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Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė

rūmai yra didžiausia ir geriausiai ži-
noma regiono verslo bendruomenė. Tai 
ne kartą buvo pabrėžta birželio 20 d. vy-
kusiame narių forume. šiame kontekste 
buvo aptariama, kaip bendruomenė 
apibūdina pokyčius organizacijoje, ką 
geriausiai vertina ir ko pasigenda prieš 
metus visuotinėje sesijoje nubrėžtose 
strateginėse kryptyse? kokiems lūkes-
čiams siūlo teikti išskirtinį dėmesį? 

Išsaugoti tai, kas svarbu
Minint Lietuvos valstybės 100-metį ir 

Antrasis narių forumas: pasirengę ateičiai

rūmų 93-ąsias įkūrimo metines, pirmasis 
forumo pranešimas buvo skirtas istorijai. 
Prof., ilgametis (1996–2012 m.) Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų pre-
zidentas, garbės prezidentas Mečislovas 
Rondomanskas tarpukario rūmų istoriją 
papildė asmeniniais prisiminimais apie 
organizacijos atkūrimą ir raidą po 1991 m. 
Garbės prezidentas akcentavo rūmuose 
išsaugoti tai, kas svarbu: solidarumu ir 
tarpusavio pagarba pagrįstus santykius, 
konstruktyvų dialogą su valdžia, aktyvią 
bendrystę ir susitelkimą. (Faktų iš rūmų 
istorijos pateikiame šio leidinio 8 psl.)

Istorinėmis nuotraukomis iliustruotą 
M. Rondomansko pranešimą pratęsė prof. 
Simas Ramutis Petrikis, pirmasis regioni-

nių Kauno rūmų prezidentas, dabar – gar-
bės prezidentas. Jo manymu, būtina keisti 
rūmų įstatymą numatant visuotinę narystę 
ir perimant daugiau valstybės funkcijų. 
Šie žingsniai ypatingai sustiprintų rūmų 
įtaką ir pačią organizaciją.

Per pusantrų metų – 400 renginių
Generalinė direktorė Olga Grigienė 

daugiau kaip 80-čiai susirinkusių narių 
pateikė faktus ir skaičius apie 2017-2018 
m. pirmojo pusmečio veiklą. Ji priminė 
pernai visuotinėje sesijoje išgrynintą rūmų 
misiją, viziją ir strategines veiklos kryptis. 

Rūmų misija – telkti ir atstovauti 
verslo bendruomenei tvaraus augimo ir 
visuomenės klestėjimo labui. Vizija – 

žinomiausia pripažinta regiono verslo 
bendruomenė Lietuvoje. Narystės ver-
tė – spartesnis Jūsų ir Jūsų verslo augimas 
veikiant aktyvioje bendrystėje. Nubrėžtos 
keturios strateginės veiklos kryptys – na-
rystės vertės auginimas (individualiam 
asmeniui ir nariui – organizacijai); rūmų 
įtakos didinimas; aktyvios narių bendrys-
tės skatinimas ir organizacijos kaita.

Per tą laiką įvyko 152 klubų renginiai, 
37 susitikimai su valdžios atstovais, 25 
apskritojo stalo diskusijos, 12 verslo pus-
ryčių, 14 konferencijų („Formulė: versli ir 
laiminga“, „IQ Kaunas 4.0“, „Kolibris“, 
„Moteris versle 100/10“, du renginiai 
su STT ir dvi Kauno finansininkų klubo 
konferencijos bei kt.). Įvyko 60 bendruo-
menės renginių, 74 seminarai, 11 tarptau-
tinės partnerystės renginių, sudaryta 14 
partnerystės sutarčių. Plėtojant projektinę 
veiklą, pateikta 10 naujų paraiškų. 

Rūmų atstovai dirba 58 darbo grupė-
se. Jų sąrašas pateikiamas chamber.lt sve-
tainėje. Per šį laikotarpį pateikta 73 verslo 
pozicijos, iš jų į 18 buvo atsižvelgta. 

Pakito rūmų vertinimas tiek visuome-
nėje, tiek tarp narių. Nuo 43 iki 54,9 proc. 
padidėjo palankiai rūmų veiklą vertinančių 
ne narių procentas. Nuo 19 iki 12,4 proc. 
sumažėjo rūmų narių, blogai arba patenki-
namai vertinančių rūmų veiklą. Pernai su-
kurta rūmų paskyra Facebook turi daugiau 
kaip 1500 sekėjų, vidutinis pasiekiamumas 
per savaitę – 6650 vartotojų.

Rengiama nauja rinkimų tvarka
Vienas svarbiausių forumo klausi-

mų – pasirengimas 2019 m. neeilinei ge-
neralinei asamblėjai, kurioje numatoma 
patvirtinti naujus organizacijos įstatus 
ir naują prezidento, viceprezidentų ir ta-
rybos narių rinkimų tvarką. Pasak prezi-
dento Benjamino Žemaičio, tai atsakingas 

Audronė Jankuvienė
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė

birželio 12 d. iškilmingoje ceremo-
nijoje buvo pagerbti ir pasveikinti pirmą 
kartą organizuojamų kauno augančio 
verslo apdovanojimų „k.A.V.A. 2018“ no-
minantai ir nugalėtojai: iniciatyvus, ku-
riantis, augantis ir auginantis verslas, tie, 
kuriais didžiuojasi kaunas ir kauniečiai.

„K.A.V.A. 
2018“: pirmieji 
augančio verslo 
apdovanojimai

Kauno prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmai – generalinis šių apdovanojimų 
partneris. Tarp nominacijų buvo ir rūmų 
įsteigtoji „Sukurta Kauno mieste“, o tarp 
44 į nominacijas pretendavusių įmonių – 
būrys rūmų narių.

Prie VšĮ „Kaunas IN“ rengiamų apdo-
vanojimų prisijungė ir kiti solidūs renginio 
partneriai, kūrę nominacijas ir rinkę jų nu-
galėtojus: VšĮ „Kauno mokslo ir technolo-
gijų parkas“, „KTU Startupspace“, asocia-
cija „Lietuvos startuoliai“, Lietuvos atsa-
kingo verslo asociacija (LAVA), VšĮ „Versli 
Lietuva“, VšĮ „Investuok Lietuvoje“. 

Birželio 6 d. komisija, kurios sudėty-
je buvo ir Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų prezidentas, UAB „Nova-
meta“ valdybos pirmininkas Benjaminas 
Žemaitis, išrinko devynių nominacijų 
nugalėtojus. Trijų nominacijų laimėtojai – 
rūmų nariai. Tai UAB „Telesoftas“, UAB 
SDG ir UAB „Kautra“.

Renginyje dalyvavo beveik 90 verslo atstovų

Padėkomis pagerbti visi nominantai
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šakių rajone, sintautų valsčiuje, gi-
męs Vasario 16-osios akto signataras 
jonas Vailokaitis – viena asmenybių, pa-
dėjusių valstybės pagrindus. Todėl šakių 
krašto bendruomenė ir kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų šakių atstovy-
bė nusprendė įamžinti jo atminimą. bir-
želio 22 d. tėviškėje atidengtas jono Vai-
lokaičio paminklas. Tai vienas iš pasaulio 
zanavykų susibūrimo „Apkabink savo 
kraštą“ renginių.

„Zanavykų kraštas turi daug iškilių 
žmonių. Man svarbu, kad žmonės, niekie-
no nevaromi ir neliepiami, savo iniciatyva 
daro gražius darbus. Ši diena svarbi, nes 
žmonės pasiryžę išsaugoti istorijos atmin-
tį“, – kalbėjo rūmų prezidentas Benjami-
nas Žemaitis.

„Mes seniai galvojome, kad reikia 
įamžinti visus šio krašto signatarus. No-
rai buvo dideli, tačiau vieni negalėjome 
to įgyvendinti, tad kreipėmės į verslą. 
Pradėjome bendradarbiauti su Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmais. 
Rengėme konkursą, ieškojome geriausios 
idėjos. Man J.Vailokaitis, kaip kraštietis, 
yra labai svarbus, nes jis kūrė tiek mūrinę 
Lietuvą, tiek jos verslą. Jis suprato, kad 
viskas prasideda nuo verslo, ekonomikos, 
tad nuostabu, kai galime padėkoti už visus 
jo darbus”, – kalbėjo vienas J.Vailokaičio 
įamžinimo idėjos autorių, VšĮ Sintautų 
akademijos direktorius Vitas Girdauskas.

Verslo atstovai džiaugėsi, kad idėja 
įprasminti signataro atminimą kilo iš ben-
druomenės. Tai rodo, kad žmonės domisi 
savo krašto istorija, didžiuojasi čia gyve-
nusiais ir tikras vertybes puoselėjusiais 
asmenimis.

„Čia galima įsitikinti mūsų žmonių 
meile savo praeičiai, atiduoti duoklę tam, 
iš ko mūsų valstybė statė savo dvasinius 
ir materialiuosius rūmus. J.Vailokaičio pa-
minklas stovi jo tėviškėje, todėl mokyki-
mės iš mūsų krašto įžymių žmonių, imkime 
iš jų pavyzdį ir nusiteikimą“, – sveikinimo 
žodį tarė Šakių meras Edgaras Pilypaitis.

Paminklo autorius Kęstutis Dovy-
daitis tikino, kad norėjosi įprasminti vi-
sos Vailokaičių šeimos atminimą, nes ši 
šeima išugdė ne vieną patriotą. „Žmonės 
gyvi tol, kol jie neužmiršti. Abu broliai 
aktyviai kuriant Lietuvos valstybę, tad du 
akmenys yra kaip Jonas ir Juozas. Be to, 
leidau sau giliau pagalvoti, nes pagrindas 
yra šeima, o mes stovime ten, kur jie kilę. 

Iškilmingai atidengtas signataro 
J. Vailokaičio paminklas

Todėl paminklas yra visai Vailokaičių šei-
mai“, – apie paminklo idėją sakė skulp-
torius.

Svarus J.Vailokaičio indėlis atkuriant 
Lietuvos ekonomiką. Signataras buvo 
lietuviškosios pramonės iniciatorius. Pre-
kybos ir pramonės rūmuose jis kuravo 
įvairias sritis: prekybos sutartis ir muitus, 
mokesčius, susisiekimą, sprendė opius 
Lietuvos ekonomikos klausimus. Vyriau-
sybė rūmams svarstyti teikdavo svarbiau-
sius ekonominių įstatymų projektus, o jų 
atstovus įtraukdavo į ministerijose suda-
rytas komisijas.

„Apie vienus signatarus kalbama daž-
niau, o J.Vailokaitis buvo apeinamas. Tai 
iškili asmenybė, tik iki galo neįvertinta, 
todėl pasistengėme, kad į jis nebūtų už-
mirštas. Verslo bendruomenė mano, kad 
jo, kaip bankininko, nuopelnai yra žen-
klūs kuriant valstybę. Jis savo amžinin-
kus lenkia moderniu požiūriu. Jau tada 
įžvelgė mokslo ir inovacijų naudą šaliai. 
Jis veikė visoje Lietuvoje, garsėjo kaip 
nacionalinio verslo ir vertybių puoselė-
tojas. Ir šiandien tai turėtų būti pavyzdys 
kiekvienam verslininkui“, – sakė KPPAR 
Šakių atstovybės ir bendrovės „Gulbelė“ 
vadovas Arūnas Tarnauskas.

„Šių dienų finansininkams ar eko-
nomistams J.Vailokaičio vardas yra toks 
reikšmingas, kaip Arvydo Sabonio šių 
dienų krepšininkams. Mes daug žinome 
apie šio signataro darbus. Man įstrigo, kad 
jis visada turėjo lietuvybės geną, o verslas 
nebuvo savitikslis dalykas. Jam tai buvo 
priemonė stiprinti savo kraštą ir tėvynę, 
todėl nebuvo gaila aukoti pinigų, kuriuos 
pavertus į šių laikų pinigus, būtų astrono-
minės sumos“, – antrino ekonomistas Gi-
tanas Nausėda.

Lietuvos istorijos instituto humani-
tarinių mokslų daktaras Algimantas Kas-
paravičius pasakojo, kad Pikžirnių kaime 
gyvenę Motiejus ir Petronėlė Vailokaičiai 
buvo išsilavinę, plačių pažiūrų XIX a. 
pabaigos Lietuvos ūkininkai. Jie netgi 
priklausė zanavykiško kaimo elitui, nes 
į mokslus sugebėjo išleisti visus vaikus: 
penkis sūnūs ir tris dukras. Daugiausia is-
torijos puslapiuose galima rasti apie eko-
nomistą Joną ir kunigą Juozą.

„Abiejų brolių Vailokaičių autoritetas 
iki 1940 m. buvo labai solidus, o ištarus 
šią pavardę, niekam nekilo klausimų, apie 
ką kalbama“, – pastebėjo istorikas.

„Jis labai rūpinosi kitais žmonėmis. 15 
proc. savo pajamų skirdavo labdarai. Yra 
paskaičiuota, kad jis išleido 0,5 mln. litų 
vien studentų paramai ir stipendijoms. Net 

Audronė Jankuvienė

„pakeisti darbo biržos pavadinimą, 
jos struktūrą yra lengviau nei pakeisti 
organizacinę kultūrą ir atmintį“, – sako 
lietuvos darbo biržos direktorė ligita Va-
lalytė, rūmų nariams pristačiusi įstaigos 
transformaciją į užimtumo tarnybą.

„Keisdami pavadinimą, pereiname 
prie naujo prekės ženklo, pabrėždami, kad 
atsisakome blogos patirties ir suformuo-
tų neigiamų mitų. Mes nesame valdžios 
institucija, mes dirbame su klientais. Di-
džiausias iš jų yra darbdavys ir ne mažiau 
svarbus – darbo ieškantis žmogus. Mūsų 
tikslas surasti balansą tarp darbdavio ir 

Darbo birža kratosi pasenusių mitų etatų skaičius sumažintas 10 proc. Sutau-
pytos lėšos – apie 1,8 mln. eurų. Parengta 
darbo su darbdaviais strategija, kurioje 
išskiriami nacionaliniai strateginiai, regi-
oniniai strateginiai, stambūs ir ilgalaikiai 
darbdaviai, kuriems siūlomas skirtingas 
paslaugų paketas. Dar viena naujovė – 
kiekvienam darbdaviui priskiriamas vie-
nas konsultantas, į kurį galima kreiptis bet 
kuriuo rūpimu klausimu. 

Biržos klientams kuriamas skambu-
čių centras – paskambinus vienu numeriu 
bus suteikta visa reikalinga informacija 
tiek darbdaviui, tiek darbuotojui. Dar vie-
na paslaugų portfelio naujovė – paslauga 
dirbantiems asmenims, kurie rengiasi 
keisti darbą, ieško persikvalifikavimo ir 
nenori įgyti bedarbio statuso, įsisukti į pa-
šalpų sistemą. „Anksčiau bedarbiui buvo 
taikoma pilna persikvalifikavimo progra-

ma, nepaisant jo turimų kompetencijų. 
Dabar dalis kompetencijų pripažįstama, 
mokoma tik trūkstamų dalykų. Todėl per-
kvalifikuojama dešimt kartų greičiau ir 
dešimt kartų pigiau“, – teigė L. Valalytė.

Susitikime dalyvavę įmonių vado-
vai ir atstovai diskutavo dėl užsieniečių 
įdarbinimo galimybių, dar likusio biuro-
kratinio požiūrio į klientus, perteklinio 
popierinių dokumentų reikalavimo užuot 
apsiribojus elektroniniu pateikimu, apie 
disproporciją tarp biržoje registruotų ir 
darbo rinkoje reikalingų darbuotojų bei 
kitais klausimais.

Atsakydama į klausimą dėl nuolatinio 
dialogo palaikymo su verslo atstovais, 
L. Valalytė informavo, kad darbo biržos 
įsijungs į regionų plėtros tarybas, kuriose 
dalyvauja tiek savivaldos, tiek darbdavių 
atstovai.

darbuotojų interesų“, – kalbėjo L. Valalytė.
Pasak biržos direktorės, vykdant įs-

taigos pertvarką, 54 proc. sumažėjo vado-
vų (trečdalis visų darbuotojų vykdė vien 
administravimo funkciją). Visos sistemos 

dalį savo valdos buvo skyręs Kauno studen-
tams apgyvendinti, Vytauto Didžiojo uni-
versiteto fakultetui – dalį žemės“, – sakė Si-
gnatarų namų vedėja Meilutė Peikštenienė.

Dėkojame už idėjos palaikymą, galimybę įamžinti iškilios Jono Vailokaičio as-
menybės atminimą jo gimtinėje Pikžirnių kaime buvusiame Sintautų valsčiuje, kur du 
paminkliniai akmenys primins signataro šaknis, jo brolį kunigą Juozą, kartu su Jonu 
Vailokaičiu taip pat aktyviai dalyvavusiu kuriant nepriklausomos Lietuvos ūkį:

UAB „Livesta“ ir įmonės direktoriui 
Julijui Bazevičiui

UAB „Gulbelė“, įmonės direktorius 
Arūnas Tarnauskas

UAB SDG, įmonės generalinis direk-
torius Eduardas Jasas su žmona Rūta

Agnei ir Jonui Krutiniams
Inetai ir Ramūnui Kaunams
UAB „Kesko Senukai Lithuania“,  

generalinis direktorius Arvydas Šapola 
Kubilių žemės ūkio bendrovei, vado-

vas Alvydas Miliūnas
UAB „Bakūžė LT“, direktorius Vai-

das Morkevičius 
Violetai ir Vidui Jonaičiams
Lietuvos nacionalinio muziejaus Si-

gnatarų namams, vedėja Meilė Peikšte-
nienė 

UAB „Gelgaudiškio gelžbetonis“, di-
rektorius Edmundas Rinkevičius

UAB „Vitremsta“, direktorius Vitali-
jus Bogovičius

Vytautui Bitinui

UAB „Morita“, direktorius Vygantas 
Subačius

UAB „Mediresta“, generalinis direk-
torius Juozas Medveckas

UAB „Alkajas“, direktorius Kęstutis 
Skaisgirys 

Julijos Dainelienės įmonei, direkto-
rius Juozas Dainelis

Rimai ir Gintarui Brokevičiams
UAB „Gulbelės prekyba“, direktorius 

Domas Ugianskis
Vitui  Girdauskui
Ramintai Jakelaitienei
Daivai ir Sigitui Stanaičiams
UAB „Marijampolės pieno konservai“
UAB „Šakių hidrotechnika”, direkto-

rius Vidmantas Kameneckas
MB „Šlepetija“, direktorius Tadas 

Bybartas
Kauno prekybos, pramonės ir amatų 

rūmai,
Rūmų Šakių atstovybė,
VšĮ „Sintautų akademija“

RŽ inf.

Paminklą atidengia Arūnas Tarnauskas ir Benjaminas Žemaitis

Vienas iš projekto iniciatorių ir globėjų – Arūnas Tarnauskas Rūmų narys Julijus Bazevičius yra vienas iš Jono Vailokaičio 
giminaičių

Ligita Valalytė
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SparteSniS JūSų ir JūSų verSlo augimaS veikiant aktyvioJe bendryStėJe

„K.A.V.A. 2018“: pirmieji augančio verslo apdovanojimai

Atkelta iš 1 psl.

Gyvas ateities miestas
„Verslas po ilgo laiko pradėjo tikėti 

Kaunu ir mes visi jau galime matyti to 
pasitikėjimo rezultatus. Kaune vienas po 
kito kyla verslo centrai, statomi nauji dau-
giabučiai, o šalia miesto – naujos gamy-
klos. Būtent investicijos yra svarbiausias 
miesto augimo variklis. Man, kaip senam 
verslo narkomanui, smagu ateiti į tokius 
apdovanojimus. Netgi kiek pavydžiu – 
norėčiau sėdėti tarp jūsų. Matau daug 
pažįstamų veidų. Matau daug ir jaunimo. 
Neišsilakstykite iš Kauno, nes šis miestas 
keičiasi“, – teigė Kauno miesto meras 
Visvaldas Matijošaitis.

Paprovokuoti ir kitu kampu į miestą 
pažvelgti kvietė žurnalistas Aidas Pukle-
vičius, savo pranešime svarstęs apie mies-
to, kaip civilizacijos simbolio, laukiančius 
ateities scenarijus. Tuo tarpu save „nepa-
taisomu kauniečiu“ vadinantis architektas 
Algirdas Kaušpėdas kalbėjo apie gyvojo 
miesto koncepciją ir jo sukūrimo prielai-
das bei galimybes.

Ypatingai moderniais ir kontekstą 
atitinkančiais šokiais auditoriją sužavėjo 
„Auros“ šokėjai.

Pagerbti rūmų nariai
Užsienio rinkoje pastebimiausia buvo 

UAB „Telesoftas“, nugalėjęs „Plėtra 
užsienyje“ kategorijoje. Bendrovė pasi-
žymėjo nuosekliu kasmetiniu augimu, 
socialine atsakomybe, didele eksporto ap-
imtimi pajamų struktūroje. Joje kuriamos 
ir teikiamos unikalios įmonės paslaugos, 
o ne vykdomas perpardavimas.

Nominacijoje „Atsakingas verslas“ 
triumfavo rūmų narys UAB „SDG“. Ko-
misija įvertino šios bendrovės savanoriš-
ką, nuoseklų ir pastovų atsakingo verslo 
principų laikymąsi tiek organizacijos vi-
duje, tiek teikiant paslaugas. Įmonė didelį 
dėmesį skiria darbuotojams ir klientams, 
pasižymi unikaliomis socialinėmis inici-
atyvomis, įsitraukimu į kitų organizuoja-
mas socialines akcijas.

„Vergo darbas neproduktyvus. Nebū-
kime per daug gobšūs“, – į verslo atstovus 
kreipėsi nominacijos nugalėtojų vadovas, 
UAB „SDG grupė“ prezidentas Eduardas 
Jasas.

Nominacijoje „Kaunas didžiuojasi“ 
laimėjo UAB „Kautra“. Savo žodį bal-
savimu tarė visuomenė. Miestiečių nuo-
mone, būtent ši įmonė labiausiai prisidėjo 
prie Kauno miesto gyvenimo, jos indėlis 
buvo didžiausias ir labiausiai matomas. 
Nugalėtoja išrinkta UAB „Kautra“ yra 
investavusi į Kauno autobusų stoties at-
naujinimą. Įmonė per metus perveža apie 
6 milijonus keleivių, joje dirba apie 800 
darbuotojų. Nuolat investuojanti į naujus 
autobusus, įmonė gali didžiuotis vienu 
jauniausių autobusų parkų Lietuvoje.

„Gyvas miestas – tai gyva stotis. 
Džiaugiuosi, kad pavyko pakeisti stereoti-
pus, suderinti daug interesų. Tikiuosi, kad 
autobusų infrastruktūros gerinimas padės 
atsisakyti automobilių“, – atsiimdamas 
apdovanojimą džiaugėsi „Kautros“ vado-
vas Linas Skardžiukas.

Sukurta Kaune
Rūmų įsteigtos nominacijos „Sukurta 

Kauno mieste“ nugalėtojai – UAB „Vitta-

med“. Įmonės produktas – unikalus ir vie-
nintelis pasaulyje neinvazis galvospūdžio 
matuoklis. 

Iki šiol galvospūdis pasaulyje dau-
giausiai matuojamas invaziniu būdu, kai 
į smegenų audinį įdedamas specialus ju-
tiklis. Šis metodas yra ne tik brangus ir 
pavojingas sveikatai, bet jo taip pat neį-
manoma taikyti lauko sąlygomis ar, pa-
vyzdžiui, kosmose. 

Dėl šios priežasties „Vittamed“ dia-
gnostine įranga susidomėjo JAV kosminių 
tyrimų agentūra NASA. 2015 m. pritrauk-
ta 10 mln. USD investicija tolimesniam 
produkto vystymui ir komercializavimui, 
2018 m. laimėta pirma vieta Lietuvos-
Amerikos inovacijų apdovanojimuose. 

Prizą bendrovei įteikė rūmų preziden-
tas B. Žemaitis.

Šlovė už robotus ir investicijas
„Plėtros Kaune“ nominacijoje nuga-

lėjo Vilniuje įsikūrusi UAB „Teltonika“. 
Iš kitų nominacijos kandidatų įmonė iš-
siskyrė ypač aukštu veiklos efektyvumu, 
darbo užmokesčiu bei plėtros planais. 

„Kauno startuoliu“ pripažinta mažo-
ji bendrija „Fidens“, pristačiusi „ViLim 
ball“ – rankų drebėjimą (tremorą) bei 
sąstingį mažinantį įrenginį. Idėja išskir-
tinai vystoma Kaune, produkto iki klini-
kiniai bandymai buvo atliekami LSMU 
Kauno klinikose, o klinikiniai tyrimai 
bus atliekami Respublikinėje Kauno li-
goninėje.

Metų „Inovacija“ prizo laimėtoju tapo 
dirbtinio intelekto sistemas kurianti UAB 
„Rubedo sistemos“. Šios įmonės siūlo-
mos sistemos leidžia robotams vykdyti 

nepilotuojamas misijas ir kitus darbus, 
pvz., savarankiškai vykti iš vienos vietos 
į kitą. „Rubedo UMC“ leidžia robotizuoti 
žmogaus valdomas transporto priemo-
nes ir padidinti jų autonomijos laipsnį. 
Kompiuterinio matymo sprendimas „Ru-
bedo CVM“ leidžia nepilotuojamiems 
robotams realiuoju laiku orientuotis juos 
supančioje aplinkoje, „matyti“ atstumą 
iki kliūčių ir kitų atpažįstamų objektų. 
Pasak įmonės atstovų, 2018 m. antroje 
pusėje rinkai bus pristatytas naujas „Ru-
bedo sistemos“ produktas „Viper“. Tai 
kamera su 3D vaizdo suvokimu ir apdo-
rojimo sprendimais mobiliems robotams. 
„Robotas dažnai pristatomas kaip poten-
cialus blogis. Bet bet kuris įrankis, tiek 
peilis ar kirvis, gali būti panaudotas ir 
geru tikslu“, – atsiimdamas apdovanojimą 
šmaikštavo „Rubedo sistemos“ atstovas. 

„Užsienio investuotoju: Gamyba“ pa-
skelbta UAB „Kitron“. Įmonė sėkmingai 
vysto veiklą Kaune, yra sukūrusi daugiau 
nei 760 darbo vietų, ne tik gamina, bet ir 
pati kuria produkciją. Tai įmonė, kuri pui-
kiausiai kuria Kauno, kaip elektroninės 
inžinerijos miesto, įvaizdį.

„Užsienio investuotojas: Paslau-
gos“ – UAB „Devbridge LT“. Įmonė 
pasižymėjo ženkliai didesniu nei kitų 
kandidatų darbo užmokesčiu, sumoka-
mų mokesčių dydžiu, kuris, palyginus su 
darbuotojų skaičiumi, stipriai išsiskiria ir 
suteikia naudą miestui. Bendrovė yra nu-
mačiusi plėtrą ir naujų darbo vietų kūri-
mą. Išsiskria socialiai atsakingu požiūriu.

 Išskirtines rankų darbo apdovanoji-
mų statulėles „K.A.V.A. 2018“ nugalėto-
jams sukūrė „ResinTimber“.

Kauno m. meras Visvaldas Matijošaitis Bendrovei  „Vittamed“ teikiama rūmų nominacija „ Sukurta 
Kauno mieste“

Linas Skardžiukas džiaugiasi pelnyta 
nominacija  „Kaunas didžiuojasi“

UAB SDG nugalėjo socialiai atsakingo verslo kategorijoje

Apdovanojimų akimirkos
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etapas ruošiantis 2020 m. ataskaitinei-rin-
kiminei generalinei asamblėjai. 

Verslo atstovavimo skyriaus vado-
vės Daivos Vyšniauskienės pristatytame 
projekte numatoma, kad kandidatai būtų 
keliami likus 74 dienoms iki asamblėjos, 
anketų priėmimas baigtųsi likus 30 dienų. 
Visi kandidatai pateiktų savo motyvaciją ir 
patirtį, kurioje srityje turi daugiausiai kom-
petencijos ir kurią galėtų panaudoti rūmų 
valdyme. Kandidatai būtų skelbiami viešai 
likus mažiausiai 10 dienų iki asamblėjos.

Pagerbti ilgamečiai nariai
Forume nariai diskutavo apie savo lū-

kesčius ir siūlė naujas priemones įgyvedi-
nant strategines kryptis. Daug dėmesio skir-

Atkelta iš 1 psl. ta rūmų įtakos didinimui, narystės vertės di-
dinimui ir aktyvios bendrystės skatinimui. 

Viena geriausiai vertinamų – rūmų 
klubinė veikla. Joje dalyvauja 218 verslo 
atstovų. Nariai ypač atkreipė dėmesį į bū-
tinybę aktyvinti lojalumo programą „Narys 
– nariui“. Ji veikia kaip tarpusavio konsul-
tacijų ir pasiūlymų bei nuolaidų platforma: 
nariai dalijasi ekspertinėmis žiniomis, ne-
mokamai konsultuoja. Nuolaidos ir patrau-
klūs pasiūlymai taikomi kitoms organizaci-
jos narėms – įmonėms ir jų darbuotojams. 

Visi pateikti pasiūlymai bus išnagri-
nėti ir pagal juos koreguojami organizaci-
jos veiklos prioritetai.

Minint rūmų 93-ąjį gimtadienį, būriui 
ilgamečių narių įteikti „auksiniai“ nario 
pažymėjimai. Bendravimas tęsėsi rūmų 
sukakčiai skirtame furšete.

Antrasis narių forumas: 
pasirengę ateičiai

Benjaminas Žemaitis Simas Ramutis Petrikis

Mečislovas Rondomanskas Olga Grigienė

Nariai diskutavo apie strateginius pokyčius, lūkesčius ir naujas veiklas Ilgamečiams nariams įteikti  naujo formato pažymėjimai
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SparteSniS JūSų ir JūSų verSlo augimaS veikiant aktyvioJe bendryStėJe

birželio 19 d. kauno ppA rūmai 
kvietė jauno verslo atstovus susitikti ir 
susipažinti su rūmuose veikiančia „era-
smus – jauniesiems verslininkams“ pro-
grama. ji skirta skatinti verslumą ir pa-
dėti būsimiems verslininkams įgyti įgū-
džių, reikalingų siekiant įsteigti ir (arba) 
sėkmingai valdyti savo verslą europoje. 

Dalyvaudami šioje programoje jau-
nieji verslininkai įgyja verslui valdyti 
reikalingų gebėjimų, keičiasi žiniomis 
ir idėjomis su patyrusiu verslininku, pas 
kurį vieši ir su kuriuo bendradarbiauja 
nuo vieno iki šešių mėnesių pasirinktoje 
Europos šalyje.

Renginio metu prisistatė projekto 
partneriai iš Italijos, Slovėnijos, Belgijos, 

„Tarptautiniai mainai – bilietas verslo startui“
Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir Ispani-
jos kviečiantys nebijoti realizuoti idėjų. 
Apie dalyvavimo programoje privalumus 
ir įspūdžius pasidalino jaunoji antrepre-
nerė Stefanija Paulauskaitė, dalyvavusi 
stažuotėje Graikijoje. Verslumo ir men-
torystės svarbą įvardino svečiai iš Lietu-
vos Inovacijų centro (Gytis Junevičius) ir 
Kauno technologijos universiteto (Moni-
ka Pavalkytė). Mantas Bertulis, „Kvepia 
kelionėm“ projekto autorius, pristatė savo 
verslo įkūrimo istoriją ir supažindino ren-
ginio dalyvius su aistros savo pomėgiui 
svarba. Susidomėjusieji programa turėjo 
galimybę tiesiogiai pabendrauti su visais 
renginio svečiais diskusijų metu. 

RŽ inf.

Onutė Valkauskienė

uAb ,,debesota“ kvietimu viešna-
gė prasidėjo ekskursija vienintelėje 
baltijos šalyse sklandytuvų gamykloje 
,,sportinė aviacija ir ko“. su jos istorija, 
gaminama produkcija supažindino di-
rektoriaus pavaduotojas, sklandytojas 
stasys skalskis. jis pasidžiaugė, kad ki-
tais metais gamyklai bus jau 50 metų. 
pagrindinė veikla  – sklandytuvų, mo-
tosklandytuvų projektavimas ir gamy-
ba. įmonė turi bazinį sertifikatą sklan-
dytuvams, taip pat sertifikuoja naujus 
gaminius. bandymai vyksta pociūnų 
aerodrome.

Vienas populiariausių gaminamų 
sklandytuvų yra LAK-17B, kuris gali būti 
su 15 m, 18 m ir 21 m ilgio sparnais, su 
elektriniu varikliu arba be jo. Naujausias 
kūrinys, prieš porą metų pradėtas gaminti 
13,5 m sparnų ilgio ,,mini“ LAK – as su 
įmontuotu elektriniu varikliu, pasaulyje 
jau sukėlė didelį susidomėjimą. Ceche 
baigiamas gaminti dvyliktas toks bal-
tasparnis, kuris keliaus už Atlanto. Lie-
tuviškų sklandytuvų keliai driekiasi per 
visą pasaulį. Raidės LAK reiškia ,,lietu-
viška aviacinė konstrukcija“, šalia esantis 
skaičius žymi konstrukcijos eiliškumą. 
Jau sukurta ir pagaminta 20 sklandytuvų 
konstrukcijų. Iš stiklo pluošto gaminamos 
ir sklandytuvų priekabos, kuriomis gali-
ma saugiai pervežti ar sandėliuoti sklan-
dytuvus, įvairūs neaviaciniai produktai: 
automobilių bagažinės, reklaminiai sten-
dai, medžiotojų bokšteliai, vėjo jėgainių 
mentės ir kt. 

Pociūnuose viešėjo Rūmų 
bendruomenės klubo nariai

Kauno apskrities aviacijos sporto klu-
bo direktorius Vytautas Sabeckis svečius 
pakvietė į angarą, kuriame papasakojo 
apie čia esančius sklandytuvus, sklandy-
mo sportą, pasiekimus, rengiamas varžy-
bas, pakvietė po mūsų gražias apylinkes, 
Nemuno kilpas pasižvalgyti iš paukščio 
skrydžio. Norinčiųjų pakilti lėktuvu buvo, 
o į sklandytuvą sėsti drąsuolių neatsira-
do... 

Viešnagė baigėsi ,,Debesotos“ ka-
vinėje, kurioje penkiolikai KPPA rūmų 
naujų narių įteikti narystės pažymėjimai. 
Tarp jų – ir minkštus baldus gaminančiai 
Švedijos bendrovei ,,Scapa Baltic“, turin-
čiai savo padalinį ir Prienuose. 

Prieš 59 -erius metus mažame Šve-
dijos miestelyje Cots Carlosson įkurta 
įmonė ,,Scapa“, pelniusi pripažinimą 
tarptautinėse rinkose, 1998 metais savo 
produkciją pradėjo gaminti ir Lietuvoje. 
Padalinys Prienuose įkurtas prieš šešerius 
metus. 

Padalinio gamybos vadovo Juliaus 
Strampicko teigimu, tai, kad „Scapa Bal-
tic“ pasirinko mūsų kraštą, lėmė ne tik 
patogi Prienų geografinė padėtis (netoli 
Kaunas), bet ir tai, jog Prienai žinomi kaip 
didelio meistriškumo siuvėjų ,,kalvė“. 
Dar ne taip seniai Prienuose veikė kelios 
siuvimo įmonės, gaminusios produkciją ir 
užsienio rinkoms. 

Šiuo metu Prienų padalinyje dirba 
apie 100 – 120 darbuotojų, ir ,,Scapa Bal-
tic“ reikšmingai prisideda prie darbo vietų 
kūrimo rajone.

Neseniai įmonėje apsilankę KPPAR 
Prienų atstovybės nariai turėjo progą su-

sipažinti su gamybos procesu ir čia gami-
nama produkcija, kurios didžiausia dalis 
(apie 80 proc.) iškeliauja į Norvegiją. 
Kauno padaliniai daugiausia gamina Šve-

dijos rinkoms. Skandinavai, o ir Europos 
šalių pirkėjai itin vertina „Scapa Baltic“ 
aukštą gaminių kokybę, sprendimų įvai-
rovę bei maksimalų patikimumą. 

Jaunieji verslininkai susipažino su galimybėmis įgyti patirties užsienyje

Verslininkai stebėjo sklandytuvų gamybos procesą ir paskraidė lėktuvu
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kauno statybos ir paslaugų mo-
kymo centras baigė įgyvendinti „eras-
mus+” programos mobilumo projektą 
„darbo rinkai būtinų įgūdžių ugdymas“ 
2017-1-lT01-kA11-034846. projektas 
vyko 2017 06 01 – 2018 05 31. 33 moki-
niai atliko praktikas įmonėse Vokietijoje, 
Italijoje, Vengrijoje, 15 mokinių – profe-
sinio rengimo centre danijoje. 18 profe-
sinio rengimo specialistų dalyvavo vizi-
tuose Vokietijoje, Italijoje. į lietuvą buvo 
atvykę 2 dažymo specialistai iš Italijos.

Didelis dėmesys projekto metu buvo 
skirtas asmenims su spec. poreikiais. 8 
mokinių ir 2 pedagogų lydima grupė at-
liko praktiką Leipcige, Vokietijoje. Visos 
stažuotės metu mokiniai praktikavosi 
penkias dienas per savaitę Leipcigo se-
nelių globos namuose, Staedtische Alten-
pflegeheime GmbH, Am Elsterwehr 10. 

Kiekvieną dieną mokiniai buvo prižiū-
rimi ir konsultuojami mokytojų ir vietinių 
darbo specialistų, kurie juos supažindino 
su darbo technologiniais ypatumais, darbo 
medžiagomis, jų naudojimo subtilybėmis ir 
darbo įrankiais. Mokiniai aktyviai prisidėjo 
prie pastato renovacijos darbų: pamatų ir 
sienų hidroizoliacijos įrengimo ir stiprini-
mo, injektuojant specialius statybinius mi-
šinius, sienų dažymo, tinkavimo,  apsaugi-
nių apdailos elementų įrengimo pagalbinė-
se patalpose, pagrindų grindims paruošimo 
betonavimui, betonavimo, laikiklių švies-
tuvams tvirtinimo darbų, svariai prisidėjo 
prie senelių namų aplinkotvarkos darbų. 

Visi mokiniai už darbų atlikimą buvo 
įvertinti aukščiausiais įvertinimais, t.y. 6 
balais šešiabalėje sistemoje (puikiai). Visi 
darbai buvo atlikti sėkmingai, mokiniai 
buvo reguliariai prižiūrimi mokytojų ir 
vietinių specialistų, kurie atlikdavo peri-
odinius mokinių darbo vertinimus ir kon-
sultuodavo juos siekiant geriausių darbo 
rezultatų. Tiek mokiniai, tiek mokytojai 

„Erasmus+” programa skirta visoms jaunimo 
socialinėms grupėms

stažuotės metu įgijo naujos patirties pro-
fesinėje srityje, susipažino su Vokietijos 
darbo sistema, švietimo naujovėmis ir 
profesinio mokymo sistema. 

Sausio 29 d. turo po Leipcigą metu 
grupė susipažino su Leipcigo istorija ir 
kultūra, buvo aplankyti svarbiausi mies-
to turistiniai objektai: miesto rotušė, Ge-
wandhaus operos teatras, miesto savival-
dybė, Didžiojo tautų mūšio paminklas, 
Šv. Nikolajaus ir Šv. Tomo bažnyčios. 

Mokiniams buvo pristatyta ir išaiš-
kinta profesinio mokymo sistema Vokie-
tijoje, saugos reikalavimai darbo vietoje, 
teisingas darbo užduočių įvykdymas, taip 
pat mokiniai buvo supažindinti su trans-
porto sistema Leipcige. 

Vasario 2 d. grupė aplankė Leipcigo 
BMW automobilių gamyklą. Mokytojai, 
konsultuojami vietinio gido, padėjo moki-
niams susipažinti su moderniausiais auto-
mobilių gamyklos įrenginiais, medžiago-
mis, darbo procesais, metodais, automobi-
lių surinkimo ypatumais. Buvo paaiškintos 
ir parodytos darbuotojų darbo sąlygos, su-
sipažinta su darbuotojų ir darbdavių darbo 
santykiais Vokietijoje. Vasario 10 d. grupė 
apsilankė Drezdeno mieste, kur apžiūrėjo 
svarbiausius miesto turistinius objektus: 
Cvingerių rūmus, Semper operos teatrą, 
moterų bažnyčią. Vasario 17 d. grupė ap-
silankė Vokietijos sostinėje Berlyne, kur 
aplankė Brandenburgo vartus, Checkpoint 
Charlie sienos perėjimo punktą, Aleksan-
dro aikštę, Berlyno televizijos bokštą. 

Kita grupė – virėjų specialybės moki-
niai su pedagoge viešėjo Romoje, Italijoje. 
Mokinės dirbo dviejuose viešojo maitini-
mo įmonėse Papiero Giallo ir Giallo Um-
bro. Šios įmonės yra šeimos verslai. Įmo-
nių klientai – nuolatiniai Romos gyvento-
jai bei turistai. Per dieną jose apsilanko po 
10 000 žmonių. Abi įmonės turi labai platų 
asortimentą patiekalų: užkandžiai, karšti 

patiekalai, šalti patiekalai, desertai, salo-
tos, picos, miltiniai patiekalai bei kt. Res-
toranėliuose galima valgyti vietoje, maistą 
užsisakyti išsinešti vietoje bei iš anksto. 
Tempas bei darbų apimtis labai didelės. 

Pirmą dieną įmonėse mokiniai su-
sipažino su taisyklėmis, geros higienos 
praktika, asortimentu, bei aptarė darbo są-
lygas. Papiero Giallo mokinės kiekvieną 
dieną mokėsi gaminti skirtingus patieka-
lus, konkretaus pasikirstymo savaitėmis 
nebuvo. Kiekvieną dieną turėdavo paga-
minti po kelias rūšis salotų, kelis karštus 
patiekalus, kelis šaltus bei keletą desertų. 
Šioje įmonėje tobulino pjaustymo įgū-
džius. Mokėsi kepti, virti, gruzdinti, blan-
širuoti, gaminti įvairius padažus. 

Giallo Umbro pirmas tris dienas mer-
ginos dirbo švaros zonoje, kur mokėsi 
plauti indus, tvarkyti patalpas, valyti dar-
žoves bei atlikti įvairių produktų rušiavi-
mą, plovimą bei valymą. 

Vėliau merginos dirbo prie daržovių. 
Mokėsi jas pjaustyti, nes kai kurių Lietuvo-
je net nėra, virti, kepti, gruzdinti, troškinti, 
blanširuoti. Antrą savaitę mokinės pradėjo 
dirbdamos aptarnaudamos klientus, mokė-
si pasverti patiekalus, juos įdėti į lėkštę bei 
patiekti klientui. Taip pat mokėsi dekoruoti 
lėkštes. Turėjo galimybės išmokti virti bei 
patiekti įvairias itališkas kavas.

Trečią ir ketvirtą savaites mokinės 
dirbo su žuvies ir mėsos bei paukštienos 
patiekalais. Mokėsi gaminti stambiais 
gabalais bei porcijinius patiekalus, supa-
žindino su Italijos virtuvės patiekalais: ga-
mino pastą, lazaniją, kepė picas, mokėsi 
gaminti tiramisu. Mokėsi ne tik gaminti, 
bet ir juos patiekti.

Projektu skatinamas mokymąsis visą 
gyvenimą, skatinamos inovacijos. Dėl 
sparčių technologinių pokyčių reikia 
nuolat tobulinti konkrečius profesinius 
įgūdžius, taip pat ir profesinio rengimo 

specialistams. Projektas didino dalyvių 
konkurencingumą darbo rinkoje, karjeros 
galimybes, įgalino būti mobiliu ar mobi-
lesniu Europos darbo rinkoje. 

Seniai pastebėta, kad užsienyje prak-
tikas atlikę jaunuoliai įgyja naujų komu-
nikacinių gebėjimų, auga jų motyvacija 
dirbti ir mokintis, didėja savivertė, inte-
gracijos į visuomenę laipsnis ir kt. Projek-
to dalyviai tapo kūrybiškesni, iniciatyvūs, 
išmoko dirbti komandoje, įgijo atsakomy-
bės jausmą.

Šis projektas finansuojamas re-
miant Europos Komisijai. Šis kūrinys 
atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl 
Komisija negali būti laikoma atsakinga 
už bet kokį pateikiamos informacijos 
naudojimą.

Daugiau informacijos:
Ričardas Šeštokas, Kauno statybos ir 

paslaugų mokymo centras, direktorius. Tel. 
(8 37) 451434, el. p. info@profcentras.lt 

Tomas Vilčinskas, Kauno statybos ir 
paslaugų mokymo centras, projektų va-
dovas. Tel. +370 687 52810 El. tomas.
vilcinskas71@gmail.com 

kauno statybos ir paslaugų mokymo 
centre įgyvendintas 2016 09 01 prasidė-
jęs „erasmus+“ strateginių partnerysčių 
projektas drop@pp „pameistrystės mo-
kymo nebaigusių asmenų skaičiaus ma-
žinimas“ Nr. 2016-1-Tr01-kA202-034273. 
projekto koordinatorius: Ortahisar Mesle-
ki Egitim Merkezi, Trabzon (Turkija), par-
tneriai: Fondazione Et Labora (bergamo, 
Italija); Bridgwater College (bridgwater, 
jungtinė karalystė), ROC Da Vinci College 
(dordrecht, Nyderlandai) ir mes, kauno 
statybos ir paslaugų mokymo centras.

Strateginių partnerysčių projektais 
siekiama remti novatoriškos praktikos 
plėtotę, perdavimą ir (arba) įgyvendini-
mą, taip pat bendrų iniciatyvų, kuriomis 
Europos lygmeniu skatinamas bendradar-
biavimas, tarpusavio mokymasis ir keiti-
masis patirtimi, įgyvendinimą.

Strateginės partnerystės projektai 
skirti stiprinti institucijų, aktyviai veikian-
čių profesinio mokymo srityje, ir vietos 
bei regiono lygmens verslo įmonių tarp-
tautinį bendradarbiavimą, skatinti profesi-

Įgyvendintas tarptautinis projektas 
pameistrystei skatinti

nio mokymo kokybę ir naujoves.
Jaunimo nedarbas eurozonoje siekia 24 

proc. Tose šalyse, kuriose veikia pameis-
trystės sistemos, nedarbas mažesnis. Turki-
jos švietimo ministerijos duomenimis, treč-
dalis pameistrystės sutarčių nutraukiama 
jau pirmais metais. Sutartys nutraukiamos 
priklausomai nuo profesijos dėl įvairų prie-
žasčių. Dažniausios priežastys:

• dėl užimtumo ir su profesiniu orien-
tavimu susijusios problemos;

• problemos su darbdaviais ar kole-
gomis;

• nemėgiamas, neatitinkantis norų 
darbas, maži atlyginimai;

• neremiamos pagrindinės kompeten-
cijos ir įgūdžiai;

• šeimyninės problemos, problemos 
su transportu.

Projekto tikslas – kartu su partneriais 
sukurti efektyvias strategijas motyvuoti ir 
remti jaunus žmones, kurie yra iškritimo 
iš pameistrystės programos (PP) rizikos 
zonoje.

Projektu siekta suprasti, detalizuoti 

mokinių iškritimo iš PP priežastis; pasida-
linti gerosiomis patirtimis apie iškritimą iš 
PP savo šalyse. Projektas sukūrė paramos 
mokiniams mechanizmą, leidžia diagno-
zuoti pagrindines kompetencijas, sukūrė 
inovacinius metodus, siekiant sumažinti 
iškritimo riziką iš pameistrystės. Projek-
tas yra keitimosi informacija tarp šalių 
(Nyderlandai, Jungtinė Karalystė, Italija, 
Turkija, Lietuva) tarpininkas.

Pagrindinė tikslinė grupė: mokiniai, 
kuriems gresia pavojus nebaigti pameis-
trystės programos savo pirmaisiais pa-
meistrystės mokymo metais. Galutiniai 
paramos gavėjai – jauni žmonės, kurie jau 
paliko pameistrystės mokyklą ir kuriems 
gresia rizika iškristi iš gamybinės prakti-
kos mokyklose, kurių amžius 14-19 metų. 

DROP @ PP projektas inovatyvus 
tuo, kad pasidalino ir įvertino darbu pa-
grįstą karjeros konsultavimo poveikį ne-
baigusiems pameistrystės mokymo. Šiuo 
požiūriu, skirtingai nuo kitų projektų, 
projektas sukūrė bendrą supratimą apie 
nebaigusiųjų prevenciją iš Europos pa-

meistrystės mokymo sistemų su specialiu 
mokymusi iš darbo šalių partnerių.

Rezultatai:
• bičiulių mokymosi sistemos įdiegi-

mas (Buddy system);
• mokinių, besimokančių pameistrys-

tės, karjeros planavimas;
• internetiniai įrankiai mokiniams;
• mokymai, tyrimai, vizitai;
• išvados, kaip įveikti mokinių „iškri-

timą“ iš pameistrystės sistemos.
Šis projektas finansuojamas remiant 

Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi 
tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija ne-
gali būti laikoma atsakinga už bet kokį 
pateikiamos informacijos naudojimą.

Daugiau informacijos:
Ričardas Šeštokas, Kauno statybos 

ir paslaugų mokymo centras, direktorius. 
Tel. (8 37) 451434, el. p. info@profcen-
tras.lt  

Tomas Vilčinskas, Kauno statybos ir 
paslaugų mokymo centras, projektų va-
dovas. Tel. +370 687 52810 El. tomas.
vilcinskas71@gmail.com 

Praktika Italijoje



kAuNo prekYbos, prAmoNės Ir AmATų rūmų žINIos, Nr. 627   |    7

SparteSniS JūSų ir JūSų verSlo augimaS veikiant aktyvioJe bendryStėJe

kauno technikos profesinio moky-
mo centro direktorius paulius čepas 
teigia, jog šiandieniniam darbdaviui 
svarbu, kad darbuotojas būtų pakanka-
mai išprusęs. Tai mes įvardiname kaip 
gebėjimą orientuotis situacijoje, gebė-
jimą priimti sprendimus, gebėjimą būti 
lojaliam organizacijai, gebėjimą reaguo-
ti į pastabas, priimti kritiką. Tarptautinė 
praktika – tai vienas iš būdų tobulinti ne 
tik profesines kompetencijas, bet ir ben-
druosius gebėjimus.

Orlaivių mechaniko specialybės mo-
kinys Mantas Vasaitis, atlikęs darbo prak-
tiką Prancūzijoje, džiaugiasi „Erasmus+“ 
programos nauda: „Buvo nuostabu pa-
keisti aplinką, pamatyti, kaip svečioje ša-
lyje atliekama orlaivių techninė priežiūra, 
įveikti praktines užduotis realioje darbo 
vietoje, mokytis profesijos iš šios srities 
profesionalų, buvusių Prancūzijos karinių 
oro pajėgų orlaivių pilotų ar mechanikų, 
dabar dirbančių profesijos mokytojais. 
Buvo smagu pajausti kitos kultūros dva-
sią, aplankyti vietinius muziejus ir turistų 
lankomas vietas, susipažinti su naujais 
žmonėmis.

Šios profesijos mokytis sunku: čia 
reikalaujama atsakomybės, kruopštumo, 
gerai mokėti užsienio kalbas – orlaivių 
mechaniko veikla yra griežtai licencijuo-
jama Europos aviacijos saugos agentūros 
(trumpiau EASA), tačiau profesinė prak-
tika orlaivių priežiūros įmonėje „HOP“ 
tik dar labiau sustiprino mano norą tapti 
šios srities specialistu, kurių trūksta ne tik 
Lietuvoje, bet ir apskritai pasaulyje.“

Pokyčius po praktikos užsienyje pa-
stebi ne tik patys mokiniai, bet ir jų mo-

Per praktiką užsienyje į profesinį meistriškumą
kytojai. Profesijos mokytojas J. Eglynas 
tvirtina: mokiniai, grįžę iš mobilumo vizitų 
užsienyje, tampa atviresni naujovėms, tole-
rantiškesni aplinkiniams, imlesni žinioms, 
kūrybingesni, daugiau reikalaujantys ne 
tik iš savęs, bet ir iš mokytojų. Savaran-
kiškai gyvendami daugiakultūrėje aplinko-
je, išmoksta nuolaidumo, etikos, gilesnio 
požiūrio ne tik į mokymąsi, bet profesijos 
perspektyvą, keičiasi jų mąstymas ir pasau-
lėžiūra. Mokinys, įgijęs tarptautinės patir-
ties, įgavęs naujų žinių ir kompetencijų yra 
laukiamas darbdavių ne tik Lietuvoje, bet ir 
tarptautinėje aviacijos industrijoje.

Šiais mokslo metais į užsienį vyko 
ne tik mokiniai, bet ir Kauno technikos 
profesinio mokymo centro mokytojai, 
darbuotojai. Jų vizitai aprėpė ne tik kai-
myninių šalių – Latvijos ir Estijos, bet ir 
Suomijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Itali-
jos, Norvegijos, Danijos, Rusijos moky-
mo institucijas bei įmones.

„Mokytojas turėtų būti žingeidi asme-
nybė, kuriai viskas įdomu: kita šalis, tos 
šalies kultūra, techninis lygis, nes kiekvie-
na šalis tuos pačius dalykus daro truputį 
kitaip, kiekvienoje valstybėje tie patys dar-
bai kitaip dirbami. Tad gerosios patirties 
sklaida yra labai svarbi, nes įgytą patirtį 
gali grįžęs pritaikyti sau“, – teigia trans-
porto skyriaus profesijos mokytojas Ar-
vydas Sirtautas, kuris naudojasi kiekviena 
suteikta proga tobulėti ne tik vykdamas 
stebėti, kaip dirba kolegos, bet ir lankyda-
mas užsienyje dirbančius mokinius.

„Džiaugiuosi gavęs progą išvykti, 
todėl dėkoju mokytojams, patikėjusiems 
manimi. Mano žinios nebuvo prastesnės 
nei prancūzų, drąsiai su jais varžiausi, to-

kauno statybos ir paslaugų mokymo 
centras baigia įgyvendinti „erasmus+“ 
strateginių partnerysčių projektą I-step 
Nr. 2016-1-lT01-kA202-023149 „Tarptau-
tinė mokinių verslumo programa” (In-
ternational student entrepreneurs pro-
gramme), skirtą mokinių tarptautiškumo 
vystymui, verslumo įgūdžių gerinimui.

Pastaraisiais metais profesinio rengi-
mo institucijos žengė didelius žingsnius 
vystydamos verslumo programas ir jų ko-
kybę savo organizacijose. Nors daugelis 
šių centrų skatina verslumą, taip pat tarp-
tautiškumą, tačiau retai kur egzistuoja ry-
šys tarp verslumo ir tarptautiškumo. Argi 
nebūtų gerai, jei mokiniai, besimokantys 
verslumo, turėtų galimybę dirbti su už-

Būsimi statybininkai mokosi 
tarptautinio verslo

sienio mokiniais ir vystyti tarptautiškumo 
gebėjimus? Tai ir skatina, planuoja daryti 
I-STEP projektas.

Projektas prasidėjo 2016 m. rugsėjo 
mėnesį. I-STEP yra trumpa tarptautinė 
mokinių verslumo programa. Projek-
tas skirtas Europos profesinio rengimo 
centrams, mokiniams, besimokantiems 
verslumo dalykų. I-STEP projektas pa-
dės institucijoms pridėti tarptautiškumo 
komponentą į jų mokymo programas, o 
mokiniams – dirbti kartu su mokiniais iš 
užsienio šalių, padės pajausti ES rinkos 
privalumus, galimybes. Tarptautiškumas 
kelia asmenų sąmoningumą, kūrybišku-
mą ir verslumą.

I-STEP projekte mokiniai kūrė savo 

dėl žinau, kad Kauno technikos profesinio 
mokymo centre dirba savo srities profe-
sionalai, todėl visus kviečiu čia mokytis, 
o vėliau keliauti ir dalyvauti. „Erasmus+“ 
programa tai leidžia padaryti neišleidus 
nei vieno nuosavo euro“, – sėkmės istorija 
dalinasi Mantas Vasaitis.

Projektas „Tarptautinis mobilu-
mas – pažangos ir inovacijų galimybė 
profesiniam meistriškumui“ finansuo-

jamas remiant Europos Komisijai. Šis 
kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, 
todėl Komisija negali būti laikoma at-
sakinga už bet kokį jame pateikiamos 
informacijos naudojimą.

Daugiau informacijos: 
Aida Ilona Gružinskienė, profesijos 

mokytoja, tel. 8 (37) 31 30 45, el.p. aida.
gruzinskiene@kautech.lt bei mokyklos in-
ternetinėje svetainėje www.kautech.lt

virtualų verslą, taip pat mokėsi, kaip tarp-
tautinis verslas veikia, tobulino užsienio 
kalbas, kultūrinius gebėjimus. I-Step pro-
grama pasiūlė kelius, kaip dirbti eksporto 
rinkoje, patarė, kaip faktiškai įkurti tarp-
tautinę įmonę su studentais iš kitos šalies. 
Mokytojams I-STEP projektas sukūrė 
įrankiu, kurie jiems reikalingi dirbant su 
mokiniais. Projekte sukurta internetinė 
bendradarbiavimo platforma, kuri padės 
mokiniams ir mokytojams dirbti su kole-
gomis užsienyje.

Mokymo medžiaga sukurta patyrusių 
projekto partnerių: 2 profesinių rengimo 
centrų, 2 kolegijų, 2 verslo inkubatorių, 
marketingo ir mokymo eksperto.

Šiuo metu jau sukurti visi 4 projekto 
produktai, kurie patalpinti projekto inter-
neto svetainėje

http://www.i-step.eu: 
1. Vadovas mokytojams;
2. Tarptautinio verslo mokymo pro-

grama mokiniams;
3. Platforma ir bendruomenėhttps://i-

step.community/;
4. Kokybės ženklelis
Visi produktai buvo įvertinti išorės par-

tnerių: verslo, švietimo organizacijų. Ver-
tintojai atsakė į anketos klausimus, iš viso 
dalyvavo 30 vertintojų iš Airijos, Jungtinės 
Karalystės, Nyderlandų, Lietuvos.

2018 01 28–2018 02 02 Birmingeme 
vyko I-Step projekto mokymo savaitė 

(mokymosi veiklos). Į šį renginį suvažia-
vo mokiniai su lydinčiais asmenimis iš 
Airijos, Jungtinės Karalystės, Nyderlan-
dų, Lietuvos – po 4 mokinius ir 1 moky-
toją iš kiekvienos šalies. Mokiniai mokėsi 
verslo, tarptautinio verslo, lankėsi keliose 
įmonėse, Birmingemo universitete.

Vėliau projekte vyko sukurtų produk-
tų testavimas: vadovo mokytojams, moky-
mo programos mokiniams, platformos ir 
bendruomenės https://i-step.community/; 
kokybės ženklelio. Prašome Lietuvos pro-
fesinio mokymo centrų aktyviai dalyvauti 
platformos ir bendruomenės veikloje

https://i-step.community/.
Projektas baigėsi galutine konferen-

cija, kuri vyko šių metų gegužės mėnesį 
Kaune. Joje gausiai dalyvavo Lietuvos 
švietimo įstaigos, verslo organizacijos.

Projektinė veikla vykdoma gavus 
Europos Sąjungos paramą pagal Mo-
kymosi visą gyvenimą programą, kurią 
Lietuvos Respublikoje administruoja 
Švietimo mainų paramos fondas.

Daugiau informacijos:
Ričardas Šeštokas, Kauno statybos 

ir paslaugų mokymo centras, direktorius. 
Tel. (8 370 451434 El. p. info@profcen-
tras.lt

Tomas Vilčinskas, Kauno statybos ir 
paslaugų mokymo centras, projektų va-
dovas. Tel. +370 687 52810, el. paštas 
tomas.vilcinskas71@gmail.com

Susitikimas Birmingeme
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...Naujausias rūmų 
  apdovanojimas yra 2011 m.
     pradėtas teikti rūmų „padėkos
    ženklas“, jis istorinio atitikmens
                                 neturi.

...31 kauno rūmų narys
 apdovanotas sidabro
  (antrojo laipsnio) 
   „darbo žvaigžde  
 ir 34 – bronzos „darbo
    žvaigžde“ (visas sąrašas
                skelbiamas
                 chamber.lt
                         svetainėje).
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Ar žinote, kad...

... birželio 18-oji yra rūmų įkūrimo 
diena: 1925 m. birželio 18 d. kaune 
        buvo įsteigti prekybos ir pramonės 
       rūmai. pirmais veiklos metais narėmis 
                tapo 968 (visos šalies) įmonės. 

            ...1937 m. rugpjūčio 
18 d. buvo iškilmingai pašventintas 
rūmų kertinis akmuo. 1938 m. liepos 
    13 d. ppA rūmai gavo leidimą įsikurti naujose
         patalpose. Atidarymo iškilmės įvyko tik
        1939 m. vasario 18 d., kai buvo baigti visi
          vidaus įrengimo ir rūmų puošybos darbai.

...jau pirmoji nuolatinė lietuvos 
respublikos konstitucija 1922 m. 
  nustatė rūmų vietą ir reikšmę 
     valstybės gyvenime. Tokia pati 
  formuluotė buvo pakartota ir 1928 m. 
konstitucijoje: „Atskiroms ūkio sritims 
  įstatymai laiduoja tam tikrą savivaldybę.
               įstatymų keliu steigiami žemės ūkio,
                     prekybos ir pramonės, darbo ir kitokie
               rūmai, kurių bendradarbiavimą su Valstybės
            Valdžia, normuojant ūkio gyvenimą, nurodo
                                                        įstatymas.“ 

                                    ...1925 m. birželio
                 18 d. įvyko oficialus rūmų 
atidarymas. Tuo metu išskirtinai 
iškilmingos šventės metu buvo 
pabrėžta, kad naujieji rūmai dirbs greta 
Vyriausybės, derins savo darbą su šalies
                                         interesais. 

                     ...Tarp pirmųjų 
                   rūmų narių buvo
                   žinomų visuomenės 
veikėjų: net du 1918 m. vasario 
 16 d. Nepriklausomybės akto
   signatarai – jonas Vailokaitis 
         ir jokūbas šernas; žymūs 
           kauno pramonininkai, valdę ne
            vieną didelę įmonę (k. Tilmansas, 
g. Volfas, l. soloveičikas). prekybos 
 ir pramonės rūmų 
     pirmininkas jonas 
    dobkevičius 1922 m. net 
           dviejose Vyriausybėse 
ėjo finansų, prekybos 
ir pramonės 
     ministro 
         pareigas.

                                              ... Iki 1936 m. priešingai nei Vakarų
                                            europos rūmuose, lietuvoje nariais
                                            negalėjo būti smulkios ir vidutinės
                      įmonės. 1936 m. reforma numatė apimti
                      visas – stambias ir smulkias įmones bei 
                    amatus. 1936 m. liepą lietuvos respublikos
   prezidentas Antanas smetona patvirtino naują rūmų 
įstatymą. 1936 m. prie rūmų buvo prijungti amatai. 
 Iš esmės visuomeninė organizacija buvo 
     suvalstybinta. 

                                       ...A. smetona savo kalboje naujųjų
                                      prekybos, pramonės ir amatų rūmų
                                     atidarymo proga sakė, kad 
                                     valstybė turi prižiūrėti verslą, nes
                „Valstybė čia pasireiškia kaip auklėtoja,
                  rikiuotoja, kaip superarbitras, kai įvairių šalių
                 interesai susikerta. dalis šios funkcijos
                 pavedama rūmams: pavedama 
 rikiuoti ir prižiūrėti prekybą ir pramonę. šis 
pavedimas jiems uždeda didelę pareigą – auklėti, 
rikiuoti, vadovaujantis 
teisingumu taip, kaip tinka 
valstybės 
       gerovei.“

                    ...rūmų 
                       įstatymas įsigaliojo 1925 m. 
                    sausio 2 d. įstatymą pasirašė ne 
    Antanas smetona, kaip kartais klaidingai 
 minima, o lietuvos respublikos prezidentą pavadavęs seimo 
pirmininkas jonas staugaitis. pagal tuometinius lietuvos 
respublikos teisės aktus prekybos ir pramonės rūmai buvo pripažinti
            visuomenine įstaiga, kurios pagrindinis uždavinys – kelti vietinės
             prekybos ir pramonės lygį, atstovauti prekybininkų ir pramonininkų
          interesams. rūmai buvo įpareigoti teikti žinias ir patarimus Vyriausybei, 
          kaip tvarkyti jaunos nepriklausomos šalies ūkį, analizuoti pramonės ir
          prekybos būklę šalyje. rūmai netgi išduodavo verslininkams užsienio
                pasus ir vizas, rengė įstatymų projektus, organizavo lietuviškų
                                      gaminių ir žemės ūkio produkcijos parodas, ieškojo 
                                       rinkų lietuvos 
                                        gaminiams. 

...rūmų pastatas 
   k. donelaičio g. 
 su visu įrengimu, su
   išlikusiomis ir neišliku-
          siomis kultūros paveldo
     vertybėmis kainavo 
                              879 452 litus. 

        ...rūmų pirmi-
       ninku buvo 
 paskirtas Vladas 
  kurkauskas, vadovavęs 
     rūmams iki 1940 m. 
   jo atminimui 1995 m. 
bibliotekos rūmuose buvo
                   atidengta
                  memorialinė lenta. ji
           iki dabar kabo bibliote-
                                kos foje 
                            1 aukšte.

             ...rūmus puošė 
         penkios tapytojo petro 
kalpoko freskos. Vokiečių okupacijos 
metais ant freskų buvo uždėta net iki 11 dažų
     sluoksnių. 1983 m. buvo restauruota vienintelė
       freska „darbas“, ją galima dabar pamatyti įėjus
     į biblioteką. restauruojant paaiškėjo, jog šioji
                        buvo atidengta jau apie 1966 m., bet vėl
                           uždažyta kalkiniais klijiniais dažais.

             ...praėjus vos metams 
nuo atidarymo, prasidėjus 
antrajam pasauliniam karui, 1940 m. 
   birželį kauno prekybos, pramonės ir amatų
       rūmai buvo likviduoti. Visiškai naujame rūmų
      pastate įsikūrė vokiečių generalinis komisaras
       dr. Adrianas Teodoras rentelnas, buvęs
                      Vokietijos prekybos ir pramonės ir
                                               amatų rūmų vadovas.

         ...1991 m. lapkričio
      29 d. kauno regioninius
         prekybos ir pramonės
            rūmus įkūrė 124
   valstybinių ir privačių
      įmonių įgaliotiniai. 

                                                   ...pirmojoje rūmų 
                                               taryboje (1991-1993 m.) buvo
                            ir dabar turbūt daugeliui žinomi simas
                          ramutis petrikis, jūratė matekonienė,
        Antanas būda, a.a. Vaclovas pečatauskas, rūmų
     direktorius nuo 1991 iki 2016 m. Vytautas šileikis,
  Zenonas skibiniauskas. jungtiniame prezidiume 
(1993-1996 m.) – tie patys s. r. petrikis, k. matekonienė,
    V. šileikis, V. pečatauskas, Z. skibiniauskas,
                                    m. rondomanskas. 

             ...1993 m. gegužę kauno rotušėje
             iškilmingai priimtas jungtinės
   karalystės kento hercogas ir jį lydinti 
verslininkų delegacija. Tai buvo pirmas
    rūmų oficialus pripažinimas atstovaujant
             tarptautinėje veikloje.

                ...šešių kadencijos 
       tarybų nariai (nuo 1996 m. 
     iki dabar) yra Vytas čičelis 
      ir kęstutis svitojus.

                      ...2014 m. lapkritį 
          buvo atkurti istoriniai
         „darbo žvaigždės“
        medaliai, kuriais
   pagerbiami įmonių 
nusipelnę darbuotojai. 

                               ...dabar rūmų skiriamos
                 „darbo žvaigždės“ nėra šiais
                 laikais sukurti apdovanojimai. 
               Tai – tiksli tarpukario ordino
    kopija. „darbo žvaigždė“, istorinis 
    rūmų apdovanojimas, 
                 atkurtas 2005 m.

                                             ...Aukso (I-ojo laipsnio) „darbo
                                            žvaigždėmis“ yra apdovanoti tik 
                      keturi asmenys:  lr prezidentas Valdas
                      Adamkus (pirmą kartą po 1939 m. – 2009 m.),
                        kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
                     prezidentas 1996-2012 m. mečislovas
 rondomanskas,  pirmasis kauno rūmų prezidentas, 
 lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
 garbės prezidentas simas ramutis petrikis, 
    lr ministras pirmininkas Algirdas butkevičius.

                      ...2008 m. rūmai kartu su lietuvos
 inovacijų centru tapo Enterprise Europe
Network (europos įmonių tinklo) konsorciumo 
steigėjais ir administratoriais. projektas 
tęsiamas 
    iki 2020-ųjų.

            ...2014 m. vasarį  lr
 prezidentė dalia grybauskaitė
 rūmuose susitiko su Verslo
    moterų tinklo atstovėmis. 

...penkis kartus (1996-2016 m.) 
     į tarybą, keturis kartus iš jų –
      viceprezidentu, buvo renkamas 
                     jonas sirvydis.

...penkių kadencijų nariai (nuo 
2000 m.) yra Zigmantas dargevičius,
        Algimantas Anužis ir mindaugas 
            misiūnas. keturias kadencijas tarybos
                  nariu renkamas saulius Valunta.

...1944 m., prasidėjus 
   antrajai sovietų okupacijai, 
     pastatas nacionalizuotas ir
    įkurdinta centrinė valstybinė
    biblioteka, o 1950 m. į rūmus
              atkėlė dar ir kauno srities
                                          biblioteką.

...Nuo 2002 m. rūmuose 
 puoselėjama klubinio bendravimo
    kultūra. pirmasis pradėjo veikti
           rūmų bendruomenės klubas.


