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Verslo taryba rinksis kas mėnesį
Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų Viešųjų ryšių vadovė

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai apgynė rūmų nario UAB „Infor-
macijos saugumo agentūra“ interesus. 
Balandžio 5 d. įvykusiame Kauno miesto 
savivaldybės tarybos posėdyje iš darbo-
tvarkės buvo išbrauktas 40-uoju įrašytas 
klausimas „Dėl panaudos sutarties su 
UAB „Informacijos saugumo agentūra“ 
nutraukimo prieš terminą“.  

2009 m. vasario 26 d. šiai bendrovei, 
turinčiai neįgaliųjų socialinės įmonės 
statusą, pagal panaudos sutartį buvo per-
duotos 443,40 kv. bendrojo ploto patalpos 
Laisvės al.15A, Kaune. Bendrovė buvo 
apkaltinta nevykdanti jose jokios veiklos. 

Tačiau norint įrengti darbo vietas šio-
se apleistose patalpose pirmiausia reikėjo 
jas suremontuoti. Tam reikėjo gauti patal-
pų savininko – Savivaldybės sutikimą.

Rūmai dar 2011 07 05 kreipėsi į Kau-
no m. merą ir Savivaldybės administra-
cijos direktorių dėl to, kad Savivaldybėje 
vilkinama išduoti leidimą bendrovei atlikti 
remonto darbus. UAB „Informacijos sau-
gumo agentūra“ 2011 m. kelis kartus krei-
pėsi į Savivaldybę nurodydama, kad yra 
sudaryta jungtinės veiklos sutartis, ben-
drovė suremontuos dalį perduotų patalpų, 
tada ir bus pradėta veikla, pateikė darbų 
sąmatą. Tačiau atsakymo per nustatytą 
laiką negavo. Vilkinant leidimą, bendrovė 
prarado ne tik laiką, bet ir galimybę gauti 
europinę paramą bei kitų projektų lėšas.

Savivaldybės atsakyme rūmams 2011 
08 31 buvo pranešta, kad bus rengiamas 
miesto savivaldybės Tarybos sprendimo 
projektas dėl pritarimo planuojamiems 
statybos darbams. Toks sprendimo projek-
tas buvo suderintas ir pateiktas Savivaldy-
bės tarybai 2011 09 29 posėdyje. Tačiau 
posėdžio metu svarstymas buvo atidėtas.

Kadangi patalpos pagal savo būklę ne-
tinkamos veiklai vykdyti, o Savivaldybės 
tarybos sprendimas dėl pritarimo planuo-
jamiems statybos darbams buvo atidėtas, 
rūmai operatyviai kreipėsi į miesto merą 
A. Kupčinską, siūlydami iš 2012 04 05 
Tarybos posėdžio darbotvarkės išbraukti 
klausimą dėl panaudos sutarties su UAB 
„Informacijos saugumo agentūra“ nutrau-
kimo prieš terminą ir kitame posėdyje 
pakartotinai svarstyti rudenį atidėtą klau-
simą dėl leidimo bendrovei atlikti patalpų 
paprastąjį remontą. 

Kad remonto darbai buvo nepradė-
ti dėl procesų vilkinimo Savivaldybės 
administracijoje, tą pripažino ir Savival-
dybės tarybos nariai, bendru sutarimu 
nusprendę nesvarstyti šio klausimo. Me-
ras A. Kupčinskas nurodė Savivaldybės 
administracijai grįžti prie pernai atidėtojo 
sprendimo pagaliau leisti bendrovei atlikti 
patalpų remontą.

Apginti 
interesai

Audronė Jankuvienė, 
Kauno PPA rūmų Viešųjų ryšių vadovė

Kovo 26 d. miesto Savivaldybėje 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rū-
mai, Kauno krašto pramonininkų ir darb-
davių asociacija ir Kauno miesto savival-
dybė pasirašė bendradarbiavimo sutartį, 
pagal kurią mieste įsteigta Verslo taryba. 

Tai pirmoji Lietuvoje tokia verslo 
ir piliečių savivaldos bendradarbiavimo 
forma, kuri turėtų užtikrinti atvirą ir kons-
truktyvų dialogą, tarpusavio konsultacijas 
bei suteikti nuoseklumo ir sisteminio po-
būdžio valdžios ir verslo kontaktams.

Sutartį parašais patvirtino miesto me-
ras Andrius Kupčinskas, Kauno preky-
bos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas 
Benjaminas Žemaitis bei Kauno krašto 
pramonininkų ir darbdavių asociacijos 
vadovas Jonas Guzavičius.

„Šiandien žengiame labai rimtą žings-
nį, iki kurio buvo eita ne vienerius metus. 
Iki šiol buvo įvairiausių bendradarbiavi-
mo formų aktualiais miestui klausimais. 
Tačiau ši sutartis skatins informacijos 
sklaidą bei operatyvų keitimąsi ja įvairiais 
miesto plėtros klausimais, prisidės prie 
spartesnio miesto ekonominio vystymo-
si“, – teigė rūmų generalinis direktorius 
Vytautas Šileikis.

Tokiai nuomonei pritarė ir Kauno 
miesto meras Andrius Kupčinskas, kuris 
pažymėjo, jog šis bendradarbiavimas duos 
daug naudos įgyvendinant miesto plėtros 
programas, tobulinant verslo aplinką ir 
skatinant miesto ekonominę plėtrą. 

Verslo tarybos pirmininku išrink-
tas Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų prezidentas B. Žemaitis. Svarstyti 
miestui, verslininkams, pramonininkams 
svarbių klausimų taryba rinksis kartą per 
mėnesį. Bendradarbiavimo sutartis pasi-
rašyta ketverių metų laikotarpiui.

Verslo tarybą sudaro po penkis de-
leguotus atstovus iš kiekvienos sutarties 
šalies:

Kauno m. savivaldybė
1. Andrius Kupčinskas, Kauno m. me-

ras;
2. Tautvydas Barštys, Kauno m. tary-

bos narys;
3. Marijus Panceris, Kauno m. tary-

bos narys;
4. Židrūnas Garšva, Kauno m. tarybos 

narys;
5. Vygantas Gudėnas, Kauno m. tary-

bos narys.
Kauno prekybos, pramonės ir ama-

tų rūmai
1. Benjaminas Žemaitis, Kauno preky-

bos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas, 
UAB „Novameta“ valdybos pirmininkas;

2. Mečislovas Rondomanskas, Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų vicepre-
zidentas, UAB „Verslo draugai“ vadovas;

3. Evaldas Rapolas, Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų viceprezidentas, 
„Nordia Baublys & Partners“ partneris, 
advokatas; 

4. Saulius Valunta, Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų tarybos narys, 
UAB „Serfas“ direktorius;

5. Vytautas Šileikis, Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų generalinis di-
rektorius.

Kauno krašto pramonininkų ir 
darbdavių asociacija

1. Jonas Guzavičius, Kauno krašto 
pramonininkų ir darbdavių asociacijos 
prezidentas, AB „Kauno liftai“ generali-
nis direktorius;

2. Vaclovas Pečatauskas, Kauno kraš-
to pramonininkų ir darbdavių asociacijos 
viceprezidentas, asociacijos vykdantysis 
direktorius;

3. Algimantas Svilainis, AB „Pakai-
ta“ generalinis direktorius; 

4. Linas Skardžiukas, UAB „Kautra“ 
generalinis direktorius;

5. Zenonas Skibiniauskas, UAB „Lak-
topolis“ direktorius.

Sprendimą steigti Verslo tarybą – pa-
tariamąją instituciją Kauno m. savival-
dybei, veikiančią miesto bendruomenės 
socialinio kapitalo stiprinimo, miesto 
ekonominio vystymosi skatinimo srityje, 
siekiančią daryti pozityvią įtaką miesto 
įvaizdžio ir strategijų kūrimui, priside-
dančią prie įvairių plėtros programų įgy-
vendinimo ir verslo aplinkos tobulinimo, 
miesto Taryba priėmė sausio 26 d. 

Verslo taryba savo sprendimuose 
laikysis  nešališkumo, objektyvumo, ly-
giateisiškumo ir nediskriminavimo prin-
cipų. Priimti sprendimai ir išvados bus 
perduodami atitinkamoms Kauno m. sa-
vivaldybės institucijoms, rengiančioms ir 
svarstančioms sprendimus Verslo taryboje 
aptartais klausimais. 

Verslo taryba galės steigti ekspertų 
komitetus, laikinąsias darbo grupes ne 
tik iš atstovaujamų, bet ir neatstovaujamų 
verslo organizacijų, kreiptis į valstybės 
institucijas, mokslo ir studijų institucijas 
su prašymu pateikti išvadas ir kitokią rei-
kiamą medžiagą, kviesti į savo posėdžius 
Savivaldybės tarybos narius, Savivaldy-
bės administracijos padalinių, įmonių, or-
ganizacijų atstovus ir kitus asmenis, gauti 
iš Savivaldybės administracijos padali-
nių, įmonių, įstaigų, organizacijų Verslo 
tarybos darbui reikalingą informaciją apie 
rengiamus aktualius teisės aktų projektus, 
taip pat kitą tiesiogiai su Verslo tarybos 
veikla susijusią informaciją.

Balandžio 6 d. Verslo tarybos posėdy-
je nuspręsta sudaryti šešias ekspertų gru-
pes, kurios kuruos verslo aplinkos, miesto 
įvaizdžio, ES struktūrinės paramos ir in-
vesticijų, švietimo ir inovacijų, miesto ūkio 
bei darnaus vystymo ir urbanistikos sritis.

Steigiamojo Verslo tarybos posėdžio akimirka
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Kovo mėnesio rūmų veiklos kronika
Priemonė Veiksmas Įmonės, 

dalyviai

Verslo plėtra

Pagal rūmų nario paklausimą VĮ Registrų centras pateikė išaiškinimą 
dėl naudojamų JAR formų numatomų pakeitimų supaprastinimo tvar-
kos

1

Įmonių (ne narių) lankymas, informacija apie rūmų veiklą, paslaugas, 
kvietimas stoti į narius 20
Regiono plėtra. Jonavos įmonių lankymas tikslu pakviesti tapti rūmų 
nariais 10
Surengtas bendras Marijampolės sav. administracijos ir filialo susitiki-
mas su verslininkais dėl miesto dienų metu Marijampolės verslo pri-
statymo

36

Planinis rūmų narių lankymas, siekiant geriau patenkinti narių intere-
sus 12

Savivalda Verslo Tarybos steigiamasis posėdis 15

Konsultaciniai – 
informaciniai 
seminarai

„Dokumentų tvarkymas ir apskaita“ 13
„3,5 val. tarpkomandinio koučingo“ 42
„Efektyvi vadovo įtaka pavaldiniui: psichologinės rekomendacijos“ 17
Personalo dokumentų įforminimas: dažniausiai pasitaikančių klaidų 
analizė  (Marijampolės filialas) 11
Verslo kūrimas kaime: nuo idėjos iki rezultato (Marijampolės filialas) 24
Alternatyviųjų verslų kūrimas kaime. Kooperacijos pagrindai (Mari-
jampolės filialas) 22
Verslo informacinė popietė: „Efektyvus gamybos proceso valdymas. 
Pirmieji žingsniai pokyčių link“ 10

Rūmų 
bendruomenė

LRV rūmuose ministras pirmininkas Andrius Kubilius įteikė apdova-
nojimus:
Aukso (I-ojo laipsnio) „Darbo žvaigždė“ – pirmajam Kauno rūmų pre-
zidentui,  prof. Simui Ramučiui Petrikiui.
Sidabro (II-ojo laipsnio) „Darbo žvaigždė“ – AB „Achema“ generali-
niam direktoriui Jonui Sirvydžiui
Sidabro (II-ojo laipsnio) „Darbo žvaigždė“ – UAB „Garlita“ generali-
niam direktoriui Juozui Martikaičiui
„Lietuvos metų verslininkė“ – UAB „Omniteksas“ generalinei direkto-
rei Audronei Pocienei
Didysis „Lietuvos eksporto prizas“ – UAB „Baldai Jums“
Rūmų klubas viskio bare W1640. 16
Finansininkų klubas „Įmonės mokumo įvertinimas-kreditinės atsakaitos 
apie įmones visame pasaulyje. Skolų išieškojimas. Kreditų draudimas“ 15
Personalo vadovų klubas „E.DE BONO kūrybinis mąstymas“ 15
Verslo vadovų klubas „(Ne)efektyvūs vadovavimo stiliai pagal Adi-
zes“ 30
KFK organizacinio komiteto susitikimas su VMI viršininku G. Muz-
niku 3
Verslo moterų tinklo susitikimas: Vyno namuose „Brome“. Vyno de-
gustacija bei „TILA design“ papuošalų kolekcijos pristatymas 26
Buhalterių klubo susitikimas (Marijampolės filialas) 13
Verslo moterų tinklo susitikimas: „Melo teorija“ 27

Tarptautiniai 
ryšiai

Zaporožės PPR atstovų vizitas Kauno PPA rūmuose 1
Britanijos ambasadoriaus David John Hunt vizitas 1
Kinijos Heilogjiang provincijos delegacijos vizitas 1
Wayrite Investments Ltd. (Nigerija) verslo plėtros vadovės Temisan 
Akerewusi vizitas 1
LR Užsienio reikalų ministro Audroniaus Ažubalio vizitas-diskusija 24
Verslo misija iš Kinijos 5

Viešieji ryšiai

„Rūmų žinios“ Nr. 559, aktualiausi straipsniai: „Prezidento žodis“; 
„Generalinė asamblėja: svarbiausia – eiti pirmyn“; „Rūmų veiklos 
strateginės gairės 2012-2015 m.“, „2012-2015 m. kadencijos rūmų pre-
zidentas ir taryba“; „Lietuvos metų verslininkė – UAB „Omniteks“ va-
dovė Audronė Pocienė“, „Lietuvos eksporto prizas keliauja į Jonavą“, 
„Įteiktos aukso ir sidabro „Darbo žvaigždės“; „Verslo misija į Tampe-
rę“; projektų „Ekonominių tinklų stiprinimas“ ir „Geresnė aplinka – 
geresnis verslas“ pristatymai.

800 egz.

Išplatinta pranešimų spaudai apie rūmų ir rūmų narių veiklą 37
LTV laida „Miesto kodas“ 1
Tiesioginė laida INIT TV 1

Europos verslo ir 
inovacijų tinklas

Verslo misija į Kaliningradą, organizuota kartu su Klaipėdos PPAR 1
Verslo misija iš Švedijos 3
Verslo misija į Nyderlandus, organizuota kartu su VšĮ „Versli Lietuva“ 3
Paskelbtos verslo konsultacijos Lietuvos įmonėms 2
Atsakymai į Lietuvos įmonių užklausas (kontaktų paieška užsienyje, 
rinkos sąlygos užsienyje, parodos) 17

Lietuvos įmonių verslo pasiūlymų platinimas užsienio įmonėms 2
Gauti susidomėjimai Lietuvos įmonių verslo pasiūlymais, pateikta in-
formacija užsienio kompanijoms 9

Lietuvos įmonių susidomėjimas užsienio įmonių pasiūlymais 14
Seminaras „Darbuotojų sauga ir sveikata“ 42 / 46
Seminarai, įskaitant ir 7 Bendrosios Programos seminarus „Projektų 
idėjos jungtinių tyrimų programų rodikliams pasiekti“ 15

Surasti verslo kontaktai Lietuvoje, Suomijos įmonė surado partnerį 
Lietuvoje 1

Verslo pusryčiai su Kauno regiono verslo paramos organizacijų atsto-
vais 9

Dokumentų 
išdavimas

Atlikta tarptautinės prekybos dokumentų autentiškumo ekspertizių ir 
įforminta dokumentų 8

Išduota nenugalimos jėgos Force Majeure aplinkybes patvirtinančių 
pažymų 1

Atlikta prekybos dokumentų ekspertizių ir įforminta prekių kilmės ser-
tifikatų 434

Išduota GS1 kodų 201

Profesinio 
rengimo skyrius

Paruošta ir priduota Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui 
paraiška akreditacijai (kvalifikacijos) 82

Įvertintos pirminio mokymo programos 5
Įvertintos tęstinio mokymo programos 6
Suderintos kvalifikacijos egzaminų komisijos, paruošti ir patvirtinti bi-
lietai tęstiniame mokyme 5

Užregistruotos praktinio mokymo sutartys 697

Veiksmas Turinys Rezultatas

Susitikimas su Ūkio ir 
Teisingumo ministerijų 
atstovais (B. Žemaitis)

Priežiūros tarnybų ir visuomenės dia-
logas: ar verslą tenkina konsultavimo 
būdai ir kokybė? Kliento pasitenkini-
mas, kaip institucijos veiklos efekty-
vumo rodiklis

Prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų asociaci-
jos Valdybos posėdis 
03.09.

Rūmų akreditacija egzaminus profesi-
nėse mokyklose organizuoti Nuspręsta akredituotis nedelsiant

Narystė Eurochambres
Sumokėti pusę metinio nario mokes-
čio ir pasidomėti dėl didesnės naudos 
rūmams ir nariams

Ekspertinių LPPARA galių plėtimas
Sudaryti sutartį su R.Rudzkiu dėl pla-
ninių apžvalgų, prognozių rengimo 
rūmų vardu

LPPARA padėkos ženklai Užsakyti pagal poreikį kiekvieniems 
rūmams padėkos ženklus

Berlyno simpoziumas
Apsisprendžia visi rūmai ar siunčia 
Kauno rūmų atstovus į Berlyno sim-
poziumą

Susitikimas su 
socialinės apsaugos 
ir darbo ministru 
D.Jankausku

Užimtumas – sistemiškai sprendžia-
ma problema

Susitarta dėl sekančių teminių susiti-
kimų sprendžiant jaunimo įdarbinimo 
problemas

LSMU jungtinis sen-
ato ir tarybos posėdis Senato ir tarybos sprendimai Diskutuota ir priimti sprendimai dėl 

efektyvaus universiteto valdymo
Mokinių mokomųjų 
bendrovių (MMB) 
mugė ir tarptautinė 
konferencija Kauno m. 
savivaldybėje

Pranešimas konferencijoje “Mokinių 
verslumas – nauda dabar ir ateityje” 
Geriausios MMB rinkimai

Išrinktos geriausios MMB, pasidalin-
ta patirtimi su užsienio partneriais

Marijampolės 
teritorinė darbo birža 
(2K)

Marijampolės apskrities verslo įmo-
nių projektų vertinimas dėl naujų dar-
bo vietų steigimo

Išsakyta pozicija dėl LDB teikiamų 
projektų vertinimo kriterijų tobulini-
mo (derinama su komisija dėl teiki-
mo)

Seminaras-apskri-
tojo stalo diskusija 
įmonių socialinės 
atsakomybės (ĮSA), 
kaip bendros vertės 
kūrimo versle ir 
visuomenėje

Verslo, darbuotojų, pilietinės vi-
suomenės ir savivaldos atstovams 
galimybė kartu aptarti, kaip skatinti 
Marijampolės regiono verslo kon-
kurencingumą, regiono ekonominę 
ir socialinę pažangą, pasinaudojant 
praktiniais Lietuvos ir užsienio įmo-
nių socialinės atsakomybės bei ben-
dros vertės kūrimo pavyzdžiais

LR Seimo Švietimo 
reikalų komitetas, 
susitikimas su ŠMM 
viceministre bei Seimo 
nariais, ŠMM ir LDB 
atstovais

Dėl regioninių kolegijų finansavimo 
bei verslo ir valdžios įtakos regioninių 
kolegijų vystymuisi

Išsakyta pozicija dėl socialinės par-
tnerystės ir kolegijos bendradarbiavi-
mo su regiono verslo įmonėmis

Regioninės plėtros 
tarybos posėdis

Dėl Marijampolės apskr. strateginio 
veiklos plano gairių

Pasitarimas su 
Marijampolės sav. 
vicemeru ir viešųjų 
ryšių sk. vadovais 
dėl Marijampolės 
jubiliejinių metų ir 
miesto dienų organiza-
vimo 

Parengtos gairės dėl Marijampolės 
sav. verslininkų dalyvavimo miesto 
dienose

Atstovauta ir rūmams deleguota vers-
lininkų parodos-mugės organizavi-
mas

Marijampolės sav. 
Strateginio plėtros 
plano verslo reikalų 
komiteto posėdis

Marijampolės savivaldybėje atlikto 
tyrimo analizė (strateginio plano ren-
gimui)

Pateikta nuomonė dėl verslo sekto-
riaus analizės tobulinimo

Kazlų Rūdos verslo 
inkubatorius Tarybos posėdis

Pateikta nuomonė dėl galimo bendra-
darbiavimo formų (filialas, inkubato-
rius ir Marijampolės regiono jaunieji 
verslininkai)

Marijampolės 
kolegijos strateginio 
veiklos plano grupės 
susitikimas

Marijampolės kolegijos pertvarkos 
klausimai

Pateikta socialinių partnerių (verslo 
įmonių)nuomonė dėl kolegijos per-
tvarkos

Kovo mėnesį rūmuose viešėjo nemažai garbingų svečių: užsienio reikalų mi-
nistras A. Ažubalis, Jungtinės Karalystės ambasadorius Lietuvoje David John Hunt, 
Kinijos, Švedijos ir Ukrainos verslininkai. Rūmų surengtuose seminaruose dalyva-
vo 139 įmonių atstovai (82 –  Kaune ir 57 – Marijampolėje). 

Rūmų darbuotojai atsakė į 17 Lietuvos bendrovių užklausų (kontaktų paieška 
užsienyje, rinkos sąlygos, verslo misijos). 14 vietinių įmonių susidomėjo pateiktais 
užsienio verslo pasiūlymais. Atliktos 434 prekybos dokumentų ekspertizės ir įfor-
minti prekių kilmės sertifikatai.

Stiprinant verslo ir valdžios bendradarbiavimą, Kaune pradėjo veiklą Verslo ta-
ryba, įvyko susitikimai su ūkio, teisingumo bei socialinės apsaugos ir darbo minis-
trais arba ministerijų atstovais.

Jūsų dėmesiui pateikiame išsamią kovo mėnesio veiklos kroniką.
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Ingrida Braziūnienė,
Kauno PPA rūmų Verslo plėtros skyriaus vadybininkė

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, vykdydami kasmetinį narių duomenų 
atnaujinimą, kartu surengė ir įmonių apklausą apie rūmų vykdomas paslaugas bei 
narių lūkesčius. 

Įmonėms elektroniniu paštu buvo  išsiuntinėta anketa, susidedanti iš dviejų pa-
grindinių dalių: pirmoji dalis – informacija apie įmonę, kontaktiniai duomenys, įmo-
nės veiklos duomenys; antroji dalis sudaryta pagal rūmų teikiamas paslaugas, siekiant 
išaiškinti labiausiai vertinamas bei naudingas verslui. Pateikti klausimai apie moky-
mų bei seminarų  tikslingumą, jų temas, verslo bendruomenės renginius, su verslu 
susijusią informaciją bei paslaugas, kuriomis nariai labiausiai naudojosi 2011 m. 

Anketos tikslas – įvertinti rūmų teikiamą naudą įmonėms, nustatyti narių priori-
tetus naudojantis rūmų teikiamomis paslaugomis bei išryškinti problemas. Anketos  
išsiųstos visiems  nariams, į jas atsakė maždaug 60 proc.

Tiriant narių lūkesčius paaiškėjo, kad daugiausiai įmonės tikisi būti atstovauja-
mos regioniniu lygmeniu (Verslo taryba, „verslo pusryčiai“) – 38 proc., arba naciona-
liniu lygmeniu (rūmų asociacija, VšĮ „Versli Lietuva“, SVV atstovavimas) – 36 proc. 
Atstovavimas Europos Sąjungos lygmeniu sulaukė 26 proc.  respondentų balsų.

Rūmų teikiama informacija bei konsultavimu apie Europos Sąjungos struktūrinę 
projektinę programą susidomėjo 25 proc.  dalyvavusiųjų apklausoje.

Apie dalyvavimą gerinant verslo aplinką pasisakė 60 proc. apklausoje dalyva-
vusių įmonių. 42 proc. narių domina visi su šia sritimi susiję dalykai. 26 proc. res-
pondentų domina rūmų informacija apie rengiamus nacionalinius ir ES teisės aktus, 
jų projektus. 15 proc. susidomėjo kvietimais teikti pasiūlymus dėl galiojančių teisės 
aktų keitimo, siekiant gerinti sąlygas verslui. 14 proc. pasisakė už įmonių įtraukimo į 
į ES verslo politikos, įstatyminės bazės formavimo ir tobulinimo procesus.

Dalyvavimas gerinant verslo aplinką Procentai
1) Informacija apie rengiamus nacionalinius ir ES teisės aktus, jų 
projektus
2) Kvietimai teikti pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų keitimo, 
siekiant gerinti sąlygas verslui
3) Įmonių įtraukimas į ES verslo politikos, įstatyminės bazės 
formavimo ir tobulinimo procesus
4) Visi domina
5) Kita

26%

15%

14%

42%
3%

Rūmų nariai, turintys galimybę dalyvauti tarptautinės partnerystės programoje, 
labiausiai domisi informacija apie muges ir parodas bei verslo kontaktų renginius 
(verslo misijas, kontaktų muges) – po 19 proc. Tarptautine ES verslo partnerių paieš-
kos duomenų baze naudotųsi 14 proc.,  adresų paieška domina  9 proc. respondentų. 
Mažiausiai  dėmesio sulaukė „Verslo plėtros galimybių įvertinimas“ – 8 proc.

Tarptautinės partnerystės programa Procentai
1) Verslo plėtros galimybių įvertinimas 
2) Tarptautinė ES verslo partnerių paieškos duomenų bazė 
3) Verslo kontaktų renginiai: verslo misijos, kontaktų mugės 
4) Adresų paieška 
5) Informacija apie muges ir parodas
6) Visi domina
7) Kita

8%
14%
19%
9%
19%
30%
1%

Verslo informacija aktuali ir įdomi visoms įmonėms, tačiau prioritetą nariai teikė 
informacijai apie parodas ir muges užsienyje – 18 proc., bei Europos Sąjungos fi-
nansavimo šaltiniams ir paramos programoms – 16 proc. Taip pat daug respondentų 
pasinaudotų verslo partnerių paieška per Enterprise Europe Network duomenų bazę, 
užsienio įmonių, organizacijų paieška. Mažiau domimasi mokslinių tyrimų progra-
ma, verslo teisine baze bei ES vidaus rinka (atitinkamai 5 proc. ir 6 proc.).

Verslo informacija Procentai
1) Verslo partnerių paieška per Enterprise Europe Network 
2) Informacija apie parodas ir muges užsienyje
3) Užsienio įmonių, organizacijų adresų paieška
4) ES finansavimo šaltiniai ir paramos programos 
5) Europos mokslinių tyrimų programa 
6) ES verslo teisinė bazė 
7) ES vidaus rinka
8) Visi domina
9) Kita

14%
18%
9%
16%
5%
6%
6%
25%
1%

Dauguma respondentų pageidauja gauti rūmų rengiamą naujienlaiškį bei Enter-
prise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo) elektroninį naujienlaikraš-
tį. Tai rodo narių domėjimąsi rūmų, kitų narių veikla bei pasiekimais, taip pat atviru-
mą inovacijoms bei naujoms galimybėms verslo sektoriuje.

Informacinius leidinius pageidauja gauti: Procentai
1) Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo) 
elektroninis  naujienlaikraštis 
2) „Rūmų naujienlaiškis“

60%

75%
Įmonės, tapusios rūmų narėmis, gali reklamuotis rūmų  laikraštyje, interneto sve-

tainėje  arba rūmų patalpose. Daugiausiai savo įmonės reklamą įmonės pageidauja 
matyti svetainėje www.chamber.lt – 53 proc., taip pat kas mėnesį leidžiamame lai-
kraštyje „Rūmų žinios“ – 51 proc. Reklamai rūmų patalpose pritartų 36 proc. narių.

Savo įmonės reklamą pageidauja matyti: Atsakymai „taip“
1) „Rūmų žiniose“ 
2) Interneto svetainėje www. chamber.lt 
3) Rūmų patalpose  

51%
53%
36%

Taip pat palaikymo sulaukė rūmų bendruomenės tarpusavio lojalumo sistema  
„Narys – nariui“, veikianti jau šeštus metus. Jos esmę sudaro nuolaidos, taikomos 
kitoms organizacijoms  narėms – įmonėms ir jų darbuotojams. Programą palaikė 40 
proc. apklausos dalyvių.

Viena iš populiariausių rūmų paslaugų yra seminarai bei įvairūs mokymai. Nario 
anketose bandyta išsiaiškinti, kokios temos labiausiai domina ir yra aktualiausios. 
Respondentai  aktyviai domisi beveik visomis, tačiau ypatingo dėmesio sulaukė fi-
nansų valdymo sritis, taip pat mokesčiai, apskaita bei verslo ir viešojo  sektoriaus 
vadyba. Nariai dar norėtų  mokymų  teisės, projektų, rinkodaros, užsienio valstybių 
rinkos galimybių,  biuro administravimo klausimais.

Kauno PPA rūmų nariai aktyviai dalyvauja verslo bendruomenės renginiuose. 
Nuolat vyksta rūmų bendruomenės, specialistų bei verslo vadovų klubų renginiai tiek 
svarbiomis diskusinėmis, tiek laisvesnėmis temomis. Atlikus  narių apklausą paaiš-
kėjo, kad aktyviausiai nariai lankosi rūmų klube – 22 proc., taip pat Verslo vadovų 
klube – 18 proc. bei verslo informacinėse popietėse – 69 proc. Mėgstami bei  lankomi 
ir kiti, tam tikrų profesijų žmones jungiantys  klubai: Personalo vadovų  – 9 proc., 
Finansininkų – 10 proc., Verslo moterų tinklo – 9 proc..

Susitikimai su valdžios ir savivaldos atstovais sulaukė 15 proc. respondentų dė-
mesio. 

Vykdant narių nuomonės analizę, svarbiausia buvo išsiaiškinti, kokiomis paslau-
gomis iš visų teikiamų nariai daugiausiai naudojosi 2011 m. Paaiškėjo, kad daugiau-
siai nariai lankė mokymus bei seminarus – šia paslauga pasinaudojo 32 proc. respon-
dentų, taip pat panaši dalis – 28 proc. aktyviai  dalyvavo įvairiuose rūmų rengiamuose  
renginiuose bei klubinėje veikloje. 12 proc. naudojosi verslo partnerių paieška, 10 
proc. pirko prekių kilmės sertifikatus. Mažiausiai kreiptasi dėl „Force Majeure“ pa-
žymų bei dokumentų autentiškumo tvirtinimo.

Narių poreikiai: keisti verslo aplinką, bendrauti ir įgyti žinių

Atstovavimas interesams

Regioniniu lygmeniu 
38%

Nacionaliniu lygmeniu 
36%

 ES lygmeniu
26%

Mokymai, Seminarai

 

Verslo ir viešojo 
sektoriaus vadyba       

11%  
Mokesčiai, apskaita

12%  

Finansų valdymas
13%  

Teisė (darbo, 
komercinė)                                

11%  
Personalo vadyba                              

12%  
Biuro administravimas  

8%  

Projektai, jų  
administravimas

 11%

Marketingas  
11%  

Užsienio valstybių  
rinkos galimybių pristatymai

11%

 

Verslo bendruomenės renginiai

 

Rūmų klubas
22%

Personalo vadovų
klubas      

9%

Finansininkų klubas         
10%Verslo informacinės

popietės (VIP)
15% 

Susitikimai su valdžios 
ir savivaldos atstovais 

15%

Verslo moterų tinklas
(VMT) 

9% 

Verslo vadovų klubas
18% 

Kita  
2%

 

Paslaugos, kuriomis nariai naudojosi 2011 metais

Prekių kilmės serti�katai
10% 

„Force majeure“ 
pažyma

1% 

Mokymai, seminarai
 32%

Renginiai, klubinė veikla
28%

Verslo partnerių 
paieška

12%  

Brūkšniniai kodai
7% 

Užmegzti verslo 
kontaktai

6%

Kita  
1%  Dokumentų 

autentiškumo tvirtinimai 
0

Nukelta į 5 psl.
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Audronė Jankuvienė

Kovo 12 d. užsienio reikalų minis-
tras Audronius Ažubalis Kauno preky-
bos, pramonės ir amatų rūmuose susitiko 
su verslo bendruomene. Ministrą lydėjo 
ministerijos  Išorinių ekonominių san-
tykių departamento direktorė Rasa Ado-
maitienė, ministro patarėja Živilė Dam-
brauskaitė, atstovė spaudai Margarita 
Butkienė ir kt.

Rūmų prezidentas Benjaminas Že-
maitis, pristatydamas svečią, priminė, kad 
kelios biografijos eilutės ministrą sieja 
su rūmų sistema, o tarptautiniuose santy-
kiuose verslas yra svarbus įrankis.

„Užsienio reikalų ministerijos veikla 
apima ne tik diplomatiją, bet ir sprendžia-
ma nemažai verslui svarbių klausimų, 
esame ne tik užsienio reikalų, bet ir užsie-
nio prekybos ministerija. Tarptautiniai įsi-
pareigojimai, bendradarbiavimo sutartys, 
muitai ir tarifai, dvigubo apmokestinimo 
išvengimo sutartys, sankcijos – visose 
šiose srityse yra svarbus verslo intere-
sas“, – pabrėžė A. Ažubalis. 

Ministras apibūdino, kokios aktuali-
jos šiandien gali būti reikšmingos verslui 
santykiuose su Ukraina, Baltarusija, Ru-
sija. A. Ažubalis pasidžiaugė ir padėko-
jo verslui už tai, kad net 66 proc. pernai 
rekordinio eksporto sudaro lietuviškos 
kilmės produktai, o jų didžioji dalis yra 
pagrindinių gamybos šakų produkcija. 

Rūmų tarybos narys Zigmantas Dar-
gevičius teiravosi ministro dėl vietinio eis-
mo per sieną režimo su Baltarusija ir Rusi-
ja, ryšių su Kinija. „Kas pirmasis Europoje 
pritrauks Kinijos turistus, tas neabejotinai 
laimės“, – pridūrė viešbučių ir turizmo 
sektoriui atstovaujantis Z. Dargevičius.  

Ministras pabrėžė, kad Lietuva yra 
pasirengusi toliau tęsti derybas su Rusi-

Užsienio reikalų ministras A. Ažubalis: tarptautinėje 
plotmėje svarbus ir verslo interesas

ja dėl vietinio eismo per sieną režimo su 
Kaliningrado sritimi, laikydamasi Šenge-
no reikalavimų, o supaprastinto pasienio 
judėjimui su Baltarusija Lietuva jau pasi-
rengusi, tereikia, kad Baltarusijos institu-
cijos informuotų apie savo pasirengimą. 
Ministro teigimu, svarbu suprasti, kad vie-
tinio eismo per sieną režimas yra skirtas 
pasienio teritorijų gyventojų poreikiams. 
Sprendžiant šiuos klausimus, svarbu ne-
pamiršti, kad Lietuva priklauso Šengeno 
erdvei. Dėl konkrečių žingsnių plėtojant 
turizmo ryšius su Kinija ministras pažadė-
jo tęsti darbus. Užsienio reikalų ministro 
vizito Kinijoje 2011 m. gegužės mėnesį 
metu buvo užmegzti kontaktai su Kini-
jos nacionalinės turizmo administracijos 
atstovais vadovais, perduotas Susitarimo 
memorandumo dėl bendradarbiavimo tu-
rizmo srityje projektas. Po minėto vizito 
Lietuvos ambasadoje Pekine išduodamų 
vizų turizmui skaičius per metus išaugo 
dvigubai, Lietuvos rekreacinėmis galimy-
bėmis susidomėjo ir kontraktus su Lietu-
vos turizmo firmomis pasirašė stambiau-
sios Kinijos turizmo kompanijos, 2012 m. 
planuojančios į Lietuvą atvežti jau apie 
kelis tūkstančius turistų. 

Atsakydamas į Kauno PPA rūmų pre-
zidento B. Žemaičio klausimą apie Lietu-
vos įvaizdį pasaulyje, ministras A. Ažu-
balis informavo, kad šiuo metu atlikta 
Lietuvos ambasadų užsienyje apklausa 
siekiant nustatyti, kokiame kontekste mi-
nima Lietuva, kaip ji įvardijama konkre-
čioje šalyje. Apibendrinus duomenis bus 
sprendžiama, ką daryti, kokių veiksmų 
imtis formuojant nuomonę apie Lietuvą.  
Ministras pasidžiaugė, kad per sunkmetį 
nė viena ambasada nebuvo uždaryta, nors 
taupyti teko smarkiai. 

UAB „Kautra“ generalinis direkto-
rius Linas Skardžiukas domėjosi Lietuvos 

„Kauno regionas turi didžiulį potencialą. Patogioje vietoje įsikūręs ir išplėtota 
infrastruktūra pasižymintis regionas suteikia puikias galimybes Lietuvos bei užsienio 

pirmininkavimu ES, būsimais renginiais, 
paslaugų pirkimu. Ministras pabrėžė, kad 
teks organizuoti 260 darbo grupių veiklą, 
nes didžiausia atsakomybė pirmininkavi-
mo metu tenka būtent teisėkūros procesui. 
Per 5 mėnesius Lietuvoje įvyks apie 190 

įmonėms plėtoti savo verslą“, – kovo 15 d. vykusio susitikimo su Kinijos Heilogjiang 
provincijos delegacija metu pažymėjo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų pre-
zidentas Benjaminas Žemaitis. Kreipdamasis į delegacijos svečius, rūmų prezidentas 
palinkėjo atvirų diskusijų būsimiems projektams bei glaudesnio, intensyvesnio ir vai-
singesnio bendravimo ateityje, ypač plėtojant verslą įvairiuose pramonės sektoriuose.   

Heilogjiang provincijos delegacijos svečius su Kauno regiono ekonomikos galimy-
bėmis supažindino rūmų Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė Rita Baidokaitė, o Kauno 
miesto investicinius projektus pristatė Kauno miesto savivaldybės administracijos Plė-
tros programų ir investicijų skyriaus vedėjas Vygintas Grinis.

Susitikime dalyvavusios Lietuvos įmonės turėjo turėjo išskirtinę galimybę susipa-
žinti su Heilogjiang provincijos verslo tendencijomis ir galimybėmis, kurias pristatė 
Heilogjiang provincijos prekybos departamento narys Fu Yuanfeng bei Europos – Kini-
jos verslininkų klubo vykdantysis direktorius Lu Dong. 

Vienas iš Kaune viešėjusios delegacijos tikslų buvo pristatyti birželio mėnesį Har-
bine (Heilogjiang provincijos sostinėje) vyksiančią 23-ąją tarptautinę ekonomikos ir 
prekybos mugę (http://en.ichtf.com/czzn/11.php ) bei pakviesti Lietuvos įmones daly-
vauti joje, taip pat prie šios mugės organizuojamame Europos – Kinijos verslo kontaktų 
renginyje (2012 m. birželio 18-20 d.)

Po oficialiosios renginio dalies ir pranešimų vyko Lietuvos ir Kinijos įmonių susiti-
kimai. Kontaktų renginyje dalyvavo 5 Lietuvos įmonės: UAB „Granex“, UAB „Laren-
ta“, „Lietuvos vėjo elektrinių asociacija“, UAB „ SC Trading“, UAB „Soloservis“ bei 
6 Kinijos įmonės: „BEIDAHUANG GROUP“, „HEILONGJIANG BEIDAHUANG 
AGRICULTURE HOLDING CO. LTD“, „HEILONGJIANG BEIDAHUANG RICE 
INDUSTRY GROUP CO. LTD“, „HEILONGJIANG YANGLIN GREASE GROUP“, 
„HUANENG NEW ENERGY INDUSTRY HOLDING CO. LTD“, „QIER MACHINE 
TOOL GROUP CO. LTD“. Iš viso įvyko 12 susitikimų.

RŽ inf.

Kinijos Heilogjiang provincijos 
delegacijos vizitas 

Kinijos ir Kauno valdžios atstovų bei verslininkų susitikimas savivaldybėje

Rūmų prezidentas B. Žemaitis ir užsienio reikalų ministras A. Ažubalis, kiti susitikimo dalyviai

renginių. Ministras pabrėžė tiesioginio 
susisiekimo su Briuseliu svarbą. „Rei-
kėtų dviejų reisų Vilnius-Briuselis per 
dieną“, – sakė jis. Taip pat jis pažymėjo, 
kad verslui bus skelbiami konkursai pas-
laugoms pirkti.
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Kovo 14 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Benjaminas Že-
maitis ir Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė Rita Baidokaitė priėmė Jungtinės Karalys-
tės nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių Lietuvoje David John Hunt bei Prekybos ir 
investicijų skyriaus vyriausiąją rinkos patarėją Ringailę Savičienę.

Susitikimo metu ambasadoriui buvo pristatyti Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai, Kauno regiono ekonomikos raida istoriniame kontekste, Kauno miesto investi-
cinis potencialas bei projektai, galintys turėti įtakos investiciniam Kauno patrauklumui, 
verslo sektoriai su neišnaudotu potencialu. Akcentuotas Kauno regiono išskirtinis vai-
dmuo užmezgant ir ateityje plėtojant dvišalius verslo santykius. 

Ambasadorius pabrėžė, kad vienas iš šio  vizito tikslų – bendros tarpinstitucinės 
veiklos ir sąveikos gerinimas holistiniu požiūriu, bendradarbiavimas padedant vystyti 
tiek Jungtinės Karalystės, tiek Lietuvos įmonių veiklą, ypač skatinant eksportą ir in-
vesticinius projektus. Ambasadorius domėjosi, su kokiomis problemomis dažniausiai 
susiduria verslininkai ir kaip yra skatinamas verslas.  

„Turime labai daug bendra ir veikiame  panašiose srityse. Esu nustebintas dėl Kau-

Jungtinės Karalystės 
ambasadorių nustebino 
Kauno potencialas

Ambasadorius David John Hunt (dešinėje) domėjosi verslo problemomis

no regiono investicinio potencialo, galite didžiuotis ypač kvalifikuota darbo jėga“, – 
pabrėžė ambasadorius.      

Tai pirmasis JK nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Lietuvoje David John 
Hunt vizitas Kaune.

RŽ inf.

Edmundas Cylikas,
Kauno PPA rūmų tarptautinių ryšių 
vadybininkas

Švedai ieško partnerių Lietuvoje
Kovo 22 d. Kaune lankėsi Švedijos 

įmonės „Horreds Möbel AB“ atstovai. Ši 
įmonė jau 75 metus gamina biuro baldus 
ir tiekia juos Skandinavijos šalių klien-
tams. 

Norėdami sėkmingiau konkuruoti su 
kitais baldų gamintojais,  švedų verslinin-

Pirmieji verslo kontaktai – per rūmus
kai ieško verslo partnerių Estijoje, Latvi-
joje ir Lietuvoje. 

Enterprise Europe Network, veikian-
tis Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmuose, organizavo įmonės atstovų vizi-
tus įmonėse UAB  „Idėjų parkas“ ir UAB 
„Steila“ bei susitikimą su „MB Grupės“ 
atstovais. 

Susitikimų metu buvo aptartos ben-
dradarbiavimo galimybės, apžiūrėtos 
gamybinės patalpos, gaminių kokybė. 
Švedijos įmonė pateiks ją dominančių 

gaminių iš laminuotos drožlių plokštės 
ir metalo brėžinius. Lietuvos įmonės pa-
rengs savo pasiūlymus ir jau tęs derybas 
individualiai. 

Zaporožės rūmų atstovų vizitas
Kovo 23 d. rūmuose lankėsi Zaporo-

žės prekybos ir pramonės rūmų prezidento 
patarėjas ekonomikos klausimais Vladislav 
Alexandrovich Krylov ir „Alpha-Star Ltd.“ 
direktoriaus pavaduotojas Alexei Stoya-
novsky. Ši įmonė yra Radviliškio mašinų 

gamyklos atstovė Ukrainoje ir itin domisi 
šiaudų granulių gamybos įranga ir katilais, 
skirtais jų deginimui bei šilumos gamybai.

 Ukrainos atstovai lankėsi AB „Ume-
ga“ ir kitose įmonėse, kuriose jau veikia 
šiaudų granulių gamybos įrenginiai ir 
šiaudų granulėmis kūrenami katilai. Sve-
čiai turėjo galimybę pamatyti, kaip veikia 
Lietuvoje pagaminta įranga. Juos visiškai 
tenkina šiaudų granulių kokybė, gamybos 
našumas ir įrangos patikimumas. Pasak 
svečių, reikia tik paskatinti Zaporožės sri-
ties žemės ūkio bendroves ir kitas įmones 
kooperuotis ir įtikinti valdžios atstovus, 
kad daugiau dėmesio ir paramos skirtų 
biokuro gamybai ir panaudojimui.

Švedijos baldų gamintojai bendravo su įmonės „Steila“ atstovais Ukrainiečių susitikimo rūmuose akimirka

Anketų analizė atskleidė, kad  didžioji dalis rūmų narių aktyviai dalyvauja rūmų 
veikloje, domisi naujovėmis, verslo informacija, bendrauja su kitais nariais, plėtoja 
ryšius užsienyje, mokosi, kelia darbuotojų kvalifikaciją. 

Be to, nariai noriai dalyvauja rūmų rengiamuose klubiniuose renginiuose, ku-
riuose nagrinėjamos ne tik verslui svarbios temos, bet ir bendraujama neoficialioje 
aplinkoje, keičiamasi patirtimi bei  mezgasi  nauji verslo ryšiai. 

Įmonės naudojasi galimybėmis užmegzti verslo kontaktus užsienyje, ieško partne-
rių. Tikslinga plėsti  profesionalų klubų narių skaičių, skatinti naudotis duomenų bazė-
mis, informacija, naudinga narių verslui, partnerių paieška, platinti verslo pasiūlymus.

Rūmų nariai siekia žinių, kvalifikacijos kėlimo, diskutuoti ir dalintis patirtimi. 

Analizė parodė, kad rūmai turi tobulinti paklausiausių paslaugų – mokymų, seminarų, 
klubinių renginių teikimą rūmų nariams tenkinant kuo didesnės dalies narių poreikus. 
Taip pat reikėtų aktyviau teikti mažiausiai paklausias – verslo partnerių paieškos ir 
verslo kontaktų užmezgimo paslaugas.

Dalyvavimas gerinant verslo aplinką sudomino 60 proc. dalyvavusių apklausoje. 
Rūmai turi galimybių padirbėti šia kryptimi. Neseniai įsteigta Verslo taryba – tam  
tinkamas įrankis. 

Ateityje reguliariai teiksime anketas rūmų nariams, kuriomis sieksime  pažanges-
nio, efektyvesnio grįžtamojo ryšio, aiškinsimės prioritetinius narių lūkesčius.

Narių poreikiai: keisti verslo aplinką, bendrauti ir įgyti žinių
Atkelta iš 3 psl.
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Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terijoje pasirašyta sutartis dėl projekto 
„Darbdavių ir darbuotojų socialinės par-
tnerystės gebėjimų ugdymas ir  kolekty-
vinių darbo santykių tobulinimas Kauno 
ir Marijampolės apskrityse“ finansavimo 
ir vykdymo. 

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų pateikta paraiška laimėjo konkursą 
pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų programos 1 prioriteto 
„Kokybiškas užimtumas ir socialinė ap-
rėptis“ VP1-1.1-SADM-02-K priemonę 
„Socialinio dialogo skatinimas“.

Projekto tikslas – skatinti socialinio 
dialogo plėtrą Kauno ir Marijampolės 
apskrityse. Planuojama vykdyti socialinio 
dialogo dalyvių mokymus, organizuoti 
partnerystės principų diegimo skatinimo 
akcijas, konferencijas, apskrituosius sta-
lus, skatinti steigti darbuotojų saugos ir 
sveikatos komitetus bei parengti metodinę 
ir informacinę medžiagą. 

Maža profesinių sąjungų plėtra tarp 
darbuotojų, darbo ginčų sprendimo prak-
tikos nebuvimas bei nepakankamas vals-

LR Seime vyko tarptautinė konferen-
cija, kurioje už socialiai atsakingą verslą 
ir investicijas į žmogų „Gausos žuvies“ 
apdovanojimu pagerbti net šeši Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariai. 
Tai Onos Čirvinskienės mokymo centras, 
Kauno socialinių paslaugų ir statybos 
verslo darbuotojų profesinio rengimo 
centras, UAB „Interjero elementai“, „KG 
Group“, UAB „Acorus Calamus“, UAB 
„SDG grupė“. 

Renginyje diskutuota apie socialios 
rinkos ekonomikos perspektyvas Lietuvo-
je bei ekonomines ir politines šalies gaires. 
Renginio organizatoriai – Konrado Ade-
nauerio fondas, Lietuvos socialios rinkos 
plėtros institutas ir internetinis dienraštis 
Bernardinai.lt.

„Dėl savo tvarumo sociali rinkos 
ekonomika finansinės krizės sąlygomis 
pasitvirtino kaip veiksmingas ekonomi-
kos modelis. Pokario Vokietijoje Konrado 
Adenauerio ir jo vyriausybės ūkio minis-
tro Liudviko Erhardo pasakytas teiginys, 
kad „valstybė turi kištis kuo mažiau, bet 
tiek, kiek būtina“ ir šiandien neprarado 
savo aktualumo“, – teigė Konrado Ade-
nauerio fondo vadovas Latvijoje ir Lietu-
voje Andreas M. Klein. Jo teigimu, nors 
krizė euro zonos valstybėse dar nesibaigė, 
didžiausia Europos Sąjungos valstybė Vo-
kietija palyginti neblogai laikėsi ir laikosi 

Apdovanoti už socialinę 
atsakomybę

Pasirašoma sutartis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje „Gausos žuvies“ apdovanojimai laureatų rankose

per ekonominį sunkmetį, nes socialiniai 
partneriai pastaraisiais metais susitarė dėl 
nuosaikaus pobūdžio kolektyvinių darbo 
sutarčių ir lankstaus darbo laiko modelio.

Seimo narys Paulius Saudargas pa-
brėžė, kad šiandieniniame finansinių kri-
zių kontekste turime atsigręžti į pamati-
nius ekonomikos principus ir suvokti, kad 
sociali rinka yra tiesiausias kelias atremti 
pasaulį krečiančius finansinius iššūkius. 
„Galbūt sunkmetis kaip tik yra tinka-
miausias laikas imtis stabilios ir socialios 
rinkos ekonomikos pagrindų kūrimo, nes 
ekonominės gerovės sąlygomis politinės 
valios ką nors keisti dažnai pritrūksta. Tu-
rime semtis patirties iš kitų valstybių, jau 
anksčiau praėjusių demokratinės brandos 
etapą, ir diskutuoti ne tik tarpusavyje, bet 
į talką kviestis ir užsienio ekspertus. Ši 
konferencija buvo puiki proga dar kartą 
apie tai prabilti ekspertų ir politikų lūpo-
mis“, – teigė P. Saudargas.

Konferencijoje „Socialinė rinkos eko-
nomika – atsakymas į pasaulinę finansinę 
ir ekonominę krizę“ sėkminga patirtimi 
kuriant socialios rinkos ekonomiką dalijo-
si pranešėjai iš Vokietijos. Apie socialinių 
partnerių vaidmenį skatinant ekonomikos 
augimą ir socialinę sanglaudą diskutavo 
Seimo, Vyriausybės, Lietuvos profesinių 
sąjungų bei verslo atstovai.

 RŽ inf.
  

Skatins socialinį dialogą 
įmonėse

tybės vaidmuo sprendžiant socialinio 
dialogo problemas kuria darbdavių ir dar-
buotojų nepasitikėjimą, formuoja nepa-
lankų požiūrį į darbuotojų organizacijas 
bei sunkina kolektyvinius santykius. To 
rezultatas – maža kolektyvinių sutarčių 
plėtra įmonėse, darbuotojų nepakanka-
mos žinios apie jų pareigas ir teises, nusi-
žengimai darbo kodekso nuostatoms.

Atlikus pirminę įmonių apklausą pa-
aiškėjo, kad 4 iš 5 įmonių, kuriose nėra 
kolektyvinių sutarčių, nežino apie darbo 
kodekso nuostatų, kurias galima taikyti 
tik įmonėje esant kolektyvinei sutarčiai, 
taikymą. Atlikus antrinę apklausą ir su-
pažindinus su galimomis sankcijomis, 
paaiškėjo, kad 85 proc. įmonių norėtų pa-
sirašyti kolektyvinę sutartį, tik šiai sąlygai 
įvykdyti trūksta žinių.

Projekto metu planuojama apmokyti 
852 asmenis iš 10 organizacijų (Kauno 
PPA rūmų narių), pasirašyti 8 kolektyvi-
nes sutartis, 1 teritorinę kolektyvinę sutar-
tį, įsteigti 5 saugos ir sveikatos komitetus. 

RŽ inf.
 

Nuo 2005 metų Europos Komisija rengia „Europos verslininkystės skatinimo apdo-
vanojimų“ konkursą, kuriame įvertinamos sėkmingiausios verslumo ir verslininkystės 
iniciatyvos Europoje, siekiant išplėsti verslumo sampratą, skatinti palankių verslo sąly-
gų kūrimo politiką ir įkvėpti būsimus verslininkus.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija skelbia 2012 metų Europos verslininkystės 
skatinimo apdovanojimų nacionalinę atranką ir kviečia teikti paraiškas, kuriose turi būti 
pristatytos pažangiausios šalyje (regione) įgyvendintos (ar įgyvendinamos) verslą ska-
tinančios iniciatyvos. Centrinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos bei kiti juridi-
niai asmenys, vykdantys viešojo ir privataus sektorių partnerystės iniciatyvas, gali teikti 
paraiškas vienai iš šių nominacijų: 

1. Verslumo dvasios skatinimas (angl. Promoting the Entrepreneurial Spirit).
2. Investicijos į įgūdžius (angl. Investing in skills).
3. Verslo aplinkos gerinimas (angl. Improving the business enviroment).
4. Verslo tarptautinės plėtros skatinimas (angl. Supporting the internationalisation 

of business).
5. Atsakingas verslas (angl. Responsible and inclusive entrepreneurship).

Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimai
Viešojo ir privataus sektorių partnerystės iniciatyvas realizuojantis projektas turi 

būti įgyvendintas ar įgyvendinamas mažiausiai dvejus metus. Centrinės valdžios insti-
tucijos gali teikti paraiškas tik apdovanojimui už verslumo dvasios skatinimą ir apdo-
vanojimui už verslo tarptautinės plėtros rėmimą. 

Geriausi du Lietuvos projektai iš skirtingų nominacijų bus apdovanoti kaip Nacio-
nalinės atrankos nugalėtojai Ūkio ministerijos organizuojamame „Verslo dienos“ ren-
ginyje spalio mėnesį, pakviesti dalyvauti apdovanojimų įteikimo ceremonijoje Kipre, 
taip pat pristatyti nepriklausomai Europos lygmeniu sudarytai vertinimo komisijai, kuri 
atrinks geriausius projektus kiekvienoje iš penkių kategorijų visos Europos Sąjungos 
mastu, taip pat skirs ir specialų vertinimo komisijos prizą. Šie laimėtojai bus paskelbti 
per apdovanojimų ceremoniją lapkričio mėnesį Kipre. Vykdant visuomenės informavi-
mo kampaniją, informacija apie nominuotus pretendentus bus viešinama tiek Lietuvoje, 
tiek ir kitose Europos Sąjungos šalyse. 

Paraiškas prašoma pateikti iki 2012 m. gegužės 21 d. el. paštu raminta.kru-
likauskiene@ukmin.lt ir paštu adresu: LR Ūkio ministerija, Gedimino per. 38/2, LT-
01104 Vilnius (Ramintai Krulikauskienei). 
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Projektas DIDĖJA įgauna pagreitį ir kviečia visuomenę susipažinti su pirmaisiais 
dizaino konkurso nugalėtojų ir baldų pramonės gamintojų darbais, kurie buvo ekspo-
nuojami Kauno bei Vilniaus baldų parodų metu, o toliau keliauja ir į užsienio šalis. 

Dar praėjusių metų kovo mėnesį VšĮ „Interjero erdvė“ ir dizaino studija „ALL de-
sign“, projekto DIDĖJA iniciatoriai, pakvietė jaunuosius dizainerius (iki 35 metų) akty-
viai dalyvauti dizaino idėjų konkurse, kurio tikslas – sukurti ergonomiškus, stilingus bei 
gamintojams priimtinus, nesudėtingai bei nebrangiai pagaminamus objektus – baldus, 
šviestuvus, neįprastų medžiagų funkcionalias konstrukcijas bei smulkesnius gaminius, 
pvz. krepšius nešiojamam kompiuteriui. 

„Nors Lietuvos baldų pramonė sparčiai auga, aukštosios mokyklos kasmet parengia 
daug dizaino specialistų, tačiau Lietuvos industrija nepasižymi plačiu dizaino produktų 
asortimentu. Viena pagrindinių tokios situacijos problemų yra kūrėjų ir gamintojų ko-
munikacijos stoka“, – teigia DIDĖJA projekto iniciatoriai.

 Šiuo unikaliu projektu siekiama ne tik skatinti kurti jaunus dizainerius, bet ir iš-
naudoti Lietuvos kūrybinį potencialą, padėti jauniems, perspektyviems talentams rasti 
kelią tiek pas Lietuvos vartotoją, tiek pas gamintoją, įgyti praktinių žinių. Gamybos ir 
kūrybos sintezė – esminiai kūrybinės industrijos akcentai, o potencialus tokio bendra-
darbiavimo rezultatas – racionalus produktas. 

Projekto partneriai, žinomi pramonės gamintojai taip pat gauna galimybę plėtoti 
dialogą su jaunais dizaineriais, įvertinti jų kūrybinius gebėjimus, pasisemti naujų idėjų 
bei kartu bendroje komandoje sukurtus ir pagamintus gaminius pristatyti tiek Lietuvos, 
tiek užsienio rinkose. 

Žinoma, esant efektyviam kūrėjų ir gamintojų bendradarbiavimui, laimi ir vartotojai, 
gaunantys paprastą, ergonomišką ir stilingą produktą, sukurtą ir pagamintą Lietuvoje. 

DIDĖJA pristato jaunųjų 
dizainerių ir gamintojų 
sukurtą kolekciją

Pirmasis projekto etapas – dizaino idėjų  konkursas, kurio užduotys dizaineriams 
buvo formuluojamos remiantis partnerių – gamintojų poreikiais, jų apibrėžtomis už-
duotimis ir turima gamybos baze. Iš pateiktų konkursui eskizų gamintojų bei profesi-
onalių dizainerių komisija išrinko darbus, kurių laukė tolesnis etapas – gamybos įgy-
vendinimas. 

Šiuo metu pagaminti 5 produktai – kolekcija DIDĖJA, kuri eksponuota Kaune, 
parodoje „Namų pasaulis 2012“, o vėliau keliavo į Vilnių, didžiausią Lietuvos baldų 
pramonės parodą „Baldai 2012“. 

Nespėjusieji apsilankyti šiose parodose turės galimybę kolekciją pamatyti ir kituose 
Lietuvos miestuose vyksiančiose parodose, interjero salonuose, taip pat įvairiose vie-
šose vietose bei miestų švenčių metu. Išsamesnę informaciją apie kolekcijos DIDĖJA 
eksponavimo vietas galima rasti projekto tinklapyje www.dideja.lt.

Tačiau šis etapas projekte – ne paskutinis. Labiausiai pavykusius gaminius bus 
siekiama tiražuoti, o vienas išrinktas projektas, labiausiai atitinkantis elektroninės ko-
mercijos kriterijus, turės galimybę patekti į elektroninės komercijos projektą, kuriuo 
bus siekiama šį gaminį pristatyti ir platinti ne tik Lietuvos, bet ir užsienio rinkose, taip 
suteikiant galimybę autoriui garsinti savo vardą. 

RŽ inf.

Kaune veikiančios kavinės nuo balandžio 15 d. iki šių metų pabaigos bus atleistos 
nuo vietinės rinkliavos už leidimą prekiauti. Tokį  sprendimą  priėmė Kauno miesto 
taryba.

„Ši lengvata jau yra tapusi gražia tradicija, kuria norime vėl paskatinti verslininkus 
aktyviai dalyvauti miesto gyvenime. Atleidimas nuo rinkliavos skatins smulkųjį ir vi-
dutinį verslą, o šis kurs patrauklesnį miesto veidą, pritraukiantį daugiau turistų”, – teigė 
miesto meras Andrius Kupčinskas.

Šiuo metu pagal galiojančias Vietinės rinkliavos už leidimus prekiauti ar teikti pas-
laugas viešosiose vietose nuostatas, asmenys už lauko kavinių 1 kv. m per mėnesį turėtų 
mokėti po 4 Lt.

„Nuo tada, kai pradėtos taikyti mokestinės lengvatos lauko kavinėms, jų plėtra yra 
akivaizdi. Lauko kavinių tinklas per šiuos metus gerokai išsiplėtė. Dažnai minimos tik 
centre esančios lauko kavinės, tačiau noriu atkreipti dėmesį, jog ši lengvata galioja vi-
soms mieste veikiančios lauko kavinėms”, – teigė Kauno miesto savivaldybės Licenci-
jų ir paslaugų skyriaus vedėja Rasa Palevičienė.

Tokios mokestinės lengvatos Kaune buvo taikomos kasmet nuo 2009 metų. Lauko 
kavinių savininkai pagal turimas galimybes prisideda prie miesto centro gaivinimo bei 
patrauklesnio veido kūrimo.

Licencijų ir paslaugų skyriaus duomenimis, pritaikius mokesčių lengvatas 2009 m. – 
2011 m. verslininkai sutaupė daugiau nei 120 tūkst. Lt. Specialistų skaičiavimais, šįmet 
ši lengvata verslininkams leis sutaupyti apie 40 tūkst. Lt.

RŽ inf.

Balandžio 5 d. Kauno miesto taryba pritarė sprendimui skelbti viešą Lampėdžių kem-
pingo nuomos konkursą. Startinė nuomos kaina – 345 litai, nuomos trukmė – 10 metų.

Pasak miesto mero Andriaus Kupčinsko, dėl žemesnės pradinės nuomos kainos šis 
objektas turėtų tapti patrauklesniu galimiems privatiems operatoriams.

Po diskusijų miesto tarybos nariai sutarė prailginti ir nuomos laiką – vietoj sprendimo 
projekte numatytų penkerių metų, Lampėdžių kempingas bus nuomojamas dvigubai 
ilgesniam laikui.

Viešojo konkurso laimėtojas, sudaręs nekilnojamojo turto nuomos sutartį su savival-
dybe, įsipareigos per trejus metus į kempingo infrastruktūrą investuoti ne mažiau kaip 
200 tūkst. litų, kasmet investuojant bent 65 tūkst. litų.

Įgyvendinus ES struktūrinių fondų lėšomis finansuotą projektą, kauniečių pamėgtoje 
poilsio vietoje iškilo trys kempingo ir du paplūdimio pastatai. Poilsiautojų poreikiams 
įrengti dušai, tualetai, persirengimo kambariai, kavinė, poilsio inventoriaus nuomos 
punktas, įrengtas medicinos punktas.

Kempingo ir paplūdimio teritorija pritaikyta ir neįgaliesiems. Specialiai jiems nuties-
tas takas nuo žvyro paplūdimio veda į viršutinę terasą. Kempinge įrengtos krepšinio, 
lauko teniso ir paplūdimio tinklinio aikštelės. Poilsiavietės teritorijoje nutiesti pėsčiųjų 
ir dviračių takai, suformuotos aikštelės palapinėms bei automobiliams statyti. Kempin-
go aikštelėje vienu metu galės apsistoti iki 12 kemperių.

Atsižvelgdama į įsipareigojimus ES lėšas administruojančioms institucijoms, Kauno 
miesto savivaldybės administracija planuoja viešo konkurso būdu išnuomoti kempingo ir 
paplūdimio teritorijoje esančius pastatus, aikšteles ir įrenginius privačiam operatoriui.

RŽ inf.

Lauko kavinės atleistos nuo vietinės rinkliavos Lampėdžių kempingo nuomos konkursas



Nr. 560   |   kaUNo prekyBos, pramoNĖs ir amatų rūmų žiNios

8

Laima Borovaja,
Vilkijos žemės ūkio mokyklos meto-
dininkė 

Daugelyje Europos šalių verslumo 
ugdymas bent iš dalies įtrauktas į nacio-
nalines profesinio mokymo programas. 
Tačiau programų intensyvumas ir jų 
veiksmingumas gerokai skiriasi. 

Europos Komisija kartu su nacionali-
nių valdžios institucijų paskirtais verslu-
mo ugdymo ekspertais, remdamasi Įmo-
nių ir pramonės generalinio direktorato 
koordinuojama 2007-2013 m. Konkuren-
cingumo ir inovacijų bendrąja programa 
(Competitiveness and Innovation Frame-
workProgramme, CIP), projekto „Profe-
sinis rengimas ir verslumas“ ataskaitomis 
akcentuoja, kad ugdant verslumą profesi-
niame mokyme yra nemažai spragų, įvar-
dija jų priežastis. Tai: verslumo ugdymas 
nėra įtrauktas į visas profesinio mokymo 
sistemos dalis; ribotas moksleivių dalyva-
vimas; neveiksmingi mokymo metodai; 
nėra praktinio verslumo aspekto; nepa-
kankama mokytojų kompetencija; vers-
lumo ugdymas nesusietas su konkrečiais 

Verslumas 
profesiniame mokyme 
ir Europos darbo rinkoje

mokomaisiais dalykais ar profesijomis; 
nedalyvauja verslininkai. 

Atsižvelgiant į įvardintos problemos 
aktualumą, į tai, kad verslumo ugdymas 
gali būti itin veiksmingas pirminiame pro-
fesiniame mokyme, kai moksleiviai ren-
giasi pradėti dirbti ir savarankiškas darbas 
jiems gali būti vertinga galimybė, Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmai įsi-
jungė į Vilkijos žemės ūkio mokyklos ini-
cijuotą Leonardo da Vinci VETPRO mo-
bilumo projektą „Verslumas profesiniame 
mokyme ir Europos darbo rinkoje“ Nr. 
LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0644. Pro-
jekto eiga ir rezultatai kovo mėnesį buvo 
pristatyti Vilkijoje organizuotoje projekto 
apibendrinamojoje konferencijoje. 

2011 m. rugsėjo–gruodžio mėn. į 
vienos savaitės trukmės vizitus užsienyje 
vyko 16 Vilkijos žemės ūkio mokyklos, 
Kauno statybininkų rengimo centro, VšĮ 
Kauno paslaugų verslo darbuotojų pro-
fesinio rengimo centro, Smalininkų tech-
nologijų ir verslo mokyklos profesijos 
mokytojų, dėstančių paslaugų asmenims, 
inžinerines, verslo ir jo administravimo 
disciplinas ir profesinio mokymo specia-

listai iš Kauno prekybos pramonės ir ama-
tų rūmų, Lietuvos inovatyvių profesinio 
rengimo įstaigų asociacijos. Juos priėmė 
trys ES profesinio rengimo organizacijos: 
Ventspils Profesionālā vidusskola (Vents-
pils, Latvija), Šolski center Postojna (Pos-
tojna, Slovėnija) Polarsirkelen videre-
gående skole (Mo I Rana, Norvegija), jų 
socialiniai partneriai. 

Vizitų metu projekto dalyviai įgijo 
inovatyvių verslumo mokymo įgūdžių, 
perėmė partnerių patirtį ugdant profesi-
nius ir bendruosius mokinio gebėjimus, 
skatinančius jo kūrybiškumą ir kon-
kurencingumą ES darbo rinkoje, įgijo 
naujos tarptautinio bendradarbiavimo 
patirties, susipažino su kitose ES šalyse 
taikoma profesinių kvalifikacijų ver-
tinimo ir pripažinimo sistema, baigia-
mųjų egzaminų vykdymo tvarka. Pvz., 
Slovėnijoje gamybinių praktikų metu 
mokiniams vadovauja vienas iš įmonės 
specialistų, paskirtas praktikos vadovu. 
Praktikos metu mokiniai įdarbinami kon-
krečioje darbo vietoje. Mokiniai privalo 
išmokti toje darbo vietoje atliekamas 
visas operacijas. Gamybinės praktikos 
metu mokinys ruošiasi kvalifikaciniam 
egzaminui rengdamas ar gamindamas 
praktinės dalies darbą. Jam vadovauja 
praktikos vadovas, kuriais yra skiriami 
patys geriausi, aukščiausios kvalifikaci-
jos įmonės darbuotojai. Praktinį darbą 

kvalifikacinei komisijai mokiniai prista-
to darbo vietoje, būtinai dalyvaujant ir 
praktikos vadovui. Jeigu mokinys gamy-
binės praktikos metu gerai užsirekomen-
duoja, tai jam baigus mokyklą įmonė šį 
mokinį įdarbina. Šalies įmonės nuolatos 
bendradarbiauja su mokyklomis derinant 
ir atnaujinant profesinio mokymo pro-
gramas.

Projekto metu buvo parengtos vers-
lumo ugdymo profesinio mokymo daly-
kuose metodinės rekomendacijos, visų 
vizitų sklaidos metodinė medžiaga, kurią 
konferencijoje pristatė: Nijolė Deksnienė, 
Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo 
įstaigų asociacijos prezidentė; Andrius 
Anužis, VšĮ Kauno paslaugų verslo dar-
buotojų profesinio rengimo centro pro-
fesijos mokytojas; Stasys Zdanavičius, 
Smalininkų technologijų ir verslo moky-
klos pavaduotojas ugdymui. 

Įteikiant projekto dalyviams Europass 
mobilumo dokumentus, Kauno rajono sa-
vivaldybės tarybos narė, Vilkijos žemės 
ūkio mokyklos direktorė Dalytė Rudze-
vičienė padėkojo projekto rengėjai ir jo 
vadovei Vilkijos žemės ūkio mokyklos 
metodininkei Laimai Borovajai, pakvie-
tė renginio dalyvius ir svečius tolesniam 
aktyviam bendradarbiavimui, kūrybiškam 
naujų idėjų įgyvendinimui. 

Projektas yra finansuotas remiant Eu-
ropos Komisijai. 

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad mokesčių inspekcija, 
atsižvelgusi į visuomeninių organizacijų pageidavimus, nutarė senos formos prašymus, 
skirtus teikti 2 proc. pajamų mokesčio dalies paramą (FR0512 formos 01 versija), priimti 
ne iki balandžio pradžios, o iki deklaravimo pabaigos, t.y. gegužės 2 d. 

„Kauno AVMI rekomenduoja gyventojams elektroniniu būdu teikti naujos formos 
(FR0512 formos 02 versija) prašymą remti organizacijas ir politines partijas – teikdami 
naujos formos prašymą gyventojai gali nurodyti, kad vieną ar kitą organizaciją bei par-
tiją nori remti kelerius metus, ir parama nurodytais metais bus pervedama automatiškai. 
Tačiau įvertinusi paramos gavėjų pageidavimus, VMI nutarė iki gegužės 2 dienos priimti 
ir senos formos prašymus, nes organizacijos tokias formas jau pateikė jas remsiantiems 
mokesčių mokėtojams, kurie gali nespėti pristatyti dokumentų į VMI iki balandžio pra-
džios“, – sako Kauno AVMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Judita Stan-
kienė. 

Mokesčių administratorius pažymi, kad šiemet priimami ir nagrinėjami tik individu-
aliai gyventojo pateikti dokumentai, užpildyti VMI Elektroninio deklaravimo sistemoje, 
atnešti paties gyventojo į VMI teritorinį padalinį ar atsiųsti paštu – pluoštais pristatyti 
prašymai grąžinami juos pateikusiai organizacijai.  

VMI primena, kad kai gyventojas privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklara-
ciją, o jeigu tokios deklaracijos iki gegužės 2 d. nepateikia, jo prašymas dėl paramos 
nenagrinėjamas. 

Praėjusiais metais (už 2010 m.) beveik per 82 tūkst. Kauno apskrities gyventojų para-
mos gavėjams skyrė beveik 6,9 mln. litų.

Visą informaciją mokesčių klausimais gyventojai gali sužinoti paskambinę Mokesčių 
informacijos centro (toliau – MIC) telefonu 1882, apsilankę VMI interneto svetainėje 
www.vmi.lt arba teritorinėse mokesčių inspekcijose. VMI pažymi, kad Mokesčių infor-
macijos centro trumpuoju telefonu 1882 teikiamos konsultacijos įrašomos ir yra lygia-
vertės rašytinėms.  

Daugiau informacijos apie paramos skyrimo naujoves VMI interneto svetainėje: http://
www.vmi.lt/lt/?itemId=10826881 

Mokesčių aktualijos

Konferencijoje Vilkijos žemės ūkio mokykloje projekto dalyviams buvo įteikti Europass mobilumo dokumentai

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Profesinio rengimo skyriaus vadovė Danguolė Šidlauskienė su projekto dalyviais lankėsi 
ASPC DROBNIČ (Podskrajnik, Slovėnija) autoservise, įmonėje „Kolektor LIV d.o.“ (Postojna), kurios aktyviai bendradarbiauja 
su Šolski Center Postojna

Medžiaga atspindi tik dotacijos Gavėjo, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų 
požiūrį. Europos Komisija neatsako už medžiagos turinį bei galimą informacijos panaudojimą.
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Andrius Verbyla,
Kauno PPA rūmų kancleris

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai įgyvendina tarptautinį projektą „PRI-
SM“, projekto Nr. EEN/SPA/10/SMESENV/283469-PRISM. Projektą įgyvendins 11 
partnerių iš 10 šalių.  

Projekto trukmė: 2011/12/13 - 2013/12/12
Projekto koordinatorius: European Information Service Centre, Southampton 

(Anglija)

Projekto partneriai:
• Doğu Marmara ABİGEM (Turkija)
• Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (Estija)
• Търговско-промишлена палата - Враца (Bulgarija)
• Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Lietuva)
• VšĮ Lietuvos inovacijų centras (Lietuva)
• Hlutverk Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands (Islandija)
• Latvijas technoliskais centrs (Latvija)
• Dublin Chamber of Commerce (Airija)
• Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (Lenkija)
• Swerea SWECAST (Švedija)

Pagrindinis projekto tikslas: supažindinti mažas ir vidutines įmones, gaminančias 
statybines medžiagas, su aplinkosaugos paslaugomis ir parodyti, kokią konkrečią naudą 
jos gali gauti; padėti įmonės aplinkosaugos problemas paversti konkrečiomis galimy-
bėmis stiprinti verslą. Tai bus daroma seminaruose, mokymuose, teikiant individualias 
konsultacijas suinteresuotoms įmonėms.

Verslas gali saugoti 
aplinką

Specifinis projekto tikslas: 
• Sumažinti atliekų apimtis, susidarančias gamybos metu
• Mažinti energijos sąnaudas
• Padėti gamybos įmonėms įsidiegti aplinkai mažiau kenksmingas technologijas, 

naudoti aplinkai mažiau kenksmingas žaliavas

Pagrindinė projekto tikslinė grupė: 
• Statybinių medžiagų gamybos įmonės
• Iškasenas (žvyras, molis, nafta, klintys ir kt.) išgaunančios įmonės
Konsultacinės įmonės, asmenys, mokslo įstaigos, dirbančios aplinkosaugos srityje.

Southamptone (Anglija) vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas. Projekto ko-
ordinatorius, Hampširo prekybos rūmai detaliai pristatė, kokios atsakomybės priskiria-
mos visiems partneriams, kokių rodiklių reikės pasiekti. Hampširo prekybos rūmai daly-
vavo pirmame šios priemonės šaukime 2010-2011 m. Aptarta projekto darbo programa, 
tikslai ir numatomi rezultatai, kiekvienam projekto partneriui tenkančios atsakomybės 
ir įsipareigojimai. Susitikimo metu koordinatorius pasidalijo patirtimi, kurią sukaupė 
įgyvendindamas veiklas pagal pirmąjį šaukimą.

Projekto eigoje labai svarbus bus indėlis įmonių, kurios teikia konsultacijas aplin-
kosaugos klausimais (ISO 14001, EMAS sertifikatai, atliekų perdirbimo, energetinių 
išteklių vartojimo mažinimo srityje). Visas įmones, kurios teikia tokias paslaugas, kvie-
čiame prisijungti prie projekto.

Taip pat kviečiame prisijungti įmones, kurios gamina statybines medžiagas, išgauna 
naudingas iškasenas (žvyras, molis, nafta, klintys, dolomitas, skalda ir kt.).

Norinčius dalyvauti prašome pateikti informaciją apie įmonę ir pagrindines proble-
mas arba iššūkius aplinkosaugos srityje, kontaktinį asmenį, ir mes su Jumis susisieksime 
dėl tolimesnių veiksmų: el. paštas andrius.verbyla@chamber.lt, tel. (37) 20 12 94.

Rita Baidokaitė,
Kauno PPA rūmų Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė

Kovo 26-27 d. Helsinkyje įvyko antrasis tarptautinis Leonardo da Vinci projek-
to „ŽALIEJI TILTAI ENERGETIKOS SEKTORIUJE“ (projekto Nr. 518525 – LLP- 
2011-ES-LEONARDO-LMP) partnerių susitikimas. 

Projekto administravimą koordinuojanti Marta Palacio iš Fondo Formacion Euskadi 
(Bilbao, Ispanija) apžvelgė projekto tikslus bei pagrindinius uždavinius, supažindino su 
atliktais darbais ir ataskaitų grafikais.

Šiuo metu parengtos projekto partnerių nacionalinės ataskaitos apie atsinaujinan-
čius energijos šaltinius: bendra apžvalga ir ekonominiai rodikliai; dabartinė ekonominė 
situacija; darbo rinka; perspektyvos ir tendencijos. Susitikimo metu taip pat pristatytas 
atsinaujinančių energijos šaltinių sektoriaus procesų žemėlapis. 

Projekto eigoje įgyvendinti veiklas kiekvienam iš projekto partnerių padeda su-
formuotos nacionalinės ekspertų grupės.  Pagrindinės ekspertų funkcijos įgyvendinant 
projektą yra įvertinti tendencijų kaitą atsinaujinančiuose energijos šaltiniuose, projekto 
tarpinius ir galutinius rezultatus, identifikuoti kompetencijas, žinias ir reikalingus įgū-
džius.  

Susitikimo metu taip pat pristatyta specialiai projektui sukurta internetinė svetainė. 
Kitas projekto partnerių susitikimas įvyks Vilniuje, kur bus analizuojamos pasirink-

tos trys aktualiausios darbo veiklos sritys atsinaujinančių energijos šaltinių srityje. Vei-
klos sritys turės būti aprašytos pagal šiuos pagrindinius kriterijus: įgytų žinių, mokėjimų, 
įgūdžių, vertybinių nuostatų visuma. Remiantis analizės rezultatais  ir naudojantis Euro-
pos kvalifikacijų skaidrumo instrumentais, bus sukurtos naujos kvalifikacijos atsinauji-
nančių energijos šaltinių srityje. 

Projekto partneriai:
• Asociación de Empresarios (Ispanija)
• Asociación Cluster Industrias de Medio Ambiente de Euskadi (Ispanija)
• Instituto Vasco de Cualificaciones y Formación Profesional (Ispanija )
• Dobrich Chamber of Commerce and Industry (Bulgarija)
• Kaunas Chamber of Commerce, Industry and Crafts (Lietuva)
• Groupement D’interet Public - FCIP (Prancūzija)
• NOEMA - CMI (Suomija)

Tiesiami „žalieji tiltai“ 
energetikos sektoriuje 

Pagrindinis projekto tikslas:
• Skatinti naudotis Europos kvalifikacijų skaidrumo instrumentais (Europos kvalifi-

kacijų sistema, ECVET, Europasu), didinti įsidarbinimo galimybes, mobilumą, produk-
tyvumą  atsinaujinančios energetikos sektoriuje.

• Pagrindinė projekto tikslinė grupė: 
• Kompetentingi kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrai, veikiantys kie-

kvienoje iš projekte dalyvaujančių šalių ir visoje ES
• Atsinaujinančios energetikos išteklių srityse dirbantys darbuotojai
• Atsinaujinančios energetikos srityje veikiančios įmonės
• Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
• Konsultacinės įmonės, dirbančios žmogiškųjų išteklių srityje, mokslo institucijos 

ir kitos viešosios įstaigos 

Projekto partneriai  susitiko Helsinkyje
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KONTAKTŲ MUGĖ

KAUNO regiono įmonių kontaktų mugė
UAB ,,Baltijos polistirenas“
Gamina įvairias polistirenines pakuotes: buitinei 
technikai (šaldytuvams, televizoriams ir kt.) ir kitus 
formuotus gaminius pagal individualius kliento už-
sakymus. Ieško partnerių, užsakovų polistireninėms 
pakuotėms.
S.Lozoraičio g. 15ª, LT-53229 Garliava, Kauno raj.
Tel.: (8 37) 55 15 18 (8 656) 39 387
Faks.: (8 37) 55 10 15, 
El.paštas: v.rimaitis@balpol.lt
www.balpol.lt 

UAB „Bernelių smuklė“
„Bernelių užeiga“ džiugina savo lankytojus tradici-
niais lietuviškos virtuvės patiekalais ir tautine dva-
sia alsuojančia aplinka. Šiuo metu veikia šeši šiam 
tinklui priklausantys restoranai ir lauko smuklės. 
„Bernelių užeigai“ pirmajai Lietuvoje suteiktas ku-
linarijos paveldo fondo sertifikatas. Šis sertifikatas 
liudija, kad „Bernelių užeiga“ savo veikla (aplinka, 
svečių priėmimas, aptarnavimas, valgių paruoši-
mas) atspindi per šimtmečius sukauptą tradicinę 
patirtį, vaišių papročius ir kultūrą, tradicines valgių 
gaminimo technologijas, regionų specifiką, ir jai su-
teikiamas kulinarijos paveldo statusas.
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.eu

UAB „Betonika“
Gamina betono ir gelžbetonio gaminius. 
Naglio g. 4A, LT-52367 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 01 00
Faks.: (8 37) 40 01 11
El. paštas: info@betonika.lt
www.betonika.lt

„Bitė Lietuva“
Kokybiško mobiliojo ryšio ir greičiausio mobiliojo 
interneto šalyje operatorius. „Bitės“ salonuose vi-
sada galima rasti naujausių mobiliųjų telefonų mo-
delių, „Blackberry“ išmaniųjų telefonų ir išbandyti 
įvairias mobilių technologijų naujoves ir paslaugas. 
„Bitės“ ryšiu Lietuvoje naudojasi daugiau nei 1 
mln. vartotojų, kuriems nereikia daryti kompromiso 
tarp kainos ir kokybės.
Salonus galima rasti visoje Lietuvoje
Tel.: 1501 (tik BITĖS klientams, nemokamas), 
Tel.: (8 699) 23 230 (kitų operatorių klientams)
El. paštas: info@bite.lt 
www.bite.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 už-
dėti spaudą. Papildoma paslauga savo klientams – 
lipnių etikečių iš ruloninio lipnaus etiketinio popie-
riaus gamyba.
Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas
Buveinės adresas: Eigirgalos km., Voškonių km., 
Kauno raj.
Tel.: (8 686) 42 136 (gamybos vadovas Audrius), 
(8 698) 36 265 (direktorius Arvydas)
El. paštas: audrius@corpack.lt,arvydas@corpack.
lt, info@corpack.lt

UAB „Dent art“
Viena pirmųjų privačių odontologijos klinikų Kau-
ne. Teikia aukščiausios kokybės odontologijos 
paslaugas (vaikų ir suaugusiųjų dantų gydymas, 
estetinis plombavimas, endodontinis gydymas mi-
kroskopo pagalba), burnos higiena, burnos chirurgi-
ja, dantų implantacija. Dantų protezavimas (metalo, 
bemetale keramika, nuimamais dantų protezais). 
Skubi pagalba. Įdiegta naujausia skaitmeninė rent-
geno diagnostikos aparatūra, moderni odontologinė 
įranga. Dirba 8-20 val.
Sukilėlių pr. 102, LT-44304 Kaunas,
Tel. : (8 37) 75 15 92, (8 686) 76 249
www.odontologijakaune.lt

DnB bankas
Kviečia tapti banko klientu. Siūlo finansines kon-
sultacijas, specialias aptarnavimo sąlygas naujiems 
klientams, sprendimus naujam verslui,
paslaugas įmonių darbuotojams.
Laisvės al. 86, LT-44250 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 94 94
Faks.: (8 37) 40 94 06
www.dnbnord.lt

UAB „Doleta“
Medinių, medžio-aliuminio, aliuminio langų, lauko 
durų, žiemos sodų, medžio-stiklo bei aliuminio-sti-
klo fasadų gamyba. Automatizuota ir robotizuota 
gamyba, sudėtingiausios konstrukcijos, „pasyvia-
jam namui“ skirti gaminiai, prekybos atstovai dau-

gelyje pasaulio šalių.
Ieško partnerių įvairiose šalyse.
Vilniaus 52, LT-59422 Jieznas
Tel.: (8 319) 57 270
Faks.: (8 319) 60 501
El. paštas: export@doleta.lt
www.doleta.lt

UAB „Doletos langai“
Gaminami mediniai, medžio-aliuminio, aliuminio 
langai, žiemos sodai, stikliniai fasadai, stumdomos 
sistemos, langai „pasyviesiems“ namams. Viena mo-
derniausių įmonių Europoje. Trys ketvirtadaliai pro-
dukcijos eksportuojama į Europos ir NVS šalis, taip 
pat JAV, Izraelį ir Japoniją. Nuolat plečiama rinkos 
geografija. Ieško partnerių/atstovų įvairiose šalyse.
Vilniaus 52, LT-59422 Jieznas
Tel.: (8 319) 57 270
Faks.: (8 319) 60 501
El. paštas: export@doleta.lt
www.doleta.lt

UAB „Dovaina“
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje, prekiaujančių 
autobusų, krovininių automobilių, puspriekabių ir 
priekabų atsarginėmis dalimis. Platus turimų prekių 
asortimentas. Mūsų klientai – didžiausi Lietuvos 
bei kaimyninių šalių autobusų parkai, transporto 
įmonės, bendradarbiaujame su didžiaisiais Lietuvos 
vežėjais bei servisais.
Įmonė gamina stabdžių antdėklus bei kaladėles, tei-
kia metalo apdirbimo (valymo, dažymo) paslaugas, 
gamina metalo konstrukcijas. Pastaruoju metu di-
delis dėmesys skiriamas maisto pramonės įrenginių 
gamybai.
Dovainonys, LT-56332 Kaišiadorių raj.
Tel.: (8 346) 46 618, (8 346) 46 611
Faks.: (8 346) 46 713
Kaunas, Draugystės g. 19
Tel.: (8 37) 35 35 05
Klaipėda, Plieno g. 8
Tel./Faks.: (8 46) 38 55 04 
El. paštas: dovaina@dovaina.lt

UAB „Enerstena“ 
Energetikos ir pramonės objektų statyba, rekons-
trukcija, modernizavimas, remontas ir techninis 
aptarnavimas. Projektuoja, komplektuoja, montuo-
ja, paleidžia ir suderina įvairaus dydžio katilines, 
kūrenamas biokuru, gamtinėmis dujomis, mazutu 
ir kitu kuru. Klientai: šilumos tiekimo ir pramonės 
įmonės.
Raktažolių g. 21, LT-52181 Kaunas
Tel.: (8 37) 37 32 31
Faks.: (8 37) 45 90 56
El.paštas: info@enerstena.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 „Eura“
Ieško NT vystymo partnerio Karklytės kvartalo 
gyvenamųjų namų su taupia šiluma, autobusų/
sunkvežimių serviso su saulės elektrine ant stogo ir 
vėjo generatoriumi ir/arba greito maisto restorano/
motelio statybai ir valdymui Šilainiuose palei Via 
Baltika Vakarinį lankstą.
Kęstučio 57-4, LT-44303 Kaunas
Tel.: (8 37) 79 68 54
Faks.: (8 37) 20 84 64
El. paštas: eura@eura.lt
www.eura.lt

UAB „Frondita“
Įmonių steigimo ir perregistravimo dokumentų ren-
gimas (per 3-4 dienas), buhalterinės apskaitos tvar-
kymas, antspaudų ir spaudų užsakymų priėmimas 
(atliekama per 1 parą,reikalui esant tą pačią dieną). 
Darbo patirtis – 20 metų.
Taikos pr. 4, LT-50187 Kaunas 
Tel.: (8 37) 33 32 20
Faks.: (8 37) 33 32 03
El. paštas: admin@frondita.lt
www.frondita.lt, www.imoniusteigimas.biz, 
www.buhalterija-apskaita.lt,
www.imoniu-steigimas.lt

UAB „Galinta ir partneriai“
Grūdų bei birių maisto produktų importas ir eks-
portas, kruopų bei dribsnių gamyba, ankštinių kul-
tūrų perdirbimas, birių maisto produktų fasavimas, 
didmeninė prekyba Lietuvos ir užsienio rinkose, 
importuojamų prekių distribucija Pabaltijo šalyse, 
nekilnojamojo turto nuoma. 
Veiverių g. 51C, LT-46336 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 85 40
Faks.: (8 37) 39 02 28
El. paštas: galinta@galinta.lt
www.galinta.lt

UAB „Garlita“ 
Gamina (mezga, siuva) viršutinį ir apatinį mote-
rišką, vyrišką, vaikišką trikotažą: įvairius unifor-
minius megztinius, mokyklines uniformas, šali-
kus, kepures, pledus. Trikotažo gamybos srityje 
turi daugiau nei 30 metų darbo patirtį. Gamina 
uniforminius megztinius policijos ir muitinės pa-
reigūnams, kariuomenei pagal NATO standartus. 
Įmonei suteiktas NATO komercinis kodas. Turi 
kokybės ir aplinkosaugos sertifikatus ISO9001 ir 
ISO14001. Bendradarbiauja su Didžiosios Brita-
nijos, Švedijos, Danijos, Norvegijos, Vokietijos 
kompanijomis.
Pagirių km., Garliavos apl. sen., 
LT-53282 Kauno raj. 
Tel.: (8 37) 39 36 77
Faks.: (8 37) 39 38 93
El.paštas: garlita@garlita.lt
www.garlita.lt

UAB „Gerovė“
Viena iš didžiausių Baltijos šalyse polietileninių 
gaminių gamintojų. Turi 21 metų patirtį gaminant 
reklaminius maišelius, šiukšlių maišus, fasavimo 
maišelius, ritinius, įvairių matmenų plėvelę, eko-
logišką pakuotę. Gali įgyvendinti individualius kli-
entų projektus. Dirba Lietuvos, Rusijos ir Europos 
Sąjungos rinkose.
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas
Tel.: (8 37) 45 56 74
Faks.: (8 37) 31 28 15
El. paštas: gerove@maiseliai.lt 
www.maiseliai.lt 

UAB „Gintarinis suvenyras“
Prekiauja kūriniais iš gintaro, lino ir žalvario, taip 
pat išskirtiniais gaminiais iš medžio, odos, kerami-
kos, porceliano. Per dešimtį metų sukaupė didžiulę 
patirtį atrinkdama gamintojus ir kūrėjus, tikrindama 
gaminių kokybę, nustatydama tinkamiausią jų kai-
ną. Pirkdami tinklo parduotuvėse išsirinksite koky-
bišką, meniniu požiūriu vertingą gaminį bei gausite 
profesionalią konsultaciją.
„Gintaro-sidabro“ galerija (Vilniaus g. 14), parduo-
tuvė „Linas-medis“ (Vilniaus g. 32) salonas „Old 
Town Gifts“ (Vilniaus g. 44), dovanų ir suvenyrų 
parduotuvės (Laisvės al. 50, Vilniaus g. 32).
Vilniaus g. 32, LT-44287 Kaunas
Tel./Faks.: (8 37) 22 51 26
El. paštas: info@gintarinissuvenyras.lt
www.gintarinissuvenyras.lt, www.balticbuy.lt,
www.balticbuy.com, www.oldtowngifts.lt

UAB „Gravera“
Stiklo apdirbimo įmonė. Naujausios technologijos 
įrenginiai užtikrina nepriekaištingą gaminių tiks-
lumą ir kokybę. Įmonė pjauna, poliruoja, šlifuoja, 
gręžia, matina, grūdina, lenkia ir grūdina, emaliuo-
ja, laminuoja lakštinį stiklą. Daug eksportuoja į 
Rytų ir Vakarų Europą, Skandinaviją. Ieško naujų 
eksporto galimybių. 
Draugystės 19, LT-51230 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 77 33  
Faks.: (8 37) 33 89 02
Mob. 8 682 41 457
El.paštas: info@gravera.lt
www.glass.lt

UAB „Grenn Prints“ spaustuvė
Visos spaudos ir dizaino paslaugos (reklaminė, re-
prezentacinė spauda, firminis stilius).
Ekologiška spauda (popierius, dažai, CO2 emisijos, 
išskirtos transportuojant popierių, kompensavi-
mas). Knygų leidyba. Reklaminė (firminė) pakuotė 
(maišeliai, dėžutės, saldainių dėžutės ir popierėliai, 
šokolado popierėliai). Reklaminiai suvenyrai (žen-
kliukų, raktų pakabukų, magnetukų, atidarytuvų 
gamyba). Skaitmeninė spauda.
Europos pr. 42, LT-46367 Kaunas 
Tel.: (8 37) 29 19 49, (8 601) 01 364
Faks.: (8 37) 29 19 49
El. paštas: info@greenprints.lt
www.greenprints.lt 

UAB „Helisota“
Mi-8, Mi-17 sraigtasparnių kapitalinis remontas, 
techninis aptarnavimas ir modernizacija. Sraigtaspar-
nių atsarginių dalių tiekimas ir logistikos paslaugos.
Europos pr. 5, LT-46329 Kaunas
Tel.: (8 37) 42 16 37 
Faks.: (8 37) 42 04 20
El. paštas: helisota@helisota.lt 
www.helisota.lt

UAB „Hispack Baltic“
Plastikinių gaminių iš kokybiško bešvinio plastiko 
gamyba. Produkcija gaminama iš medžiagos, kuri 
gali sąveikauti su maistu ir yra nekenksminga. Ga-
minių asortimentą sudaro plastikinės lentynos, 
stelažai, mobilūs konteineriai, dėklai, suoleliai, 
vežimėliai, plastikiniai baldai vaikų darželiams, 
inventorius baseinų patalpoms, nestandartinės 
konstrukcijos iš plastiko ypatingiems sandėliavimo 
sprendiniams, kur keliami aukšti higienos reikala-
vimai ir kt.
Gaižiūnų g. 4, LT-50126 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 21 23; (8 67) 60 7483
Faks.: (8 37) 30 21 23
El. paštas: info@hispackbaltic.lt
www.plastikineslentynos.lt;   
www.plasticshelves.eu

„If P&C Insurance AS“
Viena didžiausių Baltijos regione ne gyvybės drau-
dimo bendrovių. Įmonėje šiuo metu dirba per 660 
žmonių, aptarnaujama apie 330 tūkst. klientų Lietu-
vos, Latvijos ir Estijos rinkose. Atsižvelgia į indivi-
dualius klientų poreikius kiekvienu gyvenimo etapu 
ir pateikia optimalų draudimo sprendimą. Gali pa-
siūlyti ir taupų, tik nuo pačių didžiausių nelaimių 
apsaugantį draudimo produktą, ir plačiausią apsau-
gą (beveik nuo visko) suteikiantį draudimą. 
Savanorių pr. 221, LT-50183 Kaunas
Tel. (8 37) 40 72 79 arba 1620
Faks.: (8 37) 32 32 89
www.if.lt  

UAB „Inalva“
Transporto-kompleksinės logistikos paslaugas tei-
kianti įmonė.
Savanorių pr. 287-367, LT-50127 Kaunas
Tel: ( 8 37) 31 16 90
Faks: ( 8 37) 31 15 74
El.paštas: info@inalva.lt
www.inalva-logistics.com

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, konsultacinė ir susiju-
si veikla (remontas ir kt.)
Tel.: (8 37) 29 18 21, (8 673) 61 155
Faks.: (8 37) 39 14 03
www.isagency.eu

VšĮ Informacijos technologijų mokymo centras
IT kvalifikacijos tobulinimas ir tęstinis mokymas, 
konsultavimas. Rengia kompiuterinės grafikos, 
kompiuterinio projektavimo, kompiuterinio raš-
tingumo kursus IT vartotojams ir profesionalams. 
Leidybos akademija – profesionalūs leidybos, tin-
klapių kūrimo ir maketavimo mokymai. Kompiu-
terijos akademija – metinė moksleivių mokykla. 
Autorizuotas Adobe mokymo centras, Pearson Vue, 
Prometric, ECDL testavimo centras, Corel moky-
mų partneris. Microsoft IT Academy programos 
narys, Autodesk KOGRA-CAD-Kaunas mokymo 
centras.
Dalyvauja rengiant ir realizuojant IT mokymų 
projektus, finansuojamus iš ES ir kitų fondų pro-
gramų.  
Kęstučio 59-32, LT-44303 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 74 60
Faks.: (8 37) 22 83 91
El. paštas; info@itmc.lt
www.itmc.lt

UAB „Informatikos ir ryšių technologijų cen-
tras“
Automatizuotų duomenų surinkimo, komercinės 
apskaitos informacinių sistemų kūrimas ir diegi-
mas. Sprendimai energetikos sektoriui: šilumos, 
vandens, elektros tiekimo įmonėms, savivaldy-
bėms, komunalinių paslaugų įmonėms, pramonėms 
įmonėms, 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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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.

Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
20120319030 Graikijos įmonė specializuojasi švarios energetikos technologijų ir paslaugų srity-

je. Siūlo tarpininkavimo ir subrangos paslaugas ES ir ne ES šalyse.
20120319026 Rumunijos įmonė verčiasi leidyba ir norėtų pirkti spausdinimo technologijas ir 

įrangą.
20120319003 Lenkijos farmacijos įmonė dirba natūralių produktų srityje. Ieško naujų prekybos 

partnerių, tiekėjų, maisto papildų ir kitų bioproduktų gamintojų Europoje, kurie 
norėtų prekiauti Lenkijos rinkoje ir kuriems reikėtų  patyrusių pardavimo specia-
listų pagalbos.

20120318001 Izraelio įmonė kuria, gamina ir prekiauja natūralia dermatologine ir kita natūralia 
kosmetika. Ieško produkcijos platintojų Europos Sąjungoje  ir siūlo platintojo pas-
laugas aukštos kokybės kosmetikos įmonėms, kurios norėtų eksportuoti produkciją 
į Izraelį.

20120316040 Ispanijos mažmeninės prekybos įmonė prekiauja biuro produktais ir siūlo platinto-
jo paslaugas gamintojams Europoje ir Kinijoje.

20120316039 Armėnijos didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonė prekiauja kompiuterine 
įranga ir mobiliaisiais telefonais. Ieško bendradarbiavimo partnerių užsienyje. Do-
mina gamintojai ir produkcijos platintojai, kurie norėtų prekiauti Armėnijos rinko-
je kompiuterine įranga ir mobiliaisiais telefonais.

20120316026 Čekijos įmonė gamina kosmetiką ir maisto papildus. Ieško stiklinių ir plastikinių  
buteliukų prabangiai kosmetikai. Taip pat ieško plastikinių dėžučių ar indelių table-
tėms/kapsulėms.

20120316022 Ispanijos didmeninės prekybos atstovas prekiauja mediena ir lentomis. Ieško buko, 
ąžuolo, pušies, faneros ir medienos drožlių plokščių.

20120316020 Lenkijos įmonė prekiauja cheminėmis medžiagomis. Ieško bendros įmonės sukūrimo 
galimybių ir frančizės partnerių, siūlo platintojo, transporto, logistikos ir saugojimo 
paslaugas gerai prižiūrimuose sandėliuose. Taip pat norėtų parduoti įmonės dalį.

20120316016  Austrijos pardavimų ir rinkodaros įmonė prekiauja greito vartojimo prekėmis 
(maisto ir ne maisto). Ieško produkcijos tiekėjų.

20120312042  Graikijos įmonė siūlo aukštos kokybės tradicinius graikų skonio produktus: alyvuo-
ges ir medų. Ieško produkcijos platintojų ir bendros įmonės sukūrimo galimybių.

20120312017  Prancūzijos įmonė gamina daviklius ir instrumentus skysčiams. Norėtų įsigyti 
įmonę Europoje, kuri dirbtų toje pačioje srityje.

20120312016  Slovakijos įmonė prekiauja ekologiškais medžio briketais, turinčiais aukštą šilu-
mingumo vertę, ir sertifikuotais ES padėklais. Ieško produkcijos platintojų.

20120309036  Turkijos įmonė gamina dažus ir dervas. Domina bendros įmonės sukūrimo ir abi-
pusio gamybinio bendradarbiavimo galimybės.

20120309030  Lenkijos įmonės specializuojasi mėsos gaminių gamyboje. Ieško produkcijos pla-
tintojų Vokietijoje, Vengrijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje ir Lietuvoje. Įmonės pro-
dukciją sudaro: kiauliena, jautiena, paukštiena ir veršiena. Taip pat gamina platų 
mėsos produktų asortimentą.

20120308012  Lenkijos baldų gamintojas ieško produkcijos platintojų ir siūlo subrangos ir abipu-
sio gamybinio bendradarbiavimo paslaugas.

20120307028  Lenkijos įmonė specializuojasi trijų tipų veiklose: drabužių didmeninėje prekybo-
je, turi dvi baldų parduotuves ir stato gyvenamuosius namus ir apartamentus. Siūlo 
tarpininkavimo paslaugas partneriams Europoje ir Kinijoje.

20120306045 Anglijos įmonė tiekia šviežius kiaušinius į parduotuves, didmenininkams ir kepy-
kloms. Siūlo platintojo paslaugas.

20120305030 Rusijos įmonė, įsikūrusi Irkutsko srityje, prekiauja vyriškais ir moteriškais rūbais, 
avalyne, tekstile, vilna ir oda. Ieško produkcijos platintojų ir frančizės galimybių.

20120305021 Švedijos rūbų siuvimo įmonė ieško audinių tiekėjų Estijoje, Lietuvoje, Latvijoje, 
Lenkijoje ir Rumunijoje. Taip pat ieško kontaktų  su siuvėjais, kurie norėtų daly-
vauti įvairiuose projektuose, siuvant moteriškus rūbus ar jų kolekcijas.

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 „ASiGA“ išskirtiniai 
baldai ir interjero detalės

Pagrindinė UAB „ASiGA“ veiklos sritis – baldų ir interjero detalių projektavi-
mas, dizainas ir gamyba. 

Įmonės dizaineriai akcentuoja bendros interjero erdvės kūrimo ir atskirų bal-
dų darnos (tinkamumo) toje erdvėje svarbą.

Gyvename apsupti spalvų įvarovės. Kaip ir gamtoje, vienos spalvos ryškios, 
kitų mes net nepastebime. Visada siekiame geriausio rezultato, renkantis me-
džiagas, kurių pagalbą sukuriame savitą stilių.

Svarbu skirti pakankamai dėmesio interjero ir baldų  fukcionalumui. Projek-
tuodami baldus pagal individualius užsakymus atsižvelgiame į būsto panaudo-
jimo galimybes, ergonomiką. Kartu mes galime  suteikti būstui naują stilių ir for-
mą. Projektuodami interjero detales ir baldus naudojame aukščiausios kokybės 
sertifikuotas medžiagas.

Matome aplinkoje esančias spalvas,  daiktus ir visada siekiame harmonijos.
Patikėkite interjero ir baldų kūrimo rūpesčius UAB „ASiGA“ dizaineriams, ku-

rie puikiai išmano savo darbą.

idėjos prasideda čia!

GeNeRAliNiS RūMŲ 20-MečiO ReNGiNiŲ RĖMĖjAS
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