ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PARTNERIŲ
TINKLAS MOKINIŲ SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMO SISTEMOJE

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Vilniaus g. 88, LT-76285 Šiauliai
http://www.rumai.lt
Savanoriška, pelno nesiekianti, verslo asociacija, veikianti Šiaulių ir Telšių apskrityse. Pagrindinės
veiklos kryptys: verslo aplinkos gerinimas, verslumo skatinimas ir įmonių konkurencingumo
didinimas, eksporto plėtra, asmens įgytų kompetencijų vertinimas.
................................................................................................................................................................

Šiaulių universitetas
Vilniaus g. 88, LT-76285 Šiauliai
http://www.su.lt
Didžiausia Šiaurės Lietuvoje aukštoji mokykla, turinti net 6 fakultetus ir 2 institutus. Čia vykdomos
bakalauro (pirmosios pakopos), magistrantūros (antrosios pakopos) ir doktorantūros (trečiosios
pakopos) studijos, tęstinio mokymo, neformalaus visuomenės švietimo programos. Universitete
atliekami moksliniai tyrimai humanitarinių, fizinių, biomedicinos, technologijos ir socialinių
mokslų srityse. Veikia biomedicininės inžinerijos, edukacinių ir socialinių tyrimų, energetikos ir
ekologiškai švarių technologijų, fizikinių procesų modeliavimo, menotyros, specialiojo ir
visuomenės sveikatos ugdymo moksliniai centrai, nuotolinių ir lyčių studijų centrai.
................................................................................................................................................................

Šiaulių profesinio rengimo centras
Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
http://www.sprc.lt
Viena didžiausių profesinio mokymo įstaigų Lietuvoje. Mokykla apima penkis skyrius – čia
ruošiami daugiau nei 30 profesijų specialistai. Pagrindinės veiklos kryptys: profesinis mokymas,
pagrindinis ir vidurinis ugdymas.

AB DNB bankas Šiaulių skyrius
Dvaro g. 96, LT-76239 Šiauliai
http://www.dnb.lt
Norvegiško kapitalo, vienas iš trijų didžiausių bankų Lietuvoje, valdantis 11 mlrd. litų turtą. DNB
Lietuvoje aptarnauja daugiau nei 800 000 privačių ir verslo klientų, turi 60 padalinių. Pagrindinė
veiklos kryptis – finansinės paslaugos.
…………………………………………………………………………………………………………
UAB „Salda“
Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai
http://www.salda.lt
Viena iš didžiausių Baltijos šalyse vėdinimo įrangą gaminančių įmonių. Daugiau nei į 30 pasaulio
šalių įmonė eksportuoja įvairius vėdinimo įrenginius, skirtus didelėms pramonės įmonėms ir
gamybinėms patalpoms, biurams, kavinėms, viešbučiams, taip pat individualiems namams.
Pagrindinė veiklos kryptis – vėdinimo įrangos gamyba.
................................................................................................................................................................
UAB „Laurema“
Vaidoto g. 40, LT-76140 Šiauliai
http://www.laurema.lt
Šilkografinės spaudos namai. Pagrindinės veiklos kryptys: daiktų iš audinio, medžio, metalo,
plastiko paviršių dekoravimui skirtų lipdukų gamyba, dizaino ir siuvimo paslaugos.
................................................................................................................................................................

UAB „Personalo valdymo sistemos“
Vasario 16-osios g. 44A, LT-76291 Šiauliai
http://www.pvsistemos.lt
Konsultacinė įmonė, aktyviai dirbanti Šiaulių apskrityje. Pagrindinės veiklos kryptys: pagalba
įmonėms atliekant darbuotojų paiešką, atranką ir vertinimą, mokymai ir konsultacijos personalo
valdymo klausimais.
................................................................................................................................................................

Viešoji įstaiga Šiaulių verslo inkubatorius
Aušros alėja 66A, LT-76233 Šiauliai
http://www.svi.lt
Viešoji įstaiga, jungianti apie 57 smulkaus ir vidutinio verslo įmones. Pagrindinės veiklos
kryptis – pagalba naujai besikuriančioms verslo įmonėms: mokymai, konsultacijos verslo valdymo
ir rinkodaros klausimais, naujų darbo vietų kūrimas, projektų rengimas, naujų technologijų
diegimas.

UAB „Rūta“
Tilžės g. 133, LT-76349 Šiauliai
http://www.ruta.lt
Viena iš seniausių konditerijos įmonių Lietuvoje, gaminanti apie 300 skirtingų rūšių, išskirtinio
skonio saldainius. Įmonė didelį dėmesį skiria savo produktų kokybei – natūralumui ir ekologijai.
…………………………………………………………………………………………………………

VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra (Šiaulių filialas)
Vilniaus g. 88, LT-76285 Šiauliai
http://www.nrda.lt
Kurianti ir įgyvendinanti šalies regionų plėtros programas ir projektus agentūra. Pagrindinės
veiklos kryptys: projektų rengimas ir administravimas, organizacijos vystymo ir personalo
valdymo paslaugos.
................................................................................................................................................................

UAB „Verslavita“
Vilniaus g. 233, LT-76343 Šiauliai
http://www.verslavita.lt
Nekilnojamojo ir kilnojamojo turto bei verslo vertinimo įmonė, turinti filialus visuose šalies
didžiuosiuose miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje. Pagrindinės veiklos kryptys:
turto ir verslo vertinimas, tarpininkavimas parduodant, perkant ir nuomojant nekilnojamąjį turtą,
konsultavimas nekilnojamojo turto klausimais.
................................................................................................................................................................

UAB „Venta LT“
J. Basanavičiaus g. 69, LT-76160 Šiauliai
http://www.venta.lt
Ilgametę gamybos patirtį turinti didžiausia natūralios medienos kėdžių ir stalų gamybos ir eksporto
įmonė Lietuvoje. Didžiausias įmonės turtas: žmonės – turintys ir išsaugoję senas tradicijas kėdžių
gamyboje, technologijos – galinčios sukurti ir pagaminti vis sudėtingesnius ir naujesnius gaminius,
gamybiniai procesai – sinchroninės gamybos sistema.
…………………………………………………………………………………………………………

UAB „Ageseta“
Tilžės g. 157, LT-78186 Šiauliai
http://www.ageseta.com
Viena iš didžiausių prekybos avalyne ir jos priežiūros priemonėmis bendrovių, turinti šalyje 22
avalynės parduotuves ir valdanti A&G, Rieker ir Gino Rossi avalynės parduotuvių tinklus.

