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Esu nuoširdžiai dėkingas rūmų ben-
druomenei už pasitikėjimą ir palaikymą 
Generalinės asamblėjos metu. Suprantu ir 
žinau, į ką einu ir po ko einu. Nuo 1996 m. 
rūmų prezidentu rinktas prof. Mečislovas 
Rondomanskas veiklos kartelę iškėlė la-
bai aukštai, ir ją išlaikyti nebus paprasta. 

Manau, kad rūmų stiprybė, autori-
tetas ir įtaka visuomenėje priklauso nuo 
pačių narių, jų skaičiaus ir solidarumo. 
Verslininkui labai reikalingas saugumo 
jausmas – kai esame būryje, jaučiamės 
saugesni. Tai pamatinis lūkestis. Tačiau 
neabejotinai svarbus ir saviraiškos porei-
kis. Manau, rūmai turi tenkinti tiek pama-
tinius, tiek aukštesnius narių lūkesčius.

Kurie iš šių poreikių yra prioritetiniai? 
Be grįžtamojo ryšio iš įmonių į tai tiksliai 
atsakyti neįmanoma, todėl artimiausiu 
metu bus vykdoma tam skirta narių ap-
klausa. Grįžtamasis ryšys, komunikacija 
tarp narių yra organizacijos kraujotaka. Ir 
jeigu ji sutrikusi, kai kurios funkcijos gali 
apmirti. 

Būti rūmų nariu reiškia ne tik mokėti 
nario mokestį. Tai reiškia – būti aktyviam 
ir solidariam, ne tik gauti ir imti, bet ir 
duoti, dalytis. Todėl sieksime plėsti moty-
vuotų narių skaičių, skatinti jų bendradar-
biavimą, geros verslo praktikos ir sėkmės 
sklaidą. Viena iš solidarumo išraiškų – da-
lyvavimas programoje „Narys – nariui“. 
Svarbu ją ne tik išplėsti, bet ir  pastatyti 
ant modernių technologijų platformos.

Sakoma, vienas lauke – ne karys. To-
dėl labai svarbu kartu su kolegomis pra-
monininkais ir kitomis verslo struktūro-
mis veikti išvien, bendromis pastangomis 
palaikyti konstruktyvų dialogą su valdžia 
išreiškiant vieningą verslo balsą.

Konkrečiais moralaus, socialiai at-
sakingo verslo pavyzdžiais turime keisti 
plačiosios visuomenės neigiamą požiūrį į 
verslą, kuris formuojamas iš atskirų blogų 
pavyzdžių. Moralus verslas yra gerovės 
šaltinis visuomenėje ir valstybėje. 

Šios kadencijos metu rūmai sieks 
reikšmingos pažangos vystant atstovybių 
tinklą regione, kuriant sisteminį bendra-
darbiavimą su VšĮ„Versli Lietuva“ ir „In-
vestuok Lietuvoje“. Reikės užtikrinti sis-
teminį bendradarbiavimą su integruotais 
mokslo, studijų ir verslo slėniais „Santa-
ka“ ir „Nemunas“.

Visomis šiomis kryptimis rūmai daug 
pasiekė, tačiau rezultatai per geri nebū-
na. Todėl rūmai tęs ir puoselės atsakingą, 
daugialypę ir garbingą veiklą savo narių ir 
visuomenės labui.

Benjaminas Žemaitis,
Kauno PPA rūmų prezidentas

Audronė Jankuvienė, 
Kauno PPA rūmų Viešųjų ryšių vadovė 

Svarbu – pradėti. Po to – eiti pirmyn. 
Tokia sentencija vasario 23 d. „Park Inn” 
viešbutyje prasidėjo rūmų ataskaitinė-rin-
kiminė Generalinė asamblėja. Kas ketve-
rius metus šaukiamame visuotiniame rūmų 
narių susirinkime apžvelgiama pasibaigu-
sios kadencijos veikla, konstruojami  stra-
teginiai uždaviniai artimiausiems ketve-
riems metams, renkama nauja vadovybė. 
Pareikšti savo valią į Generalinę asamblėją 
susirinko beveik du trečdaliai rūmų narių. 

Nuo 1996 m. rūmų prezidentu renka-
mas prof. Mečislovas Rondomanskas pa-
teikė paskutiniųjų ketverių metų veiklos 
ataskaitą. 

Generalinė asamblėja: 
svarbiausia – eiti pirmyn

Ataskaitoje – apie naudą verslui ir 
pažangą

„Kiekvieną dieną mes kūrėme kon-
krečius dalykus, kiekviena diena mums 
grąžino tiek, kiek jai davėme, kiek įdėjome 
savo pastangų, kompetencijos, širdies. (...) 
Svarbiausia, kad mes nepametėme iš akių 
horizonto, neatsisakėme užsibrėžtų tikslų ir 
nuosekliai siekėme pažangos. Sakau žodį 
MES, turėdamas galvoje visus mus, visus 
rūmų narius ir partnerius, kurie apsijungia 
bendruomenės sąvoka, – kalbėjo rūmų pre-
zidentas. – Rūmai buria verslo bendruome-
nę, atstovauja jos bendriesiems interesams 
ir juos gina santykiuose su valdžia, tokiu 
būdu realizuoja verslo savivaldą. Rūmai 
teikia paslaugas verslo įmonėms, padėdami 
joms užsitikrinti konkurencingumą prekių, 
paslaugų bei darbo rinkose. Rūmai verslo 
labui vykdo dalį valstybės deleguojamųjų 
funkcijų ir atsako už jas.“

Pasak prezidento, rūmų taryba, at-
siliepdama į narių lūkesčius ir regiono 
reikmes, dirbo tikrai intensyviai; kons-
truktyviai veikta su rūmų asociacija, pvz., 
derantis dėl Nacionalinio susitarimo, orga-
nizuojant aukščiausiojo lygio susitikimus 
bei konferencijas; spręsti nacionalinio 
lygmens verslo aplinkos uždaviniai per 
sąveiką su kolegomis pramonininkais; ats-
tovauta verslui per 60 atstovų prie įvairių 
valstybės valdymo institucijų. 

Rūmai veikė kaip informacijos agen-
tūra. Rūmų tinklas pasaulyje yra pats di-
džiausias (daugiau kaip 13000 rūmų, Eu-
ropoje – 1706). Tinklas yra pati geriausia 
priemonė informacijos mainams. Rūmai 

per ją tenkino verslo poreikius. Teikta 
tarptautinė pagalba. Verslo misijos „į ten“ 
ir „iš ten“, tarptautinės parodos, konfe-
rencijos, verslo kontaktų renginiai, kelių 
į tarptautines paramos verslui programas 
atvėrimas padėjo spręsti eksporto ir užsie-
nio prekybos bei kooperacijos uždavinius, 
ypač SVV įmonėms. Rūmai teikė pagalbą 
įmonėms integruojantis į Europos Sąjun-
gą. 2008 m. Kauno PPA rūmai konkurso 
tvarka laimėjo teisę dalyvauti Europos 
verslo ir inovacijų tinklo programoje ir 
tapo Lietuvos konsorciumo nacionaliniu 
koordinatoriumi. Pažangu tai, kad verslas 
per šią programą gavo nemokamas pas-
laugas.

Generalinėje asamblėjoje dalyvavo beveik du trečdaliai rūmų narių

Naujajam rūmų prezidentui B. Žemaičiui įteiktas prieškario 
tradicijas primenantis cilindras

Kauno PPA rūmų prezidentas nuo 1996 m. prof. M. Rondo-
manskas apdovanotas aukso  „Darbo žvaigžde“ Nukelta į 2 psl.

Prezidento 
žodis
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Prezidento teigimu, Kauno rūmai la-
bai atsakingai ir profesionaliai teikė do-
kumentų įforminimo paslaugas. Įgyven-
dintos LR Profesinio mokymo įstatyme 
numatytos funkcijos, rūmai jau yra pasi-
rengę akreditacijai. 

„Vertinant svarbiausius rezultatus 
verslo savivaldoje būtina pabrėžti, kad 
būtent šios kadencijos metu regioniniu ly-
gmeniu įvyko pozityvus lūžis santykiuose 
su Kauno savivaldybe. Reguliariai buvo 
rengiamos konstruktyvios diskusijos 
„verslo pusryčių“ forma. Šį dialogą vai-
nikavo sausio mėnesį miesto Tarybos pri-
imtas sprendimas steigti „Verslo tarybą“ 
paritetiniais pagrindais atstovaujant po 5 
atstovus nuo rūmų, krašto pramonininkų 
ir darbdavių asociacijos bei savivaldybės. 
„Verslo taryba“ taps pirmąja Lietuvo-
je, atverianti naują savivaldos ir dialogo 
kultūros su verslo sluoksniais puslapį.  
Kitas pavyzdys – pusantrų metų trukusi 
kova dėl Viešojo logistikos centro. Verslo 
ir valdymo institucijų sąveika davė kon-
kretų rezultatą, sukūrė precedentą, kuriuo 
būtina sekti“, – sakė prezidentas.

Kalbėdamas apie pasiektą pažangą 
per pastaruosius ketverius metus, prezi-
dentas pabrėžė narystės plėtrą. Per kaden-
ciją rūmų narių sudėtis atsinaujino lygiai 
per pusę: priimti 143 nauji nariai, iš jų 60 
vien per praėjusius metus. Buvo pasiek-
ta pažangos narių motyvacijoje dalyvauti 
verslo bendruomenės gyvenime. Per šiuos 
ketverius metus susikūrė ir išvystė veiklą 
verslo profesionalų – Finansų vadovų, 
Personalo vadovų, Verslo vadovų klubai, 
o Verslo moterų tinklas ne tik davė pra-
džią verslo moterų  judėjimui visoje Lie-
tuvoje, bet ir įgyvendino tris projektus, du 
iš kurių buvo tarptautiniai. 

Rūmai pirmaisiais šios kadencijos 
metais užbaigė patį didžiausią savo vei-
klos istorijoje ES struktūrinės paramos 
projektą, kurio vertė buvo per du milijo-
nus litų. Iš viso įgyvendinti 26 projektai, 
iš kurių naudos gavo 5449  įmonės.

„Esame tikrai ryškūs PPA rūmai Lie-
tuvoje. Esame augantys, kylantys savo 
kokybe, reikalingi nariams ir reikšmingi 
socialiniai partneriai valstybės valdymo 
institucijoms“, – pabrėžė prof. M. Rondo-
manskas.

Visa 2008–2011 m. rūmų veiklos 
ataskaita yra išleista atskiru 128 psl. lei-

diniu. Asamblėjai buvo pateikta ir Revi-
zijos komisijos ataskaita. Abi ataskaitos 
patvirtintos.

Pagarbos ženklai
Padėkojęs bendruomenei už pasitikėji-

mą ir beveik du dešimtmečius trukusį ben-
drą darbą, prof. M. Rondomanskas paskel-
bė nebekandidatuosiąs naujai kadencijai.  

Už ilgametį ir atsakingą atstovavimą 
verslui, už didžiulį asmeninį indėlį įtvirti-
nant Kauno PPA rūmus ir sektiną pavyzdį 
kitoms organizacijoms prof. M. Rondo-
manskui Ministro Pirmininko padėką 
įteikė Vyriausybės kancleris Deividas 
Matulionis.

Lietuvos prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmų asociacijos prezidentas Rimantas 
Stankevičius Kauno PPA rūmų preziden-
tui įteikė pirmojo laipsnio – aukso „Darbo 
žvaigždę“. Tai aukščiausias rūmų sistemos 
apdovanojimas. Po 1939 m. šis ypatingos 
pagarbos ženklas iki šiol buvo įteiktas 
tik vieną kartą – 2009 m. už nuopelnus 
Lietuvai juo apdovanotas LR Prezidentas 
Valdas Adamkus. M. Rondomanskas yra 
antrasis asmuo Lietuvoje, įvertintas  auk-
so „Darbo žvaigžde“.

Kauno regiono plėtros tarybos pirmi-
ninkas, Kauno rajono meras V. Makūnas 
prezidentui M. Rondomanskui įteikė rajo-
no savivaldybės apdovanojimą – plaketę 
su rajono simbolika. Vasario 16-osios išva-
karėse miesto meras A. Kupčinskas apdo-
vanojo profesorių Santakos garbės ženklu.

Tarp Generalinės asamblėjos svečių 
buvo LPPAR asociacijos garbės prezi-
dentas, pirmasis Kauno rūmų prezidentas 
prof. Simas Ramutis Petrikis, Kauno kraš-
to pramonininkų ir darbdavių asociacijos 
prezidentas Jonas Guzavičius, Vilniaus 
PPA rūmų prezidentas Vaclovas Kon-
trauskas, žemės ūkio ministras Kazimie-
ras Starkevičius. Anksčiau buvęs Kauno 
apskrities viršininku ir miesto vadovu jis 
suvokė partnerystės su verslo bendruome-
ne svarbą, skatino ir rėmė pirmąsias rūmų 
rengtas verslo ir inovacijų parodas Kaune, 
pasirašė pirmąsias bendradarbiavimo su-
tartis su rūmais. Asamblėjoje jam įteiktas  
„Rūmų ambasadoriaus“ raktas.

Rūmų „Padėkos ženklai“ asamblėjos 
metu įteikti ilgametei rūmų Marijampolės 
filialo darbuotojai Danai Liukinevičie-
nei, UAB „Frondita“ direktoriui Gintarui 

Vanagui, UAB „Kauno Baltija“ gene-
raliniam direktoriui Vidui Butkui, UAB 
„Marijampolės pieno konservai“ gene-
ralinei direktorei Aldonai Kvedarienei, 
advokatų profesinės bendrijos „Nordia 
Baublys & Partners” partneriui advokatui 
Evaldui Rapolui, UAB „Romasta group“ 
prezidentui Romui Pavasariui.

Išrinktas naujas rūmų prezidentas 
ir taryba

Į Kauno PPA rūmų prezidento pa-
reigas 2012–2015 m. kadencijai rūmų 
tarybos, veikusios iki šios asamblėjos, 
sprendimu buvo pasiūlytas Benjaminas 
Žemaitis, UAB „Novameta“ valdybos 
pirmininkas. 

Generalinė asamblėja: svarbiausia – eiti pirmyn
Už indėlį į šalies ekonomiką, darbo 

vietų kūrimą, verslo bendruomenės san-
tykių puoselėjimą B. Žemaitis 2008 m. 
apdovanotas antrojo laipsnio – sidabro 
„Darbo žvaigžde“.

B. Žemaitis įvardijo tokius veiklos 
prioritetus: plėsti motyvuotų narių skai-
čių, skatinti jų bendradarbiavimą, sudaryti 
sąlygas jų saviraiškai, geros verslo prakti-
kos sklaidai, palaikyti dialogą su valdžios 
institucijomis bendradarbiaujant su pra-
monininkais, keisti plačiosios visuomenės 
neigiamą požiūrį į verslą, kuris formuoja-
mas iš atskirų blogų pavyzdžių. 

Atkelta iš 1 psl.

Generalinės asamblėjos dalyviaiAsamblėjos svečiai (iš kairės) – Kauno rajono meras V. Makūnas, Vyriausybės kancleris D. Matulionis, Vilniaus PPA rūmų prezi-
dentas V. Kontrauskas, pirmasis Kauno rūmų prezidentas prof. S. R. Petrikis

Nukelta į 3 psl.

Ilgametis revizijos komisijos pirmininkas A. ŠpėlisRūmų generalinis direktorius dr. V. Šileikis
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Kauno PPA rūmų Generalinė asam-
blėja numato, kad verslo vystymas ir pa-
žanga Kauno regione (Kauno ir Marijam-
polės apskrityse) 2012–2015 m. tampriai 
priklausys:

• nuo įmonių pasirengimo įveikti eko-
nomikos konkurencingumo iššūkius pre-
kių, paslaugų ir darbo rinkose Lietuvoje, 
Europos Sąjungoje ir pasaulyje;

• nuo nacionalinės ekonomikos politi-
kos, ypač regionų atžvilgiu;

• nuo glaudžios sąveikos ir partne-
rystės tarp valdžios, verslo ir akademinės 
bendruomenės;

• nuo gebėjimų efektyviai dirbti ES 
paramos programose.

Atsižvelgiant į tai, būtina Kauno PPA 
rūmų veiklą lanksčiai derinti prie naujų 
ir nuolat kintančių rūmų narių įmonių, 
organizacijų ir regiono plėtros institucijų 
uždavinių. Rūmams būtina puoselėti savo 
funkcinį potencialą ir efektyviai panaudo-
ti sukauptą geriausią patirtį. 

2012–2015 m. veiklos programą 
Kauno PPA rūmams siūloma grįsti tokia 
veiklos vizija, misija ir uždaviniais:

Rūmų veiklos strateginės gairės 2012–2015m.
Rūmų veiklos vizija
1. Pagrindinė verslo įmones bei moks-

lo ir studijų institucijas burianti, jų bendrie-
siems interesams atstovaujanti ir juos gi-
nanti regiono verslo savivaldos institucija.  

2. Tikslingas verslo konkurencingu-
mo palaikymo paslaugas kokybiškai tei-
kianti organizacija.

3. Konstruktyviai, lanksčiai bei efek-
tyviai veikianti ir nuolat besimokanti ins-
titucija.

4. Atsakingai veikiantis valstybės 
valdymo institucijų ir piliečių savivaldos 
socialinis-ekonominis partneris.

Uždaviniai misijai: „Atstovavimas 
bendriesiems verslo interesams ir narių 
interesų gynimas“

1. Ugdyti motyvuotą narystę rūmuose 
ir puoselėti solidarumo principais grin-
džiamus verslo bendruomenės santykius.

2. Siekiant nustatyti objektyvų įmonių 
lūkesčių ir poreikių paveikslą, iš narių tin-
klo organizuoti efektyvų grįžtamąjį ryšį. 

3. Tobulinant verslo aplinką ir kuriant 
jos konkurencinius pranašumus konstruk-
tyviai bendradarbiauti su savivaldybėmis 
ir akademinėmis institucijomis.

4. Atstovavimą verslo įmonių ir orga-
nizacijų interesams nacionaliniu lygmeniu  
derinti su visais Lietuvoje veikiančiais 
PPA rūmais, taip pat partnerių organizaci-
jomis per rūmų asociaciją. 

5. Išplėsti atstovavimo tinklą ir užti-
krinti jo efektyvų funkcionavimą regioni-
niu, nacionaliniu bei tarptautiniu lygmeniu.  

6. Puoselėti rūmų teisines, informaci-
nes ir ekspertines galias bei palaikyti soli-
dų rūmų įvaizdį.

Uždaviniai misijai: „Paslaugos vers-
lui“

1. Nuosekliai tobulinti pagalbos vers-
lui nustatymo ir bendrųjų interesų išskyri-
mo sistemą.

2. Paslaugas verslo vystymui teikti at-
sižvelgiant į narių interesų prioritetus bei 
jų kaitą konkurencinėje verslo aplinkoje.

3. Išvystyti sisteminį bendradarbiavi-
mą su viešosiomis įstaigomis „Versli Lie-
tuva“, „Investuok Lietuvoje“, „Lietuvos 
inovacijų centras“.

4. Išvystyti sisteminį bendradarbia-
vimą su integruotais mokslo, studijų ir 
verslo slėniais „Santaka“, „Nemunas“ bei 
mokslo ir technologijų parkais.

5. Palaikyti nuolatinį grįžtamąjį ryšį su 
paslaugų gavėjais tiriant jų pasitenkinimą 
ir užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų ko-
kybę atliekant rūmų veiksmų savianalizę.

6. Užtikrinti platesnį ir geresnį pas-
laugų prieinamumą nuolat diegiant mo-
dernias informacines technologijas bei 
stiprinant rūmų periferinių struktūrų (fili-
alo ir atstovybių) potencialą.

7. Išplėtoti savitarpio pagalbos ir pas-
laugų nuolaidų programą „Narys – nariui“.

8. Nuosekliai kelti ES projektų va-
dybos kompetenciją ir projektinę veiklą  
efektyviai derinti su rūmų narių bei regio-
no konkurencingumo poreikiais.

Uždaviniai misijai: „Valstybės dele-
guotosios funkcijos“

1. Prisiimant socialinio-ekonominio 
partnerio atsakomybes kompetentingai 
įgyvendinti LR Profesinio mokymo įsta-
tymo, LR Regionų plėtros įstatymo ir 
atitinkamai kitų LR teisės aktų, taikomų 
PPA rūmams, nuostatas.

2. Kurti sąlygas prisiimti naujas atsa-
komybes, kurių įgyvendinimas sumažintų 
biurokratinę naštą valstybei, rūmų na-
riams ir visai verslo bendruomenei.

Generalinė asamblėja beveik vien-
balsiai (susilaikius 2) išrinko B. Žemaitį 
rūmų prezidentu naujajai kadencijai. 

Viceprezidentais tapo: prof. M. Ron-
domanskas, UAB „Mantinga“ generalinis 
direktorius Kęstutis Svitojus, UAB „Bal-
tijos paslaugų brokeris“ valdybos pirmi-
ninkas dr. Jonas Koryzna, Kauno kolegi-
jos direktorius dr. Mindaugas Misiūnas ir 
advokatas Evaldas Rapolas. 

Į naująją rūmų tarybą, be prezidento ir 
viceprezidentų, išrinkti: Jonas Sirvydis, AB 
„Achema“ generalinis direktorius, Fausta 
Puzanovienė, UAB „Metga“ generalinė 
direktorė, Saulius Valunta, UAB „Ser-
fas“ direktorius, dr. Vladas Lašas, UAB 
„Skubios siuntos“ generalinis direktorius, 
Vytas Čičelis, UAB „Dinaka“ generalinis 
direktorius, Algimantas Stasys Anužis, 

DnB banko Kauno klientų aptarnavimo 
skyriaus vadovas, Zigmas Dargevičius, 
UAB „Liuks“ direktorius, Alfonsas Meš-
kauskas, UAB „Baldai jums“ generalinis 
direktorius, Valdas Paulauskas, UAB „Hi-
drosta“ generalinis direktorius, Alvydas 
Grevas, Kauno maisto pramonės ir preky-
bos mokymo centro vadovas, Tomas Skė-
rys, UAB „Autotoja“ valdybos pirmininkas 
ir UAB „Eoltas“ generalinis direktorius, 
Vaida Butkuvienė, UAB „Aurita“ vadovė, 
Finansų vadovų klubo pirmininkė, Nerijus 
Šėža, UAB „Šėža ir partneriai“ vadovas, 
Verslo vadovų klubo steigiamosios tarybos 
pirmininkas, Eduardas Jasas, UAB „SDG“ 
generalinis direktorius.

Naujoji rūmų taryba vienbalsiai rūmų 
administracijos vadovo – generalinio di-
rektoriaus vairą ketveriems metams vėl 
patikėjo dr. Vytautui Šileikiui.

Atkelta iš 2 psl.

A. Kvedarienė apdovanota rūmų Padėkos ženklu

Padėkos ženklu pagerbtas R. Pavasaris Rūmų Padėkos ženklas įteiktas  G. Vanagui Ilgametei Marijampolės filialo darbuotojai D. Liukinevičienei įteiktas rūmų Pa-
dėkos ženklas

Padėkos ženklu apdovanotas V. Butkus Padėkos ženklas įteiktas advokatui E. Rapolui

Pirmasis naujos tarybos posėdis
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Prezidentas Benjaminas Žemaitis
UAB „Novameta“ valdybos pirmininkas. Prezidento valdo-

ma bendrovė yra Kauno PPA rūmų narė nuo 2003 m. Tai gamy-
binė įmonė, gaminanti įrangą maisto pramonei. Jos metinė apy-
varta sudaro 12 mln. Lt, 80 proc. produkcijos eksportuojama. B. 
Žemaitis yra aktyvus rūmų bendruomenės narys, daro reikšmin-
gą įtaką puoselėjant bendruomenės santykių kultūrą. B. Žemaitis 
buvo vienas iš 12 Lietuvos delegatų pirmajame Europos įmonių 

parlamente, kurį organizavo Eurochambres. Turi visuomeninio darbo patirties. Yra mo-
ralaus verslo šalininkas, orientuotas į rezultatą, yra komandinio darbo šalininkas. 

Viceprezidentai
Prof. Mečislovas Rondomanskas, UAB „Verslo draugai“ 

vadovas. Didžiausią rūmų verslo politikos patirtį turintis žmogus. 
Pastaruosius 16 metų (nuo 1996-ųjų) ėjo rūmų prezidento par-
eigas. Naujoje taryboje kuruos ryšius su universitetais, mokslo 
tyrimais, inovacine veikla.

Kęstutis Svitojus, UAB „Mantinga“ generalinis direktorius, 
Marijampolės filialo tarybos pirmininkas. Ilgametis rūmų narys, 
deramai ėjo viceprezidento pareigas. vienbalsiai rekomenduotas 
nuo Marijampolės apskrities verslininkų, gerai pažįsta Marijam-
polės apskrities verslo problemas bei žino, kaip jas spręsti. Tary-
boje kuruos regiono plėtros temas.

Dr. Jonas Koryzna, UAB „Baltijos paslaugų brokeris“ val-
dybos pirmininkas. Turi daug visuomeninio darbo patirties, buvo 
Kauno m. savivaldybės tarybos narys, Regiono plėtros tarybos na-
rys. Iki šiol rūmuose kaip viceprezidentas kuravo verslo bendruo-
menės komiteto veiklas, užtikrino solidų atstovavimą rūmų narių 
interesams, padėjo tiksliau formuoti rūmų regioninę politiką. Pa-
sižymi konstruktyvumu ir nuoseklumu sprendžiant rūmų veiklos 
uždavinius, būdamas Kauno m. savivaldybės tarybos nariu, užti-

krino sąveiką su Regiono plėtros taryba, Kauno savivaldybe, visais politiniais sluoks-
niais. Taryboje kuruos verslo bendruomenės puoselėjimo uždavinius bei klubinę veiklą.

Dr. Mindaugas Misiūnas, Kauno kolegijos direktorius. Pa-
žangios aukštosios neuniversitetinės mokyklos vadovas, autorite-
tingas ekspertas, deramai ėjo viceprezidento pareigas. Formuoja 
socialinės partnerystės aplinką tarp profesinio rengimo institucijų 
ir verslo, sprendžia įmonių konkurencingumo kėlimo uždavinius. 
Taryboje kuruos specialistų rengimo, švietimo ir konsultavimo 
veiklas, burs socialinės partnerystės komitetą.

Advokatas Evaldas Rapolas, advokatų profesinės bendrijos 
„Nordia Baublys & Partners“ partneris, advokatas.  Praėjusios 
kadencijos tarybos narys. Gerai žinomas rūmų bendruomenei, 
aktyvus diskusijų ir sprendimų paieškų dalyvis, glaudžiai ben-
dradarbiaujantis su rūmų specialistais, konsultuoja rūmų narius. 
Atstovavo Kauno regionui ir rūmams antrajame Europos įmonių 
parlamente, kurį organizavo Eurochambres. Taryboje kuruos 
verslo aplinkos įstatyminės bazės tobulinimo klausimus.

Tarybos nariai
Jonas Sirvydis, AB „Achema“ generalinis direktorius, buvo 

renkamas rūmų viceprezidentu nuo 1996 m. Vienas žymiausių ir 
autoritetingiausių verslo vadovų šalyje.

Fausta Puzanovienė, UAB „Metga“ generalinė direktorė, 
rūmų narė nuo 1996 m. Praėjusios kadencijos rūmų tarybos narė, 
apjungusi Kauno regiono verslo moteris, per trumpą laiką padėju-
si pritraukti tris projektus. Aktyviai dalyvauja Verslo moterų tin-
kle ir rengiant rūmų klubų veiklos nuostatus. Todėl atsakomybės 
taryboje siejamos su verslo bendruomenės santykių plėtojimu.

Saulius Valunta, UAB „Serfas“ direktorius, rūmų narys nuo 
1998 m. Sėkmingos statybos paslaugų verslo įmonės vadovas, 
rūmų tarybos narys nuo 2004 m., aktyvus Verslo vadovų klubo 
kūrėjas. Jo atsakomybės sietinos su verslo aplinkos tobulinimo 
uždaviniais.

Dr. Vladas Lašas, UAB „Skubios siuntos“ generalinis di-
rektorius, rūmų narys nuo 1993 m., tarybos narys nuo 2000 m. 
Tarptautiniai ryšiai, inovatyvus požiūris į verslo vystymą, darbas 
su jaunimu yra stipriausioji V. Lašo veiklos pusė. Atsakomybės 
taryboje siejamos su bendruomenės santykių puoselėjimu, tarp-
tautiniais ryšiais.

2012-2015 m. kadencijos rūmų prezidentas ir taryba
Vytas Čičelis, UAB „Dinaka“ generalinis direktorius, Rūmų 

tarybos narys nuo 1996 m. Atstovauja Kauno rajone įsikūrusioms 
įmonėms. Atsakomybės taryboje susijusios su verslo bendruome-
nės santykių puoselėjimu Kauno rajone ir visame regione.

Algimantas Stasys Anužis, DnB banko Kauno klientų ap-
tarnavimo skyriaus vadovas, rūmų tarybos narys nuo 2000 m.  
Rūmų tarybos veikloje pasižymėjo racionaliais ir efektyviais 
sprendimais. Veiklos taryboje sietinos su plataus profilio uždavi-
niais, kai yra reikalinga efektyvi visuomenės komunikacija. 

Zigmantas Dargevičius, UAB „Liuks“ direktorius, daugia-
šakio verslo (viešbučių ir farmacijos gamybos) atstovas. Rūmų 
tarybos narys nuo 2000 m. Atsakomybės taryboje susijusios su 
verslo aplinkos tobulinimo uždaviniais.

Alfonsas Meškauskas, UAB „Baldai jums“ generalinis di-
rektorius ir bendrasavininkis, rūmų narys nuo 2006 m. Praėjusios 
kadencijos tarybos narys. Žinomas Jonavos verslininkas, jau 16 
metų renkamas Jonavos savivaldybės tarybos nariu. Apjungė Jo-
navos verslininkus į rūmų atstovybę. Atsakomybės siejamos su 
regioninės plėtros uždaviniais.

Valdas Paulauskas, UAB „Hidrosta“ generalinis direktorius 
ir pagrindinis akcininkas. Rūmų narys nuo 1999 m., taryboje – 
nuo 2000 m. Autoritetingas Prienų verslininkas, įnešęs reikšmingą 
indėlį į bendruomenės santykių stiprinimą, sąveiką su vietos savi-
valdybėmis, kaimo verslais. Veiklos ir toliau sietinos su regioninės 
plėtros uždaviniais.

Alvydas Grevas, Kauno maisto pramonės ir prekybos moky-
mo centro vadovas (buvusios Kauno maisto pramonės mokyklos 
direktorius nuo 1993 m.), Kauno krašto profesinių mokyklų aso-
ciacijos pirmininkas. Rūmų narys nuo 2001 m. Naujas tarybos 
narys. Veikla siejama su socialine partneryste, profesinio moky-
mo sistemos tobulinimu.

Tomas Skėrys, UAB „Autotoja“ valdybos pirmininkas ir 
UAB „Eoltas“ generalinis direktorius. Narystė rūmuose nuo 2011 
m. Naujas tarybos narys. Atsakomybės siejamos su verslo aplin-
kos tobulinimo uždaviniais.

Vaida Butkuvienė, UAB „Aurita“ vadovė, Finansų vadovų 
klubo pirmininkė. Rūmų narė nuo 2008 m. Nauja tarybos narė. 
Aktyviai dalyvauja rengiant rūmų klubų veiklos nuostatus. At-
sakomybės taryboje siejamos su verslo bendruomenės santykių 
puoselėjimu ir narystės ugdymu, taip pat finansinės veiklos kon-
sultacijomis.

Nerijus Šėža, UAB „Šėža ir partneriai“ vadovas, Verslo 
vadovų klubo steigiamosios tarybos pirmininkas. Iniciatyvus ir 
aktyviai dalyvaujantis šio klubo kūrimo procese, rengiant rūmų 
klubų veiklos nuostatus. Naujas tarybos narys. Atsakomybės sie-
jamos su verslo bendruomenės santykių puoselėjimu, narystės 
rūmuose ugdymu, jaunų verslininkų pritraukimu.

Eduardas Jasas, UAB „SDG“ generalinis direktorius. Įmo-
nė yra visų penkių Lietuvoje veikiančių PPA rūmų narė. Naujas 
tarybos narys. Atsakomybės rūmų taryboje – socialinės partne-
rystės ugdymas, kuruojant švietimo, konsultavimo veiklas.

Taryba aktyviai veiks tarp asamblėjų ir rūpinsis, kad asam-
blėjoje nubrėžti strateginiai uždaviniai būtų įgyvendinti. Taryboje 

subalansuotas atstovavimas tarp stambaus ir smulkaus verslo, tarp veiklos rūšių ir inte-
resų, tarp regiono verslininkų grupių. Joje siekiama užtikrinti geresnę vidaus komuni-
kaciją ir komunikaciją tarp interesų grupių. Į tarybą išrinkti visuomeniškai aktyvūs as-
menys, savo srities profesionalai, suprantantys atsakomybę ir pareigą atstovauti verslo 
bendruomenės interesams. 

RŽ inf.
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„Lietuvos metų verslininkės“ konkurse paskelbta nugalėtoja – šįmet ja tapo Audro-
nė Pocienė, Kaune veikiančios inovatyvių trikotažo gaminių UAB „Omniteksas“ gene-
ralinė direktorė. Iškilmingoje ceremonijoje Vyriausybės rūmuose  kovo 9 d. Ministras 
Pirmininkas A. Kubilius jai įteikė aukso sagę.

Audronė Pocienė įmonei vadovauja nuo 2001 m. Jos vadovaujamame trikotažo 
fabrike dirba 230 darbuotojų, pernai įmonė gavo 39,3 mln. Lt pajamų, 80  proc. produk-
cijos eksportuojama. Eksporto apimtis per 2010-2011 m. išaugo 39 proc. 

2009 m. „Omniteksas“ gamybos procese įdiegė patentuotą sidabro jonų antibakte-
rinę apdailą, pradėjo gaminti merinosų vilnos trikotažinius gaminius. 2010 m. bendrovė 
pirmoji regione pradėjo gaminti trikotažinę medžiagą iš pieno baltymo. Tų metų rudenį 
rinkai pristatyta konceptuali aplinkai draugiškų drabužių kolekcija „Dressed in Green“ 
iš natūraliai užaugintų, saugiai perdirbtų, biologiškai suyrančių medžiagų: organinės 
medvilnės, merinosų vilnos, lino, bambuko, pieno baltymo. 

„Lietuvos metų verslininkės/vadovės“ konkursą organizuoja Lietuvos prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų asociacija, o nugalėtoja skelbiama verslininkė, kurios vado-
vaujama įmonė per paskutinius trejus metus pasiekė geriausių plėtros rezultatų, taip pat 
už aktualiausius metų projektus ir idėjas, jų įgyvendinimą ir darbų novatoriškumą.

„Lietuvos metų verslininkės“ titulą yra pelniusios Genė Zaveckienė, UAB „Lelija“ 
direktorė, Egidija Vaicekauskienė, ŽŪB „Nematekas“ direktorė, Eglė Gruodienė, AB 
„Vilkma“ direktorė, ir kitos įmonių vadovės.

 RŽ inf.

Audronė Jankuvienė

Kovo 9 d. Vyriausybės rūmuose buvo 
apdovanotos šalies įmonės – eksporto ly-
derės. Didysis „Lietuvos eksporto prizas“ 
už itin sėkmingą eksporto plėtrą įteiktas 
Kauno PPA rūmų narei – Jonavoje vei-
kiančiai UAB „Baldai Jums“. 

Per metus bendrovės eksportas išaugo 
beveik 67 proc., beveik visa produkcija (96 
proc.) yra eksportuojama į Angliją, Švediją, 
Vokietiją, Austriją ir parduodama šių vals-
tybių mažmeniniuose prekybos tinkluose. 
Lietuvoje įsigyti šios bendrovės gaminamų 
baldų galima tik firminėje parduotuvėje Jo-
navoje, Vilniaus „Akropolyje“  ir „Nemu-
no baldų salone“ Kaune.

Pasak bendrovės generalinio direk-
toriaus Alfonso Meškausko, Jonava nuo 
seno garsėja kaip baldžių miestas ir šian-
dien gali pasigirti senomis aukštos koky-
bės baldų gamybos tradicijomis. 

2011 m. bendrovė pažymėjo šimtme-
čio sukaktį. Per tą laiką keitėsi fabriko sa-
vininkai, įmonės pavadinimas,  tikslai ir 
veikla. Nuo 1994 m. UAB ,,Baldai Jums“ 
yra baldžių tradicijų tęsėja Jonavoje.

Įmonė gamina šiuolaikiško, moder-
naus stiliaus svetainės ir miegamojo bal-
dus: lovas, spinteles, komodas, bufetus, 

Vyriausybės rūmuose įvykusiose Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų aso-
ciacijos apdovanojimų įteikimo iškilmėse aukso (pirmojo laipsnio) „Darbo žvaigždė“ 
įteikta pirmajam Kauno rūmų prezidentui,  Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
asociacijos garbės prezidentui prof. Simui Ramučiui Petrikiui. 

Tai pats aukščiausias rūmų sistemos apdovanojimas, kuriuo iki šiol už nuopelnus 
verslo bendruomenei buvo apdovanoti tik LR Prezidentas Valdas Adamkus ir ilgametis 
Kauno PPA rūmų prezidentas prof. Mečislovas Rondomanskas.

Sidabro (antrojo laipsnio) „Darbo žvaigždėmis“ už reikšmingą indėlį į šalies eko-
nomiką ir verslo bendruomenę apdovanoti AB „Achema“ generalinis direktorius Jonas 
Sirvydis ir UAB „Garlita“ generalinis direktorius Juozas Martikaitis. Nusipelniusiems 
pramonininkams apdovanojimus įteikė Ministras Pirmininkas A. Kubilius.

 RŽ inf.

„Lietuvos metų verslininkė“ – UAB „Omniteksas“ 
vadovė Audronė Pocienė

„Metų verslininkės“ titulą pelniusiai A. Pocienei įteikta aukso sagė

„Lietuvos eksporto prizas“ 
keliauja į Jonavą

stalus. Baldams naudojama tiek vientisa, 
tiek durstyta pagal ilgį mediena. Baldų 
apdaila yra rankų darbo. Bendrovė kasmet 
investuoja į naujas technologijas ir įrangą: 
turi moderniausią medienos džiovinimo 
ūkį Lietuvoje, CNC apdirbimo centrus ir 
kitus modernius apdirbimo įrenginius. 

Tai, kad bendrovė baldus gamina iš 
natūralaus medžio, o ne drožlių plokščių, 
išskiria ją iš konkurentų. Gamybai nau-
dojamas ąžuolas importuojamas iš Ukrai-
nos, bet beržo mediena renkamasi lietu-
viška. Įmonėje technologiškai apdirbama 
mediena nuo apvalaus rąsto iki gatavo 
gaminio. Technologinio proceso metu 
susidarančios medienos atliekos, drožlės, 
pjuvenos, medžio dulkės surenkamos ir 
panaudojamos briketų gamybai. 

Baldų apdailai naudojamos tik serti-
fikuotos ir ekologiškos apdailos medžia-
gos – vandens pagrindo lakai. Įmonė turi 
FSC CoC sertifikatą medienos kilmės pa-
tvirtinimui.

Įmonėje  dirba beveik 400 darbuotojų. 
Per pastaruosius metus įkurta 46 naujos 
darbo vietos. Turint mintyje, kad bendro-
vė veikia probleminiame Jonavos rajone, 
tai žymus indėlis mažinant nedarbą mieste 
ir rajone. Bendrovės socialinę atsakomybę 
iliustruoja faktas, kad pernykštę vasarą, 

atostogų metu, buvo 
sudarytos sąlygos 
įsidarbinti 20-čiai 
moksleivių. Buvo 
įdarbinti ir keli Jo-
navos vaikų namų 
auklėtiniai. 

Iki šiol „Lietu-
vos eksporto prizą“ 
tarp Jonavos įmo-
nių du kartus yra 
pelniusi AB „Ache-
ma“. Dabar greta jos 
rikiuojasi ir UAB 
„Baldai Jums“.

„Lietuvos eksporto prizą“ atsiėmė bendrovės „Baldai Jums“ finansų direktorė Nijolė Meškauskienė

Įteiktos aukso ir sidabro 
„Darbo žvaigždės“

Aukso „Darbo žvaigžde“ apdovanojamas prof. S. R. Petrikis

Sidabro „Darbo žvaigždė“ įteikta J. Martikaičiui Sidabro „Darbo žvaigždė“ įteikta J. Sirvydžiui
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Per pirmuosius du metų mėnesius rūmuose surengti penki konsultaciniai seminarai, įvyko aštuoni klubų susitikimai, organizuota verslo misija į Tamperę, atsakyta į  
49 užsienio partnerių užklausas apie Lietuvos įmones.  Enterprise Europe Network seminaruose dalyvavo 108 verslo atstovai. Atliktos 805 prekybos dokumentų eksper-
tizės bei įforminta prekės kilmės sertifikatų.

Rūmų bendruomenei pateikiama išsami veiklos ir atstovavimo narių interesams kronika.

Sausio ir vasario veiklos kronika

Veiksmas Turinys Rezultatas

Susitikimas su 
ŠM ministru 
G.Steponavičiumi 

Aiškintasi Profesinio mokymo įsta-
tyme numatytų funkcijų rūmams 
įgyvendinimo aktualijos

ŠMM pažadėjo per 10 dienų parengti 
institucijų akreditacijos tvarką

Darbas su Kauno 
miesto savivaldy-
bės Teisės skyriaus 
vadovais

Derintos trišalės sutarties sąlygos Parengtas Verslo tarybos steigimo 
sutarties projektas

Rūmų taryba 01.24.

Sprendimas dėl generalinės asamblė-
jos datos; Nuspręsta asamblėją rengti 02.23.

Diskusija dėl rūmų programinių 
gairių ir valdymo 2012-2015 metų 
laikotarpiui;

Patvirtintas gairių projektas

Diskusija dėl Verslo tarybos sutar-
ties; Pritarta trišalės sutarties nuostatoms

2011 m. Rūmų veiklos ataskaita; Patvirtinta 2011 veiklos ataskaita

Informacijos apie kadencinės atas-
kaitos parengimą;

Pristatytas kadencinės ataskaitos tu-
rinys

Narystė; Sprendimas dėl narystės

Susitikimas su Kauno 
savivaldybės adminis-
tracijos direktoriumi 
A.Nesteckiu

KK pramonininkų ir darbdavių aso-
ciacijoje buvo aptariamos miesto 
valdymo aktualijos

V.Šileikis išsakė rūmų poziciją

Kauno miesto tarybos 
posėdis

V.Šileikis pasisakė  dėl Verslo tary-
bos steigimo sutarties Taryba pritarė sutarčiai

VšĮ „Versli Lietuva“ 
patarėjų taryba

Pristatyti VšĮ 2011 veiklos rezulta-
tai; eksporto tendencijų analizė bei 
planai sustiprinti VL 2012-2013 m. 
eksporto skatinimo priemones; 2011 
m. grupinių iniciatyvų projekto re-
zultatai; VL Patarėjų tarybos sudė-
ties keitimas.

Atstovavo V.Šileikis. Pateikė siūly-
mą derinti konkrečias „Versli Lietu-
va“ priemones, pradedant nuo aps-
krito stalo susitikimo su visa rūmų 
valdyba

„Veido“ žurnalo 
konkurso „Geriausių 
Lietuvos savivaldy-
bių merų rinkimų “ 
baigiamasis renginys 
Vilniuje

Buvo teikiami apdovanojimai ge-
riausio mero rinkimų laimėtojams 
dalyvaujant LR Vyriausybės ir LR 
Seimo nariams, verslo bendruome-
nių atstovams

Atstovavo V.Šileikis, pasveikino 
III-os vietos laimėtoją Kauno rajono 
merą V.Makūną

LTV „7 Kauno die-
nos“ , LTV “Miesto 
kodas”

Dėl rūmų atlikto tyrimo Kauno ra-
jone rezultatų ir regiono plėtros as-
pektų; apie Kauno m. burmistrą J. 
Vileišį

V. Šileikis, Vl. Lašas viešino rūmus 
ir pristatė verslo bendruomenės pozi-
ciją įvairiais plėtros aspektais

URM dėl EVIT 2013 
metinės konferencijos

Aptarti su URM atsakingais pareigū-
nais ir dalyvaujant  Ūkio ministerijos 
atstovams EVIT metinės konferen-
cijos Lietuvoje rengimo uždaviniai. 
Konferencija rengiama pirmininka-
vimo Europos Tarybai metu  2013 
rudenį

Pasiektas preliminarus susitarimas, 
kad URM teiks Europos Komisijai 
Kauno kandidatūrą ir Kauno PPA 
rūmus, kaip organizatorių. Laukiama 
900 užsienio atstovų.

Rūmų taryba 02.14. Kadenciją užbaigiantis posėdis

Patvirtinta asamblėjos programa, 
kandidatai į viceprezidentus, padė-
kota kadenciją baigiantiems tarybos 
nariams ir prezidentui

Ekstra Rūmų tarybos 
posėdis 02.15.

Sušauktas pasikeitus aplinkybėms 
dėl kandidato į rūmų prezidentus

Atšauktas anksčiau patvirtintas kan-
didatas ir pristatytas bei patvirtintas 
naujas kandidatas 

Regiono plėtros 
taryba

Darbotvarkėje 20 klausimų dėl re-
giono plėtros projektų sąlygų keiti-
mų. Diskusijos dėl energetinio ūkio 
plėtros Kauno mieste

Atstovavo  V. Šileikis. 

Nauja rūmų taryba 
02.28.

Tarybos narių prisistatymas – disku-
sija. Prisistatė nauja taryba

Diskusija ir preliminarus sprendimas 
dėl artimiausių tarybos posėdžių 
klausimų.

Pasirinktos artimiausių posėdžių te-
mos

Diskusija dėl Verslo tarybos veiklos 
prioritetų

Atstovauti įmonių interesams, kai 
priimami verslui svarbūs sprendimai

Sprendimas dėl rūmų atstovybės Jo-
navoje nuostatų patvirtinimo.

Patvirtinti Jonavos atstovybės nuos-
tatai

Sprendimas dėl atstovavimo iškilmė-
se LR Vyriausybėje kovo 9 d.

Išrinkti atstovausiantys Kauno rū-
mams atstovai

Priemonė Veiksmas Įmonės, 
dalyviai

Verslo plėtra

Pateikti kontaktai įmonei dėl atliekų realizavimo. Įmonė sėkmingai par-
davė atliekas ir toliau bendradarbiauja. 1
Paskatintas 2 įmonių bendradarbiavimas, vyksta derybos dėl konkrečių 
sutartinių įsipareigojimų (degalų tiekimas). 1
Įmonių (ne narių) lankymas, informacija apie rūmų veiklą, paslaugas, 
kvietimas stoti į narius 16
Planinis rūmų narių lankymas, siekiant geriau patenkinti narių intere-
sus. 20

Savivalda
Derybos su Marijampolės regiono profsąjungos susivienijimo pirmi-
ninku dėl trišalės tarybos steigimo: savivaldybė/susivienijimas/filialas 1
Rūmų Generalinė asamblėja, prezidento ir tarybos rinkimai 174
Verslo tarybos patvirtinimas Kauno m. savivaldybėje 1

Konsultaciniai – 
informaciniai 
seminarai

„Naujausios aktualijos ir praktiniai patarimai darbe su skolininkais“ 11
„Darbinės ir asmeninės veiklos valdymas“ 10
„Metinis pokalbis“ 10
„Įmonių nemokumo sprendimo būdai“ 3
VIP „Būk inovatyvus – būk konkurencingas“ 17

Rūmų 
bendruomenė

Verslo moterų tinklo susitikimas „Šeimos kriziniai periodai“ 12
Verslo moterų tinklo susitikimas „Koučingas ir jo aktualumas verslui“ 27
Personalo vadovų klubo susitikimas „Darbo biržos naujienos“ 5
Personalo vadovų klubo susitikimas „Efektyvi komunikacija-garantija 
sėkmei“ 20
Finansų vadovų klubo susitikimas „Euro zonos skolų krizė ir Lietuvos 
vystymasis jos kontekste“ 45
Verslo vadovų klubo susitikimas „Pasiskirk atlyginimą sau“ 25
Verslo vadovų klubo susitikimas „Sprendimų priėmimo psichologija“ 26
Rūmų klubas „Sėkmingiausios mobilios aplikacijos, mobilūs sprendi-
mai – naudingi verslui“ 43

Teisinės konsul-
tacijos (partneris 
Nordia Baublys 
& Partners)

Teisinės konsultacijos rūmų nariams 1

Tarptautiniai 
ryšiai

Nyderlandų Karalystės ambasados Nepaprastojo ir įgaliotojo ambasa-
doriaus J. E. Kornelio Willem SPAANS vizitas, 2012 02 09 1

Verslo misija į Tamperę (Suomija), turizmo sektorius,  2012 02 08 - 10
6 įmonės, 
įvyko 32 
kontaktai

Enterprise 
Europe 
Network

Enterprise Europe Network el. naujienlaiškis. Aktualiausi straipsniai: 
„Horizontas 2020: Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) tyrimų ir inova-
cijų skatinimas“; „Enterprise Europe Network padeda įgyvendinti ES 
strategiją „Europa 2020“, teikdamas nemokamas paslaugas verslui“.

4500

Atsakymai į Lietuvos įmonių užklausas (kontaktų paieška užsienyje, 
rinkos sąlygos užsienyje, parodos) 36
Atsakymai į užsienio partnerių užklausas (informacija apie Lietuvos 
įmones, apie rinkos sąlygas Lietuvoje) 49
Lietuvos įmonių verslo pasiūlymų platinimas užsienio įmonėms 4
Gauti susidomėjimai Lietuvos įmonių verslo pasiūlymais, pateikta in-
formacija užsienio kompanijoms 18
Lietuvos įmonių susidomėjimas užsienio įmonių pasiūlymais 9
Susitikimas su LR užsienio reikalų ministerijos atstovais dėl bendradar-
biavimo 2013 m. Lietuvos pirmininkavimo ES metu 1
Konsultacijos įmonėms dėl tarptautinės plėtros 2
Seminarai, įskaitant ir 7 Bendrosios Programos seminarus „Projektų 
idėjos jungtinių tyrimų programų rodikliams pasiekti“

108 da-
lyviai, 45 
įmonės

Konsultaciniai vizitai į įmones (bendro pobūdžio) 3
Konsultacijos įmonėms apie verslo plėtrą ES 3
Surasti verslo kontaktai Latvijoje, įmonė rado atstovą Latvijoje ir plečia 
savo veiklą. 1

Viešieji ryšiai

„Rūmų žinios“ Nr. 557, aktualiausi straipsniai: „Pakaunės verslininkai 
itin palankiai vertina rajono įvaizdžio kūrimą“ (Kauno rajone atlikto 
verslo nuomonės tyrimo pristatymas); „Technopolis“: metų iššūkiai 
nugalėti“; „Verslo savivalda 2011: pozicija, debatai, tyrimai“; „Rusijos 
federacija PPO: atveriamos rinkos, įšaldomi muitai“.

800 egz.

„Rūmų žinios“ Nr. 558, aktualiausi straipsniai: „Šaukiama Generalinė 
asamblėja“; „Kaune bus steigiama pirmoji Lietuvoje Verslo taryba“; 
„Verslo savivalda prasideda nuo grįžtamojo ryšio“; „Trys euro zonos 
scenarijai“; „Dar vienas žingsnis verslo naudai“ (apie Enterprise Eu-
rope Network 2011 m. rezultatus); „Eksperimentas „Pasiskirk sau at-
lyginimą pats“.    

800 egz.

Išleistas 128 psl. leidinys „Veiklos ataskaita 2008-2011“ 400 egz. 
Išplatinta pranešimų spaudai apie rūmų ir rūmų narių veiklą 37
Dalyvauta LTV laidose „Miesto kodas“, „Septynios Kauno dienos“ 2
LR Seime rūmų nariai apdovanoti už socialiai arsakingą verslą „Gausos 
žuvies“ apdovanojimais. Išplatinta rūmų nariams kvietimai, pateiktos 
paraiškos

6

Dokumentų 
išdavimas

Atlikta prekybos dokumentų ekspertizių ir įforminta prekių kilmės ser-
tifikatų 805
Atlikta tarptautinės prekybos dokumentų autentiškumo ekspertizių ir 
įforminta dokumentų 17
Išduota GS1 kodų 244

Profesinio rengi-
mo skyrius

Parengta kvalifikacijos vertinimo užduočių 299
Profesines mokyklas baigusieji mokiniai 269
Sudarytos kvalifikacijos egzaminų komisijos 12
Įdarbinti egzaminuotojai 21
Įvertintos mokymo programos 12
Suderintos kvalifikacijos egzaminų komisijos, paruošti ir patvirtinti bi-
lietai  tęstiniame mokyme 13
Užregistruotos praktinio mokymo sutartys 816
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Antanas Gintautas Mažeika,
„Ekospolecnoszc“ viceprezidentas, 
UAB „Teltonus“ direktorius

Manau nereikia įrodinėti, kad svar-
biausia šių dienų versle yra informacija, 
reklama – įdomus bei pastovus prekės ar 
paslaugos pristatymas, nuolatinis naujo-
vių pateikimas vartotojų rinkai. Tai ak-
sioma, kurią žino kiekvienas verslininkas. 
Lietuvos narystė Europos Sąjungoje – tai 
atvertos galimybės rinkos plėtrai, teikian-
čios galimybę sudominti potencialų varto-
toją ne tiktai mūsų šalyje.

Būtent tai ir paskatino mus kurti „EU-
ROECOCARD.SERVIZ“ projektą, kurio 
tikslas yra priartinti vartotojus prie gamin-
tojų bei paslaugų tiekėjų. Projektas pava-
dintas „EUROECOCARD“, ir pirmiausia 
jis sako, kad mes stengiamės propaguoti 
viską, kas slepiasi už žodžio „ekologija“.

Projektas buvo sumanytas kartu su 
partneriais Lenkijoje ir pradėtas vykdyti 
į susivienijimo „Ekospolecnoszc“ sudėtį 
įeinančių įmonių pastangomis. Susivie-
nijimui priklauso aštuonios įmonės, tarp 
kurių ir Lietuvos įmonė  UAB „Teltonus“.  
Būdama oficiali ir įgaliotoji atstovė Lie-
tuvoje, ši bendrovė vykdo visus projekto 
administravimo darbus, pasirašo sutartis su 
būsimais partneriais, derina pristatomąsias 

„EUROECOCARD“ – vienas kelias ir bendra nauda
programas su jau dalyvaujančiais projekte 
partneriais, vykdo nuolaidų kortelių par-
davimą klientams, rūpinasi jiems iškilu-
siomis problemomis, reklamuoja projektą 
žiniasklaidoje, parodose ir kitais būdais.

„EUROECOCARD“ – tai nuolaidų 
kortelė, skirta palaikyti ekologiją, gamtą, 
sveiką gyvenimo būdą Lietuvoje ir kitose 
Europos šalyse. 

„Gyvenk ir maitinkis teisingai“ – toks 
mūsų šūkis. Mes palaikome visas paslau-
gas, produktus ir renginius, kurie verti 
dėmesio dėl ekologijos ir sveikos kilmės 
turizmo, sveikatingumo, ekologinės staty-
bos srityse, kultūros ir verslo santykiuose 
Europoje.

„EUROECOCARD“ savo veiklą pra-
dėjo Lietuvoje. Pirmieji mūsų partneriai 
buvo Druskininkų turizmo ir informaci-
jos centras, su kuriuo bendromis jėgomis 
norėjome pritraukti kuo didesnį turistų 
skaičių į šį regioną. Tai vieta, kuri domina 
tiek kaimynus lenkus, tiek ir kaimynus ru-
sus, baltarusius savo pramogų ir teikiamų 
sveikatingumo paslaugų industrija. 

Tačiau, be Druskininkų, Lietuva pa-
traukli ir kitais savo miestais – Vilniumi, 
Kaunu, Klaipėda ir, žinoma, mūsų pajū-
riu. Todėl UAB „Teltonus“ kviečia visus 
kolegas, kurie nori su mumis bendradar-
biauti ir tapti projekto partneriais, prisi-

jungti prie pro-
jekto ir dirbti 
sutelktomis pa-
stangomis.

Iki šiol mes 
jau pardavėme 
daugiau nei 15 
000 nuolaidų 
kortelių Lenki-
joje, daugiau nei 
20 000 kortelių 
klientams Rusi-
joje. Parduotas 
pirmas 1000 
nuolaidų kortelių 
Lietuvoje, ir tai 
tik projekto pra-
džia. Manome, 
kad tikrai pavyko pasiekti tikslą – pri-
traukti klientą prie pasiūlos tiekėjo. 

Vartojimo statistika rodo, kad dau-
giausia nuolaidų kortelių teikiamomis 
nuolaidomis klientai naudojosi Druski-
ninkų vandens parke. Toliau seka resto-
ranai ir maitinimo įstaigos, na, o trečioje 
vietoje bent kol kas pasilikę viešbučiai. 

Labai trūksta partnerių, kurie pristaty-
tų sveikus, ekologiškus produktus. Gau-
name nemažai klausimų – kur Lietuvoje 
galima būtų įsigyti lietuviškos šviežios 
mėsos, ekologiškai užaugintų daržovių. 

Partnerių, prekiaujančių ekologiniais pro-
duktais, turime Lenkijoje, Suvalkų bei 
Augustavo regionuose.

Įsitikinome, kad mūsų vartotojams 
Lenkijoje bei Rusijoje trūksta informaci-
jos apie kitus Lietuvos miestus. Manome, 
kad Kauno, Vilniaus bei kitų regionų vers-
lininkai tikrai turėtų nemažai ką pasiūlyti 
bei galėtų suteikti nedideles nuolaidas 
savo siūlomoms prekėms bei paslaugoms. 

Laukiame jūsų, būsimieji partneriai ir 
kolegos, savo būstinėje Veiverių g. 134,  
Kaune. 

Kaip nepasiklysti viskių skoniuose ir, 
išsirinkus savo mėgstamą, atrasti panašius 
į jį? Iš pirmo žvilgsnio sudėtingas uždavi-
nys po gerai parengtos degustacijos tampa 
paprastesnis.

Tuo galėjo įsitikinti Rūmų klubo na-
riai, vieną kovo pavakarę susirinkę bare, 
kuris dažna būna  sausakimšas ir patekti 
vidun tada ne taip paprasta.

Kauno senamiestyje įsikūręs viskio 
baras „W 1640“ siūlo 150 viskio rūšių iš 
daugiau kaip 60 distilerijų visame pasau-
lyje. Tai škotiškas, airiškas, amerikietiškas, 
švediškas, japoniškas ar kanadietiškas...

Ką reiškia pavadinimas „W 1640“? 
Jame  užšifruota veiklos idėja bei namo, 
kuriame įsikūręs baras, istorija. Žinoma, 
„W“ simbolizuoja viskį, kurio gimtinėse  
Škotijoje ir Airijoje gėrimas vadinamas 
„whisky“ arba „whiskey“. Viskiu šis tau-
rus gėrimas buvo vadinamas ir 1640 m., 

Apie viskio istoriją ir skonius

Susitikimo akimirkos

kai pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose 
minimas pastatas Kurpių g. 29, kuriame 
veikia viskio baras. Apie ištakas byloja ne 
tik data ant baro slenksčio, bet ir auten-
tiškas skliautuotas XVII amžiaus Kauno 
senamiesčio rūsys, kurio interjero autorius 
architektas – Audrys Karalius.

Klubo nariams viskio baro šeimininkas 
Šarūnas Karalius pristatė keturių skirtingų 
pasaulio regionų viskius, buvo aptariamos 
jų skonių savybės ir gamybos technologi-
jos. Renginio svečiai turėjo išskirtinę ga-
limybę paragauti amerikietiško burbono 
„Heaven Hill“, škotiško „Glen Grant“ ir 
airiško visko „Paddy“, taip pat buvo  supa-
žindinami su naujokais, sparčiai augančiais 
Švedijos viskio gamintojais. Desertui baras 
vaišino dūminiame viskyje marinuotos la-
šišos ir saulėje džiovintų pomidorų užkan-
da ir dūminiu viskiu – „Smokehead“.

RŽ inf.

Naujas Narys. VIZITINĖ KOrTELĖ
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Rita Baidokaitė,
Kauno PPA rūmų Tarptautinių ryšių 
skyriaus vadovė

Kiekvienam regionui turizmas yra 
gyvybiškai svarbus pajamų ir užimtumo 
šaltinis. Tai ypač pasakytina apie Kauno 
regioną, kuris dar užima ir ypač palankią 
strateginę padėtį šalyje. Turizmo plėtra 
būtina, nes tai yra svarbus didesnio Kau-
no regiono konkurencingumo užtikrinimo 
veiksnys. Kita vertus, turizmo pramonė 
yra postūmis kitiems regiono ekonomikos 
sektoriams ir su jais sąveikauja. 

Pagal 2011 m. duomenis turizmas Kau-
ne beveik pasivijo bendrą šalies vidurkį ir 
siekia 18 proc. BVP. Daugiausia į miestą 
atvyksta vokiečių, suomių, baltarusių, len-
kų, rusų ir latvių, o ilgiausiai (2-3 naktims) 
linkę apsistoti suomiai, švedai ir britai. 
Ypatingu įvykiu galima vadinti didžiausios 
Europos pigių skrydžių bendrovės „Rya-
nair“ bazės įkūrimą Kauno oro uoste. 

Vokietijos miestų ir Tamperės krypčių 
lėktuvus dažniausiai užpildo Kauną no-
rinčių aplankyti šių šalių turistai. Malonia 
staigmena netgi skrydžių organizatoriams 
tapo didelis suomių susidomėjimas Kau-
no regionu. Pavyzdžiui, dėl atsiradusio 
skrydžio Tamperė–Kaunas turistų skaičius 
išaugo 85 proc. Tokiu atradimu patenkinti 
„Ryanair“ atstovai sumanė plėsti Kauno 
oro uosto jungtis ir su kitomis Skandinavi-
jos šalimis. 

Tačiau norint išlaikyti patrauklumą ir 
gerą vardą, darbuotis reikia ne tik Kauno 
oro uosto vadovybei bei darbuotojams. 
Tam, kad turizmas klestėtų ir srautai di-
dėtų, reikalingi trys faktoriai – šalies ži-
nomumas, šalies pasiekiamumas ir geras 
įvaizdis. Į visą šį procesą turėtų įsijungti 
tiek viešbučiai, tiek kelionių agentūros, 
tiek turizmo informacijos centrai. 

Tiesioginis susisiekimas oru yra ypač 
svarbus, tačiau būtina aktyvesnė rinkoda-
ra Suomijoje, nes tai tiesiogiai veikia tu-
ristų srautus. Kita vertus, tyrimai parodė, 
kad net 45 proc. suomių dar nežino apie 
Lietuvoje teikiamų paslaugų kokybę ir 
įvairovę. Be to, reikia atsižvelgti ir į tu-
rizmo paslaugų vartotojų įpročius, kurie iš 
principo keičiasi: vis dažniau keliaujama 
savarankiškai, daugiau naudojamasi in-

Verslo misija į Tamperę
ternetu, daugėja pigiųjų (angl. low cost) 
kelionių, išaugo tausaus turizmo paklausa 
ir pan. Tad tokie veiksniai, kurie dar prieš 
keletą metų nebuvo itin reikšmingi, tapo 
esminiai: aukšta kokybė, tvarumas, nuo-
latinės naujovės. 

Tuo tikslu vasario 8-10 d. Enterprise 
Europe Network (Europos verslo ir inova-
cijų tinklas), veikiantis Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmuose, bendradar-
biaudamas su tinklo partneriu Ekonomi-
nės plėtros, transporto ir aplinkosaugos 
centru, surengė verslo misiją į Tamperę. 
Jos metu vyko individualūs verslo susiti-
kimai pagal vykstančių įmonių poreikius 
turizmo sektoriuje. Verslo misijoje dalyva-
vo: UAB „Kauno viešbutis“, UAB „Mūsų 
Odisėja“, VšĮ „Kauno oro uostas“, UAB 
„Kauno vartai“, Birštono turizmo infor-
macijos centras ir Kauno turizmo informa-
cijos centras. Iš viso įvyko 32 susitikimai. 

Verslo misijos tikslas buvo užmegzti 
naujų kontaktų partnerystei su pasirink-
tomis užsienio įmonėmis, rasti partnerių 
bendrai veiklai teikiant inovatyvias pas-
laugas turizmo sektoriuje, susipažinti su 
naujausiomis vyraujančiomis turizmo for-
momis Tamperės regione, padidinti savo 
įmonės žinomumą ir įsivertinti  savo kon-
kurencingumo lygį, aptarti bendradarbia-
vimo galimybes ir formas, kurios padėtų 
stiprinti Kauno ir Tamperės regionų aukš-
tos kokybės tvarų turizmą. Verslo misijos 
dalyviai taip pat turėjo galimybę pasisemti 
patirties bendraudami ir išklausydami pra-
nešimus apie turizmo rinkodarą Tamperės 
regione, Kauną ir Tamperę – susigiminia-
vusius miestus ir jų ateities planus.  

Tamperė – tai trečias pagal dydį mies-
tas Suomijoje ir vienas iš trijų sparčiausiai 
besivystančių Suomijos regionų. Tampe-
rės centrinis regionas, kurį sudaro Tam-
perės miestas ir jį supančios šešios savi-
valdybės, užima antrą vietą pagal augimo 
tempus Suomijoje. Regiono sėkmę lemia 
jo novatoriškumas, apimantis mokslinius 
tyrimus ir plėtrą, gyvybingą sąveiką tarp 
pramonės ir mokslinių tyrimų, energingą 
naujausių technologijų taikymą tradici-
nėse ir  šiuolaikiškose  gamybos srityse. 
Be to, Tamperė pasižymi didele patirtimi 
turizmo sektoriuje.  

Tiek Kauno, tiek Tamperės regionai 

iš tikrųjų turi daug bendrų stipriųjų pusių: 
tai galimybė kurti ir panaudoti žinias, su-
kurtas stiprios mokslinės bendruomenės, 
diversifikuota gamybos struktūra, stiprus 
pramoninis paveldas bei drąsa naujovėms 
įgyvendinti, gera geografinė pozicija. Abu 
regionai turi gerą vidinį ir tarptautinį su-
sisiekimą, juose įvairiapusė ir gyvybinga 
kultūrinė aplinka, yra galimybė pritraukti 
ir įkurdinti naujus verslus, vyrauja pozity-
vus ir dinamiškas įvaizdis.   

Kauno ir Tamperės santykių pradžia 
siekia 1994 m. Draugystei ruoštasi ilgai, 
stengiantis kuo geriau susipažinti su būsi-
mu partneriu. 1996 m. Kauno miesto Ta-
rybai pritarus susigiminiavimui su Tampe-
rės miestu, sutartis buvo pasirašyta Kauno 
Rotušėje 1997 m. gegužės mėn. 14 d. 

Atsiliepimai

„Mano manymu, verslo misija buvo 
naudinga. Užmezgiau tikrai neblogų 
kontaktų, ir ateityje planuojame suorga-
nizuoti ne vieną reklaminį žaidimą. Ačiū 
už viską: profesionalumą, organizavimą, 
nuoširdų rūpinimąsi.“ 

Renata Rakovaitė, VĮ „Kauno aero-
uostas“ pardavimų ir rinkodaros vadybi-
ninkė 

„Nuoširdžiai dėkinga Kauno PPA 
rūmams inicijavus Suomijos ir Lietuvos 
turizmo atstovų susitikimą. Aviakom-
panijos „Ryanair“ vykdomo skrydžio 
Tamperė – Kaunas dėka Kauno mieste 
sulaukiame išties daug individualių ke-
liautojų iš Suomijos. Vizitas Tamperėje 

ir susitikimas su turizmo operatoriais, 
agentūromis, kurios organizuoja keliones 
į Baltijos šalis, buvo naudingas, pasirašė-
me ilgalaikes bendradarbiavimo sutartis. 
Tikimės, kad Suomijos turistų srautas ne-
nutrūks ir pasieksime abipusiai naudingo 
bendradarbiavimo rezultatų, suteikdami 
kokybiškas paslaugas, kuriomis Kaunas 
jau pagarsėjo tarp Suomijos keliautojų. 
Sulaukiame  sugrįžtančių po keletą kartų, 
vadinasi, aptarnavimo kokybė, saugumas, 
ypač kainos ir kiti faktoriai lemia, kad 
bendradarbiavimas su turizmą į Lietuvą 
organizuojančiomis institucijomis ir tu-
rizmo operatoriais būtinas, kad ir ateityje 
apie Kauną būtų atsiliepiama kuo geriau. 
Džiaugiuosi, kad pavyko užmegzti ilgalai-
kių kontaktų, agentūrų atstovai planuoja 
atvykti pažintiniams turams, atsivežti dar-
buotojų ir supažindinti su mieste teikia-
momis paslaugomis ir jų kokybe. Manau, 
kad reikalingos tiek savivaldos atstovų, 
tiek pelno siekiančių organizacijų bendros 
pastangos reklamuojant ir patraukliai pa-
teikiant miestą. Pradžia tikrai gera, nes 
vien per 2011 m. viešbutyje „Kaunas“ 25 
proc. visų keliautojų sudarė suomiai“.

Giedrė Čipkutė, UAB „Kauno viešbu-
tis“ pardavimų vadovė 

„Išvyka į Suomiją man davė naujų 
minčių ir pasiūlymų dėl Kauno rinkoda-
ros mums aktualiame Tamperės regione. 
Artimiausiu metu pagal gautus pasiūly-
mus bus atlikti informaciniai ir rinkoda-
ros darbai.“

Sigitas Sideravičius, Kauno regiono 
turizmo informacijos centro direktorius

Misijos metu įvyko 32 susitikimai
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Odontologijos klinika DENT-ART 2012 metais mini 20 metų jubiliejų. Tai viena iš pirmųjų privačių klinikų Kauno mieste.

Visos šiuolaikinės klinikos gali pasigirti puikia aparatūra, gerais specialistais, neįtikėtino efektyvumo procedūromis. Šiuolaikinė odontologija turi dideles galimybes. Tokias galimybes turime ir mes - nedidelis, bet 
profesionalus, gerai savo darbą išmanantis ir, svarbiausia - Hipokrato priesaiką atsimenantis kolektyvas. Per devyniolika metų klinikos gyvavimo gydytojų kaita nebuvo didelė. Dirbo geri specialistai, kurie šiuo metu 
yra sukūrę savo privačias klinikas ir sėkmingai jose darbuojasi. Paruoštas ir į gyvenimą išleistas būrelis studentų, kuriems buvo  sudarytos sąlygos šalia studijų gauti ir praktinių žinių, patarimų stebint ar asistuojant 
patyrusiam gydytojui specialistui.

Turime kuo pasigirti ir pasidžiaugti. Smagu, kai apsilanko jau primirštas prieš aštuonis, šešis metus gydęsis pacientas. Kai matome savo gero darbo rezultatus. Kad jau užauginome savo pacientų kartą ir jau mūsų 
pacientai atveda savo vaikus. Kad mus suranda ne pagal telefono numerį, kurį senai pametė, bet atvažiuoja į kliniką ir džiaugiasi mus radę.

Šiuo metu klinikoje dirba puikūs gydytojai specialistai. Turime visą reikiamą šiuolaikinę medicininę aparatūrą. Nepasikeitė darbo, paslaugų, aptarnavimo kokybė. Ji buvo ir tebėra labai gera.  Dirbame su  SEB 
gyvybės draudimu ir  Ergo gyvybės draudimu.

Laukiame Jūsų!
Sukilėlių pr. 102, LT-49319 KAUNAS - (37) 721592; Mob.: 8686 76249 

www.odontologijakaune.lt

Naujas Narys. VIZITINĖ KOrTELĖ

Stiprins 
ekonominius tinklus

Projekto partnerių susitikimas Poznanėje

Rita Baidokaitė,
Kauno PPA rūmų Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai pradėjo įgyvendinti tarptautinį Leonardo 
da Vinci projektą „EKONOMINIŲ TINKLŲ STIPRINIMAS“ (SeBPEN), projekto 
Nr.2011-1-PL1-LEO05-19900.

Projekto trukmė: 2012/02/01-2014/01/31. 
Projekto koordinatoriai ir partneriai: 
• Foundation „Partners for Local Government” (Lenkija) 
• Navigator Consulting Partners LLP (Didžioji Britanija)
• Žmonių kapitalo plėtros ir tyrimų institutas (Lietuva)
• Wielkopolska prekybos ir pramonės rūmai  (Lenkija)
• Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Lietuva)
Pagrindinis projekto tikslas: inovatyvių verslo vadybos ir organizavimo metodų 

perkėlimas bei bendradarbiavimo tarp klasteriuose veikiančių subjektų ir suinteresuotų-
jų asmenų stiprinimas sumaniai valdant koordinuojantiems asmenims ar institucijoms; 
verslo pagyvinimas ekonominiuose tinkluose, ekonominės ir socialinės sanglaudos 
stiprinimas. Specifinis projekto tikslas – pagerinti ir sustiprinti Lietuvoje ir Lenkijoje 
veikiančių klasterių koordinuojančių asmenų vadybinius įgūdžius per  veikiančius nuo-
latinio tobulėjimo ir vystymosi mechanizmus. 

Projekto uždaviniai: 
• Įvertinti realią kompetenciją 
• Parengti verslo atvejus Lietuvoje ir Lenkijoje
• Paruošti mokymų gaires bei išbandyti mokymuose
• Parengti mokymo vadovą
• Parengti  straipsnį
• Pristatyti projekto rezultatus dvejose tarptautinėse konferencijose 
Projekto partnerystė:
Projektą įgyvendins 5 partneriai iš 3 ES šalių.   
2012 m. kovo 1-2 d. Poznanėje (Lenkija) vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas. 

Jo metu partneriai pristatė savo organizacijas, kartu su koordinatoriumi aptarta projekto 
darbo programa, tikslai ir numatomi rezultatai, kiekvienam pojekto partneriui tenkančios 
atsakomybės ir įsipareigojimai, vaidmuo bei indėlis į projektą, pristatyta projekto sklaidos 
ir vertinimo strategija, suderintos ir patvirtintos sekančių partnerių susitikimų datos.

Andrius Verbyla,
Kauno PPA rūmų kancleris

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai įgyvendina tarptautinį projektą „Geresnė 
aplinka – geresnis verslas“, projekto Nr. EEN/SPA/10/SMESENV/283591 – BEBB. 

Projekto trukmė: 2011/12/12 - 2013/12/1. 
Projekto koordinatorius: Stiftelsen Europa Institutet (EIV) (Švedija). Projektą 

įgyvendins 7 partneriai iš 6 ES šalių.  
Projekto partneriai:
• Бизнес информационен и консултантски център - Сандански (Bulgarija)
• Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (Estija)
• Enterprise Europe Network Sachsen-Anhalt (Vokietija)
• Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Lietuva)
• VšĮ Lietuvos inovacijų centras (Lietuva)
• Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (Turkija)
2012 m. sausio 23-24 d. Stokholme (Švedija) vyko pirmasis projekto partnerių su-

sitikimas. Jo metu projekto partneriai pristatė savo organizacijas, savo patirtį projektų 
įgyvendinimo ir aplinkosaugos srityse. Kartu su koordinatoriumi aptarta projekto darbo 
programa, tikslai ir numatomi rezultatai.  Suplanuotos preliminarios sekančių susitikimų 
datos. Aptartos kiekvienam projekto partneriui tenkančios atsakomybės ir įsipareigoji-
mai, vaidmuo bei indėlis į projektą, pristatyta projekto sklaidos strategija.

Susitikimo metu koordinatorius pasidalijo patirtimi, kaip partneriams formuoti vei-
klas, kad įmonės gautų maksimaliai naudos ne tik projekto įgyvendinimo metu, bet ir 
pasibaigus projektui.

Įmonės, kurios dirba atliekų tvarkymo sektoriuje, gamybos įmonės, kurių gamy-
bos metu susikaupia daug atliekų, kviečiamos jungtis prie projekto. Prašome pateikti 
informaciją apie įmonę ir pagrindines problemas arba iššūkius aplinkosaugos srityje, 
kontaktinį asmenį, ir mes su Jumis susieksime dėl tolesnių veiksmų: andrius.verbyla@
chamber.lt, tel. (37) 20 12 94. Projekto svetainė: www.bebb.eu.

Pagrindinis projekto tikslas: supažindinti mažas ir vidutines įmones su aplinko-
saugos paslaugomis ir parodyti, kokią konkrečią naudą jos gali gauti. Padėti įmonės 
aplinkosaugos problemas paversti konkrečiomis galimybėmis stiprinti verslą. Tai bus 
daroma seminarų, mokymų pagalba bei individualiomis konsultacijomis suinteresuo-
toms įmonėms.

Specifinis projekto tikslas:
• Padėti įmonėms sumažinti atliekų apimtis
• Padėti įmonėms sumažinti energijos sąnaudas
• Padėti gamybos įmonėms įsidiegti mažiau aplinkai kenksmingas technologijas ir 

žaliavas
Pagrindinė projekto tikslinė grupė:
• Atliekų tvarkymo įmonės
• Didelių atliekų kiekius kaupiančios, tvarkančios įmonės
• Statybinių medžiagų gamybos įmonės
Konsultacinės įmonės, asmenys, mokslo įstaigos, dirbančios aplinkosaugos srityje.

Aplinkosaugos problemos – 
galimybės verslui
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KONTaKTŲ MuGĖ

KAUNO regiono įmonių kontaktų mugė

Užsienio įmonių verslo pasiūlymai

20120208047 Prancūzijos įmonė specializuojasi papuošalų su Baltijos gintaru gamyboje. Ieško 
kosmetikos gamintojų, kurie naudoja gintarą ir norėtų savo produkciją platinti 
Prancūzijos rinkoje.

20120206003 Turkijos įmonė prekiauja testavimo ir matavimo instrumentais. Siūlo platintojo 
paslaugas šiai įrangai, gaminamai Europos šalyse.

20120213012 Rusijos įmonė specializuojasi namų priežiūros paslaugų srityje ir ieško profesiona-
lios valymo įrangos ir buitinės chemijos gamintojų. Siūlo platintojo paslaugas.

20120213063 Jungtinės Karalystės įmonė tiekia 100 proc. perdirbtą stiklo medžiagą, kuri turi  
kombinuoto stiklo ir natūralaus akmens charakteristikas. Ieško kitų novatoriškų 
ekologiškų produktų, kuriuos įmonės norėtų pristatyti JK rinkai.

20120213064 Maža Lenkijos įmonė verčiasi didmenine kietojo kuro (akmens anglies, medienos) 
prekyba. Ieško įvairių rūšių medinių granulių ir briketų tiekėjų. Siūlo platintojo 
paslaugas Lenkijos rinkoje.

20120217012 Lenkijos įmonė verčiasi didmenine ir mažmenine žemės ūkio ir sodininkystės 
produkcijos prekyba. Siūlo agento ir subrangos paslaugas, ieško bendros įmonės 
sukūrimo galimybių.

20120216031 Lenkijos įmonė verčiasi didmenine pieno produktų prekyba. Siūlo agento paslau-
gas. Taip pat domina abipusis gamybinis bendradarbiavimas ir bendros įmonės 
sukūrimo galimybės. 

20120216010 Lenkijos juvelyrikos įmonė ieško produkcijos platintojų Europos Sąjungoje. Taip 
pat domina subrangos paslaugos.

20120215024 Italijos įmonė gamina aukštos technologijos medicininę įrangą. Domina bendros 
įmonės sukūrimo galimybės ir finansiniai susitarimai. Taip pat siūlo savo paslaugas 
gamybiniams susitarimams.

20120214026 Ispanijos vyninė gamina baltą, raudoną ir rožinį vyną. Ieško agentų ir produkcijos 
platintojų.

20120213055 Nedidelė Lenkijos įmonė verčiasi metalo apdirbimu ir gamina elementus hidrauli-
nėms sistemoms. Ieško abipusio gamybinio bendradarbiavimo galimybių ir siūlo 
subrangos paslaugas.

20120213024 Lenkijos įmonė specializuojasi tyrimų, mokymų ir konsultacijų srityje, sukūrė 
novatorišką elektroninę sistemą, skirtą darbuotojų potencialo valdymui ir įmonės 
vystymui. Ieško produkcijos platintojų ir verslo partnerių tolesniam elektroninės 
sistemos vystymui.

20120210017 Ispanijos įmonė importuoja, eksportuoja ir platina kosmetiką ir asmeninės higienos 
prekes. Siūlo produkcijos platintojo  ir transportavimo/logistikos paslaugas visose 
Europos šalyse.

20120209060 Vokietijos įmonė plečia savo veiklą vėjo energijos srityje. Ieško partnerių bendros 
įmonės įkūrimui Vokietijoje.

20120209018 Maža Lenkijos įmonė verčiasi metalo konstrukcijų suvirinimu, gamina sunkiasvo-
rius ir didelių matmenų elementus. Ieško abipusio gamybinio bendradarbiavimo 
galimybių ir siūlo subrangos paslaugas.

20120209001 Austrijos įmonė sukūrė novatorišką aukštos kokybės batų etiketę. Ieško šios etike-
tės gamintojo tarptautinėje rinkoje.

20120208042 Prancūzijos įmonė specializuojasi šaldytų vaisių, mėsos ir jūros gėrybių srityje. 
Ieško produkcijos platintojų. Taip pat siūlo subrangos paslaugas ir domisi įmonės 
pirkimu.

20120207024 Dinamiškai besivystanti Rusijos įmonė pakuoja ir prekiauja saulėgrąžų sėklomis. 
Ieško produkcijos platintojų įvairiose šalyse.

20120207021 Didžiausia Lenkijos riešutų ir džiovintų vaisių importo ir didmeninės prekybos 
įmonė ieško produkcijos platintojų.

20120206023 Švedijos madų dizaineris ieško siuvėjo/gamintojo Baltijos šalyse savo moteriškų 
drabužių kolekcijai.

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

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“
Vaistažolinių arbatų ir produktų iš vaistažolių (kap-
sulės, sirupai, pastilės ir kt.) gamyba ir prekyba. Ga-
minama produkcija su prekiniais ženklais „Gripolis“, 
„Bronchos“, „Neuro-3“, „E. Šinkūnaitės arbatos“. 
Gamina įvairias reklamines arbatas ar jų rinkinius 
pagal individualius užsakymus.
Statybininkų g. 6A, LT-83182 Pakruojis
Tel.: (8 37) 31 07 86
Faks.: (8 37) 31 24 61
El. paštas: info@acorus.lt
www.vaistazoles.lt , www.acorus.lt

UAB „Adeo Web“
El. prekybos sistemos „Magentas“ vystymas ir to-
bulinimas. Mobiliųjų aplikacijų kūrimas: Android ir 
iOS, el. verslo sistemų sprendimai. Lietuvoje dirba 
su AB „Audimas“, UAB „Iris“, UAB „Baltijos kon-
taktų grupė“ ir kt.
Studentų  g. 65, LT-51369 Kaunas 
Tel.:  (8 676) 47 849
El. paštas: info@adeoweb.lt
www.adeoweb.lt, www.adeoweb.biz

UAB „Ainava“ Kauno padalinys
Teikia kasdieninio patalpų valymo, teritorijos 
priežiūros, įvairias kitas valymo paslaugas, kurias 
galima užsakyti vieną kartą arba sudaryti ilgalaikę 
sutartį.Valo biurų, bankų, verslo centrų, gamybines, 
automobilių servisų, salonų, prekybos centrų, medi-
cinos įstaigų patalpas.
Atsižvelgia į kiekvieno kliento veiklos specifiką, 
norus, pageidavimus ir pagal tai pritaikome valymo 
būdus, priemones bei grafikus.
Veiverių g. 134, LT-46352 Kaunas
Tel.: (8 37) 42 90 00
Faks.: (8  37) 42 90 01
El. paštas: kaunas@ainava.lt
www.ainava.lt

UAB „Aivita“
Didmeninė prekyba įvairiais įrankiais, grindjuostė-
mis, kopėčiomis, dažais ir kitomis prekėmis. 
Asortimentą sudaro apie 10 000 pavadinimų prekės. 
Svirbygalos 6, LT-46281 Kaunas

Tel.: (8 37) 33 76 41 
www.aivita.lt

AB „Aksa“
Gelžbetoninių gaminių gamyba.
Elektrėnų g. 10, LT-51218 Kaunas
Tel.: (8 37) 35 14 05
Faks.: (8 37) 45 57 84
El. paštas: info@aksa.lt
www.aksa.lt

UAB „All Group“
Dizaino studija „ALLdesign“ teikia interjero dizaino 
konsultacijas, vykdo interjero, baldų, grafinio dizaino 
projektus. Dizaino paslaugų įvairovė leidžia pasiūly-
ti nestandartinių apdailos sprendimų, esant poreikiui, 
išpildyti visą interjero projektą iki smulkiausių deta-
lių. Maksimalus kliento poreikių išpildymas, konku-
rencinga kaina, šiuolaikiškumas bei kūrybiškumas. 
Darbinės užsienio kalbos: anglų, italų, rusų.
Komerciniams objektams siūloma: firminis stilius, pa-
kuotės, reklaminiai projektai, produkto dizainas, bal-
dai. Interjero koncepcijos ir kompleksiniai projektai.
Privatiems objektams siūloma: grafinio dizaino spren-
dimai namų interjerams, baldų dizainas, aksesuarai. 
Interjero konsultacijos, interjero dizaino projektai.
Kuršių g.7, LT-48107 Kaunas
Tel.: (8 652) 59 522
Faks.: (8 37) 21 20 99
El. paštas: design@allgroup.lt
www.allgroup.lt

UAB „Anona“
Reklamos agentūros specializacija – reklaminiai suve-
nyrai ir verslo dovanos, sportiniai prizai, įvairūs apdo-
vanojimai, antspaudų gamyba ir smulkiatiražė spauda. 
Veikia nuo 1991 m. Turi lazerinio graviravimo, tam-
pografijos, graviravimo smėliu ir kitas technologijas, 
reikalingas reklaminei produkcijai ženklinti.
Gedimino g. 47, LT-4242 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 37 65
Faks.: (8 37) 32 37 65
El. paštas: info@anona.lt
www.anona.lt 

UAB „Arvi ir ko“ 
ARVI įmonių grupė sėkmingai veikia trąšų, biode-
galų, pašarų, cukraus gamybos ir prekybos, kala-
kutienos mėsos gamybos, perdirbimo ir prekybos, 
akmens anglies, techninės druskos prekybos, šalu-
tinių gyvūninių produktų perdirbimo, krovinių eks-
pedijavimo srityse.
J. Basanavičiaus a. 8,  LT-68308 Marijampolė
Tel.: (8 343) 310 20
Faks.: (8 343) 515 76
El. paštas: arvi@arvi.lt
www.arvi.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 „Aša“
Sprendimai stiklo tobulinimui. Plėvelių gaminto-
jo SOLAMATRIX Inc. (JAV) atstovas Pabaltijo 
šalims. Plėvelių nuo akinimo, karščio, sužalojimo 
šukėmis, žaibiškos vagystės klijavimas pastatams ir 
automobiliams. Stiklo pertvarų ir baldų stiklų deko-
ravimas ornamentais ir įvariaspalve spauda. Ieško 
partnerių – baldininkų ir stiklo pertvarų  statytojų. 
Partizanų g 17, LT-49476 Kaunas
Tel.: (8 37) 41 15 66
Faks.: (8 37) 41 08 20
El. paštas: info@pleveles.lt
www.pleveles.lt

AB ,,Atrama“
Gamina kieto kuro šildymo katilus, akumuliacines 
talpas, automobilinius dujų balionus, buitinius dujų 
balionus. Gamina iš metalo pagal užsakovo pateik-
tus brežinius. Ieško produkcijos pirkėjų tiek Lietu-
voje, tiek užsienio šalyse.
Raudondvario pl. 162, LT-47174 Kaunas 
Tel./faks: (8 37)  36 25 42
El. paštas: sales@atrama.lt; info@atrama.lt
www.atrama.lt

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 marki-
ravimo paslaugas pramonei: metalinių, medinių, 
plastikinių detalių markiravimas-žymėjimas. Iden-

tifikacinių lentelių įrengimams gamyba. Darbuotojų 
kortelių gamyba. Apdovanojimų, padėkų ,suvenyrų 
ir verslo dovanų gamyba bei graviravimas. Iškilių 
polimerinių lipdukų gamyba. Įvairių ženkliukų, rak-
tų 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 „Azovlitas“ 
Importuoja ir prekiauja įvairių Europos ir Azijos ga-
mintojų plieno linijinių ir lakštinių gaminiais. 
Ieško verslo kontaktų, plieno gaminių vartotojų, 
metalo konstrukcijų gamintojų, statybinių firmų, 
katilų gamintojų.
Domina pasiūlymai iš užsienio metalurgijos įmonių 
ir plieno tiekėjų.
Elektrėnų g. 10, LT-51218 Kaunas
Tel.: (8 37) 45 26 00
Faks.:(8 37) 35 02 48
www.azovlitas.lt

UAB ,,Baldai Jums“
Gamina svetainės, miegamojo, vaikų kambario bal-
dus iš ąžuolo ir beržo masyvo. Baldų ekspozicijas 
galima rasti internete: http://parduotuve.baldaijums.
lt/, www.baldaijums.lt, firminėse parduotuvėse: 
Fabriko g. 3, LT-55111 Jonava
Tel.: (8 349) 50 525, (8 655) 47 006
Faks.: (8 349) 59 226
El. paštas: svetlana@baldaijums.lt
Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius
Akropolio baldų centras
El. paštas: parduotuve@baldaijums.lt
Nemuno baldų centras
Taikos pr. 125B, Kaunas 
Tel.:  (8 699) 94 124
El.paštas: kaunas@baldaijums.lt
www.baldaijums.lt

UAB „Baltic Clipper“
Visos turizmo paslaugos užsienyje ir Lietuvoje. Re-
zervuoja, užsako ir parduoda aviabilietus, viešbu-
čius, vizas, organizuoja poilsio ir pažintines kelio-
nes, keliones šeimoms, poroms, grupėms, vaikams, 
pagal individualius užsakymus į visas šalis.
Teikia verslo (tarnybinių) kelionių organizavimo 
paslaugas. Organizuoja konferencijas, mokymus, 
verslo renginius, sutinka užsienio svečius. 17 metų 
kelionių organizavimo patirtis!
Laisvės al. 61-1, LT-44304 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 03 00
Faks. (8 37) 22 34 71
www.bc.lt , www.avia.lt 

UAB „Baltijos paslaugų brokeris“
Siūlo internetinėje parduotuvėje įsigyti karnavalinių 
kostiumų ir aksesuarų, pakavimo medžiagų, rankų 
darbo stiklo suvenyrų, įvairių ortopedinių gaminių, 
medicinos, sporto prekių, šiaurietiško ėjimo invento-
riaus. Ieško klientų ir sveikatingumo prekių tiekėjų.
K. Petrausko 26-201 kab.,  LT-44156 Kaunas
Tel.: (8 657) 61 704
El. paštas:  info@bpb.lt
www.rinkaplius.lt
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Pagrindinė uaB „asIGa“ veiklos sritis: baldų ir interjero detalių projektavimas, 
dizainas ir gamyba. Profesionalių dizainerių komanda  padės jums atrasti patį ge-
riausią sprendimą kuriant išskirtinį baldų dizainą jūsų namams ar biuro aplinkai. 

uaB „asIGa“ projektuoja ir gamina baldus namams, mokykloms, valstybi-
nėms įstaigoms, knygynams, restoranams, kavinėms, viešbučiams, privačioms 
klinikoms ir ligoninėms.

uaB „asIGa“ prekės ženklas – išskirtiniai baldai, atsakingas, inovatyvus po-
žiūris į verslą. Įmonė sėkmingai vysto veiklą jau penketą metų. sėkmingai dirba 
Lietuvos ir skandinavijos rinkose, nuolat ieško naujų iššūkių ir galimybių. 

Patikėkite interjero ir baldų kūrimo rūpesčius uaB„asIGa“ dizaineriams, kurie 
puikiai išmano savo darbą.

Idėjos prasideda čia…
rūMŲ 20-MEčIO rENGINIŲ rĖMĖjaI

GENEraLINIs rūMŲ 20-MEčIO rENGINIŲ rĖMĖjas

UAB  „Informacijos saugumo agentūra“
Kompiuterių programavimo, konsultacinės ir 
kitos su kompiuteriais susijusios paslaugos.

UAB  „Informatikos ir ryšių technologijų 
centras“ (UAB „IRTC“)
Automatizuotų duomenų surinkimo, ko-
mercinės apskaitos informacinių sistemų 
kūrimas ir diegimas. 
Sprendimai energetikos sektoriui: šilumos, 
vandens, elektros tiekimo įmonėms, savival-
dybėms, komunalinių paslaugų įmonėms, 
pramonės įmonėms, gatvių apšvietimo įmo-
nėms. Produktai: SCADA sistemos, komerci-
nės apskaitos sistemos, kaštų bei savikainos 
suvaldymo sistemos, bilingo sistemos.

UAB „Liningas“
Tekstilės audimas, tekstilės apdaila – gamy-
ba ir prekyba. Oeko-Tex Standart 100. 

UAB „Pirmas žingsnis“
Teikia antrinės ambulatorinės sveikatos 
priežiūros paslaugas: ortopedijos ir trau-
matologijos, kineziterapijos; konsultuoja 
gydytojas ortopedas traumatologas, chi-
rurgas. Gamina ir pritaiko įvairius ortope-
dinius gaminius: protezus, įtvarus, įtvarines 
sistemas, profilaktinę ir sudėtingą ortope-
dinę avalynę, batų įdėklus.Mažmeninėje 
prekyboje siūlo įvairios kompensacinės 
technikos, ergoterapijos, kineziterapijos 
priemonių, slaugos priemonių.

UAB „TUV Uolektis“
TÜV Thüringen e. V. sertifikacinės įstaigos padalinys Lietuvoje sertifikuoja įmonių vadybos 
sistemas pagal šių tarptautinių standartų reikalavimus: kokybės (ISO 9001), aplinkos ap-
saugos (ISO 14001), darbuotojų saugos ir sveikatos (OHSAS 18001), maisto saugos (ISO 
22000), informacijos saugumo valdymo sistemų (ISO/IEC 27001), informacinių technolo-
gijų paslaugų valdymo sistemos (ISO/IEC 20000-1), socialinio atsakingumo vadybos sis-
temos (SA 8000), miškų valdymo ir gamybos grandies (FSC) ir biomasės tvarumo (ISCC). 
Organizuoja mokymus tarptautinių standartų reikalavimų įgyvendinimo klausimais.  

UAB „Verslo draugai“
Nekilnojamojo turto pirkimas, pardavimas, 
parengimas, nuoma; bendroji pastatų sta-
tyba ir inžinerinių statinių statyba; konsul-
tacinė verslo ir valdymo veikla.

UAB „ASIGA“ –  
išskirtiniai baldai ir interjero detalės. 

Naujas Narys. VIZITINĖ KOrTELĖ

Verslumo rodikliai 
• 2011 m. Lietuvoje buvo įregistruota 

10 391 nauja įmonė – 13,0 proc. daugiau 
nei 2010 m. ir daugiausiai per paskutinius 
10 metų!

• 2011 m., palyginti su 2010 m., spar-
čiausiai naujos įmonės steigtos ne di-
džiausiuose Lietuvos miestuose, o ma-
žesniuose rajonuose: Biržuose, Visagine, 
Druskininkuose, Lazdijuose.

• Į eksportą orientuotų apdirbamosios 
pramonės ir paslaugų sektoriaus įmonių 
2011 m. bankroto rodikliai buvo geresni 
už kitų ekonomikos šakų įmonių, kurios 
labiau orientuotos į vidaus rinką, rodiklius. 
2011 m. į eksportą labiau orientuotų eko-

Verslumo ir eksporto 2011 m. duomenys 
nomikos sektorių įmonių bankrotų skai-
čius sumažėjo 36,1 proc., kitų sektorių – 
22,1 proc.

• 2011 m. pabaigoje Lietuvos pramonės 
gamybos pajėgumų išnaudojimo rodi-
kliuose vis dar neatsispindėjo blogėjan-
čios nuotaikos Vakarų Europos šalyse. 
2011 m. IV ketv. pagal gamybos įmonių 
pajėgumų išnaudojimo augimą Lietuva 
užėmė antrą vietą tarp visų ES šalių.

Eksporto duomenys 2011 m.
• 2011 m. prekių eksportas pasiekė re-

kordinius 69,6 mlrd. Lt (ankstesnis rekor-
das 2008 buvo 55,5mlrd.). Tai buvo 28,9 
proc. daugiau nei 2010 m. – penktoji vieta 

tarp visų ES šalių pagal eksporto augimą.
• Nors 2011 m. Lietuvos metiniai ekspor-

to augimo rodikliai buvo šiek tiek lėtesni 
nei Latvijos ir Estijos, tačiau imant visą 
krizinį 2008-2011m. laikotarpį Lietuva de-
monstravo geriausią eksporto augimo rezul-
tatą – 61,3 proc. Latvija – 56,0 proc., o Es-
tija – 49,9 proc. Lietuvos eksportas 2011m. 
sudarė 48 proc. viso Pabaltijo eksporto.

• 2011 m. lietuviškos kilmės prekių 
eksportas sudarė 65,9 proc. viso ekspor-
to, 34,1 proc. teko reeksportui. Tačiau 
reeksportas 2011 m. augo sparčiau – 36,6 
proc., o lietuviškos kilmės prekių ekspor-
tas – 25,2 proc.

• 2011 m. eksportas augo visomis Lie-
tuvos eksporto strategijoje numatytomis 
šalių grupių kryptimis, sparčiausiai eks-
portas augo į tradicines Lietuvos rinkas 

įvardintas eksporto plėtros strategijoje 
(Skandinavija, didžiosios ES šalys, tradi-
cinės rytų rinkos).

• 2011 m. buvo palankūs Lietuvos eks-
portuotojams, augo visų pramonės šakų 
eksportas, tačiau dėl vis stiprėjančių neuž-
tikrintumo nuotaikų Vakarų Europoje bei 
išaugusios palyginamosios bazės efekto 
paskutinį ketvirtį eksporto augimo tempai 
lėtėjo.

• 2012 m. didžioji dalis pramonės šakų 
planuoja išlaikyti 2011 m. pardavimų lygį 
ir panaudoti per krizę išmoktas pamokas 
tolimesnei plėtrai arba pozicijoms užsienio 
rinkose stiprinti. Esant stabilioms naftos 
produktų kainoms, 2012 m. Lietuvos pre-
kių eksportas turėtų augti apie 5-10 proc.

Išsamiau – www.chamber.lt
VšĮ „Versli Lietuva“ inf.
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