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Nariai būsimiems nariams – 
apie naudą rūmuose

Pabendrauti su rūmų nariais pa-
kvietėme visus, besidominčius naryste 
didžiausioje ir žinomiausioje kauno re-
giono verslo organizacijoje. Tokia proga 
pasitaiko tik du kartus per metus – pa-
vasarį ir rudenį. Žinoma, dauguma rūmų 
renginių yra atviri, tačiau tik atvirų durų 
dienos metu taip išsamiai pristatoma 
rūmų veikla, bendrystės teikiama nau-
da, išsakomi narių ir besidominančiųjų 
lūkesčiai.

Apie asmeninio ir verslo augimo 
galimybes aktyvioje bendrystėje, kokią 
pridėtinę vertę asmeniui, verslui, miestui, 
visuomenei kuria rūmai, pasakojo Tarp-
tautinių ryšių ir protokolo skyriaus va-

dovė Agnė Jaraitė. Kalbėjome apie vers-
lo interesų atstovavimą, bendruomenės 
renginius, vadovų ir specialistų klubus, 
mokymus, verslo partnerių paiešką, kon-
sultacijas tarptautinės plėtros klausimais 
ir daugybę kitų veiklų. 

Rūmų viceprezidentė, UAB „Met-
ga“ direktorė Fausta Šeputytė, Kėdainių 
atstovybės vadovas, AB „Nordic Sugar 
Lietuva“ vadovas Dainius Cibulskis, 
UAB „Rikonetas“ direktorius Algimantas 
Jočys, MB „Mančo baldai“ vadovas Šarū-
nas Mančas ir kiti pasakojo, kodėl jie yra 
rūmų nariai, kokios vertės jiems suteikė 
bendrystė organizacijoje.

Narystės galimybė sudomino dvi dešimtis verslininkų

Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė

„aconitum“ žengdama į Dubajų ke-
letą metų šokinėjo pagal užsakovo dū-
delę ir patyrė 40 tūkstančių eurų nuos-
tolių. ar vertėjo? Taip! Šiemet tas tiekėjas 
perka vaistų ir papildų už 398 tūkstan-
čius eurų. 

Technologijos nėra viskas, pagrindi-
nė ašis – „TeleSofte“ inovacijas kurian-
tis ir naudojantis žmogus, Kaip priversti 
prancūzus iš lietuvių „Mantingos“ pirkti 
prancūziškus kruasanus? Esi žvejys bet 
kuriame pasaulio kampelyje ir nežinai, 
kas yra „Deeper“? Tai gal nežinai, kas yra 
delfinas? Kaip „KIKA Group“ laimingais 
padarė milijoną šunų visame pasaulyje? 
Kaip įdarbinti 3000 ekspertų 60-yje šalių 
neiškėlus kojos iš Lietuvos? Kaip „Auga“ 
įtikina pirkėjus pasitikėti ekologija ir pa-
versti tai įpročiu? Kas nutiko po to, kai 
Bolivijos prezidentas per Dakaro lenkty-
nes priėjo prie A. Juknevičiaus automobi-
lio, pažymėto „CRAFT bearings“ ženklu? 

Devynios įkvepiančios ir drąsinan-
čios lietuviškų prekių ženklų kelionės po 
pasaulį – iki Japonijos, Jungtinių Arabų 
Emyratų, Australijos, Lotynų Ameri-
kos...  Apie jas pirmą kartą surengtame 
forume „Kaip lietuviškas prekės ženklas 
gali tapti pasauliniu?“ daugiau kaip 400 
dalyvių pasakojo Lietuvos verslo ambasa-
doriai – „Aconitum“ generalinė direktorė 
Rima Balanaškienė, „TeleSofto“ rinkoda-
ros skyriaus vadovė Erika Maslauskaitė, 
UAB „Mantinga“ eksporto skyriaus vado-
vas Laimutis Kunigėnas, UAB „Deeper“ 
pardavimų direktorius Aivaras Bakanas, 

Verslo ambasadoriai pasakojo apie prekių ženklų keliones

UAB „KIKA Group“ rinkodaros skyriaus 
vadovė Agnė Dovydėnė, rūmų Tarptau-
tinių ryšių ir protokolo skyriaus vadovė 
Agnė Jaraitė, UAB „AKTO“ komercijos 
vadovas, rūmų Eksportuotojų klubo va-
dovas Donatas Stočkūnas, AB „AUGA 
group“ rinkodaros vadovas Gediminas 
Judzentas, UAB „CRAFT bearings“ rin-
kodaros vadovas Martynas Martikonis. 

Kaip pabrėžė forumo dalyvius svei-
kindamas rūmų prezidentas, UAB „Nova-
meta“ valdybos pirmininkas Benjaminas 
Žemaitis, nuosavas prekės ženklas yra 
didžiulė vertybė ir konkurencinis pranašu-

mas. Luminor banko vyriausioji analitikė 
Indrė Genytė-Pikčienė pristatė, kas šian-
dien vyksta konkurencingumo varžybose ir 
kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio. 

Milijono vertos pamokos

„Mes esame verslo ambasadoriai, tai 
labai atsakinga ir garbinga“, – atsakydama 
į „milijono vertą“ klausimą, kodėl turtingi 
Dubajaus gyventojai vartoja „Aconitum“ 
vaistus, sakė bendrovės generalinė direk-
torė Rima Balanaškienė. Šiandien įmonė 
yra trečia maisto papildų rinkoje, kurioje 

veikia 237 žaidėjai. R. Balanaškienė da-
lijosi patirtimi, kodėl nepavyko pirmieji 
eksporto žingsniai į Didžiąją Britaniją ir 
Estiją ir kokias pamokas išmoko iš šių 
klaidų. Dabar bendrovė 61 šalyje parda-
vinėja 148 pavadinimų vaistus ir papildus.

„Eksportui reikia tik daugiau drąsos 
ir atrasti savo išskirtinumą“, – pabrėžė 
laimės ekonomikos principu dirbančio 
„TeleSofto“ rinkodaros skyriaus vadovė 
Erika Maslauskaitė.  85 proc. bendrovės 
paslaugų skiriama eksporto rinkoms. 

Nukelta į 5 psl.

Forume dalyvavo daugiau kaip 400 eksportu besidominčių specialistų
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Įmonės, atsakingai įgyvendinančios 
es bendrojo duomenų apsaugos regla-
mento reikalavimus, nėra užtikrintos, ar 
tikrai atlieka viską teisingai ir ar nesu-
lauks klientų ar kitų asmenų skundų dėl 
duomenų saugumo pažeidimų.

Reglamento 42 str. numatyta nustatyti 
duomenų apsaugos sertifikavimo mecha-
nizmus ir duomenų apsaugos ženklus 
bei žymenis, kad būtų galima įrodyti, 
jog duomenų valdytojai ir duomenų tvar-
kytojai, vykdydami duomenų tvarkymo 
operacijas, laikosi šio reglamento. Re-
glamento 43 str. numatyta sertifikavimo 
įstaigų akreditacija. LR Asmens duomenų 
teisinės apsaugos įstatymo 16 str. numa-
tyta, kad už akreditavimo ir akreditavimo 
pažymėjimų išdavimo tvarką atsakinga 
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Reglamentas įsigaliojo 2018 m. gegu-
žės 25 d. VDAI svetainėje skelbiama, kad 
2018 m. turi būti parengti atitinkami ins-
pekcijos direktoriaus įsakymų projektai.

Rašte Valstybinei duomenų apsaugos 

BDAR įsigaliojo, sertifikavimo 
įstaigų dar nėra

inspekcijai atkreipiame dėmesį, kad akre-
dituotų sertifikavimo įstaigų dar nėra Lie-
tuvoje, įmonės negali atlikti audito darbų 
bei būti užtikrintos reglamento tinkamu 
taikymu, nors duomenų subjektų skundai 
gali būti teikiami, kaip ir atliekami VDAI 
patikrinimai.

Rūmų nuomone, kompetentingų ne-
priklausomų sertifikavimo įstaigų atsi-
radimas leistų rūmų nariams pasirinkti 
akredituotas įstaigas, audituoti atitiktį 
duomenų apsaugos reikalavimams ir su-
mažinti asmens duomenų netinkamo tvar-
kymo riziką.

Valstybinė darbo inspekcija rūmams 
pranešė, kad būtinos aiškios sertifikavi-
mo ir sertifikavimo įstaigų akreditavimo 
taisyklės. O tam būtinas vienodas kriterijų 
taikymas ES mastu. Prieš patvirtinant kri-
terijus būtina sulaukti Europos duomenų 
apsaugos valdybos gairių. Kada tai bus, 
VDI atsakyti negali. 

RŽ inf.

Taikos sutartis: keturi klausimai 
aplinkos ministrui

kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmuose veikiančio Personalo vadovų 
klubo nariai analizavo, ar reikalingas  pa-
vojingų darbų sąrašas. Dalis mano, kad 
sąrašas nėra naudingas, nes visais atve-
jais darbdaviui atstovaujantis asmuo ar 
jo pavedimu darbdavio įgaliotas asmuo 
organizuoja profesinės rizikos vertinimą 
įmonėje pagal galiojantį lr darbuotojų 
saugos ir sveikatos įstatymą. 

Taip pat buvo išreikšta ir kita nuo-
monė. Pirma, teisės aktas, kuriame būtų 
nurodytas pavojingų darbų sąrašas, yra 
aiškesnis darbdaviui,  nes teisinė bazė yra 
labai plati ir ne visada vienareikšmiškai 
suprantama. Antra, pavojingų darbų sąra-
šas, kaip norminis teisės aktas, atkreipia 
darbdavių ir tokius darbus vykdančių dar-
buotojų dėmesį į darbų saugą ir sveikatą. 
Sąrašas yra viena iš poveikio priemonių 
darbdaviams organizuoti darbuotojų mo-
kymą bei motyvavimą saugiai dirbti, ne-
paisant to, kad kiti teisės aktai taip pat 
reglamentuoja mokymų poreikį ir svarbą. 

Pavojingų darbų sąrašas: 
naikinti ar palikti?

Pastebima, kad įmonės vis dėlto ski-
ria per mažai dėmesio darbuotojų saugai 
ir sveikatai, netaiko gerosios praktikos 
pavyzdžių, dažnai apsiriboja tik formaliu 
saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymo 
dokumentavimu, darbuotojai (ypač že-
mesnių lygių pagal organizacines struktū-
ras) neturi įgūdžių ir motyvacijos taikyti 
saugius darbo metodus. Yra pavojus, kad 
atsisakius pavojingų darbų sąrašo daugės 
nelaimingų atsitikimų. Dabartinį pavojin-
gų darbų sąrašą reikia tikslinti  įvertinant, 
ar tikrai visi nurodyti darbai yra priskiria-
mi pagrįstai.

Rūmų parengtame rašte Valstybinei 
darbo inspekcijai siūloma, jei būtų nu-
spręsta panaikinti pavojingų darbų sąvoką 
ir sąrašą, kitomis priemonėmis (rekomen-
dacinėmis, metodinėmis, motyvacinėmis) 
atkreipti ypatingą darbdavių ir darbuotojų 
dėmesį į didelės profesinės rizikos darbų 
organizavimą, darbuotojų saugą ir svei-
katą. 

RŽ inf.

Audronė Jankuvienė

rugsėjo pradžioje startavo nauja 
kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų interneto svetainė chamber.lt. 
Tikimės, kad sukurtas naujas svetainės 
dizainas jums bus vizualiai patraukles-
nis, modernesnis, o navigacija ieškant 
reikalingos informacijos – patogesnė ir 
greitesnė, naršymo kelias – trumpesnis.

Naujoji svetainė bus patogesnė ir 
atviresnė nariams. Įmonių atsakingi 
(kontaktiniai) asmenys galės tiesiogiai 
jungtis prie nario zonos ir tvarkyti joje 
esančius įmonės ar įstaigos duomenis 
(kontaktus, rekvizitus, keisti veiklos 
aprašą, matyti sumokėtą ar nesumokė-
tą nario mokestį bei kt.). Nariai galės 
skelbti pranešimus – įmonių naujienas, 

Startavo nauja rūmų interneto 
svetainė

pasiūlymus bendruomenei dėl konsulta-
cijų, nuolaidų ir pan.  Stojantieji į rūmus 
svetainėje galės užpildyti prašymo formą 
ir anketą. Visi duomenys bus perduoda-
mi į narių duomenų bazę CRM ir aktu-
alizuojami.

Planuojame, kad nario zona pradės 
veikti spalio mėnesį. Kaip jungtis prie 
savo profilio ir naudotis zonos teikiamo-
mis galimybėmis, narius informuosime 
papildomai.

Iš senoje svetainėje buvusių 210 įvai-
raus lygio rubrikų liko maždaug trečdalis. 
Naujoje struktūroje išsaugotas sukauptas 
reikšmingas duomenų turinys (naujienų 
archyvas, apdovanotųjų sąrašai,  leidinys 
„Rūmų žinios“ ir kt.). Svetainė pritaikyta 
naršymui per išmaniuosius telefonus ir 
planšetes.

Daiva Vyšniauskienė,
Kauno PPA rūmų Verslo 
atstovavimo skyriaus vadovė

lietuvos prekybos, pramonės ir 
amatų rūmai kreipėsi į aplinkos ministrą 
k. Navicką dėl taikos sutarties sudarymo 
eigos tarp pakuočių atliekų tvarkymo 
organizacijų ir aplinkos apsaugos de-
partamento. rašte kalbama apie organi-
zacijų išduotų patvirtinimų panaikinimą 
dėl uab „metrail“ atliekų sutvarkymą 
įrodančių dokumentų 2013–2015 m. 
pripažinimo negaliojančiais.  

Įmonės, nukentėjusios dėl panaikintų 
patvirtinimų, yra nežinioje dėl taikos su-
tarties sudarymo statuso. Aplinkos apsau-
gos departamentas atlieka patikrinimus 
įmonėse, įmonėms surašomi aktai, kuriuo-
se raginama per tam tikrą laikotarpį sumo-
kėti patikrinimo metu sutikslintą sumą. 

Įmonės vykdė gamintojo – impor-
tuotojo pareigas, jos neturėjo priemonių 
kontroliuoti atliekų tvarkytojus, pagal nu-
statytą teisinį reguliavimą negalėjo pačios 
pasirinkti juridinių asmenų, kurie sutvar-
kytų reikiamus pakuočių kiekius, ir turė-
jo pasitikėti licencijuotomis gamintojų ir 
importuotojų organizacijomis, o pastaro-
sios – atliekų tvarkytojais, kuriuos valsty-
bės institucijos įtraukė į atliekų tvarkytojų 
sąrašus. 

Organizacijos metalinės pakuotės 
atliekų tvarkymo paslaugas pirko ne tik 
iš „Metrail“, bet ir iš kitų tvarkytojų. Ga-
mintojai – importuotojai, kuriems buvo 
panaikinti patvirtinimai, neteko teisės į 

mokesčio lengvatą, nors sumokėjo už pa-
kuočių atliekų tvarkymą, iš jų dar reika-
laujama susimokėti mokestį už aplinkos 
teršimą, o kita dalis įmonių, kurios gavo 
patvirtinimus, išrašytus kitų atliekų tvar-
kytojų įrodančių dokumentų pagrindu, 
nepatyrė jokių neigiamų pasekmių. Tie-
siog dalis įmonių tapo įkaitais dėl UAB 
„Metrail“ neteisėtų veiksmų.  

Gamintojai ir importuotojai nebūtų 
patekę į esamą situaciją, jeigu valstybės 
institucijos būtų nustačiusios pažeidimus 
dar 2013 m. ir apie tai pranešusios viešai. 

2013-2015 m. buvo surinkta ir per-
dirbta absoliuti dauguma į rinką prieš tai 
išleistų metalinių pakuočių, todėl gamta 
nebuvo užteršta. Taigi  esminis tikslas – 
neteršti gamtos pasiektas. 

Pripažįstama, kad Aplinkos apsau-
gos departamentas atlieka savo teisėtas 
funkcijas tikrindamas įmones, tačiau, kol 
taikos sutarties derinimo procesas nėra 
baigtas, yra iškeltos tiek organizacijų 
grupinės, tiek įmonių individualios bylos 
teisme, rūmai mano, kad būtų teisinga su-
silaikyti nuo raginimo mokėti patikslintas 
sumas, nes tokiu būdu įmonės verčiamos 
pradėti naujus teisinius procesus. Taip pat 
vyksta tyrimas dėl UAB „Metrail“ veiks-
mų. Nėra įsiteisėjusių sprendimų dėl pa-
žymų panaikinimo.

Aplinkos ministro prašoma informuo-
ti, kokia yra taikos sutarties sudarymo sta-
dija, kokie sutarties punktai yra suderinti, 
dėl kurių kyla abejonių, ir kokių veiksmų 
bus imtasi, jei taikos sutartis nebus pa-
siekta.
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Regiono plėtros taryboje – dėmesys rūmams
Audronė Jankuvienė

rugsėjo 11 d. kauno regiono plėtros 
tarybos posėdyje buvo svarstomi kauno 
regiono plėtros plano, es lėšomis finan-
suojamų projektų aprašų pakeitimai, 
atstovavimo ir kiti klausimai. 

Savivaldybių merams, socialiniams 
partneriams taip pat buvo išsamiai pristaty-
ta didžiausia ir žinomiausia regiono verslo 
organizacija – Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmai, jų indėlis į regiono ekono-
minę ir socialinę plėtrą, strateginės veiklos 
kryptys, rūmų kaip patikimo ekonominio-
socialinio partnerio vykdomi projektai. 

Prezidento Benjamino Žemaičio kvie-
timu regiono plėtros tarybos nariai apsilan-
kė istoriniame rūmų pastate K. Donelaičio 
g. 8. Kaip žinia, rūmai gali didžiuotis Kau-
ne sukūrę vieną įspūdingiausių tarpuka-
rio modernizmo architektūros pavyzdžių. 
Verslininkai jį pastatė iš nuosavų lėšų 
1937-1938 m., rūmai su visu įrengimu, su 
išlikusiomis ir neišlikusiomis kultūros pa-
veldo vertybėmis tuomet kainavo 879 452 
litus. 

Merai ir socialiniai partneriai turėjo 
galimybę apžiūrėti istorinį statinį, pama-
tyti  išlikusias kultūros paveldo vertybes, 
išgirsti jo įstoriją.

Rūmai ne kartą įvairiais lygmenimis 
kėlė pastato grąžinimo organizacijai klau-
simą, tačiau jis tebėra įstrigęs. Biblioteka 
neturi lėšų investicijoms, rūmai negali 
investuoti, nes pastatas nepriklauso. Jo 

kaunas – europos kultūros sostinės 
2022“ biuras turi naujus namus laisvės 
alėjoje.  

Atidarymo iškilmėse dalyvavęs rūmų 
prezidentas, „Kaunas2022“ ambasadorius 
Benjaminas Žemaitis įkurtuvių proga kul-
tūros sostinės kūrėjams įteikė oda rištą 
svečių knygą. Pirmajame knygos įraše B. 
Žemaitis palinkėjo, kad knyga taptų svei-
kinimų, linkėjimų, įspūdžių ir istorijos 
atspindžiu.

Simboliška, kad sekantį įrašą knygoje 
paliko Europos Komisijos biuro Lietuvo-
je vadovas Arnoldas Pranckevičius, po 
to – Kauno simfoninio orkestro vadovas 
Algimantas Treikauskas ir kiti renginyje 
dalyvavę žinomi Kauno kultūros atstovai.

Biuras įkurtas Laisvės alėjos pradžio-
je buvusiose Kauno turizmo informacijos 
ir konferencijų centro patalpose ir bus 
atviras Kauno visuomenei ir svečiams.

būklė apverktina, o perspektyvos – ne-
aiškios. Gavus ES lėšų ir rekonstravus 
bibliotekos pastatą Radastų g., istorinėje 
vietoje įsikūrę skyriai, kaip planuojama, 
persikels į Radastų g. Tada visu aštrumu  
ir iškils klausimas: ar Kaune turėsime dar 

vieną pastatą vaiduoklį? Per tą laiką jo bū-
klė, tikėtina, dar pablogės.

Regiono plėtros taryboje rūmams 
atstovauja Kauno PPA rūmų prezidentas 
Benjaminas Žemaitis, Kauno PPA rūmų 
viceprezidentas Eduardas Jasas, rūmų ta-

Rūmų dovana „Kaunas 2022“ 
komandai – svečių knyga

rybos narė Fausta Šeputytė, UAB „Hegel-
mann transporte“ finansų direktorius Vy-
tis Arlauskas, AB „Achema“ generalinis 
direktorius Ramūnas Miliauskas ir UAB 
„Aconitum“ generalinė direktorė Rima 
Balanaškienė.

Verslo bendruomenė bus kviečiama 
prisijungti prie „Kaunas2022“ programos, 
kūrėjai tikisi verslo paramos įsirengiant 
„Kultūros tempo akademijos“ mokymosi 
erdvę Senamiestyje. Tai bus draugiška, 
atvira mokymosi erdvė su atviru infor-
macijos ir renginių centru bei socialinio 
verslo principais veikiančia kavine Kauno 
senamiestyje. 

Problema – nėra bendruomenėms ir 
jaunimui skirtos infrastruktūros. Galbūt 
rūmų nariai galėtų prisidėti baldais, ap-
švietimu, elektriniais radiatoriais ir kt.? Dėl 
viešinimo būtų sutarta su kiekvienu prisi-
dėjusiu atskirai, bus plačių galimybių rė-
mėjams būti matomiems šioje erdvėje, taip 
pat ir galimybė pagal poreikį naudotis šia 
erdve priklausomai nuo indėlio. Kontak-
tams: Deimantė Zutelienė, el. p. deiman-
te@kaunas2022.eu, tel. +370 610 03825.

RŽ inf.

Socialiniai partneriai susipažino su istoriniu rūmų pastatu

Įkurtuvių proga prezidento Benjamino Žemaičio dovanotoje svečių knygoje pasirašė EK atstovybės biuro Lietuvoje vadovas 
Arnoldas Pranckevičius

„Kaunas 2018:  
inovacijų santaka“

MALONIAI KVIEČIA Į IQ FORUMĄ 
„Kaunas 2018: inovacijų santaka“,  

kuriame kartu su kviestiniais svečiais ir Kauno verslo bei politikos lyderiais  
diskutuosime apie miesto plėtros vizijas 

Spalio 18 d. „Kauno dokas“, Jonavos g. 7, Kaunas
K V I E T I M A S

FORUMO RENGĖJAI

11.30	 Dalyvių	registracija

12.00 Sveikinimo žodžiai. Simonas	Kairys, Kauno 
vicemeras,	Benjaminas	Žemaitis, Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų prezidentas

12.10 ES biudžetas 2021–2027: kaip laimėti simultaną? 
Arnoldas	Pranckevičius, Europos Komisijos 
atstovybės Lietuvoje vadovas

12.30 Kas bendro tarp Singapūro, Liuksemburgo ir Naujųjų 
Vasiukų? Marius	Jurgilas, Lietuvos banko valdybos 
narys

12.50 Kas ką seka – investicijų svarba miesto plėtrai.  
Tadas	Stankevičius, „Kaunas IN“ vadovas

13.10 Verslumo ir inovacijų ekosistemos svarba, valdant 
įmonių restruktūrizavimą: „Nokios“ atvejis ir 
Tamperės regionas. Petri	Räsänenas	(Suomija), 
Tamperės regiono (Pirkanmaa) inovacijų ir įžvalgų 
tarybos direktorius

13.40	 Kavos	pertrauka

14.10 Inovacijos gamyboje ir augimo iššūkiai.  
Mindaugas	Jonuškis, „Novametos“ direktorius

14.30 Mokslo ir verslo bendradarbiavimas, kuriant 
inovacijas. Prof.	dr.	Edita	Gimžauskienė, KTU 
Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanė

14.50 Diskusija „Mokslo ir verslo bendradarbiavimas, 
kuriant inovacijas“. Prof.	dr.	Edita	Gimžauskienė, 
KTU EVF dekanė, Nerijus	Varnas, Kauno technikos 
kolegijos direktorius, Lietuvos kolegijų direktorių 
konferencijos prezidentas, Mindaugas	Šeštokas, 
„Kitron“ direktorius, Karolina	Stankevičienė, „Blaster“ 
asociacijos vadovė. Diskusiją moderuoja Vytautas	
Jokužis, „Elintos“ generalinis direktorius

15.30	 Forumo	pabaiga

P R O G R A M A

Daugiau informacijos  tel. +370 612 84 671,  el. p. kaunas@iqforumas.lt

Registracija:  spausti čia       

PARTNERIAI: 

RĖMĖJAI:
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Šaunus ir didelis naujų narių būrys 
rugsėjo mėnesį pasveikintas ypatingo-
je kauno vietoje – ant jėzuitų bažnyčios 
stogo įrengtoje terasoje. Prie rūmų 
bendruomenės klubo pirmo rudens 
susitikimo nuotaikos itin derėjo žaliuo-
jančių kauno šlaitų ir grakščių bokštų 
panorama. 

Pasveikinti nauji rūmų nariai

Nemuno sala nuo šiol kauniečius 
trauks dar vienu išskirtiniu akcentu – čia 
buvo pasodinta pusšimtis sakurų, kurios 
savo žiedais kauniečius pakvies grožėtis 
jau ateinantį pavasarį. sakurų sodinimas 
vainikavo kaune vykusius sugiharos sa-
vaitės renginius.

„Hof Hotel“ viešbučio vadovės Si-
mos Giržadaitės iniciatyva savo medelį 
naujajame parke pasodino ir Kauno regio-
no verslo moterų tinklo narės. 

Parkas, kuriame pasodinta pusšimtis 
sakurų, taps Kauno ir Japonijos draugys-
tės simboliu. 

Sakurų parko sumanymas užgimė dar 
pernai, kuomet Japonijos „Sakurų asoci-
acija“ kreipėsi į Kauną su siūlymu pado-
vanoti miestui sakurų parką, kuris kasmet 
kviestų žmones susiburti ir džiaugtis šių 
medelių žydėjimu. Prisijungti prie šios 
iniciatyvos buvo pakviestos Lietuvos ir 
Japonijos organizacijos, kurios aktyviai 
palaikė idėją vienyti Kauno ir Japonijos 
bendruomenes.

RŽ inf.

Nemuno salos parke žydės ir Verslo moterų tinklo sakura

Prieš tai verslininkai apžiūrėjo se-
niausią miesto gyvenamąjį namą – vieną 
vertingiausių vėlyvosios gotikos pastatų 
Lietuvoje vadinamąjį Perkūno namą. 
Kadaise tai buvo pirklio namas. 

Rūmų prezidentas Benjaminas Že-
maitis įteikė nario pažymėjimus šioms 
Kauno ir Marijampolės regionų įmo-

nėms: UAB „Personalo sprendimai“, 
UAB „Videobankas“, UAB „Morita“, 
UAB „Vario kalvis“, UAB „Eurobiu-
ras“, UAB „PharmaDIA“, UAB „Staty-
bų panorama“, UAB „Creditum“, MB 
„Timberin“, MB „Visagalis internetas“, 
ŽŪK „Pienas LT”, UAB „Marijampolės 
muitinės terminalas“, UAB „Cinderella 
Beauty School“, Jolantai Gulbinienei 
ir Vitalijui Ivanovui, VšĮ „Nacionalinis 
žiedas“, IĮ „Avaris“, UAB „Krisvita“.

RŽ inf.

Puiki nuotaika pasodinus savąjį medelį

Šaunus ir didelis naujokų būrys

Nario pažymėjimas – „Eurobiuro“ Kauno filialo vadovės 
Elvyros Salialionės rankose. Dešinėje – rūmų prezidentas 
Benjaminas Žemaitis

Broliai Bielovai (MB „Visagalis internetas“) teikia profesionalias 
SEO paslaugas. Dešinėje – rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis

Kolegoms prisistato UAB „Creditum“ vadovas Rolandas 
Petrulis. Dešinėje – rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis

Egidijus Zabarauskas, UAB „Statybų panorama“ vadovas. 
Dešinėje – rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis

Akimirka ant Jėzuitų bažnyčios stogo
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SparteSniS JūSų ir JūSų verSlo augimaS veikiant aktyvioJe bendryStėJe

rugsėjo mėnesį du „erasmus jau-
niesiems verslininkams“ programos da-
lyvius  – Praną gatavecką ir laurą Šimu-
kauskaitę – kauno PPa rūmų Tarptautinių 
ryšių ir protokolo skyriaus vadovė agnė 
jaraitė išlydėjo į stažuotes užsienyje. 

Jaunimas 
išvyko stažuotis 
į Didžiąją 
Britaniją ir 
Italiją

Pranas penkiems mėnesiams išvyko į 
Londoną. Vaikinas jau turi įmonę – MB 
„Travelka“, veikiančią turizmo sektoriuje, 
o Jungtinėje Karalystėje tikisi įgyti verslo 
valdymo žinių, susipažinti su nauja rinka. 

Laurą Šimukauskaitę išlydėjome į be-
veik 5 mėnesių stažuotę Pietų Italijoje. Mer-

Laurą Šimukauskaitę ir Praną Gatavecką į užsienį išlydi Agnė Jaraitė

Nemąstyk iki lubų, mąstyk iki dangaus

„Mūsų stichijos – karštis, šaltis ir mei-
lė“, – pasakojo bendrovės „Mantinga“ eks-
porto skyriaus vadovas Laimutis Kunigė-
nas. 1998 m. bendrovė pirma Lietuvoje pa-
siūlė šaldytus gaminius, o šiandien „Man-
tingos“ tikslas yra tapti kūrybiškiausja 
duonos kompanija pasaulyje.  „Nemąstyk 
iki lubų, mąstyk iki dangaus“, – patarė L. 
Kunigėnas, pasidalijęs patirtimi, kaip kon-
kurentus ir klientus paversti partneriais. 

„Deeper“ – kodėl lietuvių inovacija 
sėkmingai lyderiauja užsienio rinkose? 
Apie tai, kaip viso pasaulio žvejai sužino-
jo apie lietuvių sumanymą į išmaniuosius 
prietaisus „perkelti“ delfinų echolokacijos 
principą, pasakojo bendrovės pardavimų 
direktorius Aivaras Bakanas. „Deeper“ 
komanda pasinaudojo minios finansavi-
mo kampanija, nors daug kas sakė, jog 
tai „nesąmonė“. „Deeper“ prasimušė į 
amazon.com ir kitus didžiausius pasaulio 
e.prekybos tinklus („Amazon“ atstovą pa-
gavo tiesiog koridoriuje parodos metu ir 
turėjo minutę laiko papasakoti apie savo 
inovaciją). „Deeper“ neturėjo didžiulių 
pinigų reklamai, todėl subūrė žvejų ben-
druomenę, kuri per grįžtamąjį ryšį sukūrė 
pusės milijono eurų vertės patirties, istori-
jų, rekomendacijų dalijimosi srautą.

„Mūsų produktai laimingais padarė 
milijoną šunų  visame pasaulyje. Vertin-
dami produktą, pirmiausia atsakykite sau 
į klausimą, kokią vertę jis kuria, kokią 
vartotojų problemą sprendžia?“, – kalbėjo 
UAB „KIKA group“ rinkodaros skyriaus 
vadovė Agnė Dovydėnė. „KIKA“ pasi-
telkė mokslininkus į pagalbą, kad sukurtų 

tokį produktą. Prireikė trejų metų, kol atsi-
rado pasaulyje analogų neturintis gaminys. 

Ekologija ir prezidento prisilietimas

„Šiandien tradicinis žemės ūkis yra 
chemizuotas ūkis. Mes nusprendėme įro-
dyti, kad ekologija ir stambiame žemės 
ūkyje apsimoka“, – netradicinį požiūrį 
tradiciniame versle atskleidė „AUGA 
group“ rinkodaros vadovas Gediminas 
Judzentas. Bendrovė nusprendė įveikti 
tris iššūkius – padidinti pasitikėjimą eko-
logija, sumažinti dideles kainas ir pasiū-
lyti platų produktų pasirinkimą įpročiams 
formuoti. Dabar tai didžiausia Europoje 
vertikaliai integruota ekologiško maisto 
bendrovė, eksportuojanti 80 proc. savo 
užaugintos produkcijos.

„Kai vadovams pasiūliau rinkoda-
ros idėją prie visiems nuobodžių guolių 
„prikabinti“ sporto emociją, atrodė tai be-
protiška. Ne iš pirmo karto, bet patikėjo. 
Ir mums pavyko! Iki Dakaro dirbome su 
penkiomis užsienio šalimis. Po Dakaro 
lenktynių 80 šalių pasiekėm per penketą 
metų“, – šmaikščiai savo istorija dalijosi 
UAB „CRAFT bearings“ rinkodaros va-
dovas Martynas Martikonis. Vienas epi-
zodas, kai Bolivijos prezidentas prisilietė 
prie Antano Juknevičiaus automobilio su 
„CRAFT bearings“ ženklu, apskriejo 14 
didžiausių Lotynų Amerikos televizijų. 
Po to darbas su vietiniais distributoriais 
ėjo kaip iš pypkės.

3000 ekspertų 65 šalyse 

Kaip „įdarbinti“ kelis tūkstančių žmo-

Atkelta iš 1 psl.
Verslo ambasadoriai pasakojo apie prekių ženklų keliones

gina išvyko tobulintis į architektūros studiją 
Materoje. Tai įspūdingas, vienas seniausių 
pasaulio miestų, kurį amžiumi lenkia tik 
Petra (Jordanija). Jo istorinis centras įtrauk-
tas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.  
2014 m. baigusi architektūros studijas, 
Laura iki šiol dirbo laisvai samdomu (fre-

elanceriu) grafikos dizaineriu ir nusprendė 
kurti savo verslą. Tam patirties ir semsis 
pas italų architektus.

Pagal šią mainų programą rūmai į ki-
tas valstybes jau išsiuntė stažuotis 16 pra-
dedančiųjų verslininkų.

RŽ inf.

nių užsienyje, kurie dirbtų jums, pasakojo 
rūmų Tarptautinių ryšių ir protokolo sky-
riaus vadovė Agnė Jaraitė. Ji pristatė rū-
muose veikiančio Europos įmonių tinklo 
Enterprise Europe Network galimybes  
eksportui skatinti. Sėkmės pavyzdžiai – 
bendrovės „Elinta“, „Kauno Baltija“, 
„Mantinga“, „AKTO“, kurios komercijos 
vadovas Donatas Stočkūnas forumo daly-
viams pasakojo apie  savo įmonės kelius į 
Vokietiją per EEN.

Forumas surengtas parodos „Rinkis 
prekę lietuvišką“ metu Žalgirio arenos 
amfiteatre. Forumo rengėjai – Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmai, rū-
muose veikiantys Eksportuotojų klubas ir 
Europos įmonių tinklas Enterprise Euro-
pe Network. Forumą moderavo Lietuvos 
inovacijų centro direktorius Mantas Vilys.

Pirmą kartą parodoje visas tris dienas 
veikė Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų stendas, kuriame parodos lankytojai 

susipažino su organizacijos teikiamomis 
paslaugomis, ypač eksporto skatinimo sri-
tyje, prioritetinėmis veiklos kryptimis ir 
galimybėmis tapti didžiausios ir žinomiau-
sios regiono verslo organizacijos nariu.

Rima Balanaškienė Erika Maslauskaitė Laimutis Kunigėnas Aivaras Bakanas

Agnė Dovydėnė Gediminas Judzentas

Martynas Martikonis
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Paskui vyko draugiški ir aktyvūs mai-
nai – dalyviai dalijosi informacija apie 
savo veiklas, vizitinėmis kortelėmis, susi-
pažino „akis į akį“ su tais, kuriems, pasi-
rodo, jau yra parašę ne vieną elektroninį 
laišką kaip potencialiam partneriui. Atvi-

Nariai būsimiems 
nariams – 
apie naudą 
rūmuose
Atkelta iš 1 psl.

valstybinė duomenų apsaugos ins-
pekcija, siekdama nustatyti ar, įsigaliojus 
bendrajam duomenų apsaugos regla-
mentui, bendrovės tinkamai tvarko as-
mens duomenis lojalumo programų ir 
tiesioginės rinkodaros tikslais ir ar nėra 
renkama perteklinių asmens duomenų,  
rugpjūčio mėnesį dvylikai didžiųjų mais-
to, namų apyvokos prekių parduotuvių ir 
vaistinių tinklų išsiuntė tikrinimo klausi-
mynus. 

Įžvalgomis, į ką reikėjo atkreipti dė-
mesį įmonėms nuo  gegužės 25 d., vyk-
dančioms lojalumo programas ir tiesio-
ginę rinkodarą, dalijasi advokatų profesi-
nės bendrijos JurisConsultus asocijuotoji 
teisininkė Asta Kederytė.

Vykdydamos lojalumo programas 
bendrovės ne visada detaliai įvertina šių 
programų turinį ir aiškiai nustato, kokie 
klientų ar vartotojų asmens duomenys yra 
būtini siekiant sėkmingai jas įgyvendinti. 
Asmens duomenų, kurie nėra reikalingi 
lojalumo programos sėkmingam vykdy-
mui, tvarkymas yra perteklinis ir neati-
tinkantis Reglamento reikalavimų. Regla-
mente įtvirtintas duomenų kiekio mažini-
mo principas aiškiai nurodo, kad duome-
nų valdytojai gali tvarkyti tik adekvačius, 
tinkamus ir tokius asmens duomenis, 
kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie 
tvarkomi. Jei bendrovė, vykdanti lojalu-
mo programą, atlieka lojalumo progra-
mos dalyvių stebėseną ir seka jų pirkimo 
įpročius, kurių pagrindu vėliau dalyviams 
siūlo specialius pasiūlymus ir nuolaidas 
atitinkamoms prekėms ir paslaugoms, ji 
privalo sau užduoti bent šiuos klausimus:

1. Kokių lojalumo programos dalyvio 
asmens duomenų reikia, siekiant atlikti jo 

pirkimo įpročių analizę ir jos pagrindu 
jam pritaikyti tinkamiausius pasiūlymus 
ir nuolaidas?

2. Ar asmeniniai vartotojo asmens 
duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, gy-
venamosios vietos adresas, asmens kodas 
ir kiti, yra būtini siekiant nustatyti lojalu-
mo programos dalyvio pirkimo įpročius 
ir suteikti jam nuolaidas atitinkamoms 
prekėms ir paslaugoms įsigyti bei pateikti 
kitus specialius pasiūlymus?

3. Ar specialių pasiūlymų ir nuolaidų 
lojalumo programos dalyviui individua-
lizavimui užtenka tvarkyti pseudonimus, 
tokius kaip lojalumo kortelės numeris, 
paskyros naudotojo pavadinimas ir kiti?

Atsakydamos į šiuos pateiktus klausi-
mus, bendrovės dažnu atveju susiduria su 
problema, kad iš pažiūros jų lojalumo pro-
gramos sėkmingai veiklai vykdyti renka-
mi pirkėjų duomenys vis dėlto tampa per-
tekliniais ir tampa sudėtinga pagrįsti kie-
kvienos ir/ar tam tikros renkamos asmens 
duomenų kategorijos tvarkymo tikslą. 

Praktikoje pastebima, kad analogiška 
situacija dėl perteklinių asmens duomenų 
naudojimo bendrovių viduje susijusi ir su 
jų vykdoma tiesiogine rinkodara, kai kli-
entams ar vartotojams siunčiami naujien-
laiškiai ar kita informacija apie siūlomas 
prekes, paslaugas, nuolaidas ar specialius 
pasiūlymus. Tiek vienu, tiek kitu atveju, 
bendrovėms siūloma pakartotinai įsivertin-
ti valdomus ir tvarkomus pirkėjų asmens 
duomenis, nurodyti jų tikslus lojalumo pro-
gramų bei tiesioginės rinkodaros vykdymui 
ir atitinkamai pagal tai parengti reikalingą 
vidinę dokumentaciją iš teisinės reglamen-
tavimo pusės, bei įsivertinti technologines 
galimybes duomenų administravimui. 

Prekybos centrai bei įmonių grupės 
taip pat turėtų atkreipti dėmesį į vykdo-
mas bendras lojalumo programas, kurių 
pagrindu išduodamos lojalumo kortelės, 
skirtos klientų apsipirkimui ir nuolaidų 
gavimui keliose skirtingose paslaugų ar 
prekių tiekėjų vietose. Šiuo atveju ben-
drovėms, kartu vykdančioms lojalumo 
programas, svarbu įvertinti bei tarpusavio 
sutartyse įsivardinti, kurios kartu vyk-
dančios programas bendrovės yra bendri 
duomenų valdytojai, kurios – duomenų 
tvarkytojai, o kurios – duomenų gavėjai, 
siekiant atriboti bendrovėms kylančią at-
sakomybę už netinkamą asmens duomenų 
tvarkymą ir apsaugą bei tinkamai infor-
muoti į lojalumo programas besiregistruo-
jančius klientus ar vartotojus apie tai, kas 
valdo jų pateikiamus asmens duomenis, 
kam jie yra perduodami ir kitą privalomą 
pateikti informaciją nurodomą Reglamen-
te. Su asmens duomenų tvarkymo infor-
macija lojalumo kortelių turėtojai turėtų 
būti supažindinti individualiai, o įmonės 
turėtų galėti įrodyti, kad informavimo 
pareigą įvykdė tinkamai. 

Grįžtant prie tiesioginės rinkodaros 
vykdymo, bendrovėms neretai iškyla di-
lema ir dėl asmens duomenų tvarkymo 
pastaruoju tikslu teisėtumo pagrindo, ku-
ris įtvirtintas ne pačiame Reglamente, o 
nacionalinėje teisėje. 

Lietuvos Respublikos elektroninių 
ryšių įstatyme yra nustatytas reikalavi-
mas gauti išankstinį duomenų subjekto 
sutikimą norintnaudoti elektroninių ryšių 
paslaugas, įskaitant elektroninio pašto 
ir telefono pranešimų siuntimą, tiesiogi-
nės rinkodaros tikslais. Nors reikalavimą 
gauti sutikimą, siekiant vykdyti tiesioginę 

rinkodarą, nustato nacionalinė teisė, suti-
kimo formos ir turinio reikalavimų reikia 
ieškoti ne kur kitur, o Reglamente. Regla-
mentas numato, kad sutikimas turėtų būti 
duodamas aiškiu aktu, suteikiamas laisva 
valia, konkretus, informacija pagrįstas, 
vienareikšmis nurodymas, išreiškian-
tis fizinio asmens sutikimą su jo asmens 
duomenų tvarkymu. Reglamente taip pat 
pažymima, kad iš anksto pažymėti lange-
liai ar neveikimas nėra laikomi tinkamai 
išreikštu sutikimu. Būtina paminėti, kad 
kiekvienam asmeniui, davusiam sutikimą, 
turėtų būti suteikiama galimybė jį taip pat 
lengvai ir atšaukti. 

Įmonės, kurios iki šiol nėra sudarę 
Reglamento reikalavimus atitinkančių 
sutikimų su naujais klientais arba nėra at-
naujinę Reglamento reikalavimų neatitin-
kančių sutikimų su esamais klientais, ne-
turi teisėto pagrindo tvarkyti asmens duo-
menis tiesioginės rinkodaros tikslais. Vis 
dėlto kreipimasis į esamus klientus dėl jų 
turimų sutikimų atnaujinimo elektroninių 
ryšių paslaugomis, įskaitant elektroninio 
pašto ar telefono pranešimų siuntimą, yra 
laikomas pažeidimu, todėl bendrovės, no-
rinčios atnaujinti savo esamų klientų suti-
kimus, turėtų tai daryti atsargiai.

Šis teisininko komentaras laikytinas 
bendro pobūdžio konsultacija. Siekiant 
individualios teisinės konsultacijos kon-
krečiu atveju turėtumėte kreiptis į advo-
katų profesinę bendriją „JurisConsultus“ 
el. paštu info@jurisconsultus.lt arba tel. 
+370 645 05754.

Lojalumo programos ir tiesioginė rinkodara: 
dažniausi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 
reikalavimų pažeidimai

rų durų diena buvo proga susėsti greta.
„Kaunas – Europos kultūros sostinė 

2022“ rinkodaros ir komunikacijos va-
dovė Deimantė Ziutelienė verslininkams 
pristatė ambicingą programą „Iš laikino-
sios sostinės į šiuolaikinę“, kurioje erdvės 
yra ir verslo įsitraukimui į bet kurią iš 
vykdomų programų.

Atvirų durų dienos akimirkos

Asta Kederytė
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SparteSniS JūSų ir JūSų verSlo augimaS veikiant aktyvioJe bendryStėJe

Tradicine tapusi ir tūkstančių mo-
kinukų bei darželinukų pamėgta vŠĮ 
„saugi pradžia“ organizuojama akcija 
„apsaugokime mūsų ateitį!“ tęsiama jau 
11 metų! 

VšĮ „Saugi pradžia“ ir kitų SDG gru-
pės įmonių darbuotojai 2018 m. rugsėjo 
pirmą savaitę visoje Lietuvoje keliavo į 
mokyklas, darželius, vaikų dienos cen-
trus, vaikų globos namus ir SOS vaikų 
kaimą.

Ar kada susimąstėte, kokią didelę ga-
lią turi net ir mažas atšvaitas? Palydėdami 
vaikus į mokyklą ir dovanodami jiems 
atšvaitą, dovanojame jiems apsaugą rūke 
ir tamsoje. Nuo 2008 metų akcijos metu 
išdalinta daugiau kaip 40 000 sertifikuotų, 
EN 13356 standarto reikalavimus atitin-
kančių atšvaitų. 

Šiais metais, kartu su atšvaitais, vai-
kams išdalintos šviesą atspindinčios lie-

Apsaugokime mūsų ateitį! 
menės, mokyklinių reikmenų rinkiniai, 
pieštukai,spalvinimo, užduočių knygelės, 
mokančios saugaus eismo taisyklių ir la-
vinančios vaikų mąstymą. Daugiau kaip 
3000 pradinukų visoje Lietuvoje mokėsi, 
kaip teisingai nešioti atšvaitą, kaip saugiai 
elgtis gatvėse ir keliuose. Tikime, kad ši 
iniciatyva padeda kurti saugesnę ir geres-
nę mūsų visų ateitį.

Dėkojame rėmėjams, kurie prisijungė 
prie socialinės akcijos dėl bendro tikslo – 
apsaugoti mūsų ateitį.

UAB „SDG“, UAB „Egersund Net“, 
UADBB „Rizikos valdymo specialistai“, 
UAB „Aurika“, Sidabravo žemės ūkio 
bendrovė, UAB „Artilux NMF“, UAB 
„Frilux“, UAB „Anarmega“, UAB „Elin-
ta“, UAB „Rimilė“, UAB „ROL Lithu-
ania“, UAB „SDG akademija“, B E T A   
P O L S K A S p. z o. O.

RŽ inf.

Šią vasarą oficialiai susijungė dvi 
kauno advokatų kontoros – nuo 2009 m. 
veikianti „jurisConsultus“ ir 2012 m. įkur-
ta „kinderevičius ir partneriai“. Naujoji 
kontora išlaikys „jurisConsultus“ vardą, 
toliau augins verslo teisės paslaugų ap-
imtis ir plės kolektyvą. 

Ramūnas Širvys, „JurisConsultus“ 
partneris, komentuoja, kad pastaraisiais 
metais Kaune vykstant verslo ir investi-
cijų plėtrai, juntamas ir didėjantis porei-
kis aukščiausios kokybės ir pilno spektro 
verslo teisės paslaugoms. Vis dėlto antra-
me Lietuvos mieste iki šiol dominuoja 
pavieniai advokatai, neturintys bendrų 
komandų ir kryptingos specializacijos, 
todėl negalintys pasiūlyti kompleksinių 
paslaugų „iš vienų rankų“.

„Dėl šios priežasties dalis į Kauną at-
vykstančių investuotojų bei augančių vie-
tos bendrovių renkasi sostinės advokatų 
kontoras. Džiaugiamės, kad jau galėjome 
klientams pasiūlyti jų lūkesčius atitinkan-
čias paslaugas būdami arčiau, o susijungę 
galėsime teikti dar kokybiškesneskom-
pleksines verslo teisės paslaugassu dides-
ne tarptautinės patirties turinčių teisininkų 
komanda“, – sako R. Širvys.

Jam antrina kitas „JurisConsultus“ 
partneris Gilbertas Kinderevičius, tvir-
tinantis, kad kontora jau kurį laiką kryp-
tingai dirba su Lietuvos eksportuotojais 
ir užsienio investuotojais, o planuodama 
kolektyvo plėtrą pagrindinį dėmesį skiria 

„JurisConsultus” susijungė su 
„Kinderevičius ir partneriai”

teisininkų tarptautinei patirčiai.
„Į komandą ieškome narių, kurie turė-

tų tarptautinės patirties, ir kurių vertybės 
bei požiūris sutaptų su užsienio kapitalo 
įmonėmis. Pavyzdžiui, užsienio kompani-
jos labiau orientuojasi į teisinę prevenciją, 
o tokią paslaugų kultūrą bandome puose-
lėti ir su Lietuvos klientais“, – tvirtina p. 
Kinderevičius. Jis atkreipia dėmesį į tai, 
kad „JurisConsultus“ ir po susijungimo 
turės kompaktišką struktūrą, todėl galės 
klientams užtikrinti teikiamų paslaugų 
greitį bei lankstumą. 

Šiuo metu „JurisConsultus“ atsto-
vauja klientams, iš kurių daugiausia savo 
veiklą vykdo IT, medicinos, statybos, 
NT, gamybos ir finansų srityse, bendra-
darbiauja su partneriais Nyderlanduose, 
Vokietijoje, Šveicarijoje ir Baltijos šalyse. 

Kontoros komandą sudaro partneriai 
Ramūnas Širvys ir Gilbertas Kinderevi-
čius, 7 teisininkai ir 3 administracijos ko-
mandos nariai. Kontora yra aktyvi Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų narė, 
bendradarbiauja su KTU „Startup Space“ 
startuolių bendruomene bei Kauno inves-
ticijų bei turizmo plėtros agentūra „Kau-
nas IN“,taip pat veda mokymus.

Daugiau informacijos:
Viktorija Pozingytė
Administracijos vadovė
JurisConsultus
+370 645 05754
v.pozingyte@jurisconsultus.lt

Švedijos didmeninės prekybos įmo-
nė, prekiaujanti namų ir kraštotvarkos 
prekėmis, ieškojo lietuvoje uoksinių 
inkilų gamintojų. enterprise europe 
Network, veikiantis kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmuose surado to-
kių gaminių gamintoją ir perdavė kon-
taktus Švedijos partneriams. 

Prasidėjo dalykinis Lietuvos ir Švedi-
jos įmonių susirašinėjimas. UAB „Grane-
da“ jau ne vienerius metus tiekia uoksi-
nius inkilus į užsienio rinkas ir sėkmingai 
bendrauja su užsakovais. Šį kartą tiek 

Lietuviškuose uoksiniuose inkiluose 
gyvens Švedijos paukščiai

Lietuvos, tiek Švedijos Enterprise Euro-
pe Network partneriai ženkliai prisidėjo 
prie įmonių komunikacijos ir sėkmingo 
sandorio. Buvo suderinti avansinio mo-
kėjimo, tiekimo laiko ir prekių transpor-
tavimo bei galutinio mokėjimo klausimai. 
Pirmoji uoksinių inkilų siunta jau pasiekė 
Švediją. Užsakovas labai teigiamai įverti-
no gaminius ir planuoja tolimesnį bendra-
darbiavimą.

Lietuviškuose uoksiniuose inkiluose 
gyvens Švedijos paukščiai.

RŽ inf.

Daugiau kaip 3000 pradinukų visoje Lietuvoje mokėsi saugiai elgtis gatvėse

Kaireje advokatas Ramūnas Širvys, dešinėje advokatas Gilbertas Kinderevičius
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kodėl aš esu verslo vadovų klube? kokios veiklos labiausiai atitiktų mano lūkes-
čius ir interesus? klubo nariai, atsakydami į specialios anketos klausimus, daugiausiai 
rinkosi asmeninio tobulėjimo, kompetencijų augimo kryptį ir susitikimus su įdo-
miais, sėkmingais žmonėmis.

Po dalykinės diskusijos ir pokalbio su buvusiu lenktynininku, vienu geriausių vai-
ravimo instruktorių Audriumi Gelžiniu įmonių vadovai ir vadovės praūžė Kačerginės 
„Nemuno žiedo“ trasomis. Kartingais, sportiniais automobiliais, „skid car" automobi-
liais be užpakalinių ratų, drift taxi su patyrusiu pilotu slydo trasa už sukibimo ribų... 
Automobiliai riaumojo, padangos rūko. Gera adrenalino dozė vadovams nuo streso ir 
verslo valdymo įtampos!

RŽ inf.

Verslo vadovai „Nemuno žiedo“ 
trasose

Pusšimtis narių dalijosi 
naujienomis ir kontaktais

apie 50 bendruomenės narių susi-
rinko į pirmąjį rudens sezono penktadie-
nio kavos rytą. Ne vienas dalyvis sakė po 
vasaros pasiilgęs pabendrauti su kolego-
mis. Džiugu, kad žinios iš verslų džiugios, 
viena bėda – darbuotojų stygius.

Rūmų Tarptautinių ryšių ir protoko-
lo skyriaus vadovė Agnė Jaraitė nariams 
pristatė šio sezono svarbiausius renginius. 
Per tris artimiausius mėnesius numatomi 

net penki regioniniai forumai (pirmasis 
jau įvyko rugsėjo 28 d.). Gruodžio 7-ąją 
vyks tradicinis metinis verslininkų pager-
bimo vakaras. (Sekite naujienas chamber.
lt, naujienlaiškiuose ar socialiniame tinkle 
Facebook.)

Verslo atstovams Agnė taip pat papa-
sakojo apie naujus keturis laimėtus rūmų 
projektus ir galimybes dalyvauti jų vei-
klose.

RŽ inf. Penktadienio rytais kviečiame į rūmus kavos

Tai buvo gera adrenalino dozė vadovams nuo streso ir įtampos


