potencialas Gynybos technologijų ir pramonės
srityje atveria galimybes klasterizuoti šias veiklas ir atrasti
naujas rinkas bei partnerius, taip dar labiau padidinant
inžinerinės pramonės kuriamą pridėtinę vertę.

Andrius Vilkauskas,
KTU Mechanikos
inžinerijos ir dizaino
fakultetas, Dekanas

Pagrindinės darbo veiklos kryptys: puslaidininkių lustų
pramonės Lietuvoje kūrimas; naujų technologijų, mokslo
partnerių bei potencialiai galimų naujų verslo nišų analizė bei
vystymas. Veiklos laukas glaudžiai susijęs su elektronika IoT
segmente, todėl kandidatuoja į LINPRA prezidiumą atstovauti
Elektronikos sričiai. Turimos kompetencijos elektronikoje
(nuo elektronikos projektavimo iki gamybos), suprantant tiek
techninius, tiek strateginius niuansus, leistų efektyviai
atstovauti LINPRA prezidiume elektronikos sričiai, siekiant ją
stiprinti ir plėtoti.

Ernestas Zdaniauskis,
Teltonika IoT Group
viceprezidentas
inovacijoms ir verslo
plėtrai

