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Audronė Jankuvienė

Kauno strateginio plano rengėjus su-
domino neseniai Rūmų atliktas miesto 
įmonių vadovų nuomonės tyrimas (apie 
jį buvo plačiai rašoma kovo mėnesio 
„Rūmų žiniose”). Rengdami naują mies-
to strategiją, jie norėtų pasinaudoti Rūmų 
narių išreikšta nuomone, pasiremti tyrimo 
išvadomis. 

Tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti įmonių 
vadovų požiūrį į vietos savivaldą, įvertinti 
Savivaldybės teikiamas paslaugas vers-
lui, verslo aplinką ir jo plėtros perspek-
tyvas Kaune. Tai pirmoji tokio pobūdžio 
apklausa Kaune. Jokių panašių tyrimų ir 
jų rezultatų iki šiol nebuvo skelbta. Kaip 
pripažino strategijos rengėjai, tai unikalūs 
duomenys.

Analizuojama socialinė ir ekonomi-
nė aplinka

Kaip žinia, miesto savivaldybė atnau-
jina Kauno miesto 2005-2015 m. strategi-
nį planą. Tam buvo parengtas socialinės 
ir ekonominės būklės analizės projektas. 
Jame nagrinėjama Kauno miesto demo-
grafinė situacija, užimtumas, darbo rinka, 
švietimas, sveikatos apsauga, kultūra ir 
menas, verslas ir pramonė, aplinkosauga, 
transportas, inžinerinė infrastruktūra ir kt.

 Su analize galima susipažinti interne-
te http://www.kaunas.lt/index.php?40777 
62154). Projekto rengėjas – UAB „EIP 
Kaunas“.

 Taip pat atliktas gyventojų nuomonės 
apie miesto strategijos kryptis tyrimas. 
Šios kryptys suprantamos kaip tikslai, 
kurių turėtų būti siekiama tiek miesto 
politikų, tiek administracijos veiksmais. 
Tyrimą atliko Klaipėdos rinkos tyrimų 
kompanija „Eurotela“. 

Gyventojai diagnozuoja miesto 
problemas

Kaip rašoma analizės išvadose, inf-
rastruktūros būklė Kauno mieste kelia 
didelį gyventojų nepasitenkinimą. Svar-
biausia respondentų nurodoma infrastruk-
tūros problema – gatvių ir šaligatvių tvar-
kymas. Gyventojų saugumo užtikrinimas 
vertinamas prieštaringai – respondentų 
nuomonės išsiskiria. Pagrindinis fakto-
rius, galintis padidinti gyventojų saugumą 
mieste – darbas, prižiūrint viešąją tvarką 
(pareigūnų patruliavimas, kontroliavimas, 
kad viešose vietose būtų tinkamai elgia-
masi ir pan.). Antras pagal reikšmę fakto-
rius – policininkų pajėgų didinimas.

Vidutiniškai vertinamas Savivaldybės 
darbas ekologijos srityje. Respondentų 
nuomonės tolygiai pasiskirstė į tris beveik 
lygiavertes dalis: tinkamai prižiūrėti par-
kus ir kitus žaliuosius plotus (Ąžuolyną, 
pakaunės miškus, kt.); gerinti buitinių 
atliekų surinkimą ir išvežimą; rūšiuoti 
atliekas. Viešasis transportas pakankamai 
gerai tenkina miestiečių poreikius. Auto-
mobilių statymas centre – rimta miesto 
problema. Kaina už automobilių stovėji-
mą netenkina daugumos kauniečių. 

Kultūrinės situacijos vertinimai daž-
niau teigiami nei neigiami. Didelei daliai 
miesto visuomenės svarbi Kaune esančių 
aukštųjų mokyklų veikla. Kauniečiai gana 
aukštai vertina jose parengtų specialistų 
kvalifikaciją. Mažai abejojama Kauno 
akademinės bendruomenės įtaka Kauno 
kultūriniam gyvenimui, bet aukštųjų mo-
kyklų indėlis į Kauno ekonominę plėtrą 
vertinamas kiek santūriau nei indėlis į 
kultūrinį gyvenimą. 

Savivaldybės kuriamų sąlygų verslui 
kurti ar plėtoti situacija vertinama dažniau 
neigiamai nei teigiamai. Dauguma Kauno 

gyventojų verslo skatinimą supranta kaip 
didesnio dėmesio smulkaus ir vidutinio 
verslo skatinimui (konsultacijos, pagalba 
kuriant įmones, įvairios rekomendacijos, 
materialinė parama pradedantiems, kt.) 
skyrimą. Gyventojai verslo vystymo pers-
pektyvas Kaune mato pramonės sektoriu-
je (ne statybos pramonės).

Nedarbas yra labai didelė problema, 
tačiau nemaža dalis Kauno gyventojų su-
tiktų dirbti tik jų lūkesčius atitinkančius 
darbus.

Savivaldybės pastangos kurti Kauno 
įvaizdį dažniau vertinamos teigiamai. Iš-
skiriami du pagrindiniai būdai, galintys 
pagerinti Kauno miesto įvaizdį: tinkamai 
tvarkyti lankytinus objektus; skirti didesnį 
dėmesį Savivaldybės įvaizdžiui formuoti 
per masinės informacijos priemones. 

Didesnė dalis apklaustųjų (46 proc.) 
pritartų elektroninių paslaugų plėtimui 
Kauno mieste. Dažniausiai akcentuoja-
mos e. paslaugų pritaikymo sritys: medi-
cinos paslaugos; savivaldybės paslaugos; 
atsiskaitymas už komunalines paslaugas.

Kauno gyventojai savo gyvenimo ko-
kybę vertina vidutiniškai – 3,33 balo iš 5, 
tačiau nepatenkintų tuo, kaip gyvena, nėra 
labai daug (20,9 proc.)

Nuomonės tyrimas skelbiamas http://
www.kaunas.lt/index.php?4077762154).

Pastabos ir atsiliepimai
Socialinės ir ekonominės būklės anali-

zės projektas buvo pateiktas atskiras sritis 
nagrinėjančioms darbo grupėms, kurių su-
daryta 13 (iš viso apie 130 žmonių). Ren-
gėjai sulaukė 44 pastabų – nuo labai kri-
tiškų iki tikslinančių faktinius duomenis. 
Rengėjai tvirtina į daugumą jų atsižvelgę.

KTU Edukologijos instituto direkto-
rės, prof. habil. dr.Palmiros Jucevičienės 
nuomone, analizėje apsiribojama tik kons-
tatuojama dalimi, o analizės – gilinimosi į 
situacijos, jos kaitos priežastis, nėra. Taip 
pat profesorė įsitikinusi,  kad tyrinėtojai 
pasirinko netinkamą apklausos vykdy-
mo metodą – apklausą telefonu: telefonu 
galima vykdyti tik labai nedideles savo 
klausimų skaičiumi apklausas. Tuo tarpu 
šis klausimynas yra sudarytas iš 49 klausi-
mų, iš kurių 6 yra demografiniai, o 43 yra 
esminiai, turintys numatytus galimus 182 
atsakymus. „Tokios apimties apklausos 
vykdymas telefonu šį darbą padaro be-
prasmišką, o rezultatus – nepatikimus”, – 
teigia profesorė. Šį nepatikimumą, anot 
profesorės, patvirtina ir tai, kad beveik į 
visus klausimus labai dažnai respondentai 
pateikia atsakymą – „negaliu apsispręsti“. 

Audronė Jankuvienė, 
Kauno PPAR Viešųjų ryšių vadovė

Šiuo metu rengiama nauja Kauno 
strategija – atnaujinamas 2005-2015 m. 
strateginis planas. Sutartis pasirašyta praė-
jusių metų rudenį.  Laikas paklausti – kas 
nuveikta? 

Atlikta gyventojų apklausa telefonu, 
kurios rezultatų patikimumu labai abe-
joja prof. Palmira Jucevičienė. Parengta 
„Esamos ekonominės ir socialinės būklės 
analizė“, kurioje atnaujinti skaičiai, tačiau 
analizės nėra. 

Rengėjai aiškina, kad įžvalgos  išryš-
kės kitame etape – SSGG (stiprybių, sil-
pnybių, galimybių ir grėsmių) analizėje ir 
priemonių plane. 

Taigi esminiam tikslui – strategijai – 
beliko vos keli mėnesiai (ji turi būti atnau-
jinta iki 2011 m. birželio). 

Projektui riedant į pabaigą, kirba abe-
jonė, ar nėra kartojama strateginė klaida: 
procesas subiurokratintas, strategija ren-
giama kabinetuose, vyksta formalūs darbo 
grupių posėdžiai. Tarsi būtų svarbiausia 
„sulįsti“ į procedūras, laikytis nustatytos 
metodikos, „kaip numatyta strateginį pla-
navimą reglamentuojančiuose dokumen-
tuose“, „pagal susiformavusią savivaldy-
bių strateginių plėtros planų rengimo ir 
atnaujinimo praktiką“... Gal reikia laužyti 
tokią „praktiką“? Gal dėl to visų miestų 
strategijos yra nuobodžios ir panašios?

Spėkite, kurio Lietuvos miesto strate-
giją cituoju: „konkurencingos ekonomi-
kos plėtra“, „darnios ir veržlios vsuome-
nės kūrimas“, „miesto aplinkos kokybės 
gerinimas“, „miesto valdymo kokybės 
gerinimas“. Vilniaus?  Šiaulių?  Marijam-
polės? Tai – iš Kauno miesto 2005-2015 
m. strateginio plano. Kurio miesto plėtrai 
netiktų šie prioritetai? 

Formaliai viskas teisinga: sudaryta 
net 13 įvairių sričių darbo grupių, į kurias 
įtraukta 130 žmonių. Tačiau jose vyrau-
ja savivaldybės specialistai, kurių svar-
biausias vaidmuo – surinkti ir patikslinti 
faktinius duomenis. Jeigu ir yra idėjos 
ambasadorių, jie „neįtelpa“ į biurokrati-
nius strategijos rengimo rėmus. Skaičiai 
neatskleidžia miesto dvasios, miestiečių 
nuotaikų ir lūkesčių. Europos miestų vi-
zijose ir rinkodaroje, kuri yra neatsiejama 
strateginio planavimo dalis, vis mažiau 
akcentuojami vadinamieji „kietieji“ fak-
toriai, jie užleidžia vietą „minkštiesiems“ 
veiksniams. 

Paklauskite, kiek miestiečių iš dešim-
ties gatvėje pasakytų ką nors girdėję apie 
rengiamą ir jau parengtą miesto viziją. 
Neabejoju – nė vienas. Trūksta efektyvaus 
viešinimo, atvirų diskusijų, suinteresuotu-
mo „išvesti“ strategijos rengimą iš kabi-
netų.

Nėra strategijos – 
nėra tikslo Abejonės ir nerimas 

dėl svarstomos Kauno vizijos

Nuotraukoje: Rūmų verslo bendruomenė aktyviai domisi miesto strategijos rengimu

Nukelta į 3 psl.
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Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmuose susirinkusios verslo moterys 
pripažino, kad svarbiausios problemos, 
su kuriomis jos susiduria kurdamos savo 
verslą, yra lyčių diskriminacija ir stereo-
tipai, karjeros ir šeimos suderinamumas, 
skirtingas vyrų ir moterų požiūris į vers-
lą, informacijos trūkumas, kontaktų sto-
ka, asmeninė rizika.

Susitikime dalyvavusios įmonių va-
dovės, bankų darbuotojos, šeimos verslo 
atstovės dalijosi sava patirtimi, ne viena 
atviravo patyrusi skaudžių išbandymų 
versle, kuriuos įveikti pavieniui buvo 
labai sunku. Todėl yra daug paskatų 
vienytis ir drauge siekti stipresnio mo-
terų verslininkių balso ir įtakos verslo 
savivaldoje, suburti tinklo branduolius 
regionuose, įsitraukti į projektinę veiklą, 
užmegzti regioninius, nacionalinius ir 
tarptautinius kontaktus. „Dalyvavimas 
tinkle yra mainai, savitarpio pagalba, kai 
pats negali nieko gauti neduodamas ki-
tam“, – sakė tinklo veikloje jau aktyviai 
dalyvaujančios narės.

Nuo 2008 m. Lietuvoje veikiantis 
Verslo moterų tinklas dvejus metus vyk-
dė tarptautinį projektą „Moterų verslumo 
skatinimas Europos Sąjungoje“. Ar mote-
rys pasiryžusios kurti naujas iniciatyvas, 

Audronė Jankuvienė

Kovo mėnesį Vilniuje įvyko tarp-
tautinė konferencija „Moterų verslumas 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijos (ESBO) regione: tendenci-
jos ir gerosios patirties pavyzdžiai“. Kon-
ferenciją organizavo ESBO Lyčių lygybės 
padalinys kartu su Lietuvos socialinės ap-
saugos ir darbo ministerija bei Vilniaus 
universiteto Lyčių studijų centru.  

Renginyje pranešimą skaitė Lietuvoje 
jau trejus metus veikiančio verslo moterų 
tinklo iniciatorė ir vadovė Asta Šileikienė. 

Neįkainojama vertybė – bendravi-
mas

Pasak A. Šileikienės, konferencijoje 
dalyvavo daug įdomių, drąsių moterų iš 
įvairių šalių – JAV, Švedijos, Didžiosios 

Verslo moterų iššūkiai – 
ESBO konferencijoje

Britanijos, Vokietijos, Armėnijos, Moldo-
vos, Ukrainos, Kirgizijos, Kazachstano, 
Uzbekijos ir kt. „Tos pažintys yra neįkai-
nojama vertybė. Vidurinės Azijos moterys, 
drąsiai laužančios socialinius prietarus 
ir ieškančios kelių į Europos ir pasaulio 
tinklus, į mūsų šalį žiūri kaip į patikimą 
draugišką tiltą, todėl bendravo itin šiltai, – 
sako Verslo moterų tinklo vadovė. – Antra 
vertus, buvo labai malonių ir naudingų 
perspektyvos prasme pokalbių su ESBO 
atstovėmis, JAV pareigūnėmis. Renginyje 
būtent ir buvo akcentuotas moterų versli-
ninkių tarptautinių tinklų kūrimas, kuris 
padeda pasikeisti gerąja patirtimi, griauna 
mąstymo ir požiūrio stereotipus, skatina 
moterų verslumą“.

Konferencijos dalyvės, ESBO regio-
no ekspertai ir verslo asociacijų atstovai 
apžvelgė moterų verslo tendencijas ir ge-

ruosius pavyzdžius, diskutavo, kaip mote-
rų verslumas galėtų padidinti ekonominį 
augimą ESBO regione, sustiprinti moterų 
socialinę apsaugą. „Tai ne vien ekono-
minė, bet ir politinė, socialinė problema: 
kai moteris yra ekonomiškai laisva ir ne-
priklausoma, kur kas sunkiau ją paversti 
auka – ar tai būtų prekyba moterimis ir 
vaikais, ar moterų išnaudojimas. Ekono-
minis saugumas yra jos socialinio saugu-
mo pagrindas. O to pasiekti yra politinis 
ESBO tikslas “, – aiškina A. Šileikienė.

Pažanga – skirtinga
ESBO apima 56 šalis, jos yra labai 

skirtingos pagal pažangą moterų verslo 
srityje. 

Pasaulio banko duomenimis, Rytų 
Europos ir Vidurio Azijos moterų firmos 
yra mažesnės ir lėčiau auga nei jų kolegų 
vyrų. Moterų verslininkių pelnas šiame 
regione sudaro mažiau nei du trečdalius 
vyrų gaunamo pelno. 57 proc. moterų fir-
mų yra nedidelės, įdarbina mažiau nei 10 
darbuotojų, tokių mažų įmonių tarp vyrų 
savininkų yra 41 proc. Šis atotrūkis atsi-
randa ir dėl to, kad moterys pasirenka ma-
žiau pelningas sritis verslui plėtoti, pvz., 
tekstilės pramonę, paslaugas, mažmeninę 
prekybą. 

Be to, moterys daugiau linkusios dirb-
ti pusę ar dalį darbo dienos. Tai iš dalies 
paaiškina, kodėl moterų verslas paprastai 
yra mažesnės apimties. Savarankiškas 
darbas pasirenkamas ir dėl to, kad len-
gviau būtų derinti šeimos įsipareigojimus 
ir darbą. 

Pasak A. Šileikienės, konferencijo-
je buvo įvardytos ir pagrindinės kliūtys, 
trukdančios plėstis moterų verslui, pateik-
tos rekomendacijos, kaip tas kliūtis gali-
ma įveikti.

Socialinės normos vis dar dažnai su-
laiko moteris nuo aktyvaus dalyvavimo 
darbo rinkoje. Buvusio Sovietų bloko 
šalyse moters verslas vis dar nelaikomas 
perspektyvia karjeros galimybe. Rytų Eu-
ropos ir Centrinės Azijos šalyse manoma, 

kad vyrai yra geresni verslininkai vadovai 
nei moterys. Dažnai moterys pasirenka 
verslą tik tuomet, kai nėra kitų įsidarbini-
mo galimybių. 

Europos Sąjungoje 50,2 proc. vyrų 
teikia pirmenybę savarankiškam darbui. 
Moterys rečiau galvoja apie galimybę 
pradėti savo verslą (39,4 proc.). 

Moterys linkusios užsiimti mažesniu 
ir mažiau pelningu verslu. Tik 6 proc. mo-
terų dalyvauja statybų versle ir mažiau nei 
1 proc. kalnakasyboje ar rūdų gavyboje. 
Tyrimai rodo, kad moterys vyrų dominuo-
jame versle taip pat gerai tvarkosi kaip ir 
vyrai, todėl turėtų būti skatinamas jų įsi-
traukimas į vyrų dominuojamą verslą.

Ekonominių galimybių indeksai
Teisinė bazė taip pat svarbi naikinant 

kliūtis moterų verslumui. Šiuo atveju pir-
mas žingsnis turėtų būti kliūčių įvardiji-
mas. Šią analizę gali atlikti vietinės nevy-
riausybinės organizacijos, moterų versli-
ninkių asociacijos, teisininkai ir pan. 

Vienas iš šaltinių – Pasaulio banko 
verslo tyrimai, kuriems renkami duome-
nys iš 183 šalių. Kita galimybė – mo-
terų ekonominių galimybių indeksas 
(Women‘s Economic Opportunity Index), 
kuris pateikia verslo aplinkos palankumą 
moterims verslininkėms 113 šalių. Indek-
sas matuoja šalies aplinką pagal šešias ka-
tegorijas: darbo politika ir praktika, finan-
sų prieinamumas, išsilavinimas ir moky-
mai, moterų teisinis ir socialinis statusas, 
bendra verslo aplinka. Visi šie rodikliai 
sudedami į 100 skalę. 

Pagal šiuos rodiklius palankiausia 
aplinka moterims verslininkėms Švedi-
joje (88,2), mažiausiai palanki Kirgizi-
joje (42,2), Lietuva šiuo atžvilgiu viršija 
vidurkį (71,6), pasaulinis vidurkis – 54,9 
punkto.

„Eurostat“ duomenimis, Lietuvos mo-
terų išsilavinimo rodiklis yra aukščiausias 
visoje ES. Tačiau tarp verslo vadovų, ly-
derių moterys sudaro vos 16 proc., savo 
verslą turi apie 25 proc. moterų. 

Nuotraukoje: Lietuvos verslo moterų tinklo vadovė Asta Šileikienė ESBO konferencijoje (centre)

Verslo pasaulį drąsios moterys daro geresnį 

Nuotraukoje: verslo moterys Kauno PPA rūmuose

dalytis gerąja patirtimi, toliau ieškoti jas 
vienijančių idėjų ir nebijoti iššūkių? 

„Esu įsitikinusi, kad tinklas gyvuos 
ir stiprės“, – entuziazmo nestokoja prie 
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų asociacijos veikiančio Verslo mo-
terų tinklo iniciatorė ir vadovė Asta Ši-
leikienė. – Aš labai tikiu, kad viskas, ką 
mes darome, sėja gėrį tarp mūsų, o tas 
gėris keičia mus supantį pasaulį ir kartu 
mus pačias... Keičia tyliai, be triukšmo 
ir ne taip matomai, kaip norėtųsi. Mums 
pačioms yra be galo svarbu atsakyti sau 
į klausimą: dėl ko aš ten einu, dėl ko aš 
noriu keisti pasaulį? Ar dėl to, kad man 
to reikia savirealizacijai, tik dėl to, kad 
gaučiau naudos, ar dėl to, kad tai mūsų 
vidinis kvietimas dalytis gerąja patirti-
mi? Jeigu antrasis motyvas, tai eikime 
kartu tuo keliu, ir tikrai visos kartu įveik-
sime mūsų kelyje iškilusius sunkumus. 
Moterys daro pasaulį geresnį.“

Buvo svarstoma, kad Verslo moterų 
tinklo Kauno  branduolys gali veikti po 
Rūmų „skėčiu“. Platūs Rūmų narių ir 
partnerių informacijos šaltiniai ir projek-
tų tinklai yra gera praktinė aplinka, ku-
rioje verslo moterys efektyviausiu būdu 
gali spręsti joms aktualius uždavinius. 
Neformali, klubinė veiklos forma jau 

yra pasiteisinusi.  Belieka didinti aktyvių 
moterų „kritinę masę“, kad judėjimas 
įgautų pastovų, nuoseklų ir planingą po-
būdį. Rūmai gali užtikrinti būtiniausią 
reikalingą tinklo veiklai: patalpas su-
sitikimams, komunikaciją, sekretoria-
vimo paslaugas, informacijos sklaidą, 
informatikos paslaugas administruojant 
interneto svetainę, viešuosius ryšius, rei-
kalingą lobistinę pagalbą santykiuose su 
valdžios institucijomis, projektinių idėjų 

apibendrinimą, finansavimo programų 
paiešką ir paraiškų rengimą.

Verslo moterys nutarė rinktis kie-
kvieno mėnesio ketvirtą trečiadienį 16 
val. Kauno PPA rūmuose. Laukiamos 
visos iniciatyvios, drąsios, aktyvios mo-
terys. 

Kovo 31 d. Verslo moterų branduolys 
susibūrė Šiauliuose. Artimiausiu metu 
numatomas  susitikimas Panevėžyje.  

RŽ inf.
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Abejonės ir nerimas dėl svarstomos Kauno vizijos

Rengėjai pripažino, kad telefoninė ap-
klausa nėra optimaliausia šiame kontekste, 
tačiau kitos išeities tiesiog nebuvo. Laiko 
limitai buvo tokie, kad nebuvo iš ko rink-
tis. Pateikiamų klausimų skaičius maždaug 
dvigubai viršijo maksimaliai galimą, bet 
ignoruoti kurių nors Savivaldybės veiklos 
sričių ir pageidavimų nebuvo galima.

UAB „Informatikos ir ryšių technologi-
jų centras” direktoriaus Gintauto Žaliausko 
ir  viešbučio „Kaunas” vadovo Šarūno Me-
recko manymu, dokumentuose ypač stinga 
analizės, palyginimų, tendencijų ir išvadų, 
pateikta tik sausa statistika. Rengėjai aiški-
na, kad išvados ir rekomendacijos bus pa-
teiktos vėlesniame projekto įgyvendinimo 
etape (SSGG analizėje ir priemonių plane).

nant su 2006 m. veikiančių ūkio subjektų 
skaičius Kauno m. savivaldybėje padi-
dėjo 16,71 proc. 99,54 proc. arba 9.789 
2011 m. pradžioje Kauno m. savivaldy-
bėje veikusių ūkio subjektų buvo mažos 
ir vidutinės įmonės. Pagal teisinę veiklos 
formą 2011 m. pradžioje didžiausią Kau-
no m. įmonių dalį sudarė uždarosios ak-
cinės bendrovės.

Pramonė. Kaunas visais laikais buvo 
pramonės centru ir stengiasi juo išlikti. 
Daugelio įmonių gaminiai sertifikuoti 
pagal ISO standartus. Integracija į Euro-
pos Sąjungą paskatino įmones siekti ge-
resnės produkcijos kokybės ir atitikimo 
tarptautiniams standartams, todėl auga 
miesto pramonės įmonių produkcijos 
konkurencingumas Rytų ir Vakarų rin-
kose. Kauno pramonės įmonių gaminiai: 
metalo gaminiai, medikamentai, įvairaus 
pluošto verpalai ir audiniai, tekstilės ir 
konditerijos gaminiai, vaisvandeniai ir 
alkoholiniai gėrimai užima žymią vietą 
Lietuvos rinkoje.  

Statyba ir būsto plėtra. Statybos 
apimtys Kauno mieste kaip ir visoje 
Lietuvoje  pastaraisiais metais sumažė-
jo. Tam ženklią įtaką turėjo ekonominė 
krizė. Statybos įmonių ir bendrovių savo 
jėgomis atliktų darbų vertė 2006-2009 
m. laikotarpiu sumažėjo -49,3 proc. Ana-
lizuojamu laikotarpiu taip pat sumažėjo 
ir gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų 
statyba. Prognozuojama, jog atsigaunant 
ekonomikai, atsigaus ir statybų sekto-
rius.

Turizmas. Kauno m. išsiskiria iš 
kitų Lietuvos miestų ir yra patrauklus 
turistams unikaliais muziejais, kultūros 
ir istorijos objektais, kultūros ir sporto 
renginiais, gamtine aplinka. Pagrindiniai 
turizmo ištekliai mieste: gamtos, istori-
jos, archeologijos, architektūros, techni-
kos paminklai. 2010 m. 3 ketvirtį Kauno 
mieste veikė 47 apgyvendinimo paslau-
gas teikiančios įstaigos: 24 viešbučiai (iš 
jų 10 viešbučių yra 4 žvaigždučių), 10 
motelių, 2 jaunimo nakvynės namai, 9 
nakvynę ir pusryčius teikiančios įstaigos 
ir 2 privataus sektoriaus įstaigos. 2010 
m. 3 ketvirtį Kauno miesto apgyvendini-
mo įstaigose buvo apgyvendinti 51.154 
svečiai. 2006–2009 m. laikotarpiu apgy-
vendintų svečių skaičius Kauno mieste 
išaugo.

Šaltinis: Kauno miesto esamos socialinės ir 
ekonominės būklės analizės projektas

Kauno prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmų tarybos narys dr. Vladas Lašas, 
bendrovės „Skubios siuntos“ generalinis 
direktorius, tapo Verslo šlovės galerijos 
laureatu.

Verslo šlovės galerijos apdovanojimas 
yra ilgalaikių rezultatų įvertinimas. Šis ap-
dovanojimas skiriamas sėkmingiausiems 
verslo žmonėms, kurių ilgalaikė veikla 
reikšmingai prisideda prie laisvosios rin-
kos plėtotės ir visos mūsų visuomenės 
gerovės. Kandidatai apdovanojimams tei-

Verslo šlovės galerijoje – Vladas Lašas
kiami ir laureatai renkami atsižvelgiant į 
jų asmeninius nuopelnus versle bei paties 
verslo sėkmę. Verslo Šlovės galerijos lau-
reatu galima tapti tik vieną kartą.

Lietuvoje šie rinkimai organizuoja-
mi nuo 1999 m. Laureatais jau yra tapę 
V. Milaknis, J. Niedvaras, A. Trumpa, A. 
Bartusevičius, dr. J. Kazickas, V. Šleino-
ta, N. Dumbliauskienė, G. Dusevičius, E. 
Žvybas, A. Avulis, T. Kučinskas, G. Rim-
šelis, A. Graičiūnas, T. Juška, A. Zabulis, 
O. Balžekienė, J. Kvaraciejus, R. Barysas, 

A. Šikšta, V. Butkus, R. Dargis, V. Kan-
tauskas, K. Šerpytis, E. Vaicekauskienė ir 
A. Žiugžda, V.Bumelis, A. Saladžienė, R. 
Valiūnas.  

Šiemet, be Vlado Lašo, į garbingą są-
rašą pateko Ilja Laursas, „GetJar“ įkūrėjas 
bei vadovas, ir „Vičiūnų“ grupės valdybos 
pirmininkas Visvaldas Matijošaitis.

Rinkimus organizuoja jaunimo eko-
nominio švietimo organizacijos „Lietuvos 
Junior Achievement“.

RŽ inf.

Atnaujinama programa „Narys – nariui“
Jau penktus metus Kauno PPA rūmų bendruomenė gali dalyvauti programoje „Na-

rys – nariui“, kurioje siūlomos patrauklios nuolaidos paslaugoms ar prekėms įsigyti. 
Šiuo metu apie nuolaidas ar specialias ilgalaikes akcijas skelbia daugiau kaip 20 Rūmų 
narių: viešbučiai, kelionių  agentūros, gamintojai, bankai, paslaugų teikėjai ir kt.

Programos nauda – abipusė: vienas Rūmų narys įgyja papildomų galimybių atrasti 
naujų klientų ar paslaugų vartotojų, pasiūlydamas jiems nuolaidas ar specialias akcijas, 
o kitas gali pasinaudoti išskirtinėmis sąlygomis.

Pasiūlymai skelbiami KPPAR svetainėje http://chamber.lt/LT/Pradzia/KPPAR-na-
riai/Narys-Nariui. 

Programa nuolat atnaujinama ir papildoma. Jeigu norėtumėte dalyvauti programoje 
ir pateikti savo pasiūlymą Rūmų bendruomenei, tereikia užpildyti rubrikoje „Narys – 
nariui“ esančią anketą ir atsiųsti ją el.paštu irma.taparauskiene@chambers.lt arba faksu 
(8 37) 20 83 30.

Ateityje planuojama sukurti specialią kortelę, kurios turėtojui būtų suteikta galimy-
bė pasinaudoti visomis Rūmų narių siūlomomis nuolaidomis.

RŽ inf.

Pagrindiniai makroekonominiai ro-
dikliai. Kaune koncentruota didelė dalis 
pramonės, smulkaus ir vidutinio verslo 
įmonių. 

Įmonių skaičius, tenkantis 1.000 gy-
ventojų – gyventojų verslumo rodiklis. 
Europos Sąjungos šalyse 1.000 gyvento-
jų tenka 50-60 įmonių. 

2011 m. pradžioje Kauno mieste 1.000 
gyventojų vidutiniškai teko 33 ūkio subjek-
tai. Pagal šį rodiklį Kauno m. savivaldybė 
2011 m. pradžioje 31,6 proc. lenkė apskri-
ties (25,3 ūkio subjekto 1.000 gyventojų) ir 
33,2 proc. šalies vidurkį (25 ūkio subjektai 
1.000 gyventojų) bei 35 proc. atsiliko nuo 
Vilniaus m. savivaldybės vidurkio (45,1 
ūkio subjektas 1.000 gyventojų).

Kauno apskrityje 2009 m. buvo su-
kurta 19 proc. šalies BVP. BVP apimtys, 
tenkančios vienam gyventojui, Kauno 
apskrityje siekia 94,9 proc. šalies vidur-
kio ir atsilieka nuo Vilniaus (152,9 proc.) 
ar Klaipėdos apskričių (108,0 proc. ša-
lies vidurkio).

Tiesioginės užsienio investicijos. 
Tiesioginės užsienio investicijos Kauno 
m. savivaldybėje 2009 m. pradžioje siekė 
2.910,1 mln. Lt. 2006–2009 m. laikotar-
piu TUI Kauno m. savivaldybėje išaugo 
38,84 proc. TUI, tenkančios vienam gy-
ventojui, Kauno m. savivaldybėje 2009 
m. pradžioje buvo 8.347 Lt. Šis skaičius 
yra mažesnis tiek už šalies, tiek už Vil-
niaus  ar Klaipėdos  miestų rodiklius. 

Materialinės investicijos Kauno m. 
savivaldybėje 2009 m. sudarė 939,7 mln. 
Lt arba 6,8 proc. šalies ir 48,9 proc. Kau-
no apskrities materialinių investicijų.

Užsienio prekyba. Kauno apskrities 
eksporto apimtis 2009 m. sudarė 5.325 
mln.lt. Tai sudaro 18,82 proc. viso šalies 
eksporto. Pagal eksporto dydį Kauno 
apskritis visu analizuojamu laikotarpiu 
lenkė Vilniaus ir Klaipėdos apskritis. 
2010 m. pabaigoje pagrindinės Kauno 
apskrities užsienio prekybos partnerės 
buvo Vokietija, Indija, Latvija, Danija, 
Jungtinė Karalystė ir Švedija.

Verslas. 2011 m. pradžioje Kauno m. 
savivaldybėje veikė 12.142 ūkio subjek-
tai. 2010 metų pradžioje Kauno mieste 
1.000 gyventojų vidutiniškai teko 33 
ūkio subjektai. 2011 m. pradžioje lygi-
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Iki „Hanza 2011 Kaunas“ dienų beliko suskaičiuotos dienos. Tarptautinėje XXXI 
Hanza šventėje laukiama svečių iš 15 valstybių, 175 Europos miestų – iš viso apie 7000 
dalyvių. Delegacijos, dažniausiai vadovaujamos miestų merų, ketina atvežti spalvin-
gas kultūrines programas. Rotušės aikštėje numatyta apie 80 specialių vietų būsimiems 
svečių paviljonams. 

Kartu su oficialiomis delegacijomis į Kauną ketina atvykti ir gausus verslo atstovų 
būrys.

„Verslo bendruomenė rengiasi aktyviai dalyvauti Hanzos dienose. Juk XIII-XVI 
amžiuje Europos miestus sujungė būtent verslas ir prekyba“, – pabrėžia Kauno PPAR 
generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis.

Pirmąją Hanzos šventės dieną – gegužės 20-ąją – viešbutyje „Park Inn“ vyks eko-
nomikos forumas „Miestas atviras idėjoms ir inovacijoms“. Šį verslo renginį koordi-
nuoja Ūkio ministerija. Tarp forumo organizatorių – Kauno mokslo ir technologijų 
parkas „Technopolis“.

Kauno PPA rūmai į renginį pakvietė  atvykti daugelio Hanza šalių kolegas: Latvi-
jos, Estijos, Lenkijos, Rusijos, Danijos, Vokietijos ir kt. 

Pasak Rūmų tarptautinių ryšių vadovės Ritos Baidokaitės, forume bus ne tik skai-
tomi pranešimai inovacijų tema, dalijamasi gerąja patirtimi, bet  vyks ir verslo kontaktų 
mugė, individualūs verslininkų susitikimai. Forume dalyvaus šių sektorių – informaci-
jos technologijų, telekomunikacijos, automatikos, švariųjų technologijų, atsinaujinan-
čių energijos šaltinių, mašinų, metalo apdirbimo, medžio apdirbimo ir baldų, maisto, 
tekstilės pramonės – atstovai. 

Artėjant forumui, MTP „Technopolis“ kartu su miesto savivaldybe ir aukštosio-
mis mokyklomis organizavo studentų idėjų konkursą „Idėja mano ateities miestui“. Šio 
konkurso darbai bus pristatomi forumo metu vyksiančioje ekspozicijoje.

RŽ inf.

Tarp Hanzos mugių ir koncertų – 
ekonomikos forumas

• Matome turizmą Kaune kaip vieną iš svarbiausių strateginių ilgalaikio miesto eko-
nomikos vystymo krypčių. Turizmą būtina sieti su tarptautiniais sporto, kultūros 
renginiais, konferencijomis, festivaliais. Prioritetą skirsime pažintinio, verslo bei 
renginių turizmo plėtrai mieste.

• Išnaudodami palankią Kauno miesto geografinę padėtį, gerinsime Kauno pasiekia-
mumą sausumos, oro ir vandens transportu, užtikrinsime šių transporto rūšių jung-
tis, siekdami, kad Kaunas taptų europinės reikšmės transporto ir logistikos centru.

• Pasitikėjimas verslu – mūsų ekonominės politikos prioritetas. Plečiant viešą-priva-
čią partnerystę pirmiausia reikia sudaryti verslui tinkamą aplinką, mažinti biurokra-
tines procedūras (leidimų išdavimą, detaliųjų planų rengimą). 

• Skatinsime ir remsime mokslo ir žinių ekonomikos plėtrą. Skatinsime inovacijas 
bei verslo investicijas į mokslą ir studijas, aukštos kokybės darbo vietų kūrimą tam, 
kad aukštųjų mokyklų absolventai savo ateitį sietų su Kaunu.

• Siekdami sustiprinti Kauno, kaip akademinio ir studentų miesto poziciją, įsteigsime 
tarptautinį studentų centrą su bibliotekomis, skaityklomis, kavinėmis, moderniomis 
erdvėmis, kuriose skleistųsi studentų kūryba ir vyktų bendravimas. Galima tokio 
centro kūrimo vieta – Nemuno sala, šalia Žalgirio arenos. Bendradarbiaujant su 
Kauno aukštosiomis mokyklomis, sala virs studentų ir aktyvaus poilsio mėgėjų 
oaze su sporto aikštynais ir kitomis erdvėmis. 

• Inicijuosime verslumo ugdymo mokyklose programas paaugliams. Daugiau dėmesio 
skirsime konsultacinei pagalbai naujai įsikūrusiems verslams, kurie tik pradeda sava-
rankiškai veikti rinkoje, skatinsime jų aktyvesnį dalyvavimą ES paramos programose.

• Inicijuosime inovatyvių darbo erdvių, kurios skatintų jaunimo kūrybiškumą, ben-
dradarbiavimą ir iniciatyvumą, kūrimąsi.

• Tęsime bendradarbiavimą su Kauno oro uostu, siekiant, kad Kaunas toliau stiprintų 
savo pozicijas Europos turizmo rinkoje.

Koalicijos programą pasirašė: 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos lyderis Andrius Kupčinskas
Partijos „Jaunoji Lietuva“ frakcijos lyderis Stanislovas Buškevičius
Partijos Tvarka ir teisingumas frakcijos lyderė Aušra Ručienė
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio frakcijos lyderis Rimantas Mikaitis

Patvirtinta aukštybinių pastatų 
išdėstymo koncepcija

Kauno miesto savivaldybės taryba 
patvirtino parengtą Kauno miesto aukš-
tybinių pastatų išdėstymo Kauno mieste 
specialiojo plano koncepciją.

Plane yra nustatytos planavimo prie-
monės, siekiant išsaugoti Senamiesčio ir 
Naujamiesčio vizualinio identiteto vertin-
gus bruožus, sudarytos prielaidos harmo-
ningam aukštybinių pastatų išdėstymui 
mieste. Patikslintos įvairių miesto terito-
rijų plėtros sąlygos, susijusios su aukšty-
binių pastatų statybos galimybėmis, taip 
pat patikslintos priemonės ir apribojimai, 
užtikrinantys gamtos ir kultūros vertybių 
išsaugojimą.

Aukštybinių pastatų išdėstymo Kau-
no miesto savivaldybės teritorijoje spe-
cialusis planas numato tolygų aukštybi-
nių pastatų (iki 50 m) išdėstymą miesto 
aukštutinėje terasoje visomis kryptimis – 
Aleksoto, Šilainių, Kalniečių, Dainavos 
link, tai leistų miestui tolygiai vystytis. 

Išskirtinio aukštingumo, t.y. iki 80-
100 m aukščio pastatus, siūloma statyti tik 
ties M.K. Čiurlionio tiltu abipus Nemuno.

Kauno verslo aktualijos trai, suteikiantys didesnį prekių, paslaugų 
asortimentą (pasiekiamumas – 3 km).

Antrasis veiklos pobūdis – speciali-
zuotoji (vienafunkcinė) įmonė, kurioje 
verčiamasi vienos prekių grupės (staty-
binių ar ūkinių prekių, baldų, drabužių, 
buitinės technikos ir kt.) mažmenine 
prekyba, o papildomoms veiklos rūšims 
(maitinimui, prekybai maisto produktais, 
pramogoms ir kt.) skiriama ne daugiau 
kaip 10 procentų įmonės bendrojo ploto.

Nustatyta Prekybos įmonių specialaus 
plano koncepcija numato universaliųjų 
prekybos centrų (kasdieninio aptarnavimo 
prekybos objektų) tolygią plėtrą gyvena-
muosiuose rajonuose, nepakankamai ap-
tarnaujamose miesto dalyse – Palemono, 
Amalių, Vaišvydavos, Rokų, Panemunės, 
Žemųjų, Aukštųjų Šančių dalis, Birutės, 
Kazliškių, Marvelės, Romainių rajonuose.

Specializuotų prekybos objektų plė-
tra numatyta komerciniuose, konvertuo-
jamuose pramoniniuose rajonuose. Bus 
sudaryta galimybė pramoninių teritorijų 
konversijai paupiuose, greta magistralinių 
gatvių – Jonavos g., Raudondvario pl., H. 
ir O. Minkovskių g., R. Kalantos g., T. 
Masiulio g., Europos pr., Taikos pr.  

Dar vienas tikslų – didinti Kauno 
miesto, kaip regiono centro, vaidmenį, ir 
sudaryti galimybę neriboto dydžio preky-

Parengta didžiųjų prekybos 
įmonių schema

Kauno miesto savivaldybės Taryba 
pritarė Kauno miesto didžiųjų prekybos 
įmonių išdėstymo Kauno mieste speci-
aliojo plano koncepcijai, kurią parengė 
UAB „Miesto planas”. Šis dokumentas 
leis koordinuoti tolygią miesto prekybinių 
centrų plėtrą.

Didžioji prekybos įmonė – tai maž-
meninės prekybos objektas, kurio statinio 
(statinio komplekso) bendrasis plotas vir-
šija 1000 kv.m. Jos skirstomos pagal vei-
klos pobūdį. 

Universalioji (daugiafunkcinė) įmonė 
yra tokia, kurioje verčiamasi kelių prekių 
grupių (maisto produktų, namų ūkio, ap-
rangos prekių, buities technikos, žaislų ir 
kt.) mažmenine prekyba ar greta mažme-
ninės prekybos verčiamasi ir kitos veiklos 
rūšimis (maitinimu, pramogų organizavi-
mu, rekreacijos, biurų nuomos bei kitų pas-
laugų teikimu). Jos papildomai skirstomos 
į: a) kasdieninio aptarnavimo, gali būti ir 
mažesnės nei 1000 kv.m bendro ploto pre-
kybos įstaigos (pasiekiamumas - 500 m) ir 
b) epizodinio aptarnavimo, tai rajonų cen-

bos centrų plėtrai greta pagrindinių mies-
to įvažiavimų. Taip pat siekiama aktyvinti 
miesto centrą, skatinti Senamiesčio ir 
Naujamiesčio dalyse specializuotų nedi-
delių prekybos objektų plėtrą.

Lauko kavinėms bus pritaikytos 
mokesčių lengvatos

Kauno savivaldybės taryba nusprendė 
nuo balandžio 15 d. iki spalio 15 d. atleisti 
asmenis nuo vietinės rinkliavos už leidi-
mą prekiauti Kauno viešosiose vietose - 
lauko kavinėse.

Nuo 2009 metų Kauno miesto centri-
nėje dalyje veikiančios lauko kavinės ne-
moka vietinės rinkliavos mokesčio ir už 
leidimą prekiauti. Šiuo sprendimu ypač 
patenkinti kavinių savininkai.

Pritaikius mokesčių lengvatas, 2009 
metais savivaldybė negavo beveik 9 
tūkst. litų, o jau 2010 m. – daugiau kaip 
30 tūkst. litų.

Šiuo metu pagal galiojančias Vietinės 
rinkliavos už leidimus prekiauti ar teikti 
paslaugas viešosiose vietose nuostatas, 
asmenys už lauko kavinių 1 kv. m turėtų 
mokėti 0,15 Lt už dieną centrinėje mies-
to dalyje ir senamiestyje bei apie 0,10 Lt 
už dieną kitose viešosiose miesto vietose. 
Nuo 2000 metų šie tarifai nebuvo didinti.

RŽ inf.

Koalicijos programoje pabrėžiamas 
pasitikėjimas verslu

Kauno m. savivaldybės Taryboje naują valdančiąją koaliciją sudarę 
politikai pasirašė būsimosios miesto valdžios programą.  Jūsų dėmesiui 
pateikiame ištraukas, aktualias verslo ir mokslo bendruomenei.

Nuotrauka iš www.hanzakaunas.lt
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Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos ataskaitoje, paskelbtoje 2010 metų vasario 
mėnesį, teigiama, kad iki 2011 metų pabaigos naujų mobiliojo ryšio abonentų skaičius 
pasieks 420 milijonų. Taigi, pasaulyje iš viso bus daugiau nei 5 milijardai tokio ryšio 
abonentų. Asmeninių kompiuterių pramonė traukiasi, nes sparčiai besivystančių rin-
kų vartotojai teikia pirmenybę mobiliesiems prietaisams. Du trečdaliai žmonijos yra 
mobiliojo ryšio abonentai. Lietuva taip pat neatsilieka, mūsų šalis - antra pasaulyje ir 
pirma Europoje pagal šviesolaidžio tinklo plėtrą, o  kas antras pirktas Lietuvoje mobi-
lusis telefonas yra išmanusis.

Technologijų tobulėjimas sparčiai keičia ir mokymo (-osi) metodus. Pasikalbėkite 
su bet kuo, kas domėjosi, kokia šiuo metu yra viso pasaulio mobiliųjų prietaisų ir mobi-
liojo ryšio tinklų pramonės galia ir dydis, ir jie pareikš, kad mobilusis mokymasis ar m. 
mokymasis, kaip jis yra dabar vadinamas, greitai, per ateinančius 3 – 5 metus, aplenks 
visas kitas mokymo rūšis paplitimo, naudojimo ir pajamų požiūriu. Anot mobilaus mo-
kymosi eksperto J. White, m. mokymasis netrukus sukels tikrą perversmą mokymosi 
metodų ( technologijų) srityje, ir tai turės teigiamų pasekmių visame pasaulyje. 

Taigi, ar mes visi iš tikrųjų netrukus mokysimės iš mažo 5 ar 6 centimetrų ekra-
no? Ar išmanieji telefonai pakeis įprastą mokymosi aplinką? Šie ir daugiau klausimų  

EUROPOS VERSLO DIENOS IR VERSLININKŲ SUSITIKIMAI
Gegužės 26-27 d. BAYREUTH (VOKIETIJA)

Enterprise Europe Network, veikiantis Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuo-
se ir Enterprise Europe Network, veikiantis Oberfranken Bayreuth prekybos ir pramo-
nės rūmuose, gegužės 26-27 dienomis Altdrossenfelde ir Bayreuthe organizuoja Euro-
pos verslo dienas ir verslininkų susitikimus. 

Į renginį kviečiamos Vokietijos (Bavarijos ir Saksonijos žemių), Lietuvos, Prancū-
zijos, Slovakijos, Austrijos ir Didžiosios Britanijos įmonės. Prioritetinės sritys: aplinko-
saugos technologijos (vanduo ir nuotekos, saulės energija, bioenergetika), transportas 
ir logistika, naujos medžiagos, medicinos technika. Kviečiamos ir kitų verslo sektorių 
įmonės.

Programoje – pranešimai, kaip plėtoti verslą Slovakijoje ir Austrijoje, individualūs 
verslininkų susitikimai, vizitai įmonėse.

Programa gali būti koreguojama atsižvelgiant į dalyvių skaičių ir verslo interesus. 
Individualūs verslininkų susitikimai bus organizuojami ir galimi partneriai parenkami 
pagal Jūsų dalyvio anketoje pateiktą informaciją. 

Lietuvos įmonėms dalyvavimas Europos verslo dienose Bayreuthe yra nemoka-
mas, įmonės pačios dengia kelionės ir nakvynės kaštus. Organizatoriai patars, kuriame 
viešbutyje būtų patogiau gyventi. 

Dalyviai registruojami iki balandžio 25 dienos. Prašome kreiptis į KPPAR tarptautinių 
ryšių vadybininką Edmundą Cyliką, tel. (8 37) 20 14 91, el. paštas: cylikas@chamber.lt.

Kviečiame dalyvauti. Daugiau kontaktų – daugiau verslo plėtros galimybių!

Verslo atstovai tvirtina, kad sėkmė 
versle neatsiejama nuo vadovų ir vady-
bininkų bendrųjų kompetencijų ugdymo. 
Nuolat kintančioje verslo aplinkoje ne-
užtenka vien puikiai išmanyti darbą. Be-
veik kiekvieną dieną tenka susidurti su 
naujomis, nestandartinėmis užduotimis. 
Nuolatinė įtampa darbe tapo kasdieniniu 
palydovu, todėl vis didesnis dėmesys turi 
būti skiriamas dirbančiųjų fizinei ir psi-
chologinei savijautai. Juk būtent stresas 
darbe – viena iš didžiausių problemų tiek 
ES, tiek Lietuvoje. Mokslininkai paste-
bėjo, kad apie 60-90 proc. dirbančiųjų į 
gydytojus kreipiasi dėl streso darbe su-
keltų sveikatos sutrikimų. Bendrosios 
kompetencijos – atvirumas pokyčiams, 
konfliktų valdymas, lankstumas, kūrybiš-
kumas, etc. leidžia susidoroti su naujais 

Stresas darbe LYGU neefektyvi įmonės 
veikla ir gerų darbuotojų tekamumas

KAUNO PREKYBOS,
PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI

Ar mobiliosios technologijos 
pakeis mokymosi įpročius?

ugdyti bendrąsias kompetencijas, nau-
dojant HEALTH-SPORT-NUTRITION-
ATTITUDES ugdomojo vadovavimo 
metodą. Europoje atlikti tyrimai parodė, 
kad būtent šių bendrųjų kompetencijų 
ugdymas koreliuoja su efektyvesne įmo-
nės veikla ir darbuotojų tekamumo ma-
žėjimu.

Įgyvendinant projektą Ispanijoje, Ru-
munijoje, Belgijoje, Portugalijoje ir Lie-
tuvoje bus atliekami kokybiniai ir kieky-
biniai streso darbe tyrimai, kuriama ir tes-
tuojama streso darbe mažinimo, naudojant 
bendrųjų kompetencijų ugdymo metodą, 
mokymo medžiaga, skirta tiek šios srities 
konsultantams, tiek vadovams. 

Projekto koordinatorius – Ispanijos 
darbdavių asociacija. Lietuvoje šį pro-
jektą koordinuoja KTU Ekonomikos ir 

nulėmė geriausiai ES Leonardo da Vinči įvertinto projekto idėją, siekiant žaidimais 
grįstu mobiliu mokymuisi ugdyti gebėjimus, reikalingus atlikti nekasdienines užduo-
tis paslaugas verslui teikiančiose MVĮ. Šis sektorius pasirinktas dėl sparčios plėtros. 
Prognozuojama, kad 2020 m. paslaugų, o ypač verslo paslaugų (pvz. IT, draudimas ar 
konsultacijos) sektoriuje dirbs beveik tris trečdaliai pasaulio darbo jėgos. 

Naujausios technologijos suteikia asmeniui, kuris mokosi, pvz., verslo anglų kal-
bos, galimybę pradėti atlikinėti pratimus ir atsakinėti į klausimus per pusryčius, nau-
dojant nešiojamąjį kompiuterį, tęsti mokymosi procesą per mobilųjį prietaisą pakeliui 
į darbą ir baigti atlikinėti užduotis bei atsakinėti į klausimus per pietų pertrauką, sėdint 
prie asmeninio kompiuterio įmonėje. 

Kita vertus, norint dalyvauti tokio neformalaus mokymosi procese, būtini gebėjimai, 
sietini su nekasdieninėmis užduotimis (pvz., problemų sprendimas, greitas reagavimas į 
pokyčius, komunikacija, kt.).  Šiuo naujovės perkėlimo projektu pirmiausiai bus siekiama 
identifikuoti, kokių minėtų gebėjimų reikia paslaugas verslui teikiančių įmonių darbuo-
tojams. Taip pat projekto partneriai sukurs m. mokymo aplinką, kuris sudarys sąlygas 
MVĮ darbuotojams ugdyti būtinus darbo rinkoje gebėjimus, sietinus su nekasdieninėmis 
užduotimis. Žinių, kaip naudoti šią aplinką konsultavimo procese, gaus ir įmonių konsul-
tantai, kurie turės galimybę tapti pirmaisiais Lietuvoje m. mokymo moderatoriais.

Projekto koordinatorius Lietuvoje – KTU Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Par-
tneris – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Kviečiame verslo paslaugas teikiančias įmones ir konsultacijų bendroves jungtis 
prie projekto komandos! 

Daugiau apie projektą jau greitai: http://www.intouch-project.eu 
Jei turite klausimų ir pasiūlymų, rašykite ausra.rutelione@ktu.lt 

iššūkiais, pasiekti gerų veiklos rezultatų, 
tuo pačiu sumažina ir stresą darbe.

fit-Managers – tai Leonardo da Vinči 
Naujovės vystymo projektas, kurio tikslas 
parengti ugdomojo vadovavimo metodi-
ką, leidžiančią ugdyti bendrąsias kompe-
tencijas ir sumažinti streso poveikį darbe. 

Ugdomojo vadovavimo (angl. bu-
siness coaching) metodai jau kurį laiką 
efektyviai taikomi  vadovų dalykinių 
kompetencijų vystymo kontekste tiek 
Europos Sąjungoje, tiek Lietuvoje.  Kita 
vertus, trūksta vadovų bendrųjų kompe-
tencijų ugdymo metodikų, kurios būtų 
prieinamos ne tik didelių (kurios gali 
pirkti brangius mokymus), bet ir MVĮ 
aukščiausio ir vidutinio lygio vadovams.

Šiuo projektu siekiama sukurti mo-
kymo programą, kuri padėtų vadovams 

vadybos fakulteto Personalo ugdymo 
centras, kuris apjungė tris fakulteto ka-
tedras – Vadybos, Kokybės vadybos ir 
Marketingo. Lietuvos partneris taip pat 
atlieka šio projekto kokybės vertinimą. 
Socialinis projekto partneris – Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Vykdant projektą jau sukurta ben-
druomenė internete, kurioje galima 
diskutuoti, siūlyti, gauti naujienas apie 
projekto metu vykdomas veiklas. Kvie-
čiame įmonių vadovus, ugdomojo vado-
vavimo konsultantus, tyrėjus jungtis ir 
tapti projekto komandos nariais http://
www.fitmanagers.eu/

Jei jums įdomi ši idėja ir turite klau-
simų bei pasiūlymų, rašykite Aušrai Rū-
telionei (ausra.rutelione@ktu.lt) 

RŪMŲ SEMINARAI 
1. Dividendų politika                                                
D. Šlekienė Balandžio 20 d. 120-160* 

2. Skolos išieškojimo ypatumai neprarandant kliento                                       
E. Kveraga                    Balandžio 21 d.                      120-160*

3. Naujos idėjos versle – praktiniai paieškų metodai                                                                 
A. Kanapickas              Balandžio 28 d.                       120-160*

4. Darbo kodekso ir su darbo santykiais susijusių   norminių teisės aktų 
aiškinimas ir jų praktinis taikymas                                         
 I. Bakšienė                      Gegužės  6 d.                    120-160*

5. Piniginių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonės                                        
T. Bagdanskis                Gegužės 17 d.                    120-160*

*Antroji kaina taikoma ne Kauno PPA rūmų nariams. Dalyvaujant dviems ir 
daugiau asmenų iš vienos įmonės, taikome nuolaidas.

Seminarai vyks Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, 
K. Donelaičio g. 8.
Informacija ir registracija telefonu 8 37 20 12 94 
arba el.paštu vera.mileikiene@chambers.lt
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Seime po pateikimo patvirtintas 
Gyventojų pajamų mokesčių įstatymo 
pakeitimo projektas. Jeigu Seimas dar 
po dviejų svarstymų pritars, naujas 
tesės aktas pakeis dabar visiems galio-
jantį 15 proc. bendrą pajamų mokes-
čio tarifą. Už socialdemokratų pateik-
tą projektą balsavo 39 parlamentarai, 
9 buvo prieš, 20 susilaikė. 

Pagal projektą metinių pajamų dalis, 
neviršijanti 48 tūkst. litų, apmokestina-
ma 15 proc. tarifu. Metinių pajamų dalis, 
viršijanti 48 tūkst. litų, bet neviršijanti 
120 tūkst. litų, apmokestinama 33 proc. 
tarifu. Metinių pajamų dalis, viršijanti 
120 tūkst. litų, apmokestinama 40 proc. 
tarifu.

Socialdemokratų lyderis ir vienas 
projektų iniciatorių Algirdas Butkevi-
čius iš Seimo tribūnos teigė, kad toks 
projektas leidžia atsirasti viduriniajai 
klasei, kuri galės daugiau išleisti vidaus 
vartojimui ir bus įgyvendintas socialinio 
solidarumo principas.

„Ši mokesčių sistema bus taikoma ne 
tik nuo darbo pajamų, bet ir nuo visų kitų 
pajamų“, – teigė A. Butkevičius. Jam pri-
tarė ir partijos kolegė Birutė Vėsaitė, pri-
dūrusi, kad „nepadoru mirti turtingam“.

Apmokestins ne tik darbo pa-
jamas

Panašius siūlymus socialdemokratai 
teikė maždaug prieš metus, tačiau ne-
sulaukė Seimo palaikymo. Didžiausios 
kritikos tuo metu sulaukta dėl to, kad 
progresiniai tarifai taikyti tik darbo pa-
jamoms. Todėl šį kartą socialdemokratai 
siūlo diferencijuotu tarifu apmokestinti ir 
pajamas iš paskirstyto pelno, t. y. divi-
dendų. Tiesa, 20 proc. mokestis nuo jų 
mokamas ir dabar, tačiau mokesčio dydis 
nepriklauso nuo gaunamų pajamų.

Socialdemokratai siūlo trijų lygių 
tarifą taikyti visoms per metus gautoms 
pajamoms: darbo ir joms prilygintoms 

Progresiniai mokesčiai: 
emocijų daug, 
analizės mažai

Ekspertų skaičiavimais, dėl naujo projekto ypač nukentėtų uždirbantieji daugiau nei 2 tūkstančius litų per mėnesį.

pajamoms, dividendams ir gaunamoms 
palūkanoms. Be to, pastoviu 15 proc. 
tarifu būtų apmokestinamas pajamų prie-
augis už parduotus arba kitaip perleistus 
nuosavybėn vertybinius popierius. 

Įstatymo rengėjų skaičiavimu, įgy-
vendinus GPM įstatymo pataisas, šalies 
biudžetas per metus būtų papildomas 
maždaug 270 mln. litų. Nustatydami 
metinių pajamų dydžius socialdemokra-
tai teigia rėmęsi ankstesniais Finansų 
ministerijos ir Statistikos departamento 
duomenimis. Pagal juos iki 1 tūkst. litų 
pajamas per mėnesį gauna 24 proc. Lie-
tuvos gyventojų, nuo 4 iki 10 tūkst. litų 
gauna 10 proc. gyventojų, o daugiau kaip 
10 tūkst. litų – 0,5 procento. 

Šiuo metu Lietuvoje visiems galioja 
vienas 15 proc. GPM tarifas, o mokesčių 
progresyvumas įgyvendinamas taikant 
neapmokestinamą pajamų dydį (NPD), 
t. y. kuo alga mažesnė, tuo NPD yra di-
desnis. Minimaliam 800 litų atlyginimui 
taikomas 470 litų NPD. T.y. uždirbantieji 
minimalią algą moka 6 proc. Pajamoms 
didėjant, NPD proporcingai mažėja, o 
3150 litų ir didesnei mėnesinei algai 
NPD visai nebetaikomas. 

Politikai nesutaria
A. Kubilius yra sakęs, kad socialde-

mokratų siūlymas dėl progresinių mo-
kesčių kai kur stokoja racionalumo. „So-
cialdemokratų siūlymas ties 4 tūkst. litų 
gaunamų pajamų padaryti mokesčio šuo-
lį nuo 15 iki 33 proc., mano įsitikinimu, 
nėra labai racionalus. Per didelis skir-
tumas susidaro“, – aiškina premjeras. – 
„Mums atrodo, kad žymiai svarbesnis 
yra nekilnojamojo turto (NT) mokestis, 
dėl jo yra susitarta ir jis yra įtrauktas į 
Vyriausybės programą, ir tam skirsime 
daugiausia dėmesio. NT mokestis ir gy-
ventojų pajamų mokesčio (GPM) teisin-
gumas panaikinant lengvatas ir spragas 
yra mūsų šių metų prioritetai“.

„Nematau nė vieno rimto argumento. 
Šita diskusija ir taip padarė žalos Lietu-
vai, nes kalbos apie progresinių mokesčių 
įvedimą plinta už Lietuvos ribų. Ir tikrai 
tie žmonės, kurie planuotų mūsų šalyje 
investuoti ir kurti darbo vietas, dabar nėra 
tikri, kad mokesčių sistema artimiausiu 
metu nesikeis“, – tvirtina Liberalų sąjū-
džio vadovas Eligijus Masiulis. – „Ste-
bėtina tai, kad tuomet, kai Lietuvoje ilgus 
metus sparčiai augo ekonomika, social-
demokratų vyriausybė sparčiai mažino 
gyventojų pajamų mokestį (GPM). Tada 
nuo 33 proc. GPM buvo sumažintas iki 24 
proc. Dabar, kada ekonomika sustingusi, 
kada reikia labai aiškių sprendimų, kaip 
šią ekonomiką stimuliuoti, kurti naujas 
darbo vietas, jau kalbama apie mokesčių 
didinimą,“ – argumentavo E. Masiulis. – 
„Prieš keletą metų gyventojų pajamų 
mokestis Lietuvoje siekė 33 proc. Jo ma-
žinimas valdantiesiems atrodė nerealus. 
Tačiau kai tai buvo padaryta, valstybės 
pajamos tik padidėjo, dirbę nelegaliai iš-
lindo iš šešėlio. Socialinė atskirtis taip pat 
sumažėjo. Mokesčių mažinimas turėtų di-
desnį efektą kuriant naujas darbo vietas, 
skatintų žmonių verslumą.“

Seimo Jungtinės frakcijos seniūnas 
A. Čaplikas pareiškė, kad jis supratęs, 
jog progresiniai mokesčiai yra nevykęs 
pavėluotas balandžio 1-osios pokštas, o 
liberalai laikosi savo pozicijos: ne laiku, 
ne vietoje ir visiškai nenaudinga. 

„Jei konservatoriai balsuos ir už įsta-
tymo priėmimą, daugiau dirbantys ir už-
dirbantys nuo darbo pajamų, įskaitant mo-
kesčius „Sodrai“, valstybei privalės pakloti 
nuo 56 iki 61 procento“,  – savo vertinimus 
pateikė Krikščionių partijos pirmininkas 
G. Vagnorius. – „Neatsakingas siūlymas 
pagal viršutinį progresinį tarifą nusavinti 
beveik 2/3 uždirbamų pajamų – tai geriau-
sias būdas atbaidyti darbščiausius darbuo-
tojus ir geriausius specialistus nuo darbo, 
dar labiau sukelti šešėlinę ekonomiką ir 
nusmukdyti iždo įplaukas“, – teigia Krikš-
čionių partijos lyderis. 

Analitikai kritikuoja
„Swedbank“ vyriausiasis ekono-

mistas Nerijus Mačiulis sako, kad soci-
aldemokratų siūlomas projektas niekuo 
neprisideda prie mažiausias pajamas 
gaunančių žmonių gerovės, nes jiems 
mokesčiai išlieka tokie patys, o tik reikš-
mingai pablogėja uždirbantiems daugiau 
nei 2 tūkst. litų per mėnesį.

„Akivaizdu, kad tokie pasiūlymai 
neparemti jokiais skaičiavimais, tokių 
didelių šuolių tarp atskirų pajamų grupių 
nėra jokiose valstybėse, kada tarifas iš 
karto dvigubėja. Paprastai intervalas mo-
kesčio būna kokie 5 procentiniai punktai, 
kad nebūtų reikšmingo poveikio gyven-
tojui, jei kyla jo pareigos ar  jis kelia kva-
lifikaciją“, – sako N. Mačiulis. 

„Danske banko“ vyriausioji analitikė 
Baltijos šalims Violeta Klyvienė teigia 
netikinti rimtais ketinimais įvesti progre-
sinių mokesčių sistemą, tokius siekius 
greičiau gretina su populizmu ir pažymi, 
kad progresiniai mokesčiai pirmiausia 
apsunkintų darbo rinkos atsigavimą.

„Progresiniai mokesčiai taikomi tose 
valstybėse, kurios turi labai aukštą iš-
sivystymo lygį, kuriose yra labai stipri 
ekonomika. Lietuva dar nėra pasiekus to 
lygio, tad mūsų šaliai labai reikalingos 
investicijos, labai stipriai reikia atnaujin-
ti pramonės technologijų lygį, pritraukti 
investuotojų“, – teigia „Hanner“ vadovas 
Arvydas Avulis. 

„Progresinis tarifas būtų paskutinis 
šliuzas, atveriantis kelią totaliai emigra-
cijai, paverčiantis emigraciją evakuaci-
ja“, – įsitikinusi LLRI ekspertė Kaetana 
Leontjeva.

Asociacijos „Investuotojų forumas“ 
vykdančioji direktorė Rūta Skyrienė įsi-
tikinusi, kad siūlomi progresiniai mokes-
čiai nenaudingi Lietuvai. „Keturis tūks-
tančius litų uždirba pradedantys viduti-
nio lygio kvalifikuoti darbuotojai.  Jiems 
paprasčiausiai nebeapsimokės čia būti.“

Parengė A.J.

Čekijos – Lietuvos konsultacinė grupė BMOTRADE  
konsultuoja Lietuvoje, Čekijoje, Slovakijoje ir Latvijoje. 

Su Jumis galime bendrauti lietuvių, anglų, rusų kalbomis. 

Mes padėsime Jums surasti potencialius verslo partnerius   
Čekijos Respublikoje ar/ir Slovakijoje. 

Mes galime parengti Jums rinkodaros studiją ar   
konkretų verslo planą. 

Kontaktai: Lietuvoje +370 631 983 10, Čekijoje: 00420 723 260 544.
E-paštas: bmotrade@bmotrade.cz, interneto puslapis:   www.bmotrade.cz
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai

KONTAKTŲ MUGĖ

KAUNO regiono įmonių kontaktų mugė

20110318010  Pietų Švedijos įmonė gamina naujos technologijos drabužių džiovinimo spintas. 
Ieško nerūdijančio plieno vyrių gamintojų stiklinėms durims.

20110317021  Didelė Norvegijos maisto įmonė ieško aukštos kokybės desertų/pyragų tiekėjų 
pagal rangos sutartį. Kai kurie produktai jau numatyti, tačiau įmonė ieško naujų 
pasiūlymų ir sprendimų.

20110317003  Graikijos įmonė specializuojasi elevatorių, liftų ir kitos artimos šiai sričiai  įrangos 
projektavimo, gamybos, reklamos ir pardavimų srityse. Ieško abipusio bendradar-
biavimo partnerių, siūlo transporto ir logistikos paslaugas. Taip pat domina ben-
dros įmonės kūrimas ir subrangos veikla.

20110316021  Lenkijos įmonė specializuojasi aplinkai draugiškų mobilių automobilių plovimo 
paslaugų ir plovimui skirtos produkcijos platinimo srityse. Siūlo tarpininko paslau-
gas valymo produktų ir paslaugų srityje. Įmonė turi nuolatinių klientų ratą. Domina 
„know-how“ patirtis.

20110316001  Armėnijos įmonė specializuojasi moteriško apatinio trikotažo didmeninėje ir maž-
meninėje prekyboje. Siūlo platintojo paslaugas.

20110318031  Latvijos įmonė gamina baldus pagal kliento užsakymą ir interjero gaminius vieša-
jam ir privačiam sektoriui. Ieško produkcijos platintojų ir partnerių bendradarbia-
vimui.

20110317018  Graikijos įmonė, dirbanti informacinių technologijų  ir verslo konsultacijų sekto-
riuje, kuria internetines svetaines, siūlo įvairius sprendimus naudojant naujausias 
technologijas. Siūlo bendros įmonės kūrimo galimybę reklamuoti maisto tiekimo 
portalą Graikijos rinkoje.

20110311013  Čekijos įmonė verčiasi statybine veikla, didmenine ir mažmenine statybinių me-
džiagų prekyba. Ieško abipusio bendradarbiavimo partnerių statybos darbams. Taip 
pat siūlo produkcijos platintojo paslaugas.

20110310023  Vokietijos įmonė verčiasi šviežių ir šaldytų daržovių perdirbimu ir saugojimu. Ieško 
partnerių. Domina bendrų įmonių kūrimas ir abipusio gamybinio bendradarbiavimo 
susitarimai. Taip pat siūlo ir ieško transporto, logistikos ir tarpininkavimo paslaugų. 

20110311015  Graikijos įmonė specializuojasi marmuro pramonėje ir ieško partnerių. Siūlo pro-
dukcijos platintojo  ir transporto/logistikos paslaugas. Taip pat ieško partnerių abi-
pusiam gamybiniam bendradarbiavimui.

20110316023  Lenkijos įmonė specializuojasi metalo apdirbimo (tiekimo, frezavimo, šlifavimo, 
suvirinimo) ir produkcijos iš plastiko gamyboje. Ieško subrangos sutarties galimy-
bių.

20110314022  Rumunijos įmonė, veikianti kaip nacionalinis tiekėjas pramoninio ženklinimo ir 
kodavimo srityje, ieško bendradarbiavimo galimybių su įvairių tipų pakavimo 
įrangos gamintojais.

20110307006 Jungtinės Karalystės įmonė specializuojasi plastikinių atliekų perdirbimo srityje. 
Ieško bendros įmonės sukūrimo galimybių su Europos tiekėjais, kurie tiektų įvairių 
rūšių plastiko atliekas, bet kokia forma.

20110316010  Rumunijos įmonė verčiasi krovinių pervežimu. Norėtų surasti naujų verslo partne-
rių.

20110308004 Latvijos įmonės pagrindinė veikla yra natūrali rankų darbo bižuterija. Ieško pro-
dukcijos platintojų.

20110307034 Prancūzijos eksporto/importo įmonė prekiauja prancūziška natūralia ir ekologiška 
kosmetika. Ieško produkcijos platintojų.

20110309020  Italijos įmonė gamina ekologišką vyną ir alyvuogių aliejų. Ieško produkcijos pla-
tintojų.

20110318025  Latvijos įmonė, kurios pagrindinė veikla yra mažmeninė ir didmeninė statybinių 
medžiagų prekyba, ieško produkcijos platintojų.

20110318027  Armėnijos įmonė gamina odos ir plaukų priežiūros produktus: plaukų gydymo rin-
kinius, organinį muilą, dažus, pagamintus chna pagrindu, plaukų želė, pagamintą 
alijošiaus pagrindu, ir kt. Ieško produkcijos platintojų ir frančizės bendradarbiavi-
mo galimybių. Taip pat domina bendros įmonės steigimo galimybės.

20110317001 Slovakijos įmonė gamina alkoholinius gėrimus. Ieško produkcijos platintojų arba 
atstovų.

Kiti verslo pasiūlymai anglų kalba skelbiami rūmų interneto svetainėje http://chamber.lt/
LT/Pradzia/Paslaugos/Verslo-pasiulymai arba EVIT interneto svetainėje http://www.para-
maverslui.eu/index.php?1612999331 du kartus per mėnesį.

UAB „Koncernas „Alga“
Gamina metalo konstrukcijas (ryšio antenų stiebus, 
bokštus, atramas, statybines metalo konstrukcijas, 
konteinerius mobiliojo ryšio aparatūrai, konteine-
rius – namelius, stambių gabaritų konteinerius, skir-
tus atliekoms), plastikines ir aliumines sistemas.
Siūlo statybines metalo konstrukcijas, įvairaus aukš-
čio bokštus ir stiebus, jų projektavimą, gamybą ir 
montavimą, metalinius konteinerius technologinei 
įrangai, konteinerius – namelius arba jų komplek-
sų gamybą ir montavimą, konteinerius – namelius 
pagal ISO standartus, specialios paskirties kontei-
nerius sprogmenims laikyti, modulinių pastatų ga-
mybą ir montavimą.
Teikia įvairias metalo apdirbimo paslaugas.
Ieško naujų partnerių, su kuriais galėtų bendrauti 
dėl naujų projektų, susijusių su energetikos sekto-
riumi, įgyvendinant elektros linijų atramų gamybą, 
taip pat įmonių, kurias domina ryšio bokštų, stiebų 
arba konteinerių projektavimas, gamyba ir monta-
vimas.
Gamyklų g. 4, LT-68108 Marijampolė
Tel.: (8 343) 98 700
Faks.: (8 343) 98 701
El. paštas: alga@alga.lt
www.alga.lt

AB „Lytagra”
Viena iš stambiausių lietuviško kapitalo įmonių, jau 
66 metus tiekianti žemės ūkio mašinas, metalus ir 
jų gaminius, statybines medžiagas,  padangas, įran-
kius, elektros ir buitines prekes. Lietuvoje turi 23 
antrines įmones, filialus ir prekybos centrus, valdo  
„Bernatonių“ žemės ūkio bendrovę (Raudondvaris, 
Kauno raj.).
Ateities pl. 50, LT-52106 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 54 01
Faks.: (8 37) 40 54 93
El. paštas: lytagra@lytagra.lt
www.lytagra.lt

Marijampolės kolegija 
Pietvakarių Lietuvos regioną aptarnaujanti aukš-
toji mokykla, atvira pažangioms technologijoms ir 
aukštojo mokslo pasiekimams, savo veiklą siejanti 
su darbo rinkos poreikiais ir studijų raida bei plėtra. 
Kolegijoje vykdomi taikomieji mokslo tyrimai, užsi-
imama naujovių ir patirties sklaida regiono dirbantie-
siems pagal kolegijoje vykdomas studijų programas.
Kudirkos g. 61, LT-68303 Marijampolė
Tel.: (8 343) 54 388

Faks. (8 343) 50 750
El. paštas. direkcija@marko.lt
www.marko.lt

UAB „Marijampolės pieno konservai“
Gamina įvairių rūšių saldintą ir nesaldintą sutirš-
tintą pieną, karamelizuotą sutirštintą pieną, saldintą 
sutirštintą pieną su kava ir kakava, saldintą ir nesal-
dintą sutirštintą pieną su augaliniais riebalais, ultra-
aukšta temperatūra apdorotą pieną, pieno miltelius, 
sviestą. 
Kauno g. 114, LT-68108 Marijampolė
Tel.: (8 343) 98 450
Faks.: (8 343) 98 431
El. paštas : mpk@milk.lt
www.milk.lt

UAB „Mechel Nemunas“
Didžiausia  Baltijos regione vielos, vinių ir meta-
linio tinklo gamintoja, vienintelė kompanija Lietu-
voje, gaminanti fibrą ir vielą fibrai. Įeina į  „Mechel 
grupės“ (www.mechel.ru) sudėtį.
Specializuojasi metalo dirbinių gamyboje, gamina 
plataus asortimento produkciją: vielą (atkaitintą, 
karštai cinkuotą, bendros paskirties, spyruokli-
nę, suvirinimo, vielą plieninio pluošto gamybai ir 
plieninį pluoštą (fibrą); regztą vielos tinklą; vinis 
(statybines, padėklines, EPAL, stogines, automati-
nes (mašinines). Produkcija, turinti nacionalinių ir 
tarptautinių standartų atitikties sertifikatus, paklausi 
ne tik Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, bet ir kitose 
Europos šalyse, JAV.
Ieško partnerių didmeninei prekybai užsienio ir vi-
daus rinkose.
R. Kalantos g. 83, LT-52005 Kaunas
Tel.: (8 37) 49 05 55/37
Faks.: (8 37) 49 05 56/38
El. paštas: nemunas@nemunas.lt
www.mechelnemunas.lt

UAB „Naujasis Nevėžis“
Gamina sausus pusryčius, sūrius, saldžius užkan-
džius, pusgaminius maisto pramonei.
Jiesios g.  2, Ilgakiemis, LT-53288 Kauno raj.
Tel.: (8 37) 39 45 61 
Faks.: (8 37) 53 62 91
www.nevezis.lt 

UAB „Omniteksas“
Specializuojasi pirmo-antro sluoksnio funkcinių 
drabužių, miego rūbų ir lengvų madingų drabužių; 

trikotažo medžiagų iš medvilnės, bambuko, vilnos, 
viskozės, poliesterio, poliamido ir kitų gamyboje.  
Daugiausiai Lietuvos rinkoje bendrovė prekiauja 
nuosavų prekių ženklų „Natali Silhouette“, „Bam-
buk“, „Thermowave“, „Crazy Wave“, „Ombre“ 
drabužiais.
Ieško sukirpimo ir siuvimo paslaugas teikiančių 
įmonių, pardavimo agentų užsienio rinkose.
Teikia medžiagų gamybos paslaugas (mezgimo, da-
žymo, stabilizavimo, šiaušimo, marginimo ir kt.).
Siūlo prekiauti: „Natali Silhouette”, „Bambuk”, 
„Thermowave” prekinių ženklų trikotažiniais dra-
bužiais.
Raudondvario pl. 101, LT-47184 Kaunas  
Tel: (8 37) 36 14 94
Faks.: (8 37) 36 16 75
www.omniteksas.eu

Viešbutis „Park Inn Kaunas“
Įsikūręs Kauno miesto centre, šalia Laisvės alėjos. 
Viešbutyje yra 206 šiuolaikiški ir patogūs kamba-
riai (įskaitant 2 kambarius šeimoms), konferencijų 
ir renginių centras, restoranas „Diverso“ (140 vietų) 
„Ginger“ baras (40 vietų), sveikatingumo centras 
ir sauna, SPA centras „Saulėja“, vasaros terasa, 
„Olympic“ kazino, 50 vietų nemokama automobilių 
stovėjimo aikštelė.
K. Donelaičio g. 27, LT-44240 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 61 00 
Faks.: (8 37) 30 62 00
El. paštas: info.kaunas@rezidorparkinn.com
www.parkinn.com/hotel-kaunas

UAB „Robotex“
Gamybinių procesų automatizavimo ir robotizavi-
mo sprendimai – poreikių indentifikavimas, pro-
jektavimas, montavimas, programavimas, servisas. 
Tai padeda užtikrinti jūsų gaminamos produkcijos 
kokybę, didinti našumą, mažinti gamybos sąnaudas 
ir kelti konkurencingumą.
Tel.: 8 620 60 273, 8 614 90 646
El. paštas: info@robotex.lt
www.robotex.lt 

UAB „Serfas“ 
Tiekia statybines medžiagas, juoduosius metalus ir 
armatūros tinklus. Siūlo įvairių statybos produktų 
ypač palankiomis kainomis ir tiekia visas medžia-
gas, reikalingas „namo – dėžutės“ statybai, koky-
biškai ir gerai namo išorei ir dalinei vidaus įrangai. 
Siūlo itin platų metalų produkcijos (vamzdžių, sijų, 
lakštų, kampuočių, juostų, grotelių ir laiptų pakopų, 
kelių atitvarų) pasirinkimą. Taip pat tiekia virintus 
armatūros tinklus, armatūros strypus ir rites.
Technikos g. 7C, LT-51209 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 02 29

Faks.:(8 37) 45 66 53
El. paštas: serfas@serfas.lt
www.serfas.lt

UAB ,,Statybų ekonominiai skaičiavimai“
Dirba IT srityje, kuria  ir platina sąmatų sudarymo 
programas, vysto kitus inovatyvius projektus, skai-
čiuoja sąmatas, veda kursus ir mokymus.
Butrimonių g. 5-209, LT-50203 Kaunas
Mob.: 8 618 11 331
El. paštas: ana.mikalauskaite@ses.lt
www.ses.lt

UAB „TUV Uolektis“
Teikia šias paslaugas: kokybės (ISO 9001), aplin-
kos apsaugos (ISO 14001), darbuotojų saugos ir 
sveikatos (OHSAS 18001), maisto saugos (ISO 
22000) vadybos sistemų, informacijos saugumo 
valdymo sistemų (ISO/IEC 27001) bei kitų (ISO/
IEC 20000-1, SA 8000, FSC) vadybos sistemų 
sertifikavimas; vadybos sistemų mokymų organi-
zavimas. 
Partizanų g. 17, LT-49476 Kaunas 
Tel./ faks. (8 37) 33 17 68
Tel. (8 37) 33 18 60 
El. paštas: info@tuvuolektis.lt 
www.tuvuolektis.lt

UAB „Ūkio banko rizikos kapitalo valdymas“
Veiklos rūšys: investavimas į nuosavą kapitalą, fi-
nansinis tarpininkavimas, nekilnojamojo turto val-
dymas, pardavimas, nuoma.
Ieško galimybės investuoti į perspektyvias, augimo 
potencialą turinčias įmones.
Ieško klientų, pageidaujančių pirkti, nuomotis ko-
mercinės paskirties nekilnojamąjį turtą.
Laisvės al. 80/Maironio g. 26, LT-44249 Kaunas
Tel.: (8 37) 39 55 50
Faks.: (8 37) 30 13 83
www.ubrkv.lt

VšĮ „Vilties žiedas“
Teikia profesinės reabilitacijos, perkvalifikavimo ir 
įdarbinimo, suaugusiųjų profesinio mokymo pas-
laugas pagal formalias ir neformalias mokymo pro-
gramas. paslaugas. Yra įgaliotas ECDL testavimo 
centras. Utenoje veikia  ortopedijos techninių pre-
monių gamybos ir prtakymo padalinys, gaminama 
slaugai reikalinga produkcija. Įgyvendinant įvairius 
projektus ieško partnerių, dirbančių profesinės rea-
bilitacijos ir profesinio mokymo srityse.
A. Juozapavičiaus pr. 7C, LT-45251 Kaunas
Tel.: (8 37) 75 62 07
Faks.: (8 37) 75 62 08
El. paštas: viltiesziedas@bendruomenes.lt
www.viltiesziedas.lt 
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Ekspozicija:
salonas „interjero erdvė“

kuršių g. 7, kaunas

salonas „Woodmood“ 
(domus galerija)

lukšio g. 32, Vilnius

Pristatome naujieną baldų gamybos ir interjero dizaino rinkoje – gaminame 
baldines dureles, virtuvines sieneles bei stalviršius iš šiuolaikinių ir netradicinių 
medžiagų. siūlome kompleksinius sprendimus formuojant interjerą – baldų, 
sienų, lubų ir kitų interjero komponentų suderinamumo galimybę, naudojant 
plataus spektro, unikalias baldų ir interjero apdailos medžiagas. 

mūsų įmonėje taip pat atliekamos įvairios paslaugos – jūsų pasirinktą 
medžiagą (natūralią ar modifikuotą faneruotę, aukšto slėgio laminatą ir kitas 
dekoratyvias medžiagas) užklijuosime ant standartinių, nedegių ir drėgmei 
atsparių mdP, mdf, mPP, skydų su koriniu užpildu, faneros ir kitų paviršių. 
atliekame lenktų detalių klijavimo bei faneravimo paslaugas. mes įgyvendinsi-
me individualius baldų gamintojų projektus bei interjero dizainerių idėjas. 

Naujas baldo veidas

uaB „interjero elementai“
Plento g. 6, užliedžiai, 
kauno raj. (gamyba)

mob. tel. +370 673 22423
faksas +370 37 406885

 info@interjeroelementai.lt

 www.interjeroelementai.lt
kurkime grožį kartu!                   
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