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Audronė Jankuvienė

„Naujiems verslo bendruomenės santykiams laukas buvo suartas prieš 20 metų. Rūmų vagos per tą laiką 
darėsi vis gilesnės, arimas – vis tiesesnis ir platesnis. O rūpestingai puoselėjamoje dirvoje sėklos ir sodinukai 
gerai prigyja ir veši. Šiandien Rūmų 20-mečio proga į gerai išpurentą dirvą pasodinsime 20 naujų ąžuoliukų. 
Ąžuolų sodinimo šventėje dalyvauja Rūmų steigėjai, visų Tarybų atstovai, ilgamečiai nariai, apdovanotieji 
Rūmų nominacijomis, asociacijos vadovai, jaunieji verslininkai, kolegos pramonininkai, Rūmų specialistai. 
Šiandienos įvykiai po dešimties ar dvidešimties metų taip pat jau bus istorija. Šiandien rašome naują Rūmų 
istorijos puslapį. Tegu tai bus verslo ąžuolyno Kaune, naujos prasmingos tradicijos pradžia.“

Šiais Rūmų prezidento prof. Mečislovo Rondomansko žodžiais spalio 4 d. prasidėjo ąžuolų sodinimas 
Kalniečių parke.  

Taip sodinome ąžuolus

Nukelta į 3 psl.

KPPAR prezidentas prof. M. Rondomanskas pasitinka Rūmų steigėją J. Matekonienę Trys prezidentai (iš dešinės – KPPAR pirmasis prezidentas S. R. Petrikis, dabartinis – 
prof. M. Rondomanskas ir asociacijos prezidentas R. Stankevičius) pasodino pirmąjį 
ąžuolą

Istorijai ir prisiminimams – bendra akcijos dalyvių nuotrauka

„Kauno krašto pramonininkų ir darb-
davių asociacijai bei Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmams kelia nerimą 
pastaruoju metu vykdomi skuboti, nepa-
grįsti ir vien tik politiniais išskaičiavimais 
paremti Savivaldybės kontroliuojamų įmo-
nių ir įstaigų vadovų keitimai. 

Neatlikus išsamios įmonių veiklos 
analizės, neįvardijus konkrečių priežas-
čių, politine valia keičiami ilgamečiai, 
patyrę, didelį autoritetą turintys vadovai. 
Tai sukelia valdymo krizę įmonėse, įneša 
sumaišties kolektyvuose. Nėra paskelbtos 
informacijos apie valdybos narių, dele-
guotų koaliciją sudarančių partijų, kom-
petenciją kontroliuojamų įmonių valdymo 
ir įmonės specifikos išmanymo srityse.   

Tai tik keletas iš paskutinių pavyz-
džių – Kauno m. savivaldybės kontro-
liuojamos UAB „Kauno vandenys“ va-
dovo atleidimo aplinkybės. UAB „Kauno 
vandenys“ yra viena iš sėkmingiausiai ir 
efektyviausiai dirbančių Lietuvos įmonių 
vandentvarkos srityje. Bendrovės tiekia-
mų paslaugų kaina yra viena mažiausių 
Lietuvoje ir jos veikla pelninga. Bendrovė 
iš Europos Sąjungos fondų finansuojamų 
2004-2006 ir 2007-2013 m. programų įsi-
savino 110 mln. litų paramos. 

Buvo pakeistas savivaldybės kontro-
liuojamos UAB „Būsto valda“ vadovas, 
nors įmonė yra viena iš sėkmingiausiai 
administravimo paslaugas teikiančių įmo-
nių Kauno mieste, turinti ilgalaikes darbo 
tradicijas. 

Kiekvieną Tarybos kadenciją yra kei-
čiami AB „Autrolis“ vadovai. 

Prieš rinkimus deklaruoti pažadai, 
kad svarbiausias kriterijus vertinant bet 
kurio vadovo darbą bus jo dalykinė kom-
petencija ir patirtis, o ne partinė priklau-
somybė, nevykdomi. 

Užuot sprendus aktualiausias Kauno 
miesto tvarkymo, investicijų pritraukimo, 
strateginių projektų rengimo ir kitas pro-
blemas, klimpstama į politines rietenas 
ir kovą dėl kėdžių. Tai kenkia Kauno m. 
įvaizdžiui, didėja piliečių nepasitenkini-
mas išrinktais politikais ir jų gebėjimais 
valdyti miestą ir įmones.“

Tokį pareiškimą miesto politikams ir 
vadovams neseniai išplatino Kauno kraš-
to pramonininkų ir darbdavių asociacija 
ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai.  

Pozicija
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Narystės nauda
Kauno PPA rūmų generalinis direk-

torius dr. Vytautas Šileikis, vadovaujantis 
Rūmams nuo 1992 m., pristatė esminius 
veiklos aspektus.  

Narystės nauda pirmiausia pasireiškia 
kaip galia veikti: per išskirtinį Rūmų tei-
sinį statusą (Rūmų veiklą reglamentuoja 
specialus įstatymas), per Rūmų lobisti-
nius kanalus Vyriausybėje, Seime ir vietos 
valdžioje, per įsijungimą į regiono verslo 
lyderių klubą, kur sutelkiamos intelektua-
liosios, informacinės, ekspertinės  ir orga-
nizacinės galios, per investicijas į švietimą, 
ateities darbo jėgos išteklius, per dalyvavi-
mą padedant spręsti regiono problemas.  

Atstovavimas bendriesiems verslo 
interesams vyksta per oficialius atstovus 
tarybose, komisijose, darbo grupėse prie 
Vyriausybės ir vietos savivaldos institu-
cijų, per regionų plėtros tarybas, Rūmų ir 
asociacijos prezidentų balsais. 

Rūmų nariai įtraukiami į konsulta-
cinius procesus per Rūmų komitetus, 
ekspertų darbo grupes, klubus, verslo 
pusryčius, popietes, debatus ir kt. Nariai 
gauna naudos iš Rūmų tinklo (nuomonių 
įvairovė; pasidalijimas gerąja patirtimi, 
ekspertine pagalba; bendradarbiavimas 
tinklo projektuose, diskusijos klubuose).  
Forumuose, konferencijose vyksta kon-
sultacijos su parlamentarais, Vyriausybės  
ir savivaldos atstovais. Užtikrinama vei-
kla verslo lyderių būryje. Organizuojami 
kiti specialūs renginiai, dalyvaujant lyde-
riams  (nominacijų įteikimai, jubiliejiniai,  
šventiniai ar laisvalaikio renginiai).

Narystė Rūmuose, ypač užsieny-
je, vertinama kaip patikimumo ženklas. 
Rūmų nuomonę aukštai vertina užsienio 
ambasados, pagal paklausimus iš užsie-
nio identifikuojami ir rekomenduojami 
Rūmų nariai. Veikiant tinkle užtikrinamas 
aukštesnis skaidrumas. Dar viena nauda – 
matomumas.  Įmonė matoma per narių 
tinklus ir Rūmų projektus, per internetą 
ir Rūmų publikacijas, per narių įmonių 
ekspozicijas Rūmuose, per priėjimą prie 
verslo lyderių, per Rūmų renginius, ben-
drus Rūmų ir valdžios institucijų vizitus 
užsienyje ir misijų priėmimus vietoje.  

Svarbi veiklos kryptis – eksporto rė-
mimas. Rūmai padeda susisiekti su poten-
cialiais klientais, organizuojamos   verslo 
misijos, parodos, Rūmai plačiais tinklais 
skleidžia informaciją apie produktus, pas-
laugas, investicines galimybes, poreikius ir 
kt. Pasaulyje yra keliolika tūkstančių rūmų, 

Rūmų durys visada atviros

vien Europoje – beveik 2000, ir Kauno 
PPA rūmai veikia šiame plačiame tinkle.

Rūmai yra finansiškai nuo valdžios 
nepriklausoma organizacija, o nario mo-
kestis nesudaro daugiau kaip 15 proc.
pajamų. Daugiausiai pajamų uždirbama 
išduodant prekių kilmės ir kitus doku-
mentus bei iš projektinės veiklos.

Nuogąstavimai išsisklaidė
Pirmoji apie savo patirtį Rūmų veikloje 

papasakojo Kauno PPA rūmų tarybos narė 
ir viena iš Verslo moterų tinklo, veikiančio 
prie Rūmų, lyderių UAB „Metga“ direkto-
rė Fausta Puzanovienė. Pasak jau nemažai 
metų KPPAR veikloje dalyvaujančios įmo-
nės vadovės, nereikia tikėtis, kad Rūmai 
dirbs už jus ir pateiks gatavus sprendimus 
„ant lėkštutės“. Rūmai siūlo labai daug ga-
limybių ir informacijos, kurias reikia mo-
kėti „paimti“. Svarbu būti aktyviam – kuo 
aktyvesnis narys, tuo daugiau naudos jis 
atranda ir „pasiima“ iš narystės Rūmuose.

UAB „Robotex“ komercijos ir plė-
tros vadovas Nerijus Miliukas papasakojo 
savo sėkmės istoriją, susijusią su naryste 
Rūmuose. „Šaunu, kai gali dirbti savo dar-
bus, o Rūmų organizacinių pastangų dėka 
tereikia sutartu laiku nuvykti į sutartą vie-
tą  ir prie nurodyto staliuko pabendrauti su 
parinktais partneriais.  Kitas pavyzdys – 
per Europos verslo ir inovacijų tinklą En-
terprise Europe Network pateikėme savo 
užklausą ir per kelias savaites sulaukėme 
suinteresuotų potencialių partnerių elek-
troninių laiškų. Greita partnerių paieška – 
greiti buvo ir mūsų sprendimai“, – tvirtina 
bendrovės, kurios narystė Rūmuose jau 
atsipirko, vadovas.

UAB „Interjero elementai“ direkto-
rius Giedrius Bučas neslėpė iš pradžių 
nuogąstavęs, kad įmonė yra pernelyg jau-
na ir maža, jai esą  per anksti stoti į Rū-
mus, į vieną gretą su žinomomis ir dide-
lėmis bendrovėmis. Tačiau nuogąstavimai 
greitai pasirodė niekuo nepagrįsti. Dabar 
UAB „Interjero elementai“ kartu su Rū-
mais vykdo didžiulį projektą „Didėja“, 
kuris skirtas jauniems baldų dizaineriams, 
organizuotas konkursas „Suolelis Santa-
koje“. „Savo tinklapyje esame patalpinę 
Kauno PPA rūmų ženklą, patvirtinantį 

Audronė Jankuvienė

Rūmų misija – įgyvendinti verslo sa-
vivaldą regione: formuoti ir reikšti vers-
lo bendruomenės balsą, atstovauti ben-
driesiems verslo interesams, ginti šiuos 
interesus santykiuose su valdžia;  teikti 
konkurencingumą stiprinančias paslaugas 
įmonėms  ir atsakingai vykdyti  valstybės 
deleguotas funkcijas.

Ji buvo pristatyta Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmuose vykusios 
atvirų durų dienos dalyviams. Į renginį, 
šiemet vykusį pirmą kartą, susirinko per 
50 įmonių atstovų. Daugelis jų norėjo su-
sitikti su Rūmų vadovais bei specialistais 
ir pasiklausyti, kaip narystės naudą verti-
na į šią organizaciją jau įstojusių bendro-
vių vadovai. 

Atvirų durų dienos renginyje apsilankė daugiau nei 50 įmonių atstovai

mūsų narystę, ir tai mūsų jaunai įmonei 
suteikia solidumo“, – sako G. Bučas.

Verslo moterų tinklo pirmininkė, 
UAB „Garliavos šeimos klinika“ vadovė 
Asta Šileikienė papasakojo, kodėl ir kaip 
tinklas kūrėsi po Rūmų „vėliava“. Ini-
ciatyva burti moteris verslininkes buvo 
parvežta iš Paryžiaus, „Eurochambres“ 
kongreso. Tinklas jau yra baigęs vykdyti 
keturis tarptautinius projektus.

Atvirų durų dienos dalyviai turėjo 
galimybę pabendrauti su Rūmų specialis-
tais. Jie domėjosi tarptautiniais ryšiais ir 
projektine veikla, Rūmuose veikiančiais 
klubais, narystės sąlygomis ir kt.

Asta Šileikienė

Nerijus Miliukas

Giedrius Bučas Fausta Puzanovienė
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Prieš imdami kastuvą į rankas, organizacijos kūrimosi 1991 m. die-
nas prisiminė pirmasis Rūmų prezidentas prof. Simas Ramutis Petrikis 
ir doc. Jūratė Matekonienė. „Viešosios bibliotekos fonduose ieškoda-
ma reikšmingų knygų, tarp jų radau ir leidinių apie Kaune prieškariu 
veikusius prekybos, pramonės ir amatų rūmus. Pamaniau – o kodėl 
nepamėginus jų atkurti? Šia mintimi pasidalijau su keliais pažįstamais 
verslininkais. Todėl mane tiksliau būtų vadinti ne Rūmų krikštamote, o 
motina“, – su šypsena pridūrė  J. Matekonienė.

„Tai pati nuoširdžiausia ir prasmingiausia šventė, kurioje man yra 
tekę dalyvauti per tuos ketverius metus, kai esu Rūmų asociacijos pre-
zidentu“, – pasakė Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asocia-
cijos vadovas Rimantas Stankevičius. 

Padedant Dubravos eksperimentinės mokomosios miškų urėdijos 
specialistams, Kalniečių parke netrukus buvo pasodinta 20 raudonlapių 
ąžuolų. „Mūsų ąžuolas bus trečias iš kairės“. „Mūsų ąžuolas – pirma-
sis“, – savo medį mėgino įsiminti akcijos dalyviai.

Po to visi smagiai rikiavosi prie generolo S. Madalovo vadovauja-
mos Viešojo saugumo tarnybos karių išvirtos sočios kareiviškos košės. 

Atkelta iš 1 psl.

Taip sodinome ąžuolus
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Pirmojo įmonių vadovų susitikimo tema buvo bendražmogiškųjų vertybių svarba versle; joms buvo skirta dr. Virginijaus Kundroto 
(dešinėje) paskaita

Iš pirmo įspūdžio sunku patikėti, kad darbo aplinką, verslo santykius, klientų ir par-
tnerių emocijas galima valdyti per kvapus ir kitus pojūčius. Tačiau yra nemažai pavyz-
džių, kurie patvirtina, kad rega, klausa, uoslė, lytėjimas ir skonis, visi penki pojūčiai, yra 
labai svarbūs vertinant aplinką ir priimant teisingus sprendimus.

Rūmų klubo svečius galerijoje „Balta“ rugsėjo 20 d. pavakare pasitiko galerijos 
savininkė Jolanta Šmidtienė – viena žinomiausių Kauno menininkių, kartu su kitomis 
Tekstilininkų gildijos narėmis kasmet originaliais rankų darbo puošiniais dabinanti 
miesto eglę Rotušės aikštėje ir skverą M. Valančiaus gatvėje. Renginio pradžioje daili-
ninkės Gailutės Akelienės tapybos ant šilko suknelės romantiškos muzikos fone kerėjo 
per pirmuosius – klausos, regos ir lytėjimo (rankų darbo) pojūčius.

Pasak UAB „Ispado“ vadovės Inos Tursienės, verslo vadovai turėtų atkreipti dėmesį  
į  mažmožius, kurie iš tikrųjų yra labai svarbūs: ką pamato klientas, įėjęs į biurą – kokią 
aplinką, kokius žmones, kokias spalvas? Kokiu balso tembru kalba darbuotojai? Gal 
groja tyli muzika? Kokie vyrauja kvapai?.. Tai gerai (arba blogai) nuteikia lankytoją. 

I.Tursienės teigimu, efektyviausiai veikiama per visus penkis mūsų pojūčius. Re-
klamoje gi dažniausiai  išnaudojamas tik vaizdas ir garsas. Turint mintyje, kad per dieną 
gauname maždaug 2000 informacinių pranešimų (per televiziją, mobiliuosius telefonus, 
internetą ir kt.), vien vaizdas ir garsas jau neveikia taip, kaip norėtų reklamos ir rinko-

Balti pojūčiai Rūmų klube

Audronė Jankuvienė

„Simboliška, kad Rūmų atkūrimo 
20-mečio jubiliejinių renginių ciklas pra-
sideda steigiant Įmonių vadovų klubą. Šis 
ruduo – proga ne tik apžvelgti praetį, bet 
ir tiesti tiltus į ateitį. Kaip norėsime gy-
venti ateityje? Kokius tikslus norime kelti 
artimiausiems dešimčiai metų? Jei įmonių 
vadovai – verslo profesoriai ir ekspertai – 
norės apsikeisti gerąja patirtimi, Rūma yra 
tam tinkama vieta“, – pradėdamas Įmonių 
vadovų klubo steigiamąjį susirinkimą kal-
bėjo Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų generalinis direktorius dr. Vytautas 
Šileikis.   

Iniciatyvinės grupės vardu kalbėjęs 
UAB „Informatikos ir ryšių technologijų 
centras“ direktorius Gintautas Žaliauskas  
pabrėžė, kad klubas sieks bendruomenės 
puoselėjimo per verslo etiką, kultūrą, as-
meninį tobulėjimą, kuris  lemia ir verslo 
pažangą.

Pirmojo įmonių vadovų susitikimo 
tema buvo bendražmogiškųjų vertybių 
svarba versle. Kelios dešimtys verslo ly-
derių klausėsi dr. Virginijaus Kundroto 
paskaitos „Organizacijos sėkmės garantas 
(remiantis dr. I. Adizes metodologija)“.

Dr. I. Adizes šiuo metu yra vienas 
pirmaujančių pokyčių valdymo ekspertų 
pasaulyje, parašęs 14 knygų, kurios iš-
verstos į 22 kalbas. Ekspertas konsultuoja 
tiek valstybių vadovus, tiek korporacijas ir 

Įmonių vadovų klubas į tikslą eis per vertybes
įmones, padėdamas joms diagnozuoti  val-
dymo problemas ir nesėkmių priežastis. 

Demonstruotame įraše dr. I. Adizes 
kelia klausimą, kodėl subyrėjo Jugoslavi-
ja, tačiau nesubyrėjo Šveicarija? Kodėl ši 
valstybė klesti, o niekas nekalba apie An-
golos ekonominį potencialą, nors valstybė 
turtinga naftos, deimantų ir kt.? Kodėl į 
rinką nesiseka integruotis pažangiausias 
technologijas turinčiai įmonei? Kodėl į 
vakarienę būtinai pasikvieskite ne tik par-
tnerį, bet ir jo žmoną? 

Dr. Virginijus Kundrotas, JAV Adizes 
instituto viceprezidentas, pristatė šio eks-
perto sudarytą sėkmės formulę, kurią ga-
lima taikyti bet kokiai organizacijai – tiek 
valstybei, tiek įmonei.  

Ieškant sėkmės paslapties, išvestas 
santykis tarp išorinio ir vidinio marketin-
go: pirmasis (kaip organizacijos galimy-
bes suderinti su gebėjimais) yra nulemtas 
antrojo (tarpusavio pagarbos ir pasitikėji-
mo organizacijoje). 

„Jeigu norite pataisyti išorinį mar-
ketingą, pirmiausia sutvarkykite proble-
mas organizacijos viduje“, – tvirtina dr. 
I.Adizes. Jo teigimu, žmonės turi energijos 
tiek, kiek turi – kaip para turi 24 valandas. 
Ir jeigu darbuotojai didžiąją energijos dalį 
skiria nesutarimams, ginčams, tarpusavio 
intrigoms, paprasčiausiai nelieka energi-
jos išoriniam marketingui. Tada nesiseka 
rasti partnerių, užsakymų ir t.t.

Vidinį marketingą ekspertas skirsto į 

keturias dalis: žmones; procesus; struktū-
rą;  viziją, misiją ir vertybes. 

„Jeigu geriausi žmonės bus įvelti į 
nesureguliuotus procesus, nesutvarkytą 
struktūrą, kurioje atsakomybės, įgalioji-
mai ir motyvacinė sistema neaiškios, or-
ganizacija sugadins puikiausius specialis-
tus“, – apibendrina dr. V. Kundrotas. Tik 
po vienuolikos Adizes programos žings-
nių (organizacijos diagnostikos, komandi-
nio problemų įvardijimo, lyderių tarybos 
suformavimo, atsakomybių peržiūros  ir 
struktūros parengimo, aiškios ir skaidrios 
motyvacinės sistemos sukūrimo ir kt.) ga-

lima pradėti formuoti organizacijos stra-
tegiją. Pasak V. Kundroto, tik sutvarkius 
vidinį marketingą, pradės sektis išorėje.

Įmonių vadovų klubo iniciatyvinė 
grupė tęsia diskusijas apie klubo steigimą 
ir ateitį. Sutarta, kad klubo misija – har-
moningos verslo vadovų bendruomenės 
kūrimas ir stiprinimas, tikslai – puoselėti 
verslo etiką irkultūrą, kelti vadovų kom-
petencijas įvairiose srityse, klube sukurti 
malonią ir naudingą bendravimo aplinką.  
Numatomos artimiausių renginių temos – 
verslo etika, emocinis intelektas, valdymo 
menas.

daros kūrėjai. Vieno traškučių gamintojo reklamą papildžius tik vienu pojūčiu – traške-
siu, primenančiu valgymo procesą, pardavimai išaugo keletą kartų. Singapūro avialinijų 
kompanijai didžiulį efektą davė sukurta vientisa pojūčių sistema, pradedant kvapais bei 
muzika lėktuve ir baigiant stiuardesių eisena, makiažu  ir kvepalais.

Apie paslaptingą ir daug kam dar mažai pažįstamą kvapų pasaulį pasakojo UAB 
„Ispado“ aromaterapeutė Ramunė. Kokie kvapai veikia mąstymą, kokie – atmintį, kurie 
veikia emocijas arba sveikatą? Kuo turi kvepėti vadovas, o kokie kvapai reikalingi stra-
tegui? Kaip sukurti pasitikėjimą ir palankumą kuriančią aplinką? Kvapų žinovė pateikė 
paprastą pavyzdį: bankuose pristatyta kavos aparatų ne tam, kad darbuotojai nuolat ją 
gertų, o tam, kad sklindantis kavos aromatas primintų namų aplinką. O tai atpalaiduoja 
klientus, ir jie tampa palankesni bankui. 

UAB „Boslita“ klubo svečiams pristatė naują putojantį žaliųjų obuolių, šeivamedžių 
ir aviečių vyną „Sparkletini by Verdi“, UAB „Jagna“ priklausantis resroranas „Arbato 
menė“ vaišino gurmaniškais vieno kąsnio sumuštiniais. Pasak klubo svečių, visi penki 
pojūčiai buvo paveikti...

Rūmų bendruomenei buvo pristatyti nauji nariai: UAB „Tranzito paslaugų centras“, 
UAB „Aveiras“, UAB „Asiga“, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, 
UAB „Ilsna“, UAB „New Caprise“.  

Į Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmus taip pat įstojo UAB „Galinta ir partne-
riai“, UAB „Lakmalit“, UAB „Imlitex holdings“, UAB „Novanet“.

RŽ inf.Naująjį Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centrą pristatė direktorius A. Grevas

Jolanta Šmidtienė, viena garsiausių Kauno tekstilininkių
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Į renginius Kaliningrade susirinko apie 480 atstovų iš Rusijos, Baltijos šalių, Lenkijos, Norvegijos, Suomijos, Vokietijos

Dr. Vytautas Šileikis,
Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų generalinis direktorius

Jau baigiasi antrasis dešimtmetis (Ko-
penhaga, 1992), kai veikia Baltijos jūros 
valstybių taryba (BJVT) – neformalus 
regioninis politinis forumas, kurio pa-
grindinis tikslas – skatinti integracinius 
procesus ir užmegzti glaudesnius ryšius 
regione. Jos narėmis yra 11 valstybių ir 
Europos Komisija. Taryba nepriima priva-
lomų sprendimų, o yra tik konsultuojan-
tis, koordinuojantis forumas, skatinantis 
valstybių bendradarbiavimą pačiose įvai-
riausiose srityse (politikos, ekonomikos, 
prekybos, energetikos, aplinkos apsaugos, 
transporto ir ryšių, turizmo ir kultūros), 
taip pat skatinantis palaikyti glaudesnius 
santykius su kitomis valstybėmis ir tarp-
tautinėmis organizacijomis. 

Po 2004 metų, kai į ES įstojo Balti-
jos šalys ir Lenkija, iš esmės pasikeitė 
bendradarbiavimo aplinka: „Šiaurės di-
mensija“ ir ES Strategija suteikė Baltijos 
regionui dinaminį postūmį ir naujas ben-
dradarbiavimo formas.

Po BJV tarybos „skėčiu“ veikia 17 
ekspertų grupių. Taryba bendradarbiauja 
dar su 15 regioninių organizacijų – stra-
teginių partnerių. Natūralu, kad siekiant 
gerų bendradarbiavimo rezultatų ir efek-
tyvios veiklos, būtina ją gerai koordi-
nuoti. Todėl kasmet vienai iš šalių tenka 
pirmininkauti šioje taryboje. Nuo metų 
vidurio pirmininkauja Vokietija. Ji iškėlė 
tikslą nustatyti „suderintus bendro darbo 
rėmus“ kuriant bendradarbiavimo tinklus 
tarp įvairių kooperacijos forumų, taip 
pat stiprinti šios tarybos, kaip svarbaus 
ES strategijos įgyvendinimo instrumen-
to potencialą. Vokietija pabrėžia penkis 
ilgalaikius prioritetus: ekonomika; aplin-
kosauga; energetika; kultūra ir švietimas; 
žmogiškasis faktorius ir pilietinis sau-
gumas. Pagal kiekvieną iš prioritetų yra 
įgyvendinama apie 190 projektų, kurių 
suminė vertė šimtai milijonų eurų. 

Rusija perims pirmininkavimą BJV 
tarybai kitais metais. Todėl, siekiant su-
derinti valstybių ir bendradarbiavimo 
partnerių veiksmus, buvo sušaukti dviejų 
dienų renginiai Kaliningrade: VII-oji tarp-
tautinė konferencija „Pasienio bendradar-

Kaliningrado forumai: 
neatlikti „namų darbai“

biavimas: Rusijos Federacija, Europos 
Sąjunga, Norvegija“, III-asis tarptautinis 
regionų – Kaliningrado partnerių forumas 
ir kasmetinė pasienio bendradarbiavimo 
programos „Lietuva-Lenkija-Rusija“ kon-
ferencija. 

Pasirengta menkai
Renginių dalyvių skaičius buvo įspū-

dingas – 480 atstovų iš Rusijos, Baltijos 
šalių, Lenkijos, Norvegijos, Suomijos, 
Vokietijos. Atstovavimas taip pat daug ką 
bylojantis: ministerijų ir vyriausybinių ži-
nybų vadovai bei specialistai, savivaldy-
bių ir regioninių administracijų vadovai, 
užsienio šalių atstovybių Kaliningrade 
vadovai, įvairių EK programų vadovai, 
mokslo ir švietimo, komercinių ir neko-
mercinių organizacijų atstovai. 

Iš Lietuvos atvyko antras (po Rusi-
jos) pagal gausumą – per 70 (!) atstovų 
būrys. Iš jų daugumą sudarė savivaldybių 
vadovai ir regioninės plėtros specialistai 
iš Kauno ir rajono, Klaipėdos, Kėdainių, 
Jonavos, Tauragės, Šilutės, Šilalės, Jur-
barko, Pagėgių, Kalvarijos, Palangos, Ne-
ringos. Taip pat dalyvavo atstovai iš Klai-
pėdos ir Kauno technologijos universite-
tų, Pakrančių tyrimų instituto (Klaipėda), 
technologijų parkų, regionų plėtros agen-
tūrų. Verslo interesų grupėje buvo verslo 
ir turizmo informacijos centrų, darbdavių, 
verslo moterų tinklo bei šakinių asociacijų 
atstovai, įmonių vadovai, tarp kurių buvo 
keletas Kauno PPA rūmų narių. 

Kodėl taip skrupulingai akcentuoju 
atstovavimą Kaliningrado forumuose?

Dvi dienos intensyvių plenarinių po-
sėdžių, aštuonių diskusijų prie „apskritųjų 
stalų“, neformalių susitikimų ir draugiško 
bendravimo, dalyvaujant aukštiems val-
džios pareigūnams ir svarbiausių sričių 
specialistams, regis, turėtų atnešti ap-
čiuopiamų rezultatų, kurie netrukus virstų 
reikšmingomis investicijomis į miestų ir 
rajonų infrastruktūrą, švietimą, mokslą, 
kultūrą ir, žinoma, verslą. 

Deja, nors ir teigdamas, kad vertinu 
su tam tikra subjektyvumo doze, esu lin-
kęs tuo abejoti. Ypač, žiūrint iš valstybės 
regioninės politikos pozicijų, pasirodė, 
kad Lietuva atvyko menkai pasirengusi. 
Vidaus reikalų ministerija, kuri yra atsa-
kinga už regioninę plėtrą, neišaiškino iš 

anksto, kokių prioritetų ir kokiomis prie-
monėmis reikėtų šalies atstovams siekti 
tokiame forume, kokias nuostatas ginti, 
kokias iniciatyvas teikti, kad dalyvavimas 
europinėse programose būtų maksimaliai 
efektyvus ir naudingas. 

Pasirengti iš anksto yra visuomet 
svarbu, o neseniai išrinktiems savivaldos 
atstovams tokie „namų darbai“  būtų kaip 
tik. Juolab, kad net 18 Lietuvos savivaldy-
bių turi bendradarbiavimo sutartis su Ka-
liningrado srities administracija. Verslo 
asociacijos, prekybos rūmai, kaip sociali-
niai-ekonominiai partneriai, siekia veikti 
darnioje komandoje ir pajėgūs atlikti sva-
rų vaidmenį sprendžiant regionų plėtros 
uždavinius. Todėl forumuose, į kuriuos 
vykstama taip gausiai (tai, be abejonės, 
kainuoja nepigiai), būtina siekti maksima-
lių valstybės ir regionų masto tikslų.

Veikta indidualiomis pastangomis
Šį kartą buvo veikiama pagal indi-

vidualius scenarijus. Pavyko kaip kam. 
Smalsumas buvo iš dalies patenkintas 
dėl Kaliningrado AE: statybos įsibėgė-
ja, aikštelę rengia jau 2000 darbininkų. 
Galima net ekskursijas rengti į statybos 
vietą! Diskutuojant dėl ekonominio ben-
dradarbiavimo kliūčių dažniausiai buvo 
minima vizų ir sienos kirtimo problema. 
Mūsų ministrui Raimundui Palaičiui netgi 
teko iš plenarinio posėdžio tribūnos viešai 
aiškintis, kad Lietuva nėra kliūtis. Diplo-
matijos požiūriu šis vaizdas bylojo: 1:0 
Rusijos naudai... 

Kaliningrado gubernatorius Nikola-
jus Cukanovas džiaugėsi, kad Europos 
pinigėliai virsta moderniais valymo įren-
giniais, aukštos kokybės keliais, pasienio 
infrastruktūros objektais srities pusėje. 
Kaliningrado srities Ekonominio vysty-
mo ministrė Jelena Požigailo pabrėžė, kad 
sritis iki 2031 metų išlaikys ypatingosios 
zonos statusą ir tai yra puikus placdar-

mas investicijoms. Investicinio forumo 
direktorius Olegas Skvorcovas oponavo, 
kad esama daug dirbtinių kliūčių inves-
tuotojams: perdėtas mokesčių ir muitinės 
organų uolumas, daugybė derinimų, du-
bliuojančių dokumentų, leidimų, licenci-
jų. Užsienio įmonių savininkai turi prašyti 
leidimų apžiūrėti savo įmonę (!). Jei sulū-
žo technika, įrenginiai, tai neįmanoma per 
kelias dienas atvykti. O kur dar buitinės 
problemos šeimoms dėl mokyklų ir dar-
želių užsieniečiams. Vis dėlto J.Požigailo 
nenusileido ir teigė pažangą: įsteigta in-
vestuotojų taryba prie gubernatoriaus, 
kuri rūpinasi „vieno langelio“ paslauga 
investuotojams. 

Pirmasis Kaliningrado srities Pramo-
nės politikos, verslo  ir prekybos vystymo 
ministro pavaduotojas Semionas Žavo-
ronkovas pristatė „4i politiką“ bendradar-
biavimui diegiant inovacijas: institucijos; 
infrastruktūra; inovacijos; investicijos. 
Infrastruktūroje matyti ryški pažanga: 
technologijų parke planuojama 2013 m. 
įkurdinti 107 įmones, jau parengtas 70 
vietų verslo inkubatorius, info-korespon-
dentinis centras ir pramoninės aikštelės 
7 zonose. Apskritai, inovacijomis Kali-
ningradas tvirtina esąs trečioje vietoje po 
Maskvos ir Sankt Peterburgo, ypač  me-
džiagotyros, mašinų gamybos, laivų sta-
tybos, elektronikos ir sensorių, biotechno-
logijų srityse. Investicijoms atveria kelią 
inovatyvių projektų palaikymas, parengta 
nauja tikslinės programos redakcija, tech-
nologijų pernašai ir informaciniams mai-
nams veikia programa GATE2 RUBIN. 

Atstovaudamas Kauno PPA rūmams, 
Kaliningrado renginius panaudojau atvi-
roms diskusijoms verslo plėtrai naudingo-
mis temomis. Mūsų Verslo moterų tinklas 
užmezgė tvirtus ryšius su Kaliningrado 
srities verslininkėmis. Gruodžio pirmo-
mis dienomis laukiamas jų grupės vizitas 
Kaune. 

Forume dalyvavo Kauno m. Tarybos narė Ona Balžekienė (dešinėje) ir Kauno regiono plėtros agentūros direktorė 
Evelina Vainorienė

Centrinė Kaliningrado aikštė sutvarkyta nepriekaištingai
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Rugsėjo 30 dieną Kauno miesto savivaldybės taryba patvirtino smulkiojo ir vi-
dutinio verslo subjektų verslo idėjų, kurioms įgyvendinti bus skiriamos savivaldybės 
biudžeto lėšos, sąrašą. Dar liepos mėnesį Kauno miesto sprendimu buvo sudaryta 
Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros komisija. Ji įvertino 64 gautas paraiškas ir atrinko 
12. Taryba nutarė skirti lėšų 11-ai paraiškų, o idėją „Virtualaus Kauno miesto renginių 
kalendoriaus internetinėje erdvėje sukūrimas” nuspręsta dar apsvarstyti Kultūros, ben-
druomenių ir savivaldos plėtojimo komitete.

Visiems Verslo idėjų konkurse atrinktiems autoriams bus skirta po 10 tūkst. Lt.
„Pinigai skiriami ne verslui įsteigti, bet idėjai įgyvendinti. Iš karto atmetėme visus 

„perku - parduodu” sumanymus, taip pat prašymus remti jau veikiantį verslą. Nuspren-
dėme paremti tas idėjas, kurios, komisijos nuomone, yra vertos dėmesio. Savivaldybė 
suinteresuota skatinti verslą, o ne individualią veiklą” – sakė Ūkio komiteto pirminin-
kas Rytis Šatkauskas.

Vykusio konkurso taisyklės numatė, jog pretenduoti į Savivaldybės finansavimą 
gali tik oficialiai verslą įteisinę fiziniai bei juridiniai asmenys. Jų veikla turi būti regis-
truota Kauno mieste. 

„Ši programa, kai iš miesto biudžeto lėšų remiamos verslo idėjos, rengiama pirmąjį 
kartą. Paramos verslo idėjoms konkursą planuojama skelbti ir kitais metais – pavasarį 
ir rudenį. Tikimės, kad paraiškas pateiks dar daugiau dalyvių”, – sakė projekto inicia-
torius R. Šatkauskas.

www.kaunas.lt inf.

SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTŲ VERSLO IDĖJŲ, KURIŲ 
ĮGYVENDINIMAS IŠ DALIES FINANSUOJAMAS KAUNO MIESTO SAVIVAL-
DYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, SĄRAŠAS
Verslo idėjos pavadinimas Trumpas verslo idėjos aprašymas
Naujos kartos 
technologijos – elektroninio 
meniu (valgiaraščio 
sukūrimas ir įdiegimas 
kavinių, viešbučių, turizmo 
centrų tinklams.

Naujos kartos technologijos – elektroninio meniu (valgiaraščio 
sukūrimas ir įdiegimas kavinių, viešbučių, turizmo centrų 
tinklams. Lankytojai galėtų pamatyti norimus patiekalus, sužinoti 
jų sudėtį, meniu būtų sudaromas keliomis kalbomis, iš karto 
užsakymas būtų nusiųstas į virtuvę. Naudojantis kompiuterine 
sistema Būtų galima sužinoti apie aktyvų, kultūrinį Kauno 
gyvenimą, apie šalies naujienas, politiką ir kt. 

Energetiškai efektyvaus 
namo centro įsteigimas

Sukurti energetiškai efektyvaus namo konsultacinį  centrą, 
kuriame būtų ieškoma naujų technologinių sprendimų, 
optimaliai naudojant energijos efektyvumą didinančias 
priemones ir atsinaujinančius energijos šaltinius. Centras būtų 
skirtas daugiabučių ir indivudualių namų savininkams, pastatų 
projektuotojams, statytojams ir kt. 

Mažo tiražo spaudos 
darbų technologinė plėtra 
įsigyjant karšto folijavimo 
giliaspaudės spaudos mašiną

Verslo idėjos tikslas – atgaivinti senąsias tradicines technologijas 
naudojant to laikmečio įrangą. Reikia įsigyti senovinį presą, kuriuo 
būtų galima karšto folijavimo technologija gaminti gaminius 
(atvirutes, kvietimus, vizitines korteles ir kt.) mažu tiražu. 

Individualių koklių 
židiniams ir krosnims 
gamyba

Įmonė eksportuoja koklius į užsienio šalis. Tam, kad užtikrinti 
geresnę kokybę ir darbo našumą, reikia įsigyti vakuuminį 
molio presą ir keletą specialių presavimo formų. Įsigijus šiuos 
įrengimus darbo našumas padidės iki 5 kartų, pagerės kokybė ir 
sumažės nuostoliai. 

Didėja – dizaino idėja
Projekto tikslas sujungti jaunų dizainerių kūrybinį potencialą 
su Lietuvoje esančių gamybinių įmonių galimybėmis gaminant 
originalius dizaino daiktus. 

Naujų vizualinių 
technologijų panaudojimas 
socialinėje ir smulkiojo ir 
vidutinio verslo reklamoje

Bus atliekamos stacionarios daugiaspalvių lazerių instaliacijos 
ant netradicinių ekranų bei atliekama 2D bei 3D lazerinė grafika 
ir animacija. 

Idėjos, kurioms pasisekė

Kauno nuotraukų 
albumas – parduotuvė 
internete

Kauno nuotraukų albumas – parduotuvė internete. Autoriai 
nuotraukas talpintų patys, jas programa automatiškai apdorotų ir 
paverstų 3 formatų (žemos, vidutinės, aukštos kokybės). Autoriai 
už talpinimą nemokėtų, bet gautų autorinėje sutartyje numatytą 
atlygį už darbą. 

Jaunų žmonių užimtumas ir 
Kauno vardo garsinimas

Sukurti kokybišką rūbų, aksesuarų (rankinės, kosmetinės, 
piniginės, maišeliai ir t.t.) kolekciją su Kauno simbolika. 
Organizuoti renginius, konkursus, pristatymus sukurtai 
kolekcijai. 

Kaunas – naujų idėjų 
miestas

Aktualios ir naudingos Kauno m. informacijos siuntimas miesto 
gyventojams ir svečiams Bluetooth Reklamos ir Informacijos 
Siųstuvo pagalba į mobiliuosius telefonus – pvz. Miesto 
žemėlapį, Kauno lankomiausias vietas ir kitą miestui ir verslui 
svarbią informaciją. 

Virtualaus „Kas vyksta“ 
Kauno miesto renginių 
kalendoriaus internetinėje 
erdvėje sukūrimas

Agentūra įsteigusi ir administruoja www.facebook.com profilį 
„Kas vyksta Kaune“, kuriame paskelbta vidutiniškai 2000 
renginių, tačiau ši informacija gali naudotis tik Facebook 
vartotojai. Planuojama steigti interneto svetainę www.kasvyksta.
lt/Kaunas, kuria galėtų naudotis visi vartotojai.Kauno renginių 
organizatoriai, tame tarpe ir Kultūros skyrius, galės pateikti 
informaciją, ją redaguoti, o vartotojai - rasti susistemintą 
duomenų bazę. 

Renginių kalendoriaus 
versijos Android ir iOS 
operacinėms sistemoms 
naudojimui mobiliuose 
įrenginiuose sukūrimas

UAB vykdo projektą www.kaunoalėja.lt, turi duomenų bazę. 
Siūlomoje sisitemoje bus naudojama bendra “Kas vyksta” 
duomenų bazė, kurią mobiliosios versijos pagalba bus galima 
papildyti ir peržiūrėti, vartotojai matys vykstančius renginius. 
Planuojama į projekto veiklą įtraukti Kauno Turizmo informacijos 
cenrtą. Tokia sisitema veikia JAV ir didžiuosiuose Europos 
miestuose, vartotojų augant išmaniųjų mob. įrenginių vartojimui 
tik daugės. 

Greito veikimo reguliuojamo 
šilumos atidavimo ir 
vandens pašildymo ir 
kamino neužteršianti 
šildymo krosnis

Greito veikimo reguliuojamo šilumos atidavimo ir vandens 
pašildymo ir kamino neužteršianti šildymo krosnis.

 

„Inovacijų prizas” – tai kasmetinis konkursas, kurio tikslas skatinti verslų mąsty-
mą, technologinę plėtrą bei suteikti įmonėms galimybę įvertinti savo konkurencingumą 
ir inovatyvumą. Tai galimybė būti pastebėtam partnerių ir klientų,pagerbtam verslo ir 
viešojo valdymo visuomenėje.

„Inovacijų prizas” skirtas ne tik aukštųjų technologijų, tačiau ir tradicinės pra-
monės bei paslaugų įmonėms, gebančioms verslo procesus organizuoti efektyviau, bei 
pristatančioms rinkai patrauklius naujus produktus ir paslaugas.

Kiekvienais metais konkursas sulaukia vis didesnio populiarumo, o jame dalyvauja 
ne tik stambaus verslo atstovai, jau spėję išgarsėti šalyje ir už jos ribų, bet ir naujos 
įmonės,dar tik siekiančios įsitvirtinti rinkoje naujomis idėjomis ir veržlumu. Kaip rodo 
laimėtojų atsiliepimai, prizas teikia įvairią naudą: dalyvaudamos konkurse, įmonės gau-
na objektyvų ir nepriklausomą savo inovatyvumo įvertinimą,o apdovanojimas pasitar-
nauja kaip puiki rinkodaros priemonė prisistatant klientams, partneriams ir visuomenei.

Inovacijų prizą sudaro:
• Sertifikatas;
• Statulėlė (prizas);
• Teisė naudoti „Inovacijų prizo” logotipą apdovanoto produkto ar įmonės rinko-

daros tikslams.
Konkursas vykdomas šiose kategorijose:
• Inovatyvus produktas;
• Inovatyvi įmonė;
• Inovatyvus jaunasis verslininkas (iki 30 metų).

„Inovacijų prizas 2011“ Konkurse gali dalyvauti visos verslo įmonės, registruotos ir veikiančios Lietuvoje. 

Įmonės, norinčios dalyvauti konkurse, turi užpildyti pateiktą paraiškos formą. Kie-
kvienai kategorijai pildoma atskira paraiškos forma. Prie paraiškos taip pat gali būti 
pridedama papildoma informacija,priedai (techninis aprašymas, nuotraukos, video me-
džiaga – skaitmeniniame formate ir pan.).

Užpildytas paraiškos formas: „Inovatyvus produktas”, „Inovatyvi įmonė” ir/
arba „Inovatyvus jaunasis verslininkas” siųskite el. paštu m.ramanauskas@lic.lt

Paraiškos priimamos iki 2011 m. lapkričio mėn. 15 d. 17:00 val. 
Dalyvavimas konkurse – nemokamas.
Konkurso laimėtojai bus apdovanoti 2011 m. gruodžio mėn.

Paraiškas vertins nepriklausoma ekspertų komisija pagal iš anksto nustatytus ver-
tinimo kriterijus. Vertinama tik įmonės pateikta informacija. Už paraiškoje pateiktos 
informacijos teisingumą atsako pareiškėjas. Paraiškoje nebūtina pateikti informacijos, 
turinčios komercinę paslaptį. Konkurso rengėjas užtikrina pateikiamos informacijos 
konfidencialumą.

Daugiau informacijos: 
Marius Ramanauskas
Lietuvos inovacijų centras
Tel.: (8 5) 23 56 116
Mob. tel.: (8 686) 50 050
El. paštas: m.ramanauskas@lic.lt
www.inovacijuprizas.lt

Savivaldybės paramos sulaukė „InŽi“ galerijos sumanymas sukurti rūbų 
kolekciją su Kauno simbolika ir projektas „Didėja“, kurio dalyviai neseniai 
surengė diskusiją apie lietuviškojo dizaino problemas
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Specialus pasiūlymas Kauno PPAR nariams

Šiuo metu Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų bendruomenė vienija beveik 
300 narių – įvairaus dydžio, teisinės formos, skirtingų veiklų Kauno ir Marijampolės 
apskričių įmones. 

Kuo stipresnė bendruomenė, tuo stipresnė Rūmų įtaka atstovaujant bendriesiems 
verslo interesams, palaikant dialogą su valdžia ir socialiniais partneriais.

Kviečiame Jus prisidėti ir atvesti savo kolegas, partnerius, pažįstamus į Kauno pre-
kybos, pramonės ir amatų rūmus. Už kiekvieną atvestą narį į Rūmus Jūsų įmonei bus 
taikoma 20% nuolaida nario mokesčiui.

RŽ inf.

32. „Anona“, UAB Kreptis: (8 37) 323765, info@anona.lt

Produktas/paslauga Nuolaida, 
%

Kam skirta
Galioja ikiĮmonei Darbuo- 

tojams
Reklaminiai suvenyrai ir verslo dovanos 10 + + 2012 01 01

33. „Eoltas“, UAB

Kreptis: mažmeninės prekybos vadovo 
pavaduotojas Artūras Klusaitis, (8 37) 
469988, arturask@eoltas.lt, serviso 
vadovas Jonas Kumeta, (8 37) 465839, 
jonas@kaunas.eoltas.lt

Produktas/paslauga Nuolaida, 
%

Kam skirta
Galioja ikiĮmonei Darbuo- 

tojams
Atsarginės automobilių dalys 10 + + 2012 12 31
Automobilių remonto paslaugos 10 + + 2012 12 31
34. „Informacijos technologijų mokymo centras“, 
UAB

Kreiptis: Vilma Eidukynaitė, projektų 
vadovė, (8-37) 460466, 8 684 15 021, 
mokymai@itmc.lt

Produktas/paslauga Nuolaida, 
%

Kam skirta
Galioja ikiĮmonei Darbuo- 

tojams
Mokymai temomis:     
Maketavimas, grafinis dizainas, 
videomontažas (Corel Draw, Adobe 
Photoshop, InDesign, Illustrator, Flash, 
Premiere Pro)

25 + + neribotai

Architektūra, projektavimas, vizualizacija 
(Autodesk AutoCAD, REVIT, 3d MAX, 
MAYA)

25 + + neribotai

Interneto svetainių kūrimas 25 + + neribotai
ECDL, Microsoft Office 2007/2010 20 + + neribotai
Programavimas (Java technologijos, 
PHP) 15 + + neribotai
VDU ir ITMC Kompiuterijos akademija 
3-12 klasių moksleiviams. Plačiau: www.
kompiuterijosakademija.lt

10 - + neribotai

Pastaba: dėl nuolaidų taikymo įmonei turėtų būti sudaroma sutartis.
35. „Tranzito paslaugų centras“, UAB Kreiptis: direktorius Giedrius Lubas, 

tel. 8 687 713 44, tpc@bnk.lt

Produktas/paslauga Nuolaida, 
%

Kam skirta
Galioja ikiĮmonei Darbuo- 

tojams
Importo procedūra 5 - 10 + - 2011 12 31
Eksporto procedūra 10 - 20 + - 2011 12 31
Intrastato ataskaitų pildymas ir 
pateikimas teritorinei muitinei 5 - 20 + - 2011 12 31
ATA knygelė (CARNET) 5 + - 2011 12 31

36. „Aveiras“, UAB
Kreiptis: direktorius Darius 
Parnarauskas, direktorius@aveiras.lt, 
(8 37) 208704

Produktas/paslauga Nuolaida, 
%

Kam skirta
Galioja ikiĮmonei Darbuo- 

tojams
Lazerinis graviravimas 20 + + Neribotai
Lazerinis markiravimas 20 + + Neribotai
Įvairūs raktų pakabukai, ženkliukai 15 + + Neribotai
Polimeriniai iškilūs lipdukai 15 + + Neribotai
Suvenyrai 15 + + Neribotai
Antspaudai 15 + + Neribotai

37. „Pirmas žingsnis“, UAB
Kreiptis: tiekimo ir prekybos 
padalinio vadovė Ramunė Aleknienė,                  
8 685 17840

Produktas/paslauga Nuolaida, 
%

Kam skirta
Galioja ikiĮmonei Darbuo- 

tojams
Batų šaukštai 
Plačiau: www.chamber.lt 20 + + 2011 12 31
IceOtherm aparatai 
Plačiau: www.chamber.lt 20 + + 2011 12 31
“MEDICOVI” padukai 20 + + 2011 12 31
Avalynės įdėklai DS21; DS22; DS44 20 + + 2011 12 31
Profilaktinė ortopedinė avalynė “Zina-
Zedas” 30 + + 2011 12 31

Pažymint Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų atkūrimo 20-metį, miesto 
aukštųjų mokyklų ekonomikos, vadybos, politikos mokslų studentams skelbiamas kon-
kursas „Kauno regionas ir jo verslo bendruomenė po 20 metų: vizija 2031“. Jo tikslas – 
skatinti studentus domėtis Kauno regiono verslo aplinkos istorija, šiandiena ir ateitimi, 
puoselėti studentų kūrybiškumą ir pilietinį aktyvumą.

Vizija turi sietis su pagrindiniais raktiniais žodžiais: verslo bendruomenė, verslo 
kultūra, inovacijos, kokybė, regionas, investicijos, lyderystė. Darbe leidžiama naudoti 
bet kokias tekstines (žodines), vaizdines priemones. Kompoziciją gali sudaryti nuotrau-
kos, piešiniai, iliustracijos, dinaminiai vaizdai ir t.t. Darbo apimtis neturėtų viršyti 15 
A4 formato lapų. Vienas studentas konkursui gali pateikti tik vieną darbą.

Konkursinių darbų laukiama iki spalio 31 d.  el. paštu pmc@chamber.lt arba Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, Profesinio rengimo skyriuje (K. Donelaičio g. 
8, Kaunas, LT-44213).

Konkurso rezultatai bus paskelbti 2011 m. lapkričio 20 d. svetainėje www.chamber.lt. 
Nugalėtojai bus informuoti asmeniškai.

Darbus vertins ir laureatus išrinks kompetentinga komisija, kurią sudarys Kauno 
miesto savivaldos, verslo ir mokslo institucijų atstovai.Pagrindiniai konkurso darbų 
vertinimo kriterijai – kūrybiškumas, įdomus pateikimas, pritaikomumas.

Skiriamos trys prizinės vietos:
I-oji vieta – UAB „Skubios siuntos“ 1000 Lt piniginis prizas;
II-oji vieta – kelionių organizatoriaus UAB „Eura“ prizas – dovanų čekis kelionei 

(400 Lt);
III-oji vieta – žurnalų „IQ.The Economist“ ir „Intelligent life“ prenumerata 2012 

metams.
Apdovanojimų įteikimo vieta ir data – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 

20-mečio jubiliejinis renginys gruodžio 2 d.

Prizų steigėjai:

„Kauno regionas ir jo 
verslo bendruomenė po 
20 metų: vizija 2031“KAUNO 

PPA RŪMAMS METŲ

Į penktus metus vykdomą KPPAR programą „Narys – nariui“ įsitraukė naujų įmo-
nių. Keliasdešimt pasiūlymų su nuolaidomis Rūmų bendruomenei skelbėme liepos mė-
nesio numeryje, o šiandien pateikiame papildomų įrašų.

 Kviečiame aktyviai prisijungti ir kitus kolegas. Kiekvienas Rūmų narys, dalyvau-
damas šioje programoje, turi papildomų galimybių:

• atrasti naujų klientų ar paslaugų vartotojų, pasiūlyti jiems išskirtines sąlygas, nuo-
laidas ar specialias akcijas;

• atrasti naujų tiekėjų, siūlančių aktualias paslaugas ar gaminius ypač palankiomis 
sąlygomis.

Pageidaujantieji dalyvauti programoje turi užpildyti nuolaidų pasiūlymo anketą 
(ją rasite svetainėje: http://chamber.lt/LT/Pradzia/KPPAR-nariai/Narys-Nariui) ir ją at-
siųsti faksu (8 37) 20 83 30 arba el. paštu: irma.taparauskiene@chambers.lt. Telefonas 
pasiteirauti: (8 37) 20 34 83.

Kviečiame ne tik naudotis teikiamomis nuolaidomis, bet ir informuoti apie savo 
teikiamas nuolaidas ar specialias ilgalaikes akcijas kitiems Rūmų nariams.

RŽ inf.

Nauji įrašai programoje 
„Narys – nariui“

Nuo spalio mėnesio kartą per savaitę visiems Kauno rūmų nariams ir užsiprenu-
meravusioms įmonėms elektroniniu paštu bus siunčiamas Rūmų naujienlaiškis. Jame 
glaustai, trumpai ir aiškiai pateikiama informacija šiose rubrikose: naujienos, rengi-
niai, artimiausi seminarai, nariai informuoja ir kt.  

Naujienlaiškyje bus koncentruojamas elektroninių pranešimų srautas, o įmonių 
vadovams ir specialistams bus paprasčiau ir patogiau valdyti informaciją, patiems 
pasirenkant, kas yra aktualu ir įdomu.

Rūmų naujienlaiškyje – 
glaustai, trumpai ir aiškiai

Atveskite kolegą ar partnerį
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Pastaruoju metu Europos Parlamentas priėmė nemažai naujų teisės aktų, kuriais 
siekiama, kad europietiški maisto produktai būtų sveikesni ir patrauklesni, o gamintojai 
galėtų tinkamai paaiškinti vartotojams savo gaminių privalumus. Todėl spalio 21 d. 
Kaune rengiamas seminaras, skirtas Europos Sąjungos maisto politikos aktualijoms. 

Seminare bus galima „iš pirmų lūpų“ išgirsti informaciją apie naujausią maisto 
kokybės ir saugos reglamentavimą ES: renginyje dalyvaus Europos Parlamento nariai 
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ir Justas Vincas Paleckis. 

Seminaro dalyviai bus supažindinti ne tik su naujausiais EP priimtais teisės aktais ir 
jų taikymu Lietuvoje, bet ir sužinos daugiau apie Europos Sąjungos maisto kokybės sche-
mas, teisinius maisto produktų registravimo aspektus ir maisto ženklinimo aktualijas.

Žinios apie naujausią maisto kokybės ir saugos reglamentavimą yra labai aktualios 
ne tik maisto gamintojams bei kitiems šios srities specialistams, bet ir kiekvienam var-
totojui. Seminare pranešimus skaitys ir Žemės ūkio ministerijos, Sveikatos apsaugos 
ministerijos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ekspertai. 

Seminaras nemokamas. Dalyvių skaičius ribotas. 

Renginio organizatoriai:
Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Enterprise Europe Network - Europos verslo ir inovacijų tinklas 

MAISTO POLITIKA: EUROPOS PARLAMENTO 
SPRENDIMAI, MAISTO KOKYBĖS  

IR ŽENKLINIMO AKTUALIJOS

KAUNO PREKYBOS,
PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI

KAUNO PREKYBOS,
PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI

Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklas) Lietuvoje kartu su 
partneriais Investment Development Agency of Latvia (LIAA), International Exhibition 
Company BT 1, Latvian Technological Centre ir Association of Mechanical Engineering 
and Metalworking Industries of Latvia (MASOC) Latvijoje kviečia į verslo kontaktų ren-
ginį, kuris įvyks tarptautinės „Tech Industry 2011“ parodos metu lapkričio 24-26 dieno-
mis Kipsala parodų centre, Rygoje (Latvija).

„Tech Industry“ yra didžiausia ir svarbiausia pramoninės produkcijos paroda Baltijos 
regione. „Tech Industry 2010“ renginyje dalyvavo apie 190 įmonių iš 26 šalių, apsilankė 
16 000 dalyvių.

Dalyvaujantieji verslo kontaktų renginyje turės puikią galimybę užmegzti kontaktus 
su įmonėmis ir organizacijomis iš visos Europos. Verslo kontaktų renginys vyks lapkričio 
24-25 dienomis. Šiais metais jame taip pat dalyvaus Mechaninės inžinerijos ir metalo 
apdirbimo asociacijos nariai, Latvijos gamybinės organizacijos, atstovai iš Estijos, Lietu-
vos, Skandinavijos šalių, Rytų ir Vakarų Europos.

Dalyvavimas verslo kontaktų renginyje yra nemokamas. Dalyviams bus suteikta 
galimybė nemokamai apsilankyti parodoje bei dalyvauti seminaruose ir konferencijose, 
kurios vyks „Tech Industry 2011“ parodos metu. Verslo kontaktų renginio dalyviams su-
teikiama teisė už mažesnę kainą apsigyventi „Islande Hotel“ viešbutyje, kuris yra 500 m 
atstumu nuo parodų centro.

Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadovas – 
koordinatorius Aivaras Knieža padės Jums pildant dalyvio registracijos anketą, atsakys 
į Jūsų klausimus prieš renginį ir renginio metu, patars, kaip nuvykti į renginio vietą (el. 
paštas: aivaras.knieza@chamber.lt, tel.: (8 37) 20 14 91).

„Tech Industry“ verslo 
kontaktai Rygoje

KAUNO PREKYBOS,
PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI

Spalio 20 d. 11 val. viešbučio „Europa Royale Kaunas“ konferencijų salėje (Miš-
ko g. 11) vyks konferencija-diskusija „Lietuvos ir Europos Sąjungos ekonominė situa-
cija euro zonos krizės kontekste: grėsmės ir gairės“, skirta aktyviems ir ekonominėmis 
tendencijomis besidomintiems Kauno ir Marijampolės regionų žmonėms. 

Konferencija rengiama siekiant aptarti ekonominės krizės poveikį gyventojams, 
valstybėms ir visai Europos Sąjungai, pasidalinti kompetetingų ekspertų prognozėmis, 
kaip euro zonos žlugimas įtakotų Lietuvos ir Europos ekonomiką, apibrėžti galimus kri-
zės padarinių švelninimo scenarijus ir priemones. Konferencijoje taip pat bus siekiama 
įvertinti ES ekonomikos augimo strategijoje „Europa 2020” numatytų tikslų užimtumo, 
inovacijų, švietimo, socialinės įtraukties, klimato ir energetikos srityse įgyvendinimo 
galimybes dabartinės ekonominės krizės kontekste (plačiau apie tai: http://ec.europa.
eu/europe2020/targets/eu-targets/index_lt.htm). 

Išankstinė registracija į konferenciją-diskusiją iki spalio 18 d. el. paštu: kaunas@
europedirect.lt, tel. (8 3) 32 44 36, (8 677) 75 536.

PROGRAMA
10.30 – 11.00 Registracija
11.00 – 11.20 Organizatorių įžangos žodis. Kauno miesto savivaldos atstovo sveikinimas
11.20 – 12.20 Euro zonos krizė ir Lietuvos ekonomikos perspektyvos. Gitanas Nausėda, 

finansų analitikas, SEB banko prezidento patarėjas

12.40 – 13.40
Ekonominis komentaras šiandienos politiniame kontekste: kiek vakar yra 
šiandienoje? Valdemaras Katkus, nepriklausomas finansų analitikas, Lietuvos 
nepriklausomos valstybės atkūrimo akto signataras

13.40 – 14.20 Užkandžių pertrauka

14.20 – 15.00
Kauno miestas ir regionas: per daug apkalbėti ir neįvertinti? Kauno miesto ir 
regiono konkurencingumas Lietuvoje ir Europoje. Dr. Jurgita Bruneckienė, 
KTU Ekonomikos ir vadybos fakulteto docentė

15.00 – 15.30 Diskusija. Konferencijos apibendrinimas.

Partneriai: 

Grėsmės ir gairės euro zonos krizės kontekste

Asmuo kontaktams: Diana Lukoševičiūtė-Burneikienė, Kauno Europos informa-
cijos centro- Europe Direct vadovė, Radastų g. 2, Kaunas, tel. (8 37) 32 44 36, (8 677) 
75 536.

Europos verslo ir 
inovacijų tinklas

Kauno m. savivaldybės 
Vinco Kudirkos viešoji biblioteka

Metinė EVIT konferencija
Spalio 27 d. 11 val. Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ (Laisvės pr. 5, 

Vilnius) Europos verslo ir inovacijų tinklas (Enterprise Europe Network), veikiantis 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmuose bei Lietuvos ino-
vacijų centre, kviečia įmonių vadovus į metinę konferenciją. Joje bus pristatoma EK 
inovacijų rėmimo programa 2014-2020 m., apžvelgiamos nauujos paramos galimybės, 
EVIT veikla ir paslaugos.

Renginio moderatorius – Rimantas Šidlauskas, Lietuvos prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų asociacijos generalinis direktorius. Dalyvavimas konferencijoje nemoka-
mas. Vietų skaičius ribotas. Norinčius dalyvauti konferencijoje prašome užpildyti regis-
tracijos anketą ir iki spalio 20 d. atsiųsti el. paštu sigita.makauskaite@cci.lt. Telefonas 
pasiteirauti 8 - 5 2135450.

RŽ inf.

Spalio 26 d. 10.00-12.30 viešbučio Park Inn Beta salėje (K. Donelaičio 27, Kaune).

Renginio programa:
• Kauno PPA rūmų generalinio direktoriaus dr. Vytauto Šileikio įžanginis žodis.
• Pasaulinės ekonomikos tendencijos ir poveikis Lietuvos ir NVS šalių ekono-

miniams ryšiams 
Prof. hab. dr. DnB NORD banko vyriausias analitikas  Rimantas Rudzkis  
• Praktiniai Lietuvos ir NVS šalių ekonominiai ryšiai 
• Prekybiniai ir investiciniai Lietuvos ir NVS šalių santykiai, muitų sąjunga, 

verslo problematika šiose šalyse  
LR Užsienio reikalų ministerijos Eksporto ir investicijų skatinimo skyriaus 1-asis 

sekretorius Vidmantas Verbickas
• Lietuvos ekonominis bendradarbiavimas su Rusija ir Kazachstanu
Lietuvos ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo su Rusijos Federacija verslo 

tarybos vykdomasis direktorius Rimantas Martinavičius
• Klausimai, diskusijos.

Renginys nemokamas.
Prašome registruotis el. paštu  vera.mileikiene@chambers.lt
arba telefonu (8 37) 20 34 83.

KAUNO 
PPA RŪMAMS METŲ

Maloniai kviečiame į Kauno prekybos,  
pramonės ir amatų rūmų 
organizuojamą renginį

PASAULINĖS  EKONOMIKOS TENDENCIJOS 
IR POVEIKIS LIETUVOS IR NVS ŠALIŲ 
EKONOMINIAMS RYŠIAMS
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Mokesčių aktualijos
Kauno apskrities valstybinė mo-

kesčių inspekcija informuoja apie mo-
kesčių aktualijas ir pakeitimus 2011 m. 
spalio 1 d.

 Gyventojų pajamų mokestis
VMI prie FM informuoja, kad pasi-

keitė gyventojų, vykdančių individualią 
veiklą, Prekių (paslaugų) pirkimo-parda-
vimo kvitų išrašymo tvarka. Informacinį 
pranešimą galite skaityti svetainėje.

Pridėtinės vertės mokestis
VMI prie FM pakeičia ir papildo lei-

dinį ,,Transporto nuomos paslaugų apmo-
kestinimas pridėtinės vertės mokesčiu”. 
Šis leidinys atnaujintas atsižvelgiant į Ta-
rybos reglamento Nr. 282/2011 nuostatas 
dėl transporto nuomos paslaugų . 

Atnaujintas leidinys yra paskelbtas 
VMI prie FM interneto svetainėje: http://
www.vmi.lt/lt/Naujienos/Leidiniai/Pridė-
tinės vertės mokestis (PVM). 

Pelno mokestis
VMI prie FM parengė Pelno mokes-

čio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992) 
33 str. 1, 2 ir 58 str. 16 d. 2 punkto api-
bendrinto paaiškinimo (komentaro) 1.2.3 
punkto papildymą. Komentaro papildy-
mą galite skaityti svetainėje.

Žemės mokestis
VMI prie FM informuoja, kad nuo 

2011 m. rugsėjo 16 dienos įsigalioja VMI 
prie FM viršininko 2011-09-09 įsakymas 
Nr. VA-95 ,,Dėl VMI prie FM viršininko 
2006 06 09 įsakymo Nr. VA-55 ,,Dėl Že-
mės mokesčio administravimo taisyklių 
patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 
113-5356). Įsakymu patvirtinta naujos re-
dakcijos Žemės mokesčio apskaičiavimo 
deklaracijos forma. 

VMI prie FM primena, kad žemės 
mokestį jos savininkai turi sumokėti iki 
šių metų lapkričio 2 dienos. Informacija 
apie mokesčių mokėtojų valdomus žemės 
sklypus, mokėtiną žemės mokestį jau yra 
patalpinta VMI Elektroninio deklaravimo 
sistemoje, adresu http://deklaravimas.
vmi.lt/, o tuos žemės savininkus, kurie 
dar nėra EDS vartotojais, popierinės de-
klaracijos jau pasiekė ir klasikiniu paštu. 

„Šiemet VMI pirmą kartą žemės 
mokesčio mokėtojams klasikiniu paštu 
išsiuntė (tik tiems, kurie nėra EDS var-
totojais) žemės mokesčio deklaracijas 
su specialiu brūkšniniu kodu („BAR 
kodu“), kuris artimiausiu metu leis žemės 
mokestį sumokėti UAB Perlo paslaugos 
terminaluose – teigia VMI prie FM vir-
šininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė, 
ir pažymi, jog kitiems įmokų surinkėjams 
pritaikius sistemas, gyventojai mokesčius 
sumokėti taip pat galės ir tose vietose, kur 
naudojami „BAR kodo“ skaitytuvai.

VMI informuoja, kad gyventojai, no-
rėdami sumokėti žemės mokestį už kitus 
asmenis, pvz. savo šeimos narius (tėvus, 
sutuoktinius ir pan.) mokėjimo doku-
mente privalo nurodyti ne tik mokėjimo 
paskirtį (žemės mokestis), bet ir asmens, 
už kurio valdomą žemę šis mokestis yra 
mokamas, duomenis, t.y. žemės savinin-
ko asmens kodą. 

Šiais metais, gavus informaciją iš 
trečiųjų šaltinių bei ją išanalizavus, daliai 
mokesčių mokėtojų (apie 17 tūkst.) buvo 
patikslintos mokėtinos žemės mokesčio 
sumos už 2007–2010 metus. Beveik 5 
tūkst. mokesčių mokėtojų permoka 
siekia 86,5 tūkst. litų. Permokėtos su-
mos bus įskaitomos 2011-ujų metų 
žemės mokesčiui padengti, o tiems gy-
ventojams, kuriems prievolės sumokėti 

žemės mokestį už 2011 m. nebėra, pa-
teikus prašymą VMI bus galima susi-
grąžinti. 

„VMI formuodama žemės mokesčio 
deklaracijas taip pat įvertino Valstybinės 
įmonės Registrų centro atnaujintą infor-
maciją apie gyventojų žemės sklypus: 
pasikeitusius sklypų plotus, sklypų vertę, 
žemės įsigijimo dokumentų pradžios ir 
pabaigos datas, gautą papildomą infor-
maciją iš testamentų registro apie pavel-
dėtojus ir perskaičiavo žemės mokestį 
už ankstesnius mokestinius laikotarpius. 
Todėl po perskaičiavimo apie 5 tūkst. gy-
ventojų 2011 m. žemės mokesčio suma 
bus sumažinta, o daliai (iki 12 tūkst.) ji 
padidės“, – pasakoja V. Vildžiūnaitė, 
ir primena, jog tokiems žemės mokes-
čių mokėtojams kuriems už 2007–2010 
metus žemės mokesčio suma buvo per-
skaičiuota, pateiktoje žemės mokesčio 
apskaičiavimo deklaracijoje už 2011 me-
tus automatiškai bus apskaičiuota, kiek 
žemės mokesčio iš viso jis turi sumokė-
ti arba kiek gali susigrąžinti lėšų. Jokie 
delspinigiai už ankstesnius laikotar-
pius apskaičiuotas papildomas sumas 
nebus skaičiuojami iki lapkričio 2 d. 

VMI akcentuoja, jog žemės mokesčių 
mokėtojui pateikiamoje deklaracijoje nu-
rodytas mokesčių specialistas ir pateikti 
jo kontaktai. VMI atstovas, mokesčių 
mokėtojui pageidaujant, galės išaiškinti 
kaip susigrąžinti žemės mokesčio permo-
ką, permokos ar nepriemokos atsiradimo 
priežastis.

„Kaip ir praėjusiais metais, šiemet 
didžiajai daliai žemės mokesčio mokė-
tojų mokėtina suma nesiekia 50 litų. To-
kių visoje šalyje yra apie 322 tūkstančių, 
kitiems priskaičiuotos sumos yra kiek 
didesnės. Visgi norėtume priminti, kad 
žmogus, turintis finansinių sunkumų, 
gali kreiptis į mokesčių inspekciją pagal-
bos“, – primena VMI prie FM viršininko 
pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė.

VMI primena, jog žemės mokesčio 
mokėtojas, turintis laikinų finansinių 
sunkumų, gali kreiptis į teritorinę valsty-
binę mokesčių inspekciją dėl galimybės 
mokestinę nepriemoką mokėti dalimis. 
Jei gyventojui reikia valstybės paramos, 
tokio gyventojo mokestinės nepriemo-
kos gali būti pripažintos beviltiškomis ir 
neišieškomos, kol nepasikeis mokesčių 
mokėtojo ekonominė socialinė padėtis. 
Tokie mokesčių mokėtojai galės būti at-
leisti nuo priskaičiuotos, bet nesumokė-
tos žemės mokesčio delspinigių sumos 
dėl jų sunkios ekonominės ir socialinės 
padėties. 

Mokesčių mokėtojas informaci-
ją apie mokėtiną žemės mokestį gali 
sužinoti VMI Mokesčių informacijos 
centro trumpuoju telefonu 1882. Taip 
pat gali kreiptis į mokesčių specialistą, 
kurio kontaktai pateikti žemės mokes-
čio deklaracijoje. Daugiau informacijos 
žemės mokesčio klausimais galima gau-
ti apsilankius VMI interneto svetainėje 
www.vmi.lt, adresu: http://www.vmi.lt/
lt/?itemId=1003271

Akcizai
VMI prie FM vadovaudamasi Lietu-

vos Respublikos mokesčių administravi-
mo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu bei VMI 
prie FM nuostatais, patvirtintais Lietuvos 
Respublikos finansų ministro 1997 m. 
liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, ir siekdama 
suvienodinti Lietuvos Respublikos akcizų 
įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2010, 
Nr. 45-2174) taikymo praktiką, parengė 
Akcizų įstatymo šeštojo skirsnio (Gam-
tinių dujų apmokestinimas) apibendrintą 
paaiškinimą (komentarą). 

Apibendrintas paaiškinimas yra su-
derintas su Lietuvos Respublikos finansų 
ministerija 2011 m. rugpjūčio 29 d. raštu 
((14.17-02)-5K-1120044)-6K-1109786. 
Minėtą komentarą galite skaityti svetai-
nėje.

Aivaras Knieža,
Enterprise Europe Network projekto 
vadovas Lietuvoje

Rugsėjo 26-28 dienomis Lenkijos pir-
mininkavimo ES proga Varšuvoje vyko 
kasmetinė Enterprise Europe Network 
(Europos verslo ir inovacijų tinklas) kon-
ferencija, kurioje dalyvauja visų tinklo na-
rių atstovai  iš 49 šalių, apie 850 žmonių. 

Ši konferencija yra unikali galimybė 
susitikti visiems tinklo, Europos Komi-
sijos, verslo paramos organizacijų atsto-
vams ir aptarti praėjusių laikotarpių re-
zultatus, planuojamų pokyčių gaires bei 
aktualijas, apsikeisti kiekvienos šalies 
patirtimi. Šiais metais konferencija buvo 
prailginta iki trijų dienų. 

Renginys yra svarbus ir tuo, kad 2013 
m. Lietuvai pirmininkaujant ES tokią 
konferenciją turės organizuoti šio pro-
jekto koordinatoriai Lietuvoje – Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmai. To-
dėl ši konferencija buvo puiki galimybė 
pasisemti patirties iš kaimyninės šalies 
partnerių.

Pirmąją konferencijos dieną buvo 
pristatyti Lenkijos pirmininkavimo ES 
tikslai, Lenkijos ekonominė situacija ir 
vystymosi tendencijos. Pranešimus skai-
tė Lenkijos verslo vystymo agentūros 

Europa 2014-2020 m. toliau finansuos EVIT veiklą
prezidentė Božena Lublinska-Kasprzak, 
Lenkijos Respublikos ūkio viceministras 
Rafal Baniak, Europos Komisijos Įmonių 
ir pramonės generalinio direktorato gene-
ralinė direktorės pavaduotoja Daniel Cal-
leja Crespo.

Vėliau vyko diskusija apie Enterpri-
se Europe Network naudą verslo, šalies, 
Europos kontekste. Joje dalyvavo visi 
konferencijos dalyviai, „Eurochambres“ 
prezidentas Alessandro Barberis, Europos 
Komisijos darbdavių grupės prie ekono-
mikos ir socialinių reikalų komiteto prezi-
dentas Henri Malosse, Europos Komisijos 
konkurencingumo ir inovacijų agentūros 
direktorius Patrick Lambert ir kt.  

Vsi pritarė, kad Enterprise Europe 
Network padeda smulkiajam ir vidutiniam 
verslui atrasti naujus horizontus bei tapti 
konkurencingesniam bei yra itin efektyvi 
priemonė vykdant Europos Komisijos po-
litikos prioritetus. Vakarinėje dalyje buvo 
apdovanotos „Tinklo žvaigždės“.

Antra konferencijos diena buvo 
skirta gerosios patirties sklaidai, moko-
miesiems seminarams, apskritojo stalo 
diskusijoms ir t.t. Iš viso vyko 48 rengi-
niai. Jų tikslas – tinklo ekspertų kompe-
tencijos kėlimas, naujausių Europos Ko-
misijos iniciatyvų pristatymas. Mokymus/
paskaitas vedė Europos Komisijos ir En-

terprise Europe Network atstovai, kurie 
yra geriausi tos srities specialistai arba yra 
pasiekę pagirtinų rezultatų, todėl gauta 
informacija buvo itin aktuali kiekvienam 
užsiėmimų dalyviui.

Trečioji diena buvo orientuota į En-
terprise Europe Network ir visos ES vers-
lo paramos ateities perspektyvas. Praneši-
mus skaitė Europos Komisijos įmonių ir 
pramonės direktorato skyriaus vadovas 
Jose Puigpelat Valls bei konkurencingu-
mo ir inovacijų agentūros skyriaus vado-
vė Martine Diss. Jų kalboje daugiausia 
dėmesio buvo skiriama Enterprise Europe 
Network veiklos gairėms 2014-2020 metų 

Europos Sąjungos programoje ir biudžete, 
kuriuose po ilgų diskusijų buvo nuspręsta, 
kad šis tinklas bus ir toliau remiamas bei 
plečiamas atsižvelgiant į iki šiol pasiektus 
rezultatus ir naudą smulkiajam ir viduti-
niam verslui bei visai Europai.

Galiausiai uždarymo ceremonijos 
metu buvo apdovanoti šių metų geriausi 
49 šalyse veikiančio tinklo darbuotojai 
bei perduotas Lenkijos pirmininkavimo 
ir šio renginio simbolis kitų metų metinės 
konferencijos rengėjams – Kipro atsto-
vams, kurie po metų šia ceremonija esta-
fetę perduos Lietuvos Enterprise Europe 
Network darbuotojams.

EK atstovai ir tinklo žvaigždžių laimėtojai
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
STATISTIKOS DEPARTAMENTO DUOMENyS
Darbo našumas (1) – pridėtinė vertė, sukurta per 
vieną faktiškai dirbtą žmogaus valandą, litais 
veikusiomis kainomis

17,5 18,4 20,0 22,0 23,8 27,1 30,8 34,5 31,3 33,6*

Šalies ūkio darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto 
darbo užmokestis litais 982,3 1013,9 1072,6 1149,3 1276,2 1495,7 1802,4 2152 2056 1988***

Tiesioginės užsienio investicijos, palyginti su 
BVP, proc. 21,9 25,3 24,1 25,8 33,2 34,9 36 28,7 36,8* 37,1*

Užimtumo lygis (15–64), proc. Užimtųjų ir 
tiriamojo amžiaus gyventojų santykis išreikštas 
proc.

57,5 59,9 61,1 61,2 62,6 63,6 64,9 64,3 60,1 57,8

Verslo įmonių lėšų dalis bendrosiose išlaidose 
moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai 
(MTTP), proc.

37,1 27,9 16,7 19,9 20,8 26,2 24,5 21,4 21

Valdžios lėšų dalis bendrosiose išlaidose 
moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai 
(MTTP), proc.

56,3 65,1 64,6 63,1 62,7 53,6 47,9 55,6 53,9

Tyrėjų skaičius, tenkantis tūkstančiui darbo 
jėgos 6,2 5,8 6,4 7,2 7,4 7,6 8,35 8,37 8,43

Verslumo lygis (1) – įmonių skaičius  
tūkstančiui gyventojų (metų pabaigoje) 16 16 16 17 17 18 19 20 19 21

Verslumo lygis (2) – fizinių asmenų, užsiimančių individualia 
veikla, įskaitant asmenis, dirbančius pagal verslo liudijimus, 
skaičius tūkstančiui gyventojų (metų pabaigoje)

13 16 21 24 34 36 37 24

Galutinės energijos intensyvumas, tne/mln. litų 
BVP 79,4 77,2 72,0 69,8 67,5 66,4 63,6 60,4 63,7**

Užimtųjų žemės ūkyje dalis, palyginti su bendru 
užimtųjų skaičiumi, proc.(EVRK 2 red.) 17,2 17,8 17,8 15,8 14,0 12,4 10,4 7,9 9,2 9

Tikėtina vidutinė gyvenimo trukmė (vidutinė 
būsimo gyvenimo trukmė) 71,8 71,9 72,2 72,1 71,3 71,1 70,9 71,9 73,1 73,5

Kūdikių mirtingumas Lietuvoje (1000-čiui gyvų 
gimusių) 7,8 7,9 6,8 7,9 6,9 6,8 5,9 5,0 5,0

Transporto, sandėliavimo ir ryšių dalis bendros 
pridėtinės vertės struktūroje, proc. 12,3 13,4 13,4 12,7 12,7 12,7 12,8 12,2 13,8** 15,2*

Transporto paslaugų eksportas, palyginti su 
BVP, proc. 4,4 4,6 5,0 6,0 6,1 6,4 6,0 6,1 5,7** 6,7*

Šiltnamio dujų kiekis, išmestas į atmosferą, 
tūkst. t CO2 ekvivalentu / mln. Lt BVP*** 0,422 0,402 0,372 0,351 0,314 0,283 0,255 0,216 0,236

Susidarantis gamybinių atliekų kiekis
tūkst. t / mln. Lt BVP 56,7 65,9 63,4 66,0 58,7 52,1 44,8 39,8 42**

Prekių ir paslaugų eksportas, palyginti su BVP, 
proc. 49,8 52,7 51,2 52,1 57,5 59,0 54,0 59,8 54,5** 68,7*

Kasybos ir karjerų eksploatavimo; 
apdirbamosios gamybos parduota produkcija 
ne Lietuvos rinkai, išskyrus rafinuotus naftos 
produktus, palyginti su kasybos ir karjerų 
eksploatavimo; apdirbamosios gamybos 
parduota produkcija, išskyrus rafinuotus naftos 
produktus, proc. (EVRK 2 red.)

56,4 55,8 55,0 54,0 53,2 51,6 52,9 54,2 55,7 59,6

Aukštųjų technologijų produkcijos eksportas, 
palyginti su visu eksportu, proc. 2,9 2,4 3 2,7 3,2 4,7 7,7 6,8 6,1

EUROSTATO DUOMENyS

Bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam 
gyventojui perkamosios galios standartais 8200 9000 10200 10900 11900 13100 14700 15300 12900 14200

Santykiniai kainų lygiai, ES-27 = 100. 
Santykiniai kainų lygiai yra perkamosios galios 
paritetų (PGP santykiai su rinkos oficialiais 
nacionalinių valiutų santykiais. Santykis rodo 
šalies kainų lygį, palyginti su ES-27 vidurkiu 
(ES-27 = 100)

54,1 54,2 52,3 53,5 54,9 57,3 60 65,9 66,2 63,5

Suderinto VKI prekių ir paslaugų kainų 
pokyčiai, proc. 1,6 0,3 -1,1 1,2 2,7 3,8 5,8 11,1 4,2 1,2

Mokymosi visą gyvenimą lygis procentais 
(25–64 m. asmenų, kurie mokėsi per pastarąsias 
4 savaites, dalis, proc.)

3,5 3,0 3,8 5,9 6,0 4,9 5,3 4,9 4,5 4

Išlaidos mokslo tiriamajai veiklai, palyginti su 
BVP dalis, proc. Rodiklis parodo kokia BVP 
dalis skiriama mokslo tiriamajai veiklai

0,67 0,66 0,67 0,75 0,75 0,79 0,81 0,8 0,84

Pateiktų paraiškų Europos patentų (EPO) biurui 
1 000 000 gyventojų 0,9 0,8 4,9*** 3,2*** 2,6 2,8 2,9*** 3

Pateiktų paraiškų Jungtinių Amerikos Valstijų 
patentų ir prekių ženklų (USPTO) tarnybai 
skaičius 1 000 000 gyventojų

0,95*** 2,32 5,33*** 6,6*** 8,5

Plačiajuosčio ryšio interneto skvarba, 100 gyventojų 2,5 5,0 8,4 12,7 16,1 18,2 19,6***

Pagal konkurencingumą Lietuva šie-
met įvertinta 44-ąja vieta iš 142 pasaulio 
valstybių – 3 pozicijomis aukščiau nei per-
nai. Lietuva geriausiai vertinama aukštojo 
mokslo ir profesinio ugdymo, technologi-
nio pasirengimo ir infrastruktūros srityse. 
Prasčiausiai Lietuva įvertinta pagal finansų 
rinkos plėtrą ir rinkos dydį.

Lietuva pagal konkurencingumą ver-
tinama geriau už Latviją (20 pozicijų 
aukščiau), tačiau prasčiau už Estiją (per 
11 pozicijų žemiau). Latvijos konkuren-
cingumo vertinimas šiais metais pakilo 6 
vietomis, Estijos – nekito. Visos Baltijos 
šalys Pasaulio konkurencingumo indekse 
priskiriamos pereinamosioms ekonomi-
koms, kurių konkurencingumas keičiasi iš 
paremto efektyvumu į paremtą naujovėmis 
ir inovacijomis.

Toks įvertinimas skelbiamas neseniai 
pasirodžiusiame Pasaulio ekonomikos 
forumo rengiamame Pasaulio konkuren-
cingumo 2011-2012 m. indekse. Nors Lie-
tuvos vertinimas po kelerių metų kritimo 
gerėja jau antrus metus iš eilės, aukščiau-
sio buvusio Lietuvos konkurencingumo 
įvertinimo kol kas nepasiekta.

Ta pačia – 44-ąja vieta kaip ir šiemet 
Lietuva buvo įvertinta dar 2008 m. Aukš-
čiausia – 38-oji vieta Lietuvai teko 2007-
aisiais. 2009 m. Lietuva turėjo tenkintis 53 
vieta, 2010 m. – 47. 

Pasaulio konkurencingumo 2011-
2012 m. indekso duomenimis, nors pagal 
bendrą šių metų vertinimą Lietuva pakilo 
3 vietomis, mūsų šalies įvertinimas balais 
nepadidėjo. Ir 2011 m., ir 2010 m. Lietuva 
surinko 4,4 balo iš maksimalių 7. Tai rodo, 
kad Lietuvos kilimą per 3 vietas labiau nu-
lėmė pablogėjęs aukščiau už Lietuvą bu-
vusių valstybių vertinimas, o ne augantis 
šalies konkurencingumas. 

Pasaulio ekonomikos forumas kasmet 
sudaro Pasaulio konkurencingumo indek-
są, kuris vertina pasaulio šalių konkuren-
cingumą. Konkurencingumas šiame tyrime 
yra apibūdinamas kaip grupė institucinių, 
politinių bei ekonominių ir kitų veiksnių, 
kurie nulemia šalies produktyvumo lygį. 
Pasaulio konkurencingumo indeksas kie-
kvienos šalies konkurencingumą vertina 
pagal dvylika konkurencingumo veiksnių: 
šalies institucijos, infrastruktūra, makroe-
konomikos stabilumas, sveikata ir pirminis 
ugdymas, aukštojo mokslo sistema ir pro-
fesinis ugdymas, prekių bei darbo rinkos 
efektyvumas, finansų rinkos plėtra, tech-
nologinis šalies išsivystymas, rinkos dydis, 
verslo pažanga bei naujovių diegimas. 

Pasaulio ekonomikos forumo įvardija-
mi daugiausia problemų verslo sąlygoms 
Lietuvoje keliantys veiksniai nesikeičia: 
neefektyvus viešasis valdymas, korupcija, 
vykdomos politikos nestabilumas.

Parengė A.J.

Lietuvos 
konkurencingumas: 
probleminiai 
veiksniai išlieka 
tie patys

ŠALIES ŪKIO KONKURENCINGUMO SĖKMĖS RODIKLIAI
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai

20110916023 Rumunijos įmonė gamina pusiau paruoštos mėsos produktus. Siūlo platų produk-
cijos asortimentą ir ieško platintojų.

20110916022 Čekijos įmonė kuria ir gamina techninių/pramoninių cheminių medžiagų  produk-
tus pagal kliento reikalavimus. Ieško produkcijos platintojų ir siūlo subrangos pas-
laugas produktams su prekiniu ženklu.

20110916018 Serbijos įmonė gamina gumines dalis, skirtas automobilių pramonei. Ieško abi-
pusio gamybinio bendradarbiavimo galimybių, produkcijos platintojų ir partnerių 
bendros įmonės sukūrimui.

20110916012 Italijos įmonė specializuojasi projektų valdymo srityje, teikia inžinerines konsul-
tacijas ir dizaino paslaugas. Ieško įmonių ar konsorciumo Europoje ir Azijoje ben-
dros įmonės sukūrimui ir subrangos veiklai. 

20110915015 Italijos įmonė gamina tipinius sūrius ir kitus pieno produktus. Ieško produkcijos 
platintojų.

20110915002 Ispanijos pirmaujanti motociklininkų šalmų gamintoja ieško šios produkcijos pla-
tintojų Europoje, Amerikoje ir Azijoje.

20110913015 Italijos įmonė specializuojasi techninės ir programinės įrangos saugumo sistemose. 
Ieško šios produkcijos platintojų Europoje. Taip pat norėtų įsigyti įmonę arba įmo-
nės dalį.

20110913013 Lenkijos įmonė gamina žaliuzes, kilimėlius, tinklus, langines ir išorines – vidines 
apsaugos sistemas. Ieško aliuminio profilių ir PCV elementų subrangovų.

20110912026 Rumunijos įmonė gamina saugią avalynę ir priedus. Ieško produkcijos platintojų ir 
odos tiekėjų.

20110912020 Turkijos įmonė gamina žemės ūkio mašinas. Ieško produkcijos platintojų.

20110912012 Turkijos įmonė gamina biuro baldus. Ieško produkcijos platintojų.
20110909015 Vokietijos alaus darykla ieško patikimų verslo partnerių, platintojų, pardavimo at-

stovų  produkcijos eksportui. Domina bendradarbiavimas su įmonėmis, kurios turi 
restoranų tinklą, teikia maitinimo paslaugas, su didmenininkais ir kitomis įstaigo-
mis, dirbančiomis maisto srityje.

20110908018 Belgijos įmonė prekiauja statybinėmis medžiagomis. Siūlo platintojo paslaugas 
statybinių medžiagų  gamintojams arba tiesioginiams tiekėjams. Taip pat ieško jų 
siūlomos produkcijos platintojų.

20110907014 Pietų Italijos įmonė gamina langus, langines, duris ir priedus. Ieško produkcijos 
platintojų ir bendros įmonės sukūrimo galimybių. 

20110907010 Estijos įmonė prekiauja medicininiais fizioterapijos prietaisais, dezinfekavimo 
įranga, tiekia aukštos kokybės plastiką. Ieško platintojų Latvijoje, Lietuvoje, Suo-
mijoje ir Švedijoje.

20110906029 Švedijos baldų gamintoja ieško subrangovų Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Lenki-
joje.

20110906020 Vengrijos įmonė gamina suvenyrus ir dovanas. Ieško atstovų ir produkcijos platin-
tojų ES šalyse.

20110906010 Vokietijos institutas specializuojasi biotechnologijų sektoriuje. Jų veikla – paslau-
gų ir produktų baltymų analizė. Ieško verslo partnerių, atstovų ir produkcijos pla-
tintojų.

20110905021 Jungtinės Karalystės tekstilės rūšiavimo įmonė platina dėvėtus rūbus. Ieško pro-
dukcijos platintojų Europoje. 

20110811025 Lenkijos įmonė gamina įvairius pramoninius įrankius. Ieško subrangos paslaugų ir 
produkcijos platintojų.

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.

KONTAKTŲ MUGĖ

KAUNO regiono įmonių kontaktų mugė
UAB „Aconitum“
Vaistų ir maisto papildų gamintojas garantuoja pre-
paratų kokybę ir saugumą. Visi preparatai gaminami 
Lietuvoje iš aukščiausios kokybės Europos Sąjun-
gos reikalavimus atitinkančių žaliavų pagal Geros 
gamybos praktikos (GGP) standartus. Kokybę ne 
vieną kartą aukštai įvertino Lietuvos pramonininkų 
konfederacija: įmonės gaminami maisto papildai 
pelnė ne vieną aukso medalį geriausio metų gami-
nio kategorijose. 
Inovacijų g. 4, LEZ, LT 54469 Kauno raj. 
Tel.: (37) 32 80 08
Faks.: (37) 33 84 87
El. paštas: aconitum@aconitum.lt
www.aconitum.lt, 
internetinė parduotuvė www.gyvenksveikai.lt

UAB „Acorus Calamus“
Jau 16 metų gamina arbatos ir vaistažolių produk-
tus, tiekia 100 proc. natūralius produktus, skirtus 
gerai sveikatai, kasdieniam vartojimui ir gydymui: 
žolelių, vaisinę, juodąją, žaliąją arbatą, žolelių kap-
sules, pastilėe, purškalus ir t.t. Siūlo individualaus 
dizaino arbatos gaminius, kurie būtų puiki dovana 
šventiniu laikotarpiu, reklaminis produktas arba pri-
dėtinė vertė Jūsų gaminiui. 
Savanorių pr. 287, LT 50127 Kaunas 
Tel.: (8 37) 31 07 86
Faks.: (8 37) 31 24 61
El. paštas: info@acorus.lt
www.acorus.lt, www.vaistazoles.lt.

UAB „Anona“
Reklamos agentūros specializacija – reklaminiai su-
venyrai ir verslo dovanos, sportiniai prizai, įvairūs 
apdovanojimai, antspaudų gamyba ir smulkiatiražė 
spauda. Veiklą vykdo nuo 1991 m. Turi lazerinio 
graviravimo, tampografijos, graviravimo smėliu ir 
kitas technologijas, reikalingas reklaminei produk-
cijai ženklinti.
Gedimino g. 47, LT 44242 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 37 65
Faks.: (8 37) 32 37 65
El. paštas: info@anona.lt
www.anona.lt 

UAB „Asiga“
Projektuoja, gamina išskirtinius baldus ir interjero 
detales. Teikia baldų projektavimo paslaugas pagal 
individualius kliento užsakymus. Turi didelę  patir-
tį baldų privačiam ir viešajam sektoriui gamyboje. 
Taikomi aukšti kokybės reikalavimai projektavimo 
paslaugai ir gaminamai produkcijai.
Neries g. 4, Domeikava, LT 54370 Kauno raj.
Tel./faks.: ( 8 37) 26 31 24
Tel.:  (8 655) 32 332
El. paštas: albertas@asiga.eu
www.asiga.eu
 
UAB „Autokurtas“
„Mersedes-Benz“ lengvųjų automobilių ir komer-
cinio transporto priežiūra ir remontas; originalios, 
neoriginalios, dėvėtos detalės. „Volvo“, „Scania“ 
naujos ir dėvėtos detalės, šių ir kitų markių sun-

kvežimių priežiūra ir remontas. Autonominių 
(„Webasto“, „Eberspacher“) šildytuvų pardavimas, 
montavimas, priežiūra ir remontas. Tachografų pati-
kra, priekabų remontas. Padaliniai Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose.
Verslo g.13, LT 54311 Kumpių k. Kauno r.
Tel.: (8 37) 39 10 90
Faks.: (8 37) 39 14 54
El. paštas: info@autokurtas.lt
www.autokurtas.lt

UAB „Autotoja“
Oficiali „TOYOTA“ ir „LEXUS“ atstovybė Kaune.
Prekiauja „TOYOTA“ ir „LEXUS“ markės naujais 
ir naudotais automobiliais, šių markių automobilių 
aksesuarais ir atsarginėmis dalimis.
Teikia garantinio aptarnavimo, techninės priežiūros 
paslaugas bei visų markių automobilių kėbulo re-
monto ir dažymo darbus.     
Savanorių pr. 447A, LT 49185 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 80 32
Faks.: (8 37) 31 27 79
www.autotoja.lt

UAB „Aveiras“
Vienas iš didžiausių lazerinio graviravimo centrų 
Lietuvoje atlieka lazerinio graviravimo ir markiravi-
mo paslaugas pramonei: metalinių, medinių, plastiki-
nių detalių markiravimas-žymėjimas. Identifikacinių 
lentelių įrengimams gamyba. Darbuotojų kortelių 
gamyba. Apdovanojimų, padėkų ,suvenyrų ir verslo 
dovanų gamyba bei graviravimas. Iškilių polimerinių 
lipdukų gamyba. Įvairių ženkliukų, raktų ir rūbinių 
pakabukų gamyba. Antspaudai. Dirba nuo 1995 m.
Lydos g. 4, LT 44213 Kaunas
Tel.: (8 37) 20 87 04
Faks. : (8 37) 20 36 73
El. paštas: info@aveiras.lt
www.aveiras.lt

UAB „Baltijos paslaugų brokeris“
Internetinė prekyba sveikatingumo prekėmis. Ga-
miniai naudojami traumatologijos, ortopedijos, chi-
rurgijos ir sporto medicinos srityse. Šie produktai 
nepakeičiami gydant venų išsiplėtimą, reumatines 
ligas, naudojami pooperacinei reabilitacijai bei po 
įvairių traumų. Taip pat siūlomi karnavaliniai kos-
tiumai, perukai ir kiti aksesuarai; rankų darbo stiklo 
suvenyrai; gofruoto kartono dėžės; prekės vaikams; 
seksualūs naktiniai.
K. Petrausko 26, LT 44156 Kaunas
Tel.: (8 657) 61 704
El. paštas: info@bpb.lt
www.rinkaplius.lt

UAB „Bernelių smuklė“
Maitinimas ir įvairių švenčių, pramogų bei mugių 
organizavimas. Rengia vestuvių pokylius, krikš-
tynas, vardynas, vaikų gimtadienius; įvairioms 
firmoms – jubiliejines šventes, furšetus, banketus, 
konferencijas ir t.t. Užsienio svečiams siūlo ne tik 
skaniai pavalgyti, bet ir susipažinti su lietuvių liau-
dies papročiais ir  tradicijomis. Turistams nauja pra-
moga – lietuviškų „cepelinų“ gaminimo pamoka. 

Rengiami specialūs renginiai, kurių metu galima 
supažintinti su lietuvių liaudies muzika, tradiciniais 
instrumentais. Paslauga „Maistas į namus“. 
K. Donelaičio g. 11, LT 44239 Kaunas
Tel.: (8 37) 20 88 02
Faks.: (8 37) 75 07 56
El. paštas: info@berneliusmukle.lt
www.berneliuuzeiga.lt

UAB „Corpack“
Teikia rinkos dalyviams pakuotės iš gofruoto kar-
tono gamybos paslaugas. Turi galimybę gaminti 
maksimaliai įmanomų formatų pakuotę iš gofruoto 
kartono (pagal FEFCO katalogą). Gali ant dėžių 
uždėti spaudą. Papildoma paslauga savo klien-
tams – lipnių etikečių iš ruloninio lipnaus etiketinio 
popieriaus gamyba.
Europos pr. 122, LT 46351 Kaunas
Buveinės adresas: Eigirgalos km., Voškonių  km., 
Kauno raj.
Tel.: (8 698) 36 265
El. paštas: arvydas@corpack.lt

AB DnB NORD bankas
Bankinės paslaugos, kreditai verslui, ypatingai pa-
lankios lizingo sąlygos įmonėms ir gyventojams. 
Laisvės al. 86, LT 44250 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 94 94
Faks.: (8 37) 40 94 06
El. paštas: pdkaunas@dnbnord.lt 
www.dnbnord.lt

UAB „Enerstena”
Energetikos objektų statyba, rekonstrukcija, moder-
nizavimas, remontas ir techninis aptarnavimas.
Projektuoja, komplektuoja, montuoja, paleidžia ir 
suderina įvairaus dydžio katilines, kūrenamas bio-
kuru, gamtinėmis dujomis, mazutu ir kitu kuru.
Raktažolių g. 21, LT 52181 Kaunas
Tel. (8 37) 37 32 31
Faks. (8 37) 45 90 56
info@enerstena.lt
www.enerstena.lt

UAB „Eura”
Parduoda verslą (arba dalį) – 8-12 a namų valdos ir 
komercinių sklypų kvartalą „KARKLYTĖ“, Šilai-
niuose palei Via Baltika vakarinį lankstą, šalia Ro-
mainių miško. Kvartalas yra  greta Vilniaus, Klai-
pėdos, Rygos ir Varšuvos automagistralių sankirtos, 
strategiškai patogioje vietoje: už 2 km Lampėdžių 
kempingas ir pliažas, Šilainių turgus ir „Maxima“,  
lX fortas ir PPC MEGA. Kvartale numatytas 600 
m2 baseinas su fontanais ir poilsio zona.
Projektuojamos ir įrengiamos komunikacijos: elek-
tros tinklai, miesto vandentiekis; nuotekų tinklai; 
lietaus kanalizacija; dujų įvadai.
Kęstučio 57-4, LT 44303 Kaunas
Tel./Faks.: (8 37) 20 15 82/20 84 64, 
(8 698) 25 082
El. paštas: antanas@eura.lt
www.eura.lt www.karklyte.lt 

UAB „Eoltas“
 Nuo 1993 m. prekiauja lengvųjų automobilių deta-
lėmis. Parduoda naujas automobilių dalis Europoje, 
Azijoje ir Amerikoje pagamintiems lengviesiems 
ir komerciniams automobiliams. Yra oficialūs Vo-
kietijos, Italijos, Ispanijos ir kitų šalių autodetalių 
gamintojų atstovai Lietuvoje. Parduoda važiuoklės, 

stabdžių, variklio, elektros instaliacijos ir kitų auto-
mobilio sistemų detales. Sandėlyje laikomų detalių 
asortimentas viršija 70 000 pavadinimų. Klientams 
pageidaujant, prekės pristatomos į bet kurią nurody-
tą vietą Lietuvos teritorijoje.
Žemaičių pl. 65A, LT 48104 Kaunas
Tel.: (8 37) 46 55 87
Faks.: (8 37) 79 89 72
El. paštas: info@eoltas.lt
www.eoltas.lt 

UAB „Hispack Baltic“
Gaminių asortimentą sudaro plastikinės lentynos, 
stelažai, mobilūs konteineriai, dėklai, suoleliai, 
vežimėliai, plastikiniai baldai vaikų darželiams, 
inventorius baseinų patalpoms, nestandartinės 
konstrukcijos iš plastiko ypatingiems sandėliavimo 
sprendiniams, kai keliami aukšti higienos reikalavi-
mai ir kt. Produkcija gaminama iš medžiagos, kuri 
gali sąveikauti su maistu ir yra nekenksminga. 
Gaižiūnų g. 4, LT 50126 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 21 23; (8 676) 07 483
Faks.: (8 37) 30 21 23
El. paštas: info@hispackbaltic.lt
www.plastikineslentynos.lt; www.plasticshelves.eu

UAB „Indigo Print“
Ofsetinė ir skaitmeninė spauda, įvairūs pospaudi-
miniai darbai, greiti darbų atlikimo terminai, ypač 
aukšta darbų kokybė, lanksčios kainos, profesio-
nalus dizainas ir maketavimas, produkcijos prista-
tymas visoje Lietuvoje. Gamina visų rūšių kalen-
dorius, katalogus, albumus, žurnalus, reklaminės 
paskirties spaudinius, dėžutes, pakuotes, aplankus, 
firminę įmonių produkciją, žemėlapius, blonknotus, 
etiketes, įvairių dydžių dovanų maišelius. Susega, 
suklijuoja knygas bei pakuotes, iškerta, laminuoja, 
biguoja, perforuoja, siuva knygas, įriša spirale, la-
kuoja, folijuoja, numeruoja, sulanksto pagal porei-
kius. Dirba Lietuvoje ir užsienyje.
Piliakalnio g. 1, LT 46223 Kaunas
Tel./faks.: (8 37) 20 58 38, 22 75 12
El. paštas: info@indigoprint.lt
www.indigoprint.lt

UAB „Informacijos saugumo agentūra“
Kompiuterių programavimo, konsultacinės ir kitos 
su kompiuteriais susijusios paslaugos.
I.Kanto g. 18-4C, LT 44239 Kaunas
Tel.: (8 37) 29 18 21
Faks.: (8 37) 39 14 03
El. paštas: info@isagency.eu
www.isagency.eu

UAB „Informatikos ir ryšių technologijų cen-
tras“ (UAB „IRTC“)
Automatizuotų duomenų surinkimo, komercinės 
apskaitos informacinių sistemų kūrimas ir diegimas. 
Sprendimai energetikos sektoriui: šilumos, van-
dens, elektros tiekimo įmonėms, savivaldybėms, 
komunalinių paslaugų įmonėms, pramonės įmo-
nėms, gatvių apšvietimo įmonėms. 
Produktai: SCADA sistemos, komercinės apskaitos 
sistemos, kaštų bei savikainos suvaldymo sistemos, 
bilingo sistemos.
Breslaujos g. 3B, LT 44403 Kaunas
Tel.: (8 37) 49 10 41
Faks.: (8 37) 45 16 02
El. paštas: info@irtc.lt 
www.irtc.lt 
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Atliekame nestandartinių baldų projektavimo, ga-
mybos ir montavimo darbus. Pasitikėdami mūsų  
profesionalų komanda atrasite grožiu spinduliuo-
jantį baldų dizainą, tobulas medžiagų formas, viską 
ko reikia jaukiai darbo aplinkai ir namų harmonijai. 
Siūlome savo patirtį – kuriame baldus namams, 
mokykloms, valstybinėms įstaigoms, knygynams, 
restoranams, kavinėms, viešbučiams, privačioms 
klinikoms ir ligoninėms. Vadovaujamės aukštos 
kokybės standartais, todėl sėkmingai dirbame tiek 
Lietuvos, tiek užsienio rinkose.

UAB „ASIGA“
Neries g. 4, Domeikava, 
LT-54370  Kauno rajonas
Tel. +370 37 263124
Mob. tel. +370 655 32332
www.asiga.euišskirtiniai  baldai ir interjero detalės
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