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Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų viešųjų ryšių vadovė

Lietuvos marketingo asociacija nese-
niai atliko šalies miestų įvaizdžio tyrimą. 
Pagrindinė išvada verčia suabejoti papli-
tusiais stereotipais. Pasirodo, lietuviai, 
ypač mažesnius miestus, pažįsta pagal ten 
įsikūrusias gamyklas ir prekių ženklus. 
Specialistai aiškina, kad taip yra todėl, jog 
prekių ženklų atstovai save komunikuoja 
garsiau nei miestai.

Pavyzdžiui, 20 proc. apklaustųjų Aly-
taus miestą asocijuoja su alkoholiniais 
gėrimais prekiaujančia bendrove „Alita“. 
Jonavą  su bendrove „Achema“ sieja nuo 
55 iki 61 proc. žmonių. Dauguma šalies 
gyventojų (60 proc.) Mažeikius sieja su 
nafta. Utena 44 proc. respondentų asoci-
juojasi su alumi. 14 proc. šalies gyvento-
jų išgirdę Kauno pavadinimą pirmiausia 
pagalvoja apie krepšinį. Išimtimi laikoma 
nebent Klaipėda, pasižyminti vientisu ir 
stabiliu miesto įvaizdžiu.

Kaunas blaškosi ir tebeieško savo 
tapatybės. Jis ir laikinoji sostinė, ir krep-
šinio sostinė, ir besimokančio jaunimo, ir 
žalias miestas, ir pramonės bei logistikos 
centras, ir upių miestas... Galima išvar-
dyti dar aibę apibūdinimų. Kiekvienas iš 
šių teiginių atskirai yra teisingas, tačiau 
nėra visaapimantis, akcentuojantis, svar-
biausias ir ryškiausias. Banalūs bandymai 
suplakti viską ir visus nesužadina jokios 
emocijos ir nepatrauklūs niekam.

Galiausiai įvaizdis yra niekas. Realy-
bė yra viskas. Galima prikurti įmantriau-
sių formų ir šūkių, tačiau jeigu tai bus me-
las, jie nepadės. 

Miesto įvaizdžio problematikai prieš 
5 metus buvo skirtas ir forumas „Kaunas 
2007“. Verslo atstovai tada siūlė miesto 
įvaizdžio strategijai atrinkti 1 ar 2 priori-
tetus. 

Praėjusių metų pabaigoje Kaunas 
kūrė ir rinko savo prekės ženklą ir šūkį. 
Ar kas nors dar pamenate juos? 

Verslo tarybos miesto įvaizdžio eks-
pertai mano, kad įvaizdžio pagrindine 
ašimi gali tapti idėja apie Kauną – pagrin-
dinį ir didžiausią vartotojų traukos centrą 
Lietuvoje. Į jį per valandą gali suvažiuoti  
apie 1,2 milijono žmonių. Tai, ko gero, 
vienintelis bruožas, išskiriantis Kauną iš 
kitų Lietuvos miestų. Tai aktualu ir vers-
lui, investicijoms, ir kultūrai, sportui, me-
dicinai, mokslui ir t.t. 

Toks turinys – realybė. Tetrūksta pa-
trauklios formos ir emocijos?

Įvaizdis yra 
realybė

Birželio 12 d. Kaune viešėjo kelios 
dešimtys užsienyje reziduojančių Lietu-
vos diplomatų ekonomistų. Tai – viena iš 
birželio 11-13 d. Lietuvoje vykusio gar-
bės konsulų ir ekonominės diplomatijos 
atstovų metinio suvažiavimo dalių. 

Pasak gausią delegaciją mero A. Kup-
činsko vardu pasveikinusios Kauno mies-
to tarybos narės, Biudžeto ir finansų ko-
miteto pirmininkės Editos Gudišauskie-
nės, tai pirmas kartas, kai miestas sulaukia 
tokios didžiulės grupės šalies diplomatų 
ekonomistų. 

Vieno iš renginio organizatorių – Kau-
no prekybos, pramonės ir amatų rūmų – 
prezidentas Benjaminas Žemaitis pabrėžė, 
kad toks susitikimas – tai išskirtinė gali-
mybė tiesiogiai pristatyti miesto ir regiono 
pranašumus bei investicinius projektus. 

Kuo Kauno regionas yra patrauklus 
investuotojams ir kodėl verta čia investuo-
ti? Esminius regiono pranašumus ir inves-
ticinius pasiūlymus diplomatams išsamiai 
pristatė Kauno regiono plėtros tarybos pir-

Diplomatai susipažino su Kauno 
regiono investiciniais projektais

mininkas, Kauno rajono savivaldybės me-
ras Valerijus Makūnas. Tarp kitų projektų 
pirmąkart buvo oficialiai pristatyta anhi-
drito gavyba Kauno rajone. Planuojama 
per metus iškasti apie 1 mln. tonų trupinto 
anhidrito ir apie 30 tūkst. tonų blokų. An-
hidrito gavyba šioje šachtoje užsitęstų iki 
30 metų. Požeminės šachtų tipo kasyklos 
įrengimui planuojama investuoti iki 200 
mln. Lt, o pagal atliktus skaičiavimus pla-
nuojama sukurti 700 darbo vietų. 

Danijoje, Kanadoje, Kazachstane 
dirbantys diplomatai renginyje dalyvavu-
siems verslo atstovams pristatė sėkmingo 
bendradarbiavimo pavyzdžius bei negai-
lėjo praktinių patarimų apie verslo sąly-
gas ir ypatumus atskirose valstybėse. 

LR ambasadorė Kanadoje Gintė Da-
mušytė akcentavo, kad Lietuvai bus labai 
svarbi baigiama derinti mažų mokesčių ir 
aukšto gyvenimo lygio šalimi laikomos 
Kanados laisvos prekybos su ES sutar-
tis. Tikimasi, kad ji bus ratifikuota iki šių 
metų pabaigos. G. Damušytė patarė vers-
lininkams naudotis itin išsamiais informa-
cijos šaltiniais elektroninėje erdvėje, kur 
skelbiami pasiūlymai bendradarbiauti, 
įvairios verslo užklausos ir pan., taip pat 
kur kas aktyviau išnaudoti Kanados lietu-
vių potencialą ir ryšius. 

LR ambasadorius Kazachstane Rokas 
Bernotas, itin betarpiškai bendraudamas 
su auditorija, akcentavo, kad turtingasis 
Kazachstanas jaučia itin didelį technolo-
gijų badą. Labai geri politiniai Lietuvos ir 
šios valstybės santykiai, neseniai paleistas 
krovinių traukinys „Saulė“ sudaro palan-
kias sąlygas verslo ryšiams.

Nukelta į 5 psl.

LR ambasadorius Egipto Arabų Respublikoje Dainius Junevičius (kairėje) kalbasi su UAB „Nilma“ atstovais Simona Narmontai-
te ir Karoliu Tumasoniu

LR ambasados Danijoje patarėjas Saulius Kalvelis (kairėje) bendrauja su UAB „A.Žilinskio ir ko“ rinkodaros vadovu Aurelijumi 
Daškevičiumi

URM Išorinių ekonominių santykių departamento Eksporto ir investicijų skatinimo skyriaus pirmasis sekretorius Vidmantas 
Verbickas ir LR ambasados Japonijoje antroji sekretorė Asta Slavinskaitė
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Gegužės mėnesio rūmų veiklos kronika

Priemonė Veiksmas Įmonės, 
dalyviai

Verslo plėtra

„Šviesuvos“ prizas mokiniams: organizuotos trys ekskursijos į rūmų 
narių įmones („Kauno stiklas“; „Baltijos polistirenas“; „Gerovė“
Įmonių (ne narių) lankymas, informacija apie rūmų veiklą, paslaugas, 
kvietimas stoti į narius 15

Regiono plėtra. Jonavos įmonių lankymas kviečiant tapti rūmų nariais 12
Planinis rūmų narių lankymas, siekiant geriau patenkinti narių interesus 22

Konsultaciniai – 
informaciniai 
seminarai

„Naujų produktų įvedimas į rinką“ 5
„Pirkimo-pardavimo sutarčių reikšmė bei rengimo ypatumai“ 6
„Viešųjų pirkimų organizavimas” 4
Informacinis seminaras „Polistireninių pakuočių pristatymas“ 5
„Viešieji ryšiai verslo plėtrai“ 40
„Kaimo įvaizdžio strategija: priemonės ir instrumentai I“  
Marijampolės fil. 22

„Kaimo įvaizdžio strategija: priemonės ir instrumentai I“ 
Marijampolės fil. 18

Rūmų 
bendruomenė

Verslo vadovų klubas „Verslo įvaizdis Lietuvoje – kas kaltas ir ką daryti?“ 27
Finansininkų klubas su R. Vainiene „Euras: ar verta skubėti?“ 22
Personalo vadovų klubas „Manipuliavimas žmonėmis“ su O. Lapinu 23
Rūmų klubas pas narį „Interjero erdvė“ tema „Dizainas ir poilsis“  30

Finansinės kon-
sultacijos Rūmų nario „MVP sprendimai“ konsultacija rūmų nariui „Diremta“ 1

Tarptautiniai 
ryšiai

Moldovos prekybos ir pramonės rūmų viešųjų ryšių specialisčių ir 
Armėnijos plėtros agentūros viešųjų ryšių specialistės ir personalo 
vadovės vizitas 

1

Kauno LEZ valdančio belgų konsorciumo „AOI NV“ direktoriaus 
Freddy Opsomer ir Antverpeno universiteto studentų vizitas  
Vokietijos įmonės KERAMO STEINZEUG gaminamų keraminių 
vamzdžių pristatymas

5 įmonės, 
13 

dalyvių
Susitikimas su Kaliningrado prekybos ir pramonės rūmais bei Fondu 
„Viktorija“. CREATE4COMPETE projekto aptarimas  
Susitikimas su projekto „DEVAPPRENT“ partneriais Leičesteryje 
Pateikta paraiška Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų 
„Tarptautinės verslo plėtros skatinimo“ kategorijoje
Susitikimas su delegacija iš Vokietijos Bergstraße rajono
Išplatinta informacija KPPAR nariams apie Suomijos verslininkų 
delegaciją Kaune, apie verslo misiją į Tiumenę ir Jekaterinburgą, 
Kipro-Lietuvos verslo forumą

Enterprise 
Europe 
Network

Seminaras „Aktualūs darbo teisės klausimai“  105
Seminaras „Intelektualus verslas bei ženklodara“  29
Konsultacijos 3
Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas tarp Lietuvos ir Danijos 
įmonių „ICECO“ (Lietuva) ir „Food with you“ (Danija), kurie pade-
dami Kauno PPAR dalyvavo Anuga Matchmaking 2011 parodoje

1

Enterprise Europe Network žinios 1
Dalyvauta Vakarų Lietuvos verslo pasiekimų parodoje, pristatytos 
Enterprise Europe Network paslaugos 1
Paskelbti SME Paneliai 2
SME Panel dalyvavusių įmonių skaičius 3
Atsakyta į Lietuvos įmonių užklausas 4
Atsakyta į užsienio partnerių užklausas 3
Susidomėjimas Lietuvos įmonių verslo bendradarbiavimo 
pasiūlymais, kurie talpinami www.paramaverslui.eu 9

Lietuvos įmonių susidomėjimas užsienio įmonių verslo bendradarbia-
vimo pasiūlymais, kurie talpinami www.paramaverslui.eu 24

Patalpinti verslo bendradarbiavimo pasiūlymai 261

Viešieji ryšiai

„Rūmų žinios“ Nr. 561, aktualiausi straipsniai: „Vladui Lašui įteiktas 
aukščiausias verslo apdovanojimas“; „Verslas yra ne tik pinigai“, 
„Ūkio ministras pritaria verslininkų pasiūlymui pasirašyti nacionalinį 
susitarimą“, „Verslo tarybos ekspertams vadovaus patyrę vadovai“, 
„Seimo vicepirmininkas E.Tamašauskas domėjosi įmonių probl-
emomis“, „Ispanijos Karalystės ambasadoriaus vizitas“, „Kauno ir Ka-
liningrado rūmų partnerystė stiprėja“, „ Rūmų bendruomenė sveikina 
sukaktis pažyminčias įmones“. Tarp „Metų CEO“ nominantų – Jonas 
Dastikas“, „Švietimo inovacijos į Italiją ateina iš Lietuvos“ 

800 egz.

Išplatinta pranešimų spaudai apie rūmų ir rūmų narių veiklą 36
Rūmų naujienlaiškio platinimas 3 vnt.
Marijampolės televizija – tiesioginė laida/ pristatyta filialo 
įgyvendinami projektai, būsimos veiklos. 1

Dokumentų 
išdavimas

Patvirtintas tarptautinės prekybos dokumentų autentiškumas 31
Atlikta prekybos dokumentų ekspertizių ir įforminta prekių kilmės 
sertifikatų 518

Profesinio 
rengimo skyrius

ŠMM 2012 m. ministro įsakymu Nr. V-903 Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmams suteikta akreditacija (kvalifikacijoms) 165

Suderinti egzaminų grafikai, kvalifikacijos egzaminų komisijos, 
paruošti ir patvirtinti bilietai (kvalifikacijoms)  22

Sudarytos paslaugų sutartys su egzaminuotojais 45
Įvertintos profesinių mokyklų mokinių kvalifikacijos.Duomenys pagal 
gautus protokolus (mokiniais) 89
Įvertintos tęstinio mokymo programos 1
Suderintos kvalifikacijos egzaminų komisijos, paruošti ir patvirtinti 
bilietai  tęstiniame mokyme 3
Užregistruotos praktinio mokymo sutartys 19

Veiksmas Turinys Rezultatas

VšĮ „Versli Lietuva“ patarėjų 
taryba 05.04.

1. P. Lukauskas pristatė VšĮ 
2011 m. finansinio audito 
išvadas

Patvirtinta audito ataskaita

2. įmonių grupinių eksporto 
iniciatyvų I etapo rezultatai

Pritarta, kad pareiškėjams  
viešiesiems juridiniams asmenims 
nebūtų taikomas reikalavimas 
įvardinti konkrečius projekto 
dalyvius

3. ES struktūrinių fondų 
prioritetai 2014-2020 m. 
verslumo ir eksporto srityje

Nutarta klausimą aptarti kito 
posėdžio metu. P. Lukauską 
įpareigoti patarėjų tarybos nariams 
išsiųsti gaires su platesniu klausimų 
spektru

Rūmų taryba 05.08. 1. Verslo tarybos klausimai

a. Teikimas „Dėl nekilnojamojo 
turto ir žemės mokesčių Kauno 
mieste“ (pridedamas 2011 m. raštas, 
į kurį miesto taryba neatsižvelgė);
b. Dėl inovacijų ir švietimo 
ekspertų grupės vadovo ir ekspertų 
sąrašo papildymo

2. Dėl VšĮ „Technopolis“ 
veiklos (2011 m. ataskaitos, 
esama situacija ir prognozės)
3. Sprendimai dėl narystės 
(priimti / išbraukti)

Priimta – 6; 
Išbraukta – 3.

4. Susitikimas – diskusija 
su Kauno apskrities VMI 
viršininku Gintautu Muzniku

Priimtas pareiškimas bendradarbi-
auti su Kauno apskrities valstybinės 
mokesčių inspekcijos vadovybe bei 
specialistais, propaguojant skaidrų 
verslą

Švietimo mainų paramos fondo 
projektų atrankos komisijos 
posėdis

Svarstomi projektų ekspertų 
vertinimai

Buvo patvirtinti projektų ekspertų 
vertinimai

Apdovanojimų „Verslo taikos 
premija“ ceremonija Osle

Iškilmėse dalyvavo preziden-
tas B. Žemaitis ir generalinis 
direktorius V. Šileikis

Apdovanojimas įteiktas UAB „Sku-
bios siuntos“ vadovui Vladui Lašui

Paroda „Agrobalt”
Susitikimas su ŽŪ ministu 
K. Starkevičiumi, dalyvavi-
mas parodoje

Susitikimas su žemės ūkio atašė 
Maskvoje Inara Zariene

Tartasi dėl verslo įmonių 
interesų viešinimo naujose 
Rusijos regionų rinkose

Delegacija iš Hassfurt (Voki-
etija) pas rūmų narius

Priėmimas pas rūmų 
narius – Kauno statybininkų 
mokykloje ir UAB „Garliavos 
šeimos klinika“

Aptarti socialinės partnerystės 
klausimai

Verslo vadovų klubo valdybos 
susitikimas su rūmų vadovais

Aptartos klubo veiklos vystymo 
kryptys

Diskusija dėl VšĮ „Technopo-
lis“ ateities

Aptartos „Technopolio“  vystymo 
perspektyvos

Regiono plėtros darbo grupių 
pasitarimas Birštone

Regiono plėtros planui pasiūlytos 
naujos priemonės, kurios atitinka 
verslo vystymo interesus ir yra sub-
alansuotos sisteminiu požiūriu

Viešbučio IBIS atidarymas Dalyvavimas atidarymo iškilmėse
YIT 100-mečio minėjimas Įteiktas rūmų sveikinimas
„Verslo pusryčiai“ su Verslo ta-
rybos ekspertų grupių vadovais Diskusija paveldo klausimais
Regiono plėtros taryba 05.29 Tarybos 2011 m. ataskaita Patvirtinta ataskaita

Kauno regiono projektų 
aptarimas ir ES projektų 
priemonių pakeitimų tvirti-
nimas

Sveikatos mokslų universiteto 
taryba

Patvirtintos universiteto statuto 
pataisos

Verslo tarybos miesto įvaizdžio 
ir tarptautinių ryšių grupės 
posėdis 

Buvo išnagrinėtos aktualijos ir 
sudėlioti rekomenduojami spręsti 
miesto įvaizdžio prioritetai

Rūmų asociacijos prezidiumo 
posėdis (Klaipėda)

Susitikimai su Lenkijos, Latvi-
jos, Kaliningrado srities, Kinijos 
Daliano provincijos delegacijomis. 
Rūmai pasirašė jungtinės veiklos 
sutartį dėl projekto 

Marijampolės savivaldybės 
viešųjų darbų įgyvendinimo ir 
darbdavių atrankos komisijos 
posėdis

Marijampolės savivaldybės 
darbdavių atranka viešiesiems 
darbams įgyvendinti 
Marijampolės sav.

Marijampolės sav. Strateginio 
plėtros plano verslo reikalų 
komiteto posėdis

Marijampolės savivaldybėje  
verslo reikalų komiteto 
posėdis dėl vizijos formavimo 
/verslo sektorius/

Pateikti siūlymai dėl strateginių ver-
slo plėtros uždavinių formavimo

Kazlų Rūdos savivaldybės 
Strateginio veiklos plano darbo 
grupės posėdis

Susipažinta su Kazlų Rūdos 
sav. ekonomine ir socialine 
aplinka

Pateikti siūlymai plano vizijos ir 
misijos formavimui

Marijampolės teritorinė birža – 
vietinių užimtumo iniciatyvų 
projektų atrankos posėdis dėl 
naujų darbo vietų kūrimo 

Svarstyti 7 Marijampolės 
apskrities įmonių pateikti 
projektai

 Komisijos patvirtinti ir perduoti 
LDB svarstymui 3 projektai

Baigiamųjų darbų viešojo gy-
nimo komisija (Marijampolės 
kolegija) 

Verslo vadybos studijų 
programos bakalauro darbų 
viešojo gynimo komisija

Atstovavimas darbdaviams 
išoriniame studijų pro-
granos ekspertų vertinime 
(Marijampolės kolegija)

Gamybinio profilio maitinimo 
technologo studijų programos 
išorinis vertinimas

Apskrito stalo diskusija dėl 
pasienio informacijos centrų 
kūrimo

Tema „Kaip įveikti nedarbo 
problemas Marijampolės 
regione, siekiant stab-
dyti ekonominę jaunimo bei 
darbingo amžiaus žmonių 
emigraciją“

Pateikta nuomonė dėl informacijos 
centrų kūrimo tikslingumo/ interviu 
Marijampolės televizijai

Baltijos jūros regiono plėtros 
strategijos ekspertų posėdis

Aptarta programa ir planuo-
jamos priemonės. Atsakingos 
institucijos pristatė savo 
veiklas šio projekto rėmuose. 
Aptartas socialinių partnerių 
vaidmuo

Sutarta ieškoti formos, kaip 
socialinis partneris – rūmai 
galėtų prisidėti prie priemonių 
įgyvendinimo
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Verslo vadovų klubo svečias – Ilja Laurs
Audronė Jankuvienė

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmuose veikiančio Verslo vadovų klubo 
svečias buvo itin laukiamas ir įdomus pa-
šnekovas – mobiliųjų aplikacijų platinimo  
bendrovės „GetJar“ įkūrėjas ir vadovas 
Ilja Laurs. Jis pripažintas „Europos metų 
vadovu 2011“, pelnęs Pasaulio ekono-
mikos forumo „Technologijų pionieriaus 
2011“ titulą, yra laikomas vienu ryškiau-
sių ir įtakingiausių pasaulio telekomuni-
kacijų srities atstovų. Prie viso to derėtų 
pridurti – kaunietis.

Ilja Laurs prisipažino, kad šiuo metu 
viena iš jam svarbiausių misijų yra savos 
patirties ir žinių sklaida Lietuvoje.

Kokie požiūrio į verslumą skirtumai 
Lietuvoje ir Vakaruose? Ar verslininku rei-
kia gimti? Kokie pagrindiniai Jūsų sėkmės 
dėsniai? Kaip įsivaizduojate savo verslą ir 
verslo plėtrą elektroninėje erdvėje po 5-10 
metų? Šie ir kiti verslo vadovų klausimai 
Iljai Laursui tapo atviro ir nuoširdaus po-
kalbio ašimi, o vieno sėkmingiausių pa-
saulyje lietuvių atsakymai griovė daugelį 
pas mus įsigalėjusių požiūrių ir mitų.

Apie verslo tikslą
Pasak I. Laurso, Lietuvoje paplitęs 

verslininkų siekis uždirbti pelno ir gauti 
dividendų. 

Vakaruose tai jau pasenęs požiūris, 
orientuojamasi į vertės kūrimą. Pavyz-
džiui, restoranas atidaromas ne dėl to, kad 

iš jo būtų imamas pelnas, o dėl to, kad už-
auginus jo vertę, po 5 ar 10 metų jis būtų 
vertas kelių milijonų, o tada jį galima sė-
kmingai parduoti. Taigi orientuotis į ver-
tės kūrimą yra žymiai pelningiau. 

Dalis lietuvių verslą kuria, kaip sako-
ma, „iš dūšios“, siekdami saviraiškos ir 
pan. I. Laurs aiškina, kad Amerikoje pir-
miausia siekiama uždirbti pinigų, o paskui 
iš jų galima gyventi savo malonumui. 

Paplitus verslo filosofijai kurti vertę, 
net „vokelių“ problema tampa niekine, 
nes slėpti verslą šešėlyje yra paprasčiau-
siai nuostolinga. Neparodai apyvartos – 
mažini verslo vertę. 

Apie motyvaciją ir komandą
Vienas žymiausių IT verslo atstovų 

įsitikinęs, kad sėkmė yra daugelio žmonių 
grupės, t.y. komandinio darbo rezultatas. 
Tačiau verslo įkūrėjo, investuotojo, vado-
vybės ir kolektyvo motyvacija yra skir-
tinga. Pavyzdžiui, investuotojas nejaučia 
sentimentų jūsų idėjai, jam svarbi finan-
sinė grąža. Geri vadovai kainuoja labai 
brangiai, o Lietuvoje labai retai taikoma 
vadovų motyvacija akcijomis. 

Ieškant vadovų, jis siūlo keliauti į ma-
žas kompanijas. Kuo didesnė bendrovė, 
tuo tavo asmeninė įtaka ten mažesnė. O 
keturiasdešimtmečiai paprastai nori pa-
keisti pasaulį, realizuoti save.  Keli pro-
centai akcijų prie atlyginimo jiems bus 
pakankamas motyvas. „Milijono iš atlygi-
nimo nesutaupysi“, – mano I. Laurs.

Apie verslininko prigimtį
Atsakydamas į klausimą, ar verslinin-

ku gimstama, ar tampama, I. Laurs išskyrė 
vieną būtiną asmenybės bruožą – toleran-
ciją rizikai ir aukštą atsakomybės laipsnį. 
„Verslas yra ne lyderystė ir ne vadovavi-
mas. Tai yra rizika. Jeigu žmogus paniškai 
bijo rizikos ir atsakomybės už sprendimus 
ir pasekmes, jis versle jausis blogai“, – įsi-
tikinęs I. Laurs. 

Tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje pa-
klausus jaunų žmonių, kiek jų norėtų tu-
rėti savo verslą, rankų pakyla vienodai. 
Tačiau pasiteiravus, o kiek iš jų yra pasi-
ryžusių pradėti verslą, Lietuvoje du treč-
daliai iškeltų rankų nusileidžia. Kodėl? 
Nežino kaip tai daryti, neturi pinigų, bijo 
(mokesčių inspekcijos, kontrolės ir t.t.), 
stabdo neigiamas požiūris į verslininką 
kaip išnaudotoją ir pan. 

„Daugelis jaunų žmonių Lietuvo-
je netampa verslininkais, nes nėra augę 
verslo aplinkoje. Juk prancūziškai savai-
me gerai kalba tas, kuris gyvena Prancū-
zijoje, o ne tas, kuris šios kalbos stengiasi 
išmokti svetimoje aplinkoje. Vienas gal 
indų kilmės taksistas Amerikoje, turintis 
noro veikti IT sektoriuje, veždamas mane 
pusvalandį už 30 dolerių, sugebėjo iš ma-
nęs ištraukti įvairiausios informacijos ir 
patarimų, iškamantinėjo mano pusmečio 
planus ir išgavo pažadą, kad į pusę tų ke-
lionių mane veš tik jisai. Manau, kad jis 
ištraukė iš manęs naudos už kokius 300 
dolerių. O ką būtų daręs lietuvis taksis-
tas? – retoriškai paklausė I. Laurs. – Mano 
paties pasaulėžiūra kardinaliai pasikeitė, 
kai būdamas paauglys kurį laiką praleidau 
Amerikoje“. 

„GetJar“ įkūrėjas akcentavo intui-
cijos svarbą versle: „Esu bendravęs su 
dviejų panašaus lygio kompanijų vado-
vais. Išklausęs mano pasiūlymo, vienas 
iš jų išvardijo 20 argumentų „ne“, kitas – 
atvirkščiai, 20 argumentų „už“. Kodėl taip 
skiriasi jų požiūris? Šachmatuose, kur yra 
apibrėžtas figūrų kiekis, kur jų judėjimas 

yra apribotas, ir taip atsiranda begalė bū-
simų ėjimų variantų. Gyvenime neįmano-
ma numatyti visus galimus pokyčius vers-
lo aplinkoje, rinkoje, konkurentų ėjimus, 
t.y. visko pagrįsti racionaliai, todėl labai 
svarbu intuicija. Intuicija paremti verslo 
sprendimai yra daug geresni nei pagrįsti 
logika.“

Apie idėjas
Kalbėdamas apie idėjas versle, 

I. Laurs netikėtai pareiškė, kad idėja vers-
le yra niekas, svarbiausia – jos realizacija. 
„Juk skiriasi idėja nuskristi į mėnulį ir rea-
lus skrydis, – aiškino Verslo vadovų klubo 
svečias. – Ir paveikslą vertinam ne dėl to, 
kad dailininkas sugalvojo kažką nupiešti, 
o  už tai, kaip jis tai nupiešė.“

Technologijų pionierius tvirtina, kad 
realiai atsiperka 1 idėja iš 10. Po ketvirto 
ar penkto nepavykusio bandymo dažnas 
ima laikyti save nevykėliu, atsiranda ne-
pasitikėjimas savimi, o iš tikrųjų tikimybė 
sėkmei sulig kiekvienu sumanymu nuo 1 
iki 10 didėja.

Jo manymu, šiandien jau nebūtina 
išmanyti viską, būti kompetentingam vi-
sose srityse. „Ir iš vieno pranašumo gali 
išauginti didžiulę vertę. Pavyzdžiui, tylus, 
kuklus, nebendraujantis, bet puikiai išma-
nantis kompiuterių specialistas kompani-
jai gali būti ypatingai vertingas darbuoto-
jas“, – sakė „GetJar“ įkūrėjas.

Apie valdžią
„Valdžia neturi remti, skatinti, padėti 

kurti verslo. Valdiški fondai už visų mo-
kesčių mokėtojų pinigus remia tik kai ku-
riuos verslininkus. Jeigu jiems pasiseka, 
pelnas lieka verslui. O jeigu nepasiseka, 
už tai sumoka visi mokesčių mokėtojai. 
Valstybinėms institucijoms pagaliau nei 
šilta, nei šalta, ar jums pasiseks, ar ne. 
Valdžia turi tik užtikrinti sąžiningas ir vie-
nodas sąlygas veikti verslui. Viskas. Kada 
to sulauksime? Kai užaugs dvi kartos“, – 
mano I. Laurs. 

Bendrovės „GetJar“ įkūrėjas ir vadovas Ilja Laurs pasirašo rūmų svečių knygoje

Pasiklausyti „technologijų pionieriaus“ susirinko pilna salė Kauno verslininkų
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Po žiniasklaidoje išsakyto  politiko R. 
Lopatos teiginio „Vos ne visa Lietuva ne-
kenčia verslininkų ir dėl to kalti politikai“ 
(delfi.lt) rūmų Verslo vadovų klube vyko 
diskusija šia tema. Kas įskiepijo aukos 
kompleksą Lietuvoje, kai „kalti visi aplin-
kui, tik ne aš“ – kalta bloga valdžia, kaltas 
sukčius direktorius ir panašiai? Kur slypi 
to fundamentalios priežastys? 

Klubo nario, UAB „Verslo aljansas“ 
vadovo Genadijaus Laškovo nuomone, 
veikiamas vyraujančios katalikybės Lie-
tuvoje susiformavo verslui ir verslumui 
nepalankus mentalitetas, priešingai nei 
protestantiškose valstybėse.

Pamatinės dvasinės nuostatos sufor-
mavo tokius lietuvių charakterio  bruožus: 
atsargumas, konservatizmas, ištikimybė  

Verslo įvaizdis: kas kaltas ir ką daryti?

Audronė Jankuvienė

Net trys iš keturių gegužės 16 d. Vers-
lo tarybos posėdžio darbotvarkės klausi-
mų buvo susiję su kultūros paveldo pro-
blemomis.Verslo ir Savivaldybės atstovai 
tikėjosi kartu su Kultūros paveldo depar-
tamento direktore D.Varnaite aptarti tiek 
verslui, tiek plačiajai visuomenei ir miesto 
vadovams rūpimas aktualijas dėl kultūros 
paveldo, aukštybinių pastatų išdėstymo 
schemos, miesto bendrojo plano.

Nors dėl susitikimo su atsakingais 
KVAD specialistais buvo tariamasi iš 
anksto, D. Varnaitė likus porai dienų iki 
posėdžio informavo, kad neatvyks dėl 
svarbių reikalų sostinėje. 

Paskutinė teritorija „be taisyklių“?
„Gaila, kad nėra KVAD vadovės. 

Neseniai buvo patvirtintos Naujamiesčio 
ribos ir vizualinės apsaugos zonos, tačiau 
reglamento, ką, kiek ir kokiu lygmeniu 
saugom, nėra. Savivaldybė  naująsias zo-
nas derino su sąlyga ir KVAD žadėjo, kad 
nekvestionuos šioje zonoje anksčiau pa-
tvirtintų teritorijos planavimo dokumentų. 
Bet jau nebederinamas aukštybinių pasta-
tų planas“, – kalbėjo Savivaldybės Urba-
nistikos ir architektūros skyriaus vedėjas 
Nerijus Valatkevičius.

Architektas Dalius Šarakauskas be 
reglamento nubrėžtas Naujamiesčio ri-
bas, į kurias patenka Karaliaus Mindaugo 
prospektas, Nemuno sala, kita Nemuno 
pusė, pavadino teritorijos užgrobimu be 
taisyklių. Jo žodžiais, Kauno plėtra baigė-
si 1930 m., dabar viskas saugoma nesant 
aiškių reikalavimų. Architektas pateikė 
tokius duomenis: Švedijoje saugoma 300 
kultūros paveldo objektų, Lietuvoje – 22 
tūkstančiai. Ar mūsų kraštas toks išskirti-
nis? Pasak D. Šarakausko, kultūros minis-
tras A. Gelūnas davęs garbės žodį, jog tai 
paskutinė teritorija, kurios ribos patvirtin-
tos be reglamento. 

Rūmų viceprezidentas prof. M. Ron-
domanskas pasiūlė nebeverkti vienas ki-
tam, kai nedalyvauja atsakingi, sprendi-
mus galintys priimti pareigūnai, ir kviesti 
D. Varnaitę kitam posėdžiui.

Ar statysim dangoraižius?
Pristatydamas aukštybinių pastatų 

Verslo taryboje – apie paveldo problemas ir mokesčius
išdėstymo schemą, SĮ „Kauno planas“ 
architektas Evaldas Bardžiukas pateikė, 
jo požiūriu, liūdną statistiką: nuo 1970 
iki 1990 m. Kaune buvo pastatyta dau-
giau kaip 100 aukštybinių pastatų, o nuo 
1990 iki 2010 m. – tik du. Schemoje nu-
matoma, kur būtų galima statyti iki 30 
metrų aukščio pastatus, jei toks poreikis 
atsirastų. (KVAD specialistai nustatė, kad 
Naujamiestyje būtų galima statyti tik iki 
26 m aukščio statinius. N. Valatkevičius 
tai pavadino niekuo nepagrįstu „išsigal-
vojimu“.)

XXI amžiaus Kauno plėtrai brėžiamos 
perspektyvos Senamiestyje, Naujamiesty-
je („Sanito“, „Pergalės“ teritorijose, abi-
pus M. K. Čiurlionio tilto). Specialusis 
planas yra suderintas su visomis instituci-
jomis, išskyrus KVAD, nors buvo pateik-
tas dar sausio mėnesį, kai Naujamiesčio 
ribos dar nebuvo nustatytos.

SĮ „Kauno planas“ direktorius Ge-
diminas Šinkūnas, pristatydamas miesto 
bendrojo plano koncepciją, akcentavo, 
kad Kaune gyvena jau 25 proc. mažiau 
žmonių nei rengiant ankstesnį planą. To-
dėl korekcijos neišvengiamos, orientuoja-
masi į nuosaikesnės plėtros alternatyvą. 

Investicijų prioritetais laikomas Se-
namiestis, Naujamiestis, vidurinė miesto 
dalis.  Numatomi ir lokalūs centrai. Šan-
čius su medine arhitektūra, krantais UAB 
„Kautra“ generalinis direktorius Linas 
Skardžiukas palygino su Vilniaus Užupiu, 
siūlydamas panaikinti apmirusią geležin-
kelio atšaką.

Pramonės plėtrai teritorijų nenuma-
tyta, nes plotų tiesiog fiziškai tam nėra. 
Potencialiems investuotojams rekomen-
duojama kurtis Taikos pr., Draugystės g., 
Aleksote, ties vakariniu aplinkkeliu, tačiau 
praktiškai visa žemė yra privačių asmenų 
nuosavybė. Pasak N. Valatkevičiaus, Sa-
vivaldybė neturi teisės skirti teritoriją bet 
kokiai komercinei veiklai, kol neatkurtos 
nuosavybės teisės, o to dar laukia apie 
1000 pretendentų.

G. Šinkūnas Laisvės alėjos tuštėjimą 
aiškina kaip ankstesnių klaidų pasekmę: 
centre sukoncentruotas perteklinis darbo 
vietų skaičius. Jeigu čia būtų daugiau gyve-
namųjų butų, vakarais gyvybės būtų žymiai 
daugiau, išvengtume transporto kamščių ir 
automobilių stovėjimo problemų. 

Neatvyko ir antrą kartą
Birželio 6 d. Verslo tarybos nariai, įmo-

nių vadovai, architektai vėl laukė atvyks-
tančios KVAD direktorės D. Varnaitės, ta-
čiau veltui. Tas pačias problemas dėl naujų 
nubrėžtų Naujamiesčio ribų ir kt. posėdžio 
dalyviai išdėstė KVAD Kauno teritorinio 
padalinio vedėjui Svaigedui Stoškui.

Neseniai pareigas pradėjęs eiti teisi-
ninkas S. Stoškus pabrėžė, kad teisės aktai 
atbuline data negalioja, tad visi anksčiau 
patvirtinti ir į naująsias ribas patenkantys 
detalieji ar specialieji planai, aukštybinių 

pastatų išdėstymo koncepcija galioja. Jam 
užsiminus, kad Naujamiesčio reglamen-
tui patvirtinti KVAD trūksta lėšų, N. Va-
latkevičius priminė, kad miesto biudžete 
šiemet yra numatyta skirti 100 tūkstančių 
litų. Tačiau KVAD atsisako juos priimti 
dėl neva galimos savivaldybės įtakos api-
brėžiant reikalavimus. 

S. Stoškus akcentavo, kad kauniečiai 
turi patys spręsti, kokių pastatų jie nori, 
jų nuomonė turi būti reikšminga. Jis nu-
siteikęs konstruktyviam ir pozityviam 
dialogui.

tėvų tradicijoms, pasitikėjimas sveiku 
protu ir patirtimi, pasitenkinimas minima-
liu, bet visiems prieinamu pragyvenimo 
lygiu. 

Vidmantas Milius, tarptautinės audito 
bendrovės  apskaitos padalinio vadovas, 
išreiškė nuomonę, kad lietuviai verslinin-
kai yra pakankamai kūrybingi, drąsūs, iš-
radingi, ir lygindamiesi su kitų šalių vers-
lininkais neturėtų savęs nuvertinti.

UAB „SKS“ vadovas Virginijus Ja-
saitis pažvelgė į problemą iš kitos, verslo 
etikos, savęs suvokimo pusės („Jeigu vei-
das kreivas, nėra ko kaltinti veidrodžio“, 
„Kas aš esu ir kaip aš atrodau?“) ir opo-
navo, jog katalikybė Lietuvoje turėjo ne 
vien tik neigiamos įtakos verslumo raidai, 
bet ir nesugadino unikalaus, vertingo lie-

tuvio charakterio, kurį verta puoselėti.
V. Jasaitis skeptiškai įvertino pasiū-

lymus taisyti verslo įvaizdį viešųjų ry-
šių priemonėmis, nes tai esą gali būti tik 
trumpalaikė priemonė pridengti defektus, 
kuriuos reikia taisyti iš esmės.

Buvo paliesta ir vaikų bei jaunimo 
požiūrio į verslą bei verslininkus tema. 
Nors verslininkų ar verslo vadovų šei-
mose augantis dažnas vaikas ar jaunuolis 
savo ateitį sieja su verslu, didelė jaunosios 
kartos dalis norėtų dirbti valstybinės tar-
nyboje ar užsienyje.

Diskusijos metu buvo prieita išva-
dos, kad dėl galimai blogo verslininko 
įvaizdžio Lietuvoje yra atsakingi visų 
pirma patys verslininkai, dažnai nepa-
kankamai besirūpinantys formuoti abi-

pusiai naudingus, pagarba grindžiamus 
santykius tarp darbdavio ir darbuotojo. 
Buvo pažymėta, kad dažnas darbo ieš-
kantis dėl to mieliau renkasi užsienio ka-
pitalo įmonę, valstybės tarnybą ar tiesiog 
emigruoja, ieškodamas ne tik didesnio 
atlyginimo, bet ir norėdamas jaustis ger-
biamu, vertinamu už savo darbą. Todėl 
socialiai atsakingas verslas yra svarbiau-
sias ir bene veiksmingiausias lietuviš-
ko verslo įvaizdžio formavimo įrankis. 
Įmonės darbuotojų, partnerių, pagaliau 
savo valstybės gerovė – tai turi rūpėti kie-
kvienam verslininkui, siekiančiam verslo 
įvaizdžio gerinimo. Tik atsakingas požiū-
ris į aplinką, kurioje plėtojamas verslas, 
stabdys jaunimo emigraciją, pakeis visuo-
menės ir valdžios požiūrį į verslą.

RŽ inf.

Dalyviai dukart veltui laukė KVAD direktorės Dianos Varnaitės
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Rūmuose veikiantis Kauno personalo vadovų klubas gegužės mėnesio susitikimui 
pasirinko temą „Manipuliavimas žmonėmis“. Į klubo susitikimą atvyko  apie 30 klubo 
narių ir svečių. 

Temą pristatė visuomenėje gerai žinomas gydytojas psichoterapeutas Olegas Lapi-
nas. Gydytojas turi aukščiausią psichoterapeuto kategoriją, specializuojasi šeimos psi-
chologijos, NLP srityse, yra knygų „Vienas megabaitas apie meilę“, „Ten ir atgal. Vie-
nas megabaitas apie vaiką“ autorius, straipsnių žurnale „Psichologija Tau“ autorius.

Manipuliacija – lotyniškas žodis, reiškiantis cirko žanrą, pagrįstą mikliais rankų 
judesiais, artisto sugebėjimu suklaidinti žiūrovą. 

Manipuliaciją, tik skirtingais būdais, naudoja visi žmonės, norėdami gauti tai, ko 
nori. Pasak Olego Lapino, jei pažįsti savo manipuliacijas, tuomet kitais gali manipu-
liuoti lengviau. 

Buvo pristatyti 4 skirtingi manipuliavimo būdai. Kiekvieną būdą lektorius apipynė 
gyvenimiškomis istorijomis, kurias kartu su klubo dalyviais analizavo. Pasitelkus klubo 
narius, buvo inscenizuota vyro ir moters manipuliavimo vienas kitu situacija. 

Klubo dalyviai aktyviai diskutavo  ir aptarinėjo lektoriaus pateiktas situacijas, turė-
jo galimybę papasakoti  savo gyvenimiškas situacijas ir išgirsti  daktaro nuomonę tar-
pusavio santykių, vaikų auklėjimo klausimais. Aktyviausiai diskusijose dalyvavo UAB 
„Serfas“ personalo vadovė Sigita Butkienė, „Personalo sprendimų“ direktorė Neringa 
Sabeckienė, UAB „Sanveda“ vadovė Nijolė Ivančikienė.

RŽ inf.

Olegas Lapinas apie manipuliavimą žmonėmis

Gydytojas psichoterapeutas Olegas Lapinas pristatė manipuliavimo žmonėmis būdus

Rūmuose veikiantis Kauno finansininkų klubas surengė diskusiją „Euras: ar verta 
skubėti?“ 

Klube svečiavosi Lietuvos laisvosios rinkos instituto strateginių projektų vadovė, 
specialioji ekspertė Rūta Vainienė. Į susitikimą Finansininkų klubas pakvietė ir Vers-
lo vadovų klubo narius bei visus pageidaujančius.

Rūta Vainienė pristatė Laisvosios rinkos institutą, kuris jau 14 metų vykdo Lietu-
vos ekonomikos tyrimus, skirtingus nei bankai ar Statistikos departamentas. Naudo-
jama racionalių lūkesčių teorija – kartą per metus  apklausiami verslininkai, sėkmin-
gų įmonių vadovai. 

Į klausimą, koks didžiausias verslo rizikos šaltinis, 33 proc. nurodė euro proble-
mą, 29 proc. – mokesčių didinimą, 25 proc. – artėjančių rinkimų metą.

Kaip sekasi verslui, kaip sistemiškai spręsti problemas, turėtų būti nuolatinis val-
džios rūpestis. Pasak R.Vainienės, „naktinė“ mokesčių reforma, nevienalytis valdžios 
požiūris keičiant įstatymus (net tos pačios partijos lyderiai laikosi skirtingos nuomo-
nės dėl Darbo kodekso  pataisų) pozityvumo nesuteikia. Didžiausios problemos mūsų 
valstybėje – teisėkūra, nestabilumas, darbo santykiai, mokesčiai, korupcija. 

Svarstydama, ar euro zona žlugs, R.Vainienė pateikė galimus variantus: Graikija 
gali būti pašalinta, Vokietija gali pati išstoti. Visos stambesnės Europos kompanijos 
turi pasirengusios scenarijus euro zonos žlugimo atvejui. „Kad Lietuva 2007 m. neį-
sivedė euro, mums tiesiog pasisekė. O Estija įsivedė blogiausiu momentu“, – kalbėjo 
R. Vainienė. 

Klubo nariai bei svečiai aktyviai diskutavo apie mokesčius, „šešėlinę“ ekonomi-
ką.

Vydas Damalakas, UAB „Omniteksas“ pirkimų direktorius, mano, kad valdžia 
neturi valios kovoti su „šešėliu“. UAB „Romasta“ direktorius Egidijus Šileika klausė, 
ką verslas turi daryti, kad iš euro zonos žlugimo patirtų naudos? 

R. Vainienė samprotavo, kad nežinia kada tai įvyks ir ar įvyks, bei patarė negy-
venti ramiai galvojant, kad niekas nesikeis. Verta subrandinti sau kelis scenarijus. 
LLRI ekspertė įsitikinusi, kad 2014 m. euras tikrai nebus įvestas.

Diskusijoje aktyviai dalyvavo Finansininkų klubo narės Vaida Butkuvienė, Daiva 
Šlekienė, Sigita Drabužinskienė, Nijolė Gedrienė ir kiti.  

RŽ inf.

Ar verta skubėti euro link?

Finansininkų klube viešėjusi Lietuvos laisvosios rinkos instituto strateginių projektų vadovė Rūta Vainienė įsitikinusi, kad euras 
2014 m. Lietuvoje įvestas nebus

Po oficialiosios suvažiavimo dalies 
vyko neformalūs verslininkų ir diploma-
tų pokalbiai. Su diplomatais ekonomis-
tais individualiai bendravo bendrovių 
„A. Žilinskio ir ko“, „Asiga“, „Baltijos 
polistirenas“, „Interjero elementai“, „Nil-
ma“, „Omniteks“ „Soloservis“, „Kauno 
energetikos remontas“, iš viso 40 Kauno 
įmonių, vadovai.

Susitikimams pasibaigus, suvažia-
vimo dalyviai lankėsi Kauno laisvojoje 
ekonominėje zonoje. 

RŽ inf.

Diplomatai susipažino su Kauno regiono investiciniais projektais
Atkelta iš 1 psl.

LR ambasadorė Kanadoje Gintė Damušytė LR ambasadorius Kazachstane Rokas Bernotas
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Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narys UAB „MVP sprendimai“ rūmų 
nariams teikia nemokamas kvalifikuotas konsultacijas finansų valdymo klausimais. 

Finansų valdymo tikslas – maksimizuoti savininkų turtą ir didinti įmonės vertę. 
Išanalizavus esamą įmonės situaciją, galėsime pasiūlyti operatyvinius (trumpalaikius) 
bei strateginius (ilgalaikius) įmonės finansų valdymo sprendimus.

Kiekvieno mėnesio antrą bei ketvirtą antradienį nuo 13:30 Kauno PPA narius 
konsultuojame šiais klausimais:

• įmonės, įmonės padalinių veiklos efektyvumo nustatymas;
• įmonės biudžetai: parengimas, įdiegimas, monitoringas;
• įmonės pinigų srautų valdymas;

Nemokamos konsultacijos finansų valdymo klausimais
• investavimo ir mokesčių optimizavimas;
• įmonės nemokumo (įmonės mokumo rodiklių nustatymo, pagrindinių veiksmų 

analizės, nemokumo situacijų prognozės) klausimais; 
• pagalba rengiantis deryboms su bankais del naujos paskolos gavimo ar esamos 

paskolos pertvarkymo;
• verslo ir investicinių planų rengimo ypatumai.
Konsultacijos teikiamos Kauno PPA rūmų salėje (K. Donelaičio g. 8, Kaunas). Bū-

tina išankstinė registracija.
Registracija ir papildoma informacija el paštu: vera.mileikiene@chamber.lt, tel. (8 

37) 20 34 83, (8 620) 54 548.

Taip vadinosi banko „Nordea“ vy-
riausiojo ekonomisto Žygimanto Mauri-
co  pranešimas  rūmų Finansininkų klube 
apie pasaulio, Europos ir Lietuvos eko-
nomikos perspektyvas. 

„Pasaulio ekonomika spaudžia stab-
džius, tačiau JAV ir Vokietijos ekonomi-
kos varikliai tebeveikia. JAV ir Kinija  
turėtų išvengti ekonomikos nuosmukio, 
tačiau eurozona gali nutempti pasaulį  į 
recesiją“, – prognozuoja analitikas. 

Europa, kurią Ž. Mauricas vadi-
na „pasaulio ligoniu“, juda skirtingais 
greičiais: Vokietija, Švedija, Suomija, 
Austrija, Lenkija ir Lietuva yra augimo 
zonoje, o pietinės ES valstybės išlieka  
pavojingoje „raudonojoje“ zonoje. Gali-
ma džiaugtis, kad šios šalys nenutempė 
žemyn paskui save kitų ES narių, tačiau 
jei viena valties, kurioje sėdime visi kar-
tu, dalis jau po vandeniu, išsilaikyti pa-
viršiuje reikia nemažų pastangų.  Išlikęs 
politinis noras išlaikyti ES, tačiau ekono-
minių priemonių ir idėjų beveik jau nėra.  
Kai kurios šalys ir toliau tebegyvena 
„šviesesnio“ rytojaus sąskaita. 

Fundamentali Europos problema – 
konkurencingumo skirtumai, kuriems 
pašalinti reikia daug laiko (struktūrinių 

Dviejų greičių ekonomika

Gyvenantiems iš kapitalo Lietu-
va – tiesiog rojus. Europos Sąjungos 
(ES) statistikos agentūros „Eurostat” 
duomenimis, galima mokesčių našta 
kapitalui Lietuvoje buvo pati mažiau-
sia ES. Dirbantiesiems pasisekė ma-
žiau: nors gyventojų pajamų mokestis 
pas mus yra vienas mažiausių Europo-
je, tačiau bendra mokestinė našta dar-
bo jėgai toli gražu nėra mažiausia.

„Eurostat“ duomenimis, 2012 m. 
pastebimas augantis gyventojų pajamų 
mokestis tarp ES šalių. Šiuo metu di-
džiausias jis taikomas Švedijoje (56,6 
proc.), Danijoje (55,4 proc.), Belgijoje 
(53,7 proc.). Mažiausiu gyventojų pa-
jamų mokesčiu džiaugiasi bulgarai (10 
proc.) bei čekai ir lietuviai (15 proc.).

Didelė darbo jėgos kaina
„Swedbank” vyriausiasis ekonomis-

tas Nerijus Mačiulis teigė, kad atskirai 
gyventojų pajamų mokesčio įtakos gy-
ventojų vartojimui vertinti negalima, ka-
dangi pagrindinės asmenų pajamos yra 
darbo užmokestis. „Įvertinus gyventojų 
pajamų mokestį ir socialinio draudimo 
mokesčius, kuriuos moka tiek darbuoto-

Gyvenantiems iš kapitalo Lietuva – rojus
jai, tiek darbdaviai, Lietuvoje darbo ap-
mokestinimas yra vienas didžiausių ES, 
didesnis net nei Danijoje. Dėl šių didelių 
darbo mokesčių Lietuvos gyventojų per-
kamoji galia yra viena mažiausių“, – aiš-
kino specialistas.

Pašnekovas tikino, kad nors „Sodrai“ 
mokami mokesčiai vadinami įmokomis, 
šalyje jie veikia kaip mokesčiai, nes tie-
sioginės naudos už šias įmokas gyven-
tojai neturi. „Daug tikslesnis rodiklis 
įvertinti mokesčių įtaką gyventojams yra 
darbo sąnaudų mokestinė našta. Lietuvo-
je šis dydis yra daugiau nei 40 proc. Tiek 
nuo gyventojo uždarbio atitenka valsty-
bei. Vienintelė logiška kryptis turėtų būti 
darbo apmokestinimo mažinimas. Turint 
omeny, kad ir taip brutto atlyginimai yra 
maži, bet koks apmokestinimo didinimas 
lemtų didesnę šešėlinę ekonomiką“, – 
svarstė ekonomistas.

Statistiniai duomenys apie darbo 
apmokestinimą ES atskleidžia, kad di-
džiausią mokesčių pajamų dalį sudaro 
darbo apmokestinimas (beveik 50 proc.). 
2010 m. duomenimis, mažiausiai darbas 
apmokestintas buvo Maltoje (21,7 proc.) 
ir Portugalijoje (24,4 proc.), didžiausi 
mokesčiai darbui taikyti Italijoje (42,6 

proc.), Belgijoje (41 proc.) ir Prancūzi-
joje (41 proc.). Lietuvoje 2010 m. darbo 
apmokestinimas siekė 31,7 proc.

Kapitalo mokesčiai – itin kuklūs
Kol lietuviai turtino biudžetą mokes-

čiais ir įmokomis nuo darbo užmokesčio, 
kapitalo mokesčiai šalyje liko mažiausi 
palyginus su kitomis ES valstybėmis. 
2010 m. kapitalo mokesčiai Lietuvoje 
siekė 6,8 proc., tuo metu Prancūzijoje jie 
buvo 37,2 proc.

„Eurostat“ duomenimis, ES pastebi-
mas ne tik gyventojų pajamų mokesčio 
augimas, bet ir pridėtinės vertės mokes-
čio (PVM) kilimas. Šiuo metu mažiau-
sias mokestis taikomas Liuksemburge 
(15 proc.), Kipre (17 proc.), o didžiau-
sias – Vengrijoje (27 proc.) bei Danijoje 
ir Švedijoje (25 proc.).

PVM įtaka – nedidelė
N. Mačiulis aiškino, kad PVM di-

dėjimo įtaka vartotojams yra mažesnė 
nei darbo apmokestinimo. „Žinoma, visi 
didėjantys mokesčiai iškreipia vartotojų 
elgseną, nes verčia slėpti pajamas. Ta-
čiau didelis darbo apmokestinimas daro 
didesnę įtaką gyventojams nei PVM. 

Esant dideliam darbo apmokestinimui, 
gyventojas renkasi socialines išmokas, 
kompensacijas ar neoficialias pajamas 
vietoje darbo“, – kalbėjo ekspertas.

Pasak ekonomisto, progresinius mo-
kesčius turinčios šalys pastebėjo, kad pa-
siekus tam tikrą pajamų lygį, dirbantieji 
pradeda mažiau siekti kilimo karjeroje, 
nes papildomos pajamos apmokestinamos 
ir atitenka valstybei, o ne dirbančiajam.

„PVM mokestis skatina mažiau var-
toti, o darbo apmokestinimas – mažiau 
dirbti. Todėl reikėtų siekti mažesnių dar-
bo mokesčių. O dėl PVM, nors Lietuvoje 
vartojimas nuo 2008 metų nukrito, bet 
visoje ekonomikoje jis sudaro per didelę 
dalį. Lietuvoje du trečdalius bendro vi-
daus produkto (BVP) sudaro namų ūkio 
vartojimas, tuo metu Estijoje – tik pusę 
BVP“, – komentavo pašnekovas.

„Eurostat“ taip pat skelbia, kad pas-
tebima vidutinio pelno mokesčio augimo 
tendencija ES. Didžiausias pelno mokes-
tis taikomas Prancūzijoje (36,1 proc.), 
Maltoje (35 proc.) ir Belgijoje (34 proc.), 
mažiausias – Bulgarijoje ir Kipre (10 
proc.) bei Airijoje (12,5 proc.).

Pagal delfi.lt

reformų, mokestinės sistemos pokyčių ir 
kt.). Europa rekomenduoja mažinti darbo 
jėgos apmokestinimą, t.y. vadinamuosius 
ekonomikai „nedraugiškus“ mokesčius, 
o didinti „draugiškus“ – aplinkosaugos, 
nekilnojamojo turto, automobilių ir kt.). 
„Kol nebus išspręsta konkurencingumo 
problema, Europa toliau skils į dvi da-
lis“, – įsitikinęs Ž. Mauricas.

Iš ES yra atėjusios dvi geros ir viena 
bloga žinia. Gerosios – 2014-2020 m. ša-
lies žemės ūkis gaus papildomai 1 mlrd. 
eurų ir ES struktūrinė parama Lietuvai 
nebus sumažinta. Blogoji naujiena – ato-
minės elektrinės statybai pinigų daugiau 
negausime.

Pasak analitiko ir jo kolegos Jaros-
lavo Suchodskio, į finansų rinkas vėl 
ateina baimės laikotarpis. Finansų rinkos 
staigiai išsigąsta ir lėtai nurimsta. Šį kar-
tą baiminamasi dėl Ispanijos bankų sis-
temos ateities. Tai jau ketvirtasis baimės 
laikotarpis. Analitikai spėja, kad svyravi-
mai rinkose (akcijų, žaliavų, valiutų) bus 
labai dideli.

Manoma, kad 2012 m. „diržų verži-
mosi“ etapas Europoje įgaus didžiausią 
pagreitį. Investuotojų nuotaikas gerins 
pinigų spausdinimas, o „diržų veržima-

sis“ – blogins, tad rinkos išliks neramios. 
Euras ir litas turi nemažai priežasčių sil-
pnėti, doleris – stiprėti. Naftos kainos, 
pasiekusios rekordiškai aukštą lygį, ne-
sustos kilti. Bankai griežtina skolinimosi 
sąlygas.

Lietuvos ekonomikai palanku, kad 
eksporto partneriai – Skandinavija, Vo-
kietija, Rusija, Lenkija, Jungtinė Kara-
lystė  – yra stiprūs. Namų ūkių finansinė 

padėtis palengva gerėja, tačiau pajamų 
augimą suvalgo infliacija. Pramonininkai 
optimistiškiau vertina perspektyvas. Var-
totojų neišgąsdino „Snoro“ bankrotas ir 
šildymo kainų šuolis. Neblogas biudžeto 
pajamų surinkimas mažina dar vienos 
„naktinės“ mokesčių reformos tikimybę. 
Tad nors ekonomikos augimas gali lėtėti, 
recesijos Lietuva turėtų išvengti.

RŽ inf.

Žygimantas Mauricas savo įžvalgas rūmuose pristato antrą kartą
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Akcinei bendrovei „Lytagra“, vie-
nai didžiausių bendrovių Lietuvoje, birže-
lį sukanka 20 metų. Nuo 1945 m. veikusi 
įmonė 1992 m. buvo privatizuota, ir tai 
yra vienas sėkmingiausių privatizacijos 
pavyzdžių šalyje. 

Šiandien bendrovė turi 17 filialų ir 7 
antrines įmones, prekiauja juodaisiais me-
talais, vamzdžiais, statybinėmis medžia-
gomis, tvirtinimo detalėmis, spalvotais 
metalais, žemės ūkio technika, traktoriais, 
žemės ūkio technikos, traktorių, sunkveži-
mių ir automobilių atsarginėmis dalimis, 
elektros prekėmis, įrankiais bei kitomis 
ūkinėmis prekėmis. Bendrovė turi ir pri-
vatų ūkį, kuriame ūkininkauja, remdamasi 
naujomis žemdirbystės technologijomis, 
išbando parduodamą žemės ūkio techniką. 

Įmonių grupė atstovauja pasaulio 
kompanijoms: „New Holland“, „Ama-
zone“, „Krone“, „Fliegl“, „Jcb“, „Lely“, 
„Keenan“, „Jeantil“, „Caruelle“, „Ljm“, 
„Overum“, „Wolagri“ ir kt.  Įmonėje dir-
ba apie 700 žmonių, vidutinis atlyginimas 
sudaro apie 2400 Lt.  

Rūmų bendruomenė sveikina kolegas
Bendrovės vadovas ir pagrindinis 

akcininkas Adomas Balsys pabrėžia, kad 
verslo sėkmę lemia bankų pasitikėjimas 
bendrove, griežtai ir tikslingai, tik įmonės 
interesams ir plėtrai naudojamos sukaup-
tos lėšos ir geri santykiai su svarbiausiais 
partneriais – žemdirbiais.

UAB „Interjero elementai“ birželio 
mėnesį mini 5 metų sukaktį. Tai jauna, 
ambicinga bendrovė, kuri specializuojasi 
faneravimo paslaugų, baldų komponentų 
ir interjero detalių gamyboje. Prekybos 
centre „Artis“ veikiančiame salone prista-
toma Lietuvos gamintojų produkcija bei 
nestandartiniai dizaino sprendimai, pro-
jektai ir idėjos. Erdvė yra atvira kūrybinei 
veiklai ir bendradarbiavimui. 

Vienas iš bendrovės vykdomų projek-
tų – Didėja – siekia aktyvinti kūrybinių 
industrijų šaką – dizainą ir jaunųjų Lietu-
vos dizainerių bei gamintojų bendradar-
biavimą.

UAB „Ūkio banko rizikos kapitalo 
valdymas“ taip pat veikia 5 metus. Tai 
antrinė Ūkio banko įmonė, įsitvirtinusi 
Lietuvos lizingo rinkoje kaip viena pir-
maujančių mažmeninio (vartotojiško) 
lizingo bendrovių. 100 proc. jos akcijų 
valdo Ūkio bankas. Įmonė investuoja į 
perspektyvias, inovatyvias ir sparčiai au-
gančias įmones, turinčias aiškią verslo 
viziją, stiprius vadovus,  didelį norą ir po-
tencialą augti. Taip pat investuoja į įmo-
nes, susidūrusias su  laikinais sunkumais 
ir ketinančiais atgauti buvusias pozicijas 
rinkoje. 

1992 m. liepą, prieš 20 metų, savo 
veiklą pradėjo AB „ITAB Novena“, 
viena didžiausių prekybos įrangos ir bal-
dų gamybos įmonių Baltijos šalyse. Ji 
priklauso Švedijos įmonių grupei „ITAB 
Shop Concept“. Ši grupė yra viena iš di-
džiausių prekybinės įrangos gamintojų 
Europoje.

Kauno įmonė gamina prekybos įran-
gą ir specialius baldus parduotuvėms. Už-

sakovai – tai dauguma didžiųjų Lietuvos 
prekybos tinklų, įskaitant knygynus, vais-
tines, degalines. Nuo 2001 m. pradžios 
bendrovėje gaminamos produkcijos ir 
valdymo procesų kokybės kontrolė vyk-
doma pagal ISO 9001 reikalavimus. Pro-
dukcija eksportuojama į Vokietiją, Daniją, 
Švediją, Lenkiją, Rusiją, Latviją, Kazach-
staną ir kt.

Raseiniuose veikianti tekstilės siūlų 
gamintoja UAB „Danspin“ liepą pažy-
mės dešimties metų sukaktį. Tai 100 proc. 
Danijos kapitalo įmonė, sukūrusi beveik 
200 darbo vietų. Visa gamyba vyksta pa-
gal išankstinius užsakymus, pagrindinė 
produkcija – siūlai kilimų pramonei. 2006 
m. įmonė pripažinta geriausia SVV įmone 
Lietuvoje. Šiuo metu danai investuoja dar 
40 mln. Lt į naujo fabriko ir eksperimenti-
nės plėtros bei tyrimų centro statybą. Bus 
įsteigta 100 naujų darbo vietų.  

Dauguma sukaktis pažyminčių įmo-
nių ypatingų iškilmių neketina rengti, ta-
čiau džiaugiasi, kad jiems svarbias datas 
pastebi geriausios kloties jiems linkinti 
rūmų bendruomenė. 

RŽ inf.

Šįkart rūmų klubo narius į svečius 
pakvietė UAB „Interjero elementai“, 
įsikūrusi prekybos salone „Artis“. Jauki, 
laisvam bendravimui nuteikianti aplinka 
padiktavo ir susitikimo temą – dizaino 
idėjos ir sprendimai, o artėjanti vasa-
ra – gera proga pakalbėti apie  atostogų 
maršrutus.

Salone „Artis“ pristatomi įvairūs di-
zaino sprendimai tiek darbo, tiek namų 
aplinkai. Pasak bendrovės „Interjero 
elementai“ direktoriaus Giedriaus Bučo, 
darbe praleidžiame nuo 500 iki 800 tūks-
tančių savo gyvenimo valandų. Tad nuo 
to, kokia aplinka mus supa, ar skiriame 
pakankamai dėmesio ergonomikai, kaip 
jaučiamės biure ir darbo kėdėje, pri-
klauso ne tik mūsų savijauta, sveikatos 
būklė,  bet ir darbo efektyvumas. Dabar 
vyraujanti tendencija – natūralumas ir 
paprastumas. Klubo nariams buvo prista-
tyta ir itin ergonomiška kėdė, ir akustinės 

Rūmų klubo akimirkos

Klubo susitikime – apie dizainą ir poilsį
plokštės, ir naujos ekologiškos apdailos 
medžiagos.

Kad galima puikiai pailsėti ir Lie-
tuvoje, akcentavo UAB „Eura“ direkto-
rius Antanas Būda, o daugeliui neatrastų 
vietų esama ir Kaune. Bendrovė siūlo 
beveik penkias dešimtis įdomių kelionių 
maršrutų, kuriais keliaujant neteks tik ty-
soti paplūdimyje ir valgyti. Prasmingas 
ir turiningas poilsis, pasak A.Būdos, yra 
geriausias atokvėpis nuo darbo, įtampos 
ir stresų.

Rūmų prezidentas Benjaminas Že-
maitis pasveikino naujus rūmų narius: 
UAB „Optimus CRM“, UAB „Transer“, 
UAB „Doriteks“ (viešbutis Ibis Kaune), 
UAB „Efcom“. Į rūmus taip pat įstojo IĮ 
„Persian Art“ ir UAB „Universal Busi-
ness Group“.

Bendruomenės narius šįkart  vaišino 
UAB „Vynėja“ (vyno namai „Brome“).

RŽ inf.
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Kauno socialinių paslaugų ir staty-
bos verslo darbuotojų profesinis rengimo 
centras baigė įgyvendinti Leonardo da 
Vinci mobilumo projektą Nr. LLP-LdV-
IVT-2010-LT-0383 „Specialiųjų poreikių 
apdailininko profesinių įgūdžių gerinimas 
mokymosi visą gyvenimą europinių kom-
petencijų kontekste“.

Šiandieninei darbo rinkai reikalingas 
kvalifikuotas specialistas, sugebantis pri-
sitaikyti prie naujų darbo sąlygų, mokantis 
dirbti kokybiškai, sparčiai, savarankiškai, 
todėl projekto partneriai bendradarbiau-
dami siekė šių tikslų: 

1) sudaryti optimalias sąlygas profe-
siniam ir geografiniam mokinių su speci-
aliaisiais poreikiais mobilumui, skatinant 
asmeninį tobulėjimą statybos apdailos 
darbų paslaugų teikimo srityje; 

2) kelti mokinių su specialiaisiais po-
reikiais kvalifikacijas, supažindinant su 
statybos apdailininkų paslaugų teikimo 

Būsimieji apdailininkai profesinius 
įgūdžius ugdė Vokietijoje 

Siekiant sumažinti jaunimo nedarbą 
būtinos permainos ES švietimo sistemo-
se. Nacionalinių švietimo sistemų revo-
liucija padėtų spręsti didėjančio nedarbo 
lygį daugelyje ES šalių ir ypač tarp jaunų 
žmonių. ES darbo vietų kūrimo ir augimo 
strategijos centre turėtų būti profesinis 
mokymas. 

Tai buvo pagrindinė žinia, pristaty-
ta Eurochambres atstovų birželio 6 d. 
konferencijoje Europos Parlamente. Eu-
rochambres taip pat paragino politinius 
sprendimus priimančius asmenis užtikrin-
ti, kad praktikos (pameistrystės) sistemos 
ir struktūrinis profesinis mokymas atsi-
spindėtų šiuo metu vykstančiose derybose 
dėl 2014-2020 m. ES švietimo programos 
„Erasmus for All“.

Anot Eurochambres generalinio se-
kretoriaus Arnaldo Abruzzini, profesinis 
mokymas, ypač pameistrystė, yra raktas 
žmonių įsidarbinimo galimybėms didinti. 
Ne atsitiktinumas, kad tose šalyse, kuriose 

Revoliucija švietimo sistemoje
tvirtai ir struktūriškai įteisinta ir plėtojama 
pameistrystė (Austrija, Danija, Vokietija) 
jaunimo nedarbo lygis yra mažiausias vi-
soje ES.

 Eurochambres taip pat pabrėžė būti-
nybę:

• žymiai padidinti programos finansa-
vimą „Erasmus for All“;

• naudotis struktūriniais ir sanglaudos 
fondais, kurie remia veiksmingą pameis-
trystės sistemos sukūrimą visoje ES;

• skatinti didesnį judrumą tarp ES 
šalių pameistrių ir plėtoti profesinį moky-
mą, kaip patrauklią galimybę mokytis, dėl 
jo glaudžių sąsajų su dieniniu aukštuoju 
mokslu.

A. Abruzzini apibendrindamas teigė: 
„Už nacionalinę politiką išlieka atsakin-
gos valstybės narės, tačiau ES lygmens 
veiksmai gali turėti pridėtinę vertę. Indėlį 
galima įnešti skatinant mobilumą ir taip 
pat skatinti veiksmingų priemonių prista-
tymą teikiant paramą jų įgyvendinimui. 

Profesinis mokymas turi būti pagrindinis 
elementas užtikrinant augimo strategiją, 
apie kurią šiuo metu diskutuoja ES lyde-
riai.“

 Eurochambres rekomendacijos:
1. Siekti pašalinti kliūtis profesinio mo-

kymo internacionalizacijai ir skatinti moki-
nių, mokytojų ir instruktorių mobilumą.

2. Vykdyti strategiją, kuria skatina-
mas profesinis mokymas kaip perspekty-
vi, patraukli galimybė mokytis, kuri turi 
glaudžias sąsajas su dieniniu aukštuoju 
mokslu.

3. Žymiai padidinti ES švietimo pro-
gramos „Erasmus for All“ finansavimą. 

4. Esant poreikiui, nukreipti struktū-
rinių ir sanglaudos fondų naudojimą (tiek 
esamų, tiek ir numatytų 2014-2020 m. fi-
nansavimo laikotarpiui) remiant naciona-
linių pameistrystės sistemų kūrimą.

5. Projektuoti profesinio mokymo 
sistemas taip, kad skatintų jaunus žmones 
imtis verslininkystės.

6. Užtikrinti, kad profesinio mokymo 
sistemos leistų jauniems žmonėms įgyti ir 
išlaikyti tvirtus IT įgūdžius.

7. Pripažinti ir stiprinti darbdavių or-
ganizacijų vaidmenį profesinio mokymo 
politikos valdymo ir profesinio mokymo 
sistemų kūrimo srityse.

Profesinio mokymo pameistrystės sis-
temos projektavimo tema Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmai kartu su Vytau-
to Didžiojo universitetu vykdo Švietimo 
mainų paramos fondo Leonardo da Vinci 
naujovių perkėlimo projektą  „Pameis-
trystės plėtojimas Lietuvoje“ Nr. DE/10/
LLP-LdV/TOI/147320 (2010- 2012). 

Parengtos metodinės rekomendacijos 
dėl pameistrystės diegimo Lietuvoje prie-
laidų bus praktiškai išbandomos birželio 
ir liepos mėnesiais. Projekto baigiamo-
ji konferencija numatyta spalio mėnesį. 
Daugiau informacijos apie projektą – 
rūmų Profesinio rengimo skyriuje, tel.: 
(8 37) 20 66 79.

Šiandieninėje žinių ekonomikoje 
įmonės negali įgyti kompetencinio pra-
našumo daugiausia dėmesio skirdamos 
tik technologijoms ir kapitalui – idėjos, 
įgūdžiai ir gerai išsilavinusių darbuotojų 
gebėjimai tapo svarbiausiu sėkmės veiks-
niu. Siekdamos įgyti naujų žinių pagal 
įmonių poreikius ir išlikti konkurencin-
gos, įmonės privalo savo darbuotojus val-
dyti nauju būdu. 

Kas yra talentų valdymas? Tai suge-
bėjimas kvalifikuotai pritraukti, įdarbinti, 
skatinti, ugdyti ir išlaikyti darbuotojus. Ta-
lentų valdymas taip pat apima dabartinių ir 
potencialių darbuotojų įgūdžių ir naudingų 
įmonei kvalifikacijų pripažinimą siekiant 
tinkamai paskirstyti užduotis darbuoto-
jams, tuo pačiu sutaupant įmonės lėšas bei 

Talentų valdymas mažose 
ir vidutinėse įmonėse

kuriant pridėtinę vertę ir didinant konku-
rencingumą.

Daugelyje pramonės šakų žmogiškieji 
ištekliai yra vienas svarbiausių ir brangiau-
sių elementų, darančių įtaką verslo sėkmei. 
Siekiant kontroliuoti išlaidas šiai sričiai ir 
sukaupti didžiausią konkurencinį pranašu-
mą tarp kitų organizacijos šaltinių, įmonei 
reikia atkreipti dėmesį į žmogiškųjų ište-
klių valdymo procesų visumą, t.y. veiklos 
valdymą, darbuotojų planavimo įgūdžių 
valdymą, tęstinumo planavimą, naujų dar-
buotojų planavimą ir atranką.

Talentų valdymas formuoja dalį 
„žmogiškųjų išteklių valdymo“. Pagal 
tradicinį žmogiškųjų išteklių sistemos 
požiūrį žmonės ugdomi tik pagal to meto 
įmonės poreikius kompetencijoms. Šis po-

žiūris gali būti rizikingas, ypač įmonėms, 
veikiančioms sparčiai besivystančiose 
pramonės šakose, nes ilgainiui kompeten-
cijos sensta. Be to, talentų valdymas pa-
pildomą dėmesį skiria žmonių potencialo 
pajėgumų vystymui. 

Ar jūs žinote, kokius talentus turite or-
ganizacijoje, kaip jie yra naudojami  ir kiek 
daug jūs galite su jais pasiekti? Ar jūsų 
darbuotojai žino, kaip ir kur jų gebėjimai 
gali būti panaudoti siekiant įmonės tikslų, 
kokių įgūdžių ir žinių dar trūksta?

„Žmogiškųjų išteklių galia įmonių sė-
kmei“ (POWER) yra Leonardo da Vinci 
programos projektas, iš dalies finansuoja-
mas Europos Komisijos. Juo siekiama pri-
taikyti žinių ir talentų valdymo programą, 
sukurtą pagal ankstesnį Leonardo da Vinci 

programos projektą TALISMAN, ir per-
kelti ją į partnerių šalis: Slovakiją, Italiją, 
Ispaniją, Kiprą, Lietuvą, Airiją ir Graikiją. 

Tikslinė projekto grupė yra mažos ir 
vidutinio dydžio turizmo sektoriaus įmo-
nės: apgyvendinimo paslaugų teikėjai, 
kelionių agentūros, grožio centrai ir kt. 
Esanti žinių ir talentų valdymo programa 
projekto metu bus atnaujinta ir panau-
dojant IKT pritaikyta kaip savarankiško 
mokymosi sistema. 2012 m. ši sistema jau 
bus pasiūlyta projekto šalims partnerėms 
ir galės būti naudojama talentų valdymui 
turizmo sektoriuje.

Jei susidomėjote talentų valdymu savo 
įmonėje, kviečiame kreiptis į Kauno regio-
ninį inovacijų centrą: tel. (8 37) 33 30 36 
arba ic@ktc.lt

Grevesmühlen e.V. (Warenas), Wisa-
mar Bildungsgesellschaft gemeinnützige 
GmbH (Leipcigas).

Socialiniai partneriai: AB „YIT Kaus-
ta“, Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai.

Stažuotėms pasirinkta puiki vieta 
projekto tikslams realizuoti – Vokietija, 
kurioje pastatų apdailos srityje pasiekta 
puikių rezultatų. 

Dalyviai patobulino šiuos ir įgijo 
naujus profesinius įgūdžius: namo vi-
daus apdaila, stogo remonto darbai, sienų 
gramdymas, šveitimas, tinkavimas, dažy-
mas latekso ir dispersiniais dažais, darbas 
su medžiu, darbas dirbtuvėse – motyvai, 
atminties dizainas, medinių surenkamųjų 
dalių apdaila, bespalvis dizainas, atnau-
jinimas / remontas / kokybės kontrolė, 
medžio žaislų gamyba, plakatų gamyba, 
karkasų, gipso plokščių montavimas.

Projekto dalyviai  pagerino ir kalbi-

kokybe, naujomis medžiagomis ir darbo 
su jomis specifika bei technologinėmis 
naujovėmis (bendradarbiaujant su partne-
riais Vokietijoje); 

3) ugdyti mokinių su  specialiaisiais po-
reikiais gebėjimus prisitaikyti prie kintančių 
darbo rinkos poreikių, tobulinant praktinius 
įgūdžius, užsienio kalbos žinias, teorines 
žinias siejant su praktika – siekti geresnės 
profesinės adaptacijos. Bendradarbiaujant 
buvo siekiama perimti gerąją patirtį iš par-
tnerių Vokietijoje, palyginti Vokietijos ap-
dailininkų darbo specifiką su Lietuvos.

Siunčiantys partneriai: Šilutės žemės 
ūkio mokykla – 6 dalyviai, Radviliškio 
technologijų ir verslo mokymo centras – 
4 dalyviai. Pareiškėjas Kauno socialinių 
paslaugų ir statybos verslo darbuotojų 
profesinio rengimo centras – 6 dalyviai.  
Iš viso 16 dalyvių.

Priimantys partneriai: F+U Sachsen 
gGmbH (Chemnitzas), UEAZ Waren/

nius vokiečių ir anglų, bendravimo, tarp-
kultūrinius įgūdžius, domėjosi Vokietijos 
kultūra, istorija, aplankė nemažai Vokieti-
jos miestų: Berlyną, Chemnitzą, Drezde-
ną, Wareną, Leipcigą ir kitus. 

Mokiniai gavo įmonių sertifikatus, 
patvirtinančius atliktą praktiką, taip pat 
Europass mobilumo dokumentus. Mokinių 
įgytos žinios ir įgūdžiai buvo įvertinti siun-
čiančiose organizacijose. Grįžę iš stažuočių 
mokiniai yra labiau motyvuoti, tikimasi,  
stažuotė padės ateityje susirasti darbą.

Daugiau informacijos:
Ričardas Šeštokas, Kauno socialinių 

paslaugų ir statybos verslo darbuotojų pro-
fesinio rengimo centras, direktorius. Tel.: 
(8 37) 45 14 34, el. paštas: ksm@takas.lt 

Tomas Vilčinskas, Kauno socialinių 
paslaugų ir statybos verslo darbuotojų 
profesinio rengimo centras, projektų va-
dovas. Tel. (8 37) 76 90 00, el. paštas: 
projektai@ksm.lt  
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Saulius Mereckas,
VšĮ Kauno mechanikos mokyklos 
projektų vadovas 

Profesinio mokymo uždavinys – su-
formuoti praktinius besimokančiųjų įgū-
džius bei kompetencijas, kad jie galėtų 
adaptuotis prie darbo rinkos sąlygų. Įgy-
vendinant šį uždavinį keičiasi ir mokytojo 
vaidmuo. Jis turi išmokyti mokinį moky-
tis. Tačiau, kad pasiektų šį tikslą, moky-
tojas pats privalo nuolat tobulėti, gilinti 
ne tik savo profesinius gebėjimus, bet ir 
mokyti mokinius saugoti gamtą, taupyti 
materialinius ir energetinius išteklius, rū-
šiuoti atliekas, panaudoti jas kituose ga-
mybos etapuose.

2011-2012 mokslo metai VšĮ Kau-
no mechanikos mokykloje kaip niekada 
pasižymėjo įvairių įgyvendintų projektų, 
skirtų moksleivių stažuotėms ir mokytojų 
kompetencijų didinimui, gausa. Tai pro-
jektai, skirti pirminio profesinio lygmens 
mokiniams bei profesijos mokytojams ir 
kitiems specialistams. 

Jau daugelį metų Alytaus profesinio 
mokymo centras, Ukmergės technologijų 
ir verslo mokykla, VšĮ Kauno mechani-
kos mokykla ir pastaraisiais metais pri-
sijungusi Jonavos politechnikos mokykla 
yra įvairių Leonardo da Vinci programos 
projektų partneriai. 

Šių mokyklų dėka įgyvendinti pro-
jektai moksleiviams – „Darbo kultūros 
ir kompetencijų sinergija“ Nr. LLP-
LdV-IVT-2011-LT-0486; ,,Automobilių 
remonto specialybės moksleivių prakti-
nių įgūdžių tobulinimas Vokietijoje“ Nr. 
LLP-LdV-IVT-2011-LT-0519; „Elektros 
įrengimų montuotojų profesinių įgūdžių 
tobulinimas Vokietijoje“ Nr. LLP-LdV-
IVT-2011-LT-0490; „Stažuotė užsieny-
je – darbo kultūros ir kokybės pamoka“ 
Nr. LLP-LdV-IVT-2011-LT-0526. 

Trisdešimt vienas šių projektų dalyvis 
iš VšĮ Kauno mechanikos mokyklos – tai 
baigiamųjų kursų automobilių elektros 

įrengimų, automobilių kėbulų remonto, 
elektros įrengimų montavimo specialybių 
mokiniai. Stažuodamiesi nuo dviejų iki 
keturių savaičių Vokietijos, Slovakijos, 
Čekijos, Škotijos ir Švedijos mokymo 
įstaigose bei pramonės įmonėse, jie įgijo 
naujų žinių ir praktinių įgūdžių,  pasinau-
dodami užsienio mokymo įstaigų techni-
ne – materialine baze, susipažino su šių 
šalių reikalavimais darbo kultūrai, koky-
bei ir darbų saugai, patobulino užsienio 
kalbų įgūdžius; praplėtė geografinį ir kul-
tūrinį akiratį; padidino savo galimybę įsi-
darbinti Lietuvos ir ES šalių įmonėse. Šių 
mokinių pasiekimai stažuočių metu buvo 
įvertinti užsienio partnerių sertifikatais ir 
Europass mobilumo dokumentais.

Keturiolikai profesijos mokytojų ir 
kitų profesinio mokymo specialistų didin-
ti savo kompetencijas gamybinių atliekų 
tvarkymo srityje padėjo dalyvavimas 
projekte „Gamybinių atliekų tvarkymo 
patirtis Europos mokymo įstaigose“ Nr. 
LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0632. Šio 
projekto dalyviai susipažino su Slovaki-
jos ir Škotijos mokymo įstaigų gamybinių 
atliekų tvarkymo ir energetinių išteklių 
bei medžiagų taupymo patirtimi, t. y. mo-
kėsi taupiai naudoti materialinius ir ener-
getinius išteklius, rūšiuoti atliekas, tausoti 
gamtą. Pasinaudodami užsienio šalių 
mokymo įstaigų patirtimi pamokų metu, 
formuodami mokinių pirminius profesi-
nius įgūdžius, mokytojai galės paaiškinti 
ir visuomenės darnaus vystymosi strategi-
jos uždavinius bei nurodyti jų sprendimo 
būdus. 

Projektų baigiamosios sklaidos kon-
ferencijos, kuri numatoma birželio pabai-
goje VšĮ Kauno mechanikos mokykloje, 
metu mokytojai pristatys atliekų tvarky-
mo mokykloje atmintinę. Ji bus įteikta 
visoms šiais klausimais besidominčioms 
mokykloms.

Mokykloje vykdomas Comenius pro-
gramos daugiašalės mokyklų partnerystės 
dvejų metų projektas Nr. LLP-COM-DP-

2011-LT-00286 „Europinis CNC tinklas – 
Traukinys Europai – perkrauta“ suteikia 
galimybę bendrauti mokiniams ir moky-
tojams iš 24 mokyklų, esančių 23 Euro-
pos valstybėse. Projekto metu dvidešimt 
keturi mokiniai ir mokytojai turi galimy-
bę išvykti į partnerių mokyklas Kroatijo-
je, Portugalijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, 
Austrijoje ir Vokietijoje. Pirmieji trys vi-
zitai jau įvyko. Jų metu mokiniai derino 
veiklas, reikalingas traukinukui, kurį su-

Kauno PPA rūmų Profesinio rengimo 
skyriaus vyr. specialistė Aušra Giedrienė 
gegužės 30-birželio 1 d. turėjo unikalią 
galimybę dalyvauti CEDEFOP mokymo-
si stažuotėje Briuselyje. 

Pagrindinis stažuotės tikslas buvo susi-
pažinti su Belgijos  švietimo sistema, ypač 
daug dėmesio skirta „Competent“ instru-
mento pristatymui. Taip pat stažuotės da-
lyviai  pristatė savo šalių švietimo sistemas 
bei užmezgė naudingų kontaktų būsimam 
bendradarbiavimui projektinėje srityje.

15 dalyvių iš skirtingų ES šalių (Malta, 
Italija, Suomija, Ispanija, Vengrija, Austri-
ja, Rumunija, Čekija, Lenkija, Vokietija, 
Turkija, Olandija, Lietuva) 3 dienas mo-
kėsi, diskutavo ir lankėsi Belgijos švietimo 
sistemos institucijose bei viename didžiau-
sių profesinių praktikų vietų – įžymiajame 
Belgijos šokolado fabrike „Callebaut“. 
Maisto pramonės sektorius Belgijoje uži-
ma antrą vietą pagal bendrus šalies ekspor-
to rodiklius bei yra didžiausias darbdavys 
profesinių mokyklų studentams. 

Kitaip nei Lietuvoje, socialinių par-
tnerių vaidmuo kuriant profesinio rengi-
mo bei profesijos standartus Belgijoje yra 

Galimybės tobulintis ir tobulėti

Kroatijoje prie ankstesnio traukinuko

Moksleiviai stažuotėje Škotijoje

daro veikiantis lokomotyvo ir kiekvienos 
šalies vagono maketas. Traukinukas pa-
gamintas metalo apdirbimo programinio 
valdymo staklėmis pagal bendrą projekto 
moto „Ką mes esame padarę, kad sujung-
tume žmones“. 2013 m. balandžio mėnesį 
šis veikiantis maketas bus pristatytas Eu-
roparlamente.

Visi mokymosi visą gyvenimą pro-
gramos projektai finansuojami remiant 
Europos Komisijai.

Socialinių partnerių 
mokymai Briuselyje

pats svarbiausias. Kompetencijų profiliai 
(elektroninė kompetencijų aprašymo sis-
tema pavadinta „Competent“) yra skirti ir 
darbdaviams, ir švietimo įstaigų atstovams. 
Įmonių personalo skyriai, ieškodami dar-
buotojų, aktyviai naudojasi šia elektronine 
sistema. Jos pagalba iš skirtingų kvalifika-
cijų (kompetencijų) yra „lipdomi“ specifi-
niai, įmonėms reikalingi pareigybių apra-
šai. Sukūrus reikalingą profilį sistema auto-
matiškai filtruoja galimų kandidatų, atitin-
kančių įmonės poreikius, sąrašus (didžioji 
dalis bedarbių yra suvedami į šią sistemą). 
Bendras nedarbo lygis Briuselyje siekia 11 
proc., suaugusiųjų mokymas pilnai organi-
zuojamas iš darbo biržos krepšelio ir yra vi-
siškai nemokamas, tačiau pastaruoju metu 
sulaukia labai menko susidomėjimo.

„Vis dėlto, kad ir kokios skirtingos at-
rodytų kitų šalių patirtys, diskusijų metu  
supratome, jog išgyvename dėl panašių 
aktualijų – šiuo metu visos ES šalys kuria 
nacionalines kvalifikacijos sandaras, ak-
centuojant jų suderinamumą su Europos 
kvalifikacijų sandara, sprendžia profesijos 
standartų kūrimo ir atnaujinimo proble-
mas“, – sako Aušra Giedrienė.

Gegužės 11-12 d. Leičesteryje (Didžioji Britanija) įvyko Leonardo da Vinci nau-
jovių perkėlimo projekto „Pameistrystės plėtojimas Lietuvoje“, Nr.DE/10/LLP-LdV/
TOI/147320 ketvirtasis partnerių susitikimas. 

Pagrindinis šio projekto partnerių susitikimo akcentas – pristatyti ir apsvarstyti pro-
jekto vykdymo metu parengtas pameistrystės diegimo ir plėtros Lietuvos profesinio 
rengimo sistemoje gaires. Šios gairės buvo parengtos remiantis pameistrystės plėtros 
Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje bei Nyderlanduose patirties analize. 
Kartu su projekto partneriais aptartos rekomendacijos ir diskutuota dėl pameistrystės 
diegimui ir plėtrai reikalingų finansavimo ir kofinansavimo instrumentų ir mechaniz-
mų, socialinių partnerių ir dalininkų, kokybės užtikrinimo instrumentų ir procedūrų, dėl 
pameistrystės diegimui ir plėtojimui reikalingos teisinės bazės.  

Projekto partneriams taip pat pristatyti Vytauto Didžiojo universiteto ir Kauno pre-
kybos, pramonės ir amatų rūmų balandžio mėnesį surengto seminaro, skirto „Pameis-
trystės plėtros Lietuvoje gairių ir perspektyvų“ pristatymui, rezultatai bei grįžtamasis 
ryšys. 

Šiuo metu projekto partneriai Lietuvoje rengiasi pilotiniam išbandymui, kuris bus 
vykdomas birželio – liepos mėnesiais pagal Paramediko mokymo programos gamybi-
nės praktikos planą.   

Daugiau informacijos apie projektą ir jo rezultatus galite rasti tinklapyje 
http:/www.devapprent.eu.

RŽ inf.

Paramedikai 
atliks praktiką 
pagal naują metodiką
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KONTAKTŲ MUGĖ

KAUNO regiono įmonių kontaktų mugė
UAB „Novanet“
Kompiuterių salonai „Fortakas“: mažmeninė pre-
kyba kompiuteriais, jų priedais, fotoaparatais, tele-
vizoriais, navigacine įranga, buitine technika. Ga-
rantinis ir pogarantinis kompiuterių aptarnavimas. 
Lizingo paslaugos. Prekių pristatymas į namus. 
Elektroninė parduotuvė www.fortakas.lt. Ilgametė 
patirtis ir mažos kainos. Specialūs pasiūlymai įmo-
nėms ir organizacijoms. 
Savanorių pr. 214, LT-50194 Kaunas
Tel.: (8-37) 73 12 00
El. paštas: pagalba@fortakas.lt
www.fortakas.lt

AB „ITAB Novena“
Viena didžiausių prekybos įrangos įmonių Balti-
jos šalyse. Veikia nuo 1992 m. Priklauso Švedijos 
įmonių grupei „ITAB Shop Concept“. Ši grupė yra 
viena iš didžiausių prekybinės įrangos gamintojų 
Europoje. Bendrovė gamina prekybos įrangą ir spe-
cialius baldus parduotuvėms. 
Tai lentynos, stelažai, vitrinos, prekystaliai, pre-
kybinės sienelės, ekspoziciniais stovai, perforuoti 
skydai, kabyklos. Taip pat siūlo įsigyti kasų stalus, 
įėjimo sistemas bei įvairius aksesuarus prekių eks-
ponavimui.
Draugystės g. 12, LT-51260 Kaunas
Tel.: (8 37) 49 09 00
Faks.: (8 37) 31 37 08
El. paštas: novena@novena.lt
www.itab.lt

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

AB „Ortopedijos technika“
Teikia medicinos paslaugas (gydytojų ortopedų, re-
abilitologų, neurologų, chirurgų ir kt. konsultacijos; 
protezavimas; reabilitacinis gydymas; chirurginės 
operacijos). 
Gamina ir individualiai pritaiko ortopedijos prie-
mones (avalynę ir įdėklus, įvairius įtvarus sportui 
ir reabilitacijai, gaminius būsimoms mamytėms, 
megztus įtvarus ir kt.).
Importuoja kompresines kojines, kompensacinę 
techniką neįgaliesiesiems, mankštos ir masažo prie-
mones ir kt.
Partizanų g. 17, LT-49476 Kaunas
Tel.:(8 37) 31 33 03
Faks.: (8 37) 31 32 94
www.ortopedija.lt 

UAB „Personalo sprendimai“
Teikia išorinio personalo valdymo paslaugas: dar-
buotojų paieška ir atranka, darbuotojų kompetencijų 
vertinimai, motyvacinės (atlygio ir nepiniginės mo-
tyvacijos) sistemos kūrimas ir diegimas, mikrokli-
mato tyrimas, psichologinis kandidatų testavimas.
Vytauto pr. 32-209, LT-44328 Kaunas 
Tel.: (8 674) 56 342
Faks.: (8 37) 21 04 43
El. paštas: info@personalosprendimai.com
www.personalosprendimai.com

AB „Pieno žvaigždės“ filialas „Kauno pienas“ 
Pieno produktų gamyba.
Taikos pr. 90, LT-51181 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 25 00
Faks.: (8 37) 45 32 25
El. paštas: b.gudaitiene@pienozvaizdes.lt
www. pienozvaigzdes.lt

UAB „Pirmas žingsnis“
Teikia antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros 
paslaugas: ortopedijos ir traumatologijos, kinezi-
terapijos; konsultuoja gydytojas ortopedas trau-
matologas, chirurgas. Gamina ir pritaiko įvairius 
ortopedinius gaminius: galūnių ir krūtų protezus, 
įtvarus, įtvarines sistemas, profilaktinę ir sudėtin-
gą ortopedinę avalynę, batų įdėklus.Mažmeninėje 
prekyboje siūlo įvairios kompensacinės technikos, 

ergoterapijos, kineziterapijos priemonių, slaugos 
priemonių.
Vytauto pr. 37B, LT-44352 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 92 80
Faks.: (8 37) 42 48 37
El. paštas: info @pirmaszingsnis.lt
www.pirmaszingsnis.lt

UAB „Plastic formo“
Gamina buitinių nuotekų valymo įrenginius, ba-
seinus, talpyklas iš termoplastiko žemės ūkiui, 
chemijos pramonei, galvaniniams cechams, maisto 
pramonei; smėlio, šiukšlių dėžes iš kompozicinių 
medžiagų ir kitus gaminius.
Palemono 5C, LT-52159 Kaunas 
Tel.: (8 37) 47 33 52
Faks.: (8 37) 37 38 71
El. paštas: .info@pf.lt
www.pf.lt

UAB „Pop test“
Vienintelis Lietuvoje viskio baras „W 1640“ siūlo 
ne tik daugiau kaip 170 viskio rūšių iš viso pasau-
lio, bet ir naują požiūrį į šio tauraus gėrimo kultūrą. 
Krautuvėlėje – visko pasirinkimas asmeninei ko-
lekcijai ar dovanai. Bare organizuojamos degus-
tacijos – įdomi laisvalaikio praleidimo forma tiek 
pavieniams asmeninims, tiek kolektyvams.
Kurpių g. 29, LT-44287 Kaunas
Tel.: (8 657) 53 440
www.viskiobaras.lt

UAB „Prienų langai“
Plastikinių langų ir durų iš KBE bešvinio profilio 
(70mm ir 88mm) gamyba. Prekyba plastikiniais 
langais, durimis, aliuminio gaminiais, šarvuotomis 
durimis, garažo ir kiemo vartais, jų automatikomis, 
tvoromis, roletais, žaliuzėmis. 
Mačiūnų km., LT-59157 Prienų rajonas
Tel.: (8 319) 52 003
Faks.: (8 610) 37 934
El. paštas: info@prienu-langai.lt
www.prienu-langai.lt

UAB „Prografika“
IT sprendimų, mokymų ir konsultavimo įmonė, 
savo veiklą grindžianti inovatyviais sprendimais 
bei atsakingu požiūriu į klientą. Valstybės tarnau-
tojų kvalifikacijos tobulinimo įstaiga ir autorizuotas 
ECDL testavimo centras. Klientai – architektai, di-
zaineriai, didžiausi Lietuvoje mokymo centrai, uni-
versitetai, finansų valdymo institucijos, medicinos 
įstaigos, kelionių agentūros, individualūs asmenys. 
Dirba sertifikuoti specialistai, turintys ilgametę dar-
bo patirtį projektuojant ir diegiant IT sprendimus, 
kuriant mokymo programas bei metodinę medžia-
gą, rengiant ir vykdant ES finansuojamus mokymo 
projektus, įgyvendinant interneto sprendimus, ku-
riant specializuotą programinę įrangą.
J. Naugardo 10, LT-44280 Kaunas
Tel.: (8 37) 20 02 88
El. paštas: info@prografika.lt
www.prografika.lt

UAB „Proringas“
Apskaitos ir verslo valdymo programa „Pragma“ 
kūrimas, diegimas ir priežiūra. Diegia programinę 
įrangą, padedančią įmonėms racionaliau, moder-
niau ir patogiau valdyti verslo procesus. Produktai, 
sukurti per 17 įmonės veiklos metų, yra įdiegti dau-
giau nei 2500 Lietuvos įmonių bei jų filialų Europos 
Sąjungos šalyse.
Savanorių pr. 271, LT-50131 Kaunas
Tel.: (8 37) 31 03 01
Faks.: (8 37) 31 03 03
El. paštas: uzsakymai@proringas.lt
www.pragma.lt

UAB DK „PZU Lietuva“
Jūsų verslui – plačiausia draudimo apsauga ir spren-
dimai: įmonės turtui; darbuotojų lojalumui ir gero-
vės stiprinimui; įmonės automobiliams; individua-
lūs sprendimai įvairioms Jūsų verslo rizikoms.
Savanorių pr. 363A-403 , Kaunas
Tel.: (8 37) 32 43 96, (8 618) 81 797
El. paštas: k.zinkevicius@pzu.lt

IĮ „Rimineta“
Stiklo gamyklos „Neman” įgaliotas atstovas Lie-
tuvoje. Prekiauja (didmena ir mažmena) stiklo, 
krištolo indais, dovanomis, namų apyvokos reikme-
nimis.
Siūlų g. 3, LT-45201 Kaunas
Tel.:(8 37) 34 22 63
Pramonės pr. 14, Urmas, Žalioji galerija, 2 sandėlis
Kalvarijų g. 98, LT-08211 Vilnius
Tel.: (8 686) 55 731
El. paštas: info@rimineta.lt
www.rimineta.lt

UAB „Robotex“
Robototechnika, pramonės procesų automatiza-
vimas, pakavimo sprendimai, skirti užtikrinti jūsų 
produkcijos kokybę, didinti našumą, mažinti sąnau-
das, kelti konkurencingumą.
Čiurlių k., Veiverių sen., LT-59291 Prienų raj.
Tel.: (8 620) 60 273
Faks.: (8 319) 46 819
El. paštas: info@robotex.lt
www.robotex.lt

UAB „Romasta group“ 
Viena pirmųjų Lietuvos įmonių, pradėjusių vystyti 
vakarietiškų krovininių automobilių ir autobusų at-
sarginių dalių prekybą ir teikti serviso paslaugas.
16 –os metų patirtis, veržlus ir profesionalus kolek-
tyvas pelnė partnerių pasitikėjimą. „Romasta group“ 
yra garsių pasaulio firmų „ContiTech“, „Knorr – 
Bremse“, „ICER“, „Schomacker“, „Vibracoustic“, 
„Sabo“ ir kt. atstovas Lietuvoje.
Ateities pl. 54, LT-52105 Kaunas
Tel.: (8 37) 37 30 23
Faks.: (8 37) 37 36 41
El. paštas: info@romasta.lt
www.romasta.lt

UAB „Sabelija“
Padės užtikrinti saugų darbą įmonėse, išvengti in-
cidentų ir nelaimingų atsitikimų darbe, konfliktų 
su personalu; užtikrins įstatymų ir norminių aktų 
reikalavimų vykdymą. Ilgametė darbo patirtis užti-
krina aukštą darbų kokybę.
Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Tel.: (8 37) 31 04 10
Faks.: (8-37 31 04 10
El. paštas: kaunas@sabelija.lt
www.sabelija.lt

UAB turizmo agentūra „Saitas“ 
Visos turizmo paslaugos užsienyje ir Lietuvoje. 
Poilsinės ir pažintinės kelionės šeimoms, poroms,  
grupėms, stovyklos vaikams. Pagal kliento porei-
kius sudaromos individualių kelionių programos į 
visas šalis. Aviabilietai, autobusų, tarptautinių keltų 
ir traukinių bilietai. Viešbučių užsakymas. Automo-
bilių nuomos paslaugos. Sveikatos ir kelionės drau-
dimas. Vizos. Konferencijų ir seminarų užsienyje 
organizavimas. Kelionių į tarptautines parodas ir 
muges organizavimas. Papildomos paslaugos pagal 
Jūsų atskirą pageidavimą. 
K. Donelaičio 26-1,  LT-44239  Kaunas
Tel.: (8 37 ) 32 31 51 
Faks.: (8-37) 20 72 36
El. paštas: kaunas@saitas.lt
www.saitas.lt

UAB „Salinta“
Plastmasės gaminių liejimas įpurškimo būdu, atlie-
kamas naudojant užsakovo formas. Lieja produkci-
ją įvairioms pramonės šakoms: statybos, elektros, 
automobilių, žemės ūkio, buitinės technikos, baldų, 
sandėlių, sporto ir laisvalaikio. Gamina ir parduoda 
aukštos kokybės plastikinius (HDPE) sniego, grūdų 
semtuvus, sniego stumtuvus.
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas
Tel.: ( 8 37) 35 03 90 
Faks.: (8 37) 35 01 68
El. paštas: export@salinta.lt
www.salinta.lt

UAB „Sekasoft“
Kuria ir diegia kolektyvinio darbo, dokumentų ir 
procesų valdymo sistemas IBM Lotus Notes ir Mi-
crosoft terpėse, atstovauja Doclogix ir Open Text 
gamintojams.
S. Daukanto g. 23, LT-44249 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 13 41
Faks.: (8 37) 40 73 40
El. paštas: info@sekasoft.com
www.sekasoft.com

UAB „Serfas“ 
Tiekia statybines medžiagas, juoduosius metalus ir 
armatūros tinklus. Siūlo įvairių statybos produktų 
ypač palankiomis kainomis ir tiekia visas medžia-
gas, reikalingas „namo – dėžutės“ statybai, koky-
biškai ir gerai namo išorei ir dalinei vidaus įrangai. 
Siūlo itin platų metalų produkcijos (vamzdžių, sijų, 
lakštų, kampuočių, juostų, grotelių ir laiptų pakopų, 
kelių atitvarų) pasirinkimą. Taip pat tiekia virintus 
armatūros tinklus, armatūros strypus ir rites.
Technikos g. 7C, LT-51209 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 02 29
Faks.:(8 37) 45 66 53
El. paštas: serfas@serfas.lt
www.serfas.lt

UAB „Sliding Systems“  
Padeda užsienio įmonėmis perkelti gamybą į 
Lietuvą, suranda personalą, instaliuoja įrangą, 
sutvarko visus reikalingus dokumentus iki įmonės 
paleidimo. Gali laikinai arba nuolat administruoti 
įmonę. Įmanomos įvairios bendradarbiavimo ga-
limybės.

Išnuomuoja gamybines 1500-3000 kv. m. patalpas 
šalia  Kauno, tinkančias įvairiai gamybai (1 kv. m. 
kaina po 1 eurą per mėn.). Tvarkingos, su baldais, 
apskardintos, yra katilinė, vieno aukšto lubų aukštis  
3 metrai. Galima nuomuotis dalimis.
Jugintų km., Babtų seniūnija, LT 54326 Kauno raj.
Tel.: (8 652) 25 000 Deividas
El. paštas: 333Deividas@gmail.com

UAB „Soloservis“
Gamina antstatus ir priekabas komerciniam trans-
portui, vienpusio ir tripusio vertimo kėbulus sta-
tybiniam ir žemės ūkio transportui, žemės ūkio 
priekabas ir puspriekabes, medvežių antstatus ir 
priekabas, BDF važiuokles/platformas ir priekabas, 
konteinerines važiuokles, mobilias rampas, aukščio 
išlyginimo tiltelius, statybines konstrukcijas ir ki-
tus gaminius. Teikia metalo apdirbimo paslaugas: 
lankstymas ir pjaustymas plazma; plieno, nerūdi-
jančio plieno ir aliuminio virinimas; metalo kons-
trukcijų gamyba, valymas srautiniu smėliavimo 
būdu ir dažymas dvikomponenčiais dažais. Atlieka 
transporto priemonių remonto ir rekonstrukcijos 
darbus. Montuoja transporto priemonių oro, hidrau-
lines ir elektros sistemas.
Pramonės g. 41, LT-55198 Jonava
Tel.: (8 349) 50 698
Faks.: (8 349) 66 118
El. paštas: info@soloservis.lt
www.soloservis.lt

UAB ,,Statybų ekonominiai skaičiavimai“
Nuo 2000 m. dirba IT srityje, kuria  ir platina są-
matų sudarymo programas, vysto kitus inovatyvius 
projektus, skaičiuoja sąmatas, veda kursus ir moky-
mus.
Butrimonių g. 5-209, LT-50203 Kaunas
Tel.: (8 618) 11 331
El. paštas: ana.mikalauskaite@ses.lt
www.ses.lt 

AB „Stumbras“
Stipriųjų alkoholinių gėrimų gamyba.
K.Būgos g. 7,  LT 44328 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 88 00
Faks.: (8 37) 30 88 33 
El. paštas: stumbras@stumbras.lt
www.stumbras.eu

AB Šiaulių banko Kauno filialas
Teikia paskolas smulkiajam ir vidutiniam verslui, 
finansuoja savivaldybių ir regioninius projektus, 
teikia kvalifikuotas finansines paslaugas privatiems 
asmenims. 
Vytauto pr. 56, LT-44237 Kaunas, 
Tel. (8 37) 30 29 83
Faks.: (8 37) 30 29 79
Savanorių pr. 135, LT-44146 Kaunas
Tel. (8 37) 30 29 87
El. paštas: kaunas@sb.lt
www.sb.lt 

Mokslo ir technologijų parkas „Technopolis“ 
Rengia ir įgyvendina įvairius nacionalinius ir tarp-
tautinius projektus, kurie orientuoti į inovacijų 
paramos sistemos stiprinimą, dalyvių tarpusavio 
bendradarbiavimą, inovacijų kultūros, verslumo, 
kūrybiškumo ugdymą, žinių ir informacijos sklai-
dos terpės gerinimą. Ieško partnerių nacionaliniams 
ir tarptautiniams projektams rengti ir įgyvendinti, 
potencialių investuotojų, inovacinių įmonių antrojo 
MTP korpuso statybai ir vystymui.
Europos pr. 121, LT-46339 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 15 56
Faks.: (8 37) 21 13 82
El. paštas: info@technopolis.lt 
www.technopolis.lt  

UAB „Telrada“
Lakštinio plieno apdirbimu užsiima jau 14 metų. 
Gamina įvairius gaminius pagal kliento pageidavi-
mus, kai taikomas mechaninis apdirbimas. Yra visi 
gamybai reikalingi barai, kuriuose atliekamos šios 
operacijos: iškirtimas, štampavimas, perforavimas, 
lenkimas, frezavimas, tekinimas, aliuminio ir ne-
rūdijančio plieno virinimas, šlifavimas, miltelinis 
dažymas, gaminių surinkimas. Konstruoja ir pro-
jektuoja gaminius pagal kliento norus. 
Draugystės 19, LT-51230 Kaunas
Tel.: (8 37) 45 45 84,  (8 610) 26 743
Tel/faks.: (8 37) 45 45 78
El. paštas: info@telrada.lt
www.telrada.lt

UAB „Transer“
Specializuoti techniniai vertimai ir kitos su kalba 
susijusios paslaugos: vertimas, redagavimas, korek-
tūra, lokalizacija, įmonių vertimo poreikių optimi-
zavimas.
Taikos pr. 42-36, LT-50231 Kaunas
Tel.: (8 37) 38 00 08, (8 677) 44 231
Faks.: (8 37) 38 00 08
El. paštas: info@transer.net\
www.transer.net
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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

GeNeRAliNis RūMŲ 20-MečiO ReNGiNiŲ RĖMĖjAs

20120514028  Rumunijos tekstilės įmonė specializuojasi teikdama subrangos paslaugas. Gamina 
platų rūbų ir namų tekstilės asortimentą, siūlo subrangos paslaugas tekstilės ir bal-
dų gamintojams.

20120514013 Lenkijos įmonė, turinti 35 metų patirtį chemijos, naftos chemijos ir energetikos 
pramonės remonto paslaugų sektoriuje, tobulina ir remontuoja gamybos įrengi-
nius. Siūlo subrangos paslaugas. Domina bendros įmonės sukūrimas.

20120510023 Labai veiksmingą kosmetiką kurianti Vokietijos įmonė ieško produkcijos platinto-
jų ir didmeninės prekybos atstovų. Taip pat domina bendros įmonės sukūrimas.

20120509003 Lenkijos įmonė gamina šaldytą ir šviežų ekologišką maistą. Ieško produkcijos 
platintojų Europos Sąjungos šalyse. Taip pat siūlo subrangos ir ekologinio maisto 
platintojo paslaugas Lenkijos rinkoje.

20120508061 Maža Lenkijos įmonė specializuojasi verslo konsultavimo veikloje. Siūlo tarpinin-
kavimo paslaugas įmonėms, kurios norėtų investuoti Lenkijoje.

20120508035 Vengrijos įmonė gamina džiovintus vaisius ir džiovintus vaisius, aplietus šokoladu. 
Ieško produkcijos platintojų ir siūlo bendros įmonės sukūrimo galimybes, abipusį 
gamybinį bendradarbiavimą ir subrangos paslaugas.

20120508033 Belgijos įmonė, veikianti kaip pagrindinė tarptautinio bendradarbiavimo įmonė 
ir turinti plačias bendradarbiavimo galimybes visame pasaulyje, siūlo prekybos 
agento paslaugas pieno miltelių gamintojams.

20120508005 Turkijos tekstilės įmonė gamina siūlus, austus ir megztus audinius. Ieško produk-
cijos platintojų ir siūlo subrangos paslaugas.

20120507046 Lenkijos įmonė specializuojasi metalo apdirbimo srityje: pjovimas lazeriu, lanks-
tymas, suvirinimas ir t.t. Turi tarptautinio bendradarbiavimo patirties ir ieško naujų 
bendradarbiavimo partnerių Europoje, siūlo subrangos paslaugas ar produktus. 

20120507039 Įmonė, įsikūrusi vakarinės Lenkijos dalyje, gamina miegamojo baldus ir lovų rė-
mus. Ieško produkcijos platintojų, bendros įmonės sukūrimo ir abipusio gamybinio 
bendradarbiavimo galimybių. Taip pat siūlo subrangos paslaugas didelių projektų 
dalims.

20120507004 Korėjos dyzelinių variklių dalių gamintojas siūlo subrangos paslaugas. Įmonę taip 
pat domina abipusis gamybinis bendradarbiavimas.

20120507001 Korėjos įmonė gamina specialios gumos produktus. Ieško prekybos agentų ir norė-
tų tapti subrangovu, siūlo originalios įrangos gamybos paslaugas. Taip pat domina 
abipusis gamybinis bendradarbiavimas.

20120516029 Lenkijos įmonė specializuojasi programinės įrangos kūrimo ir IT paslaugų srityje. 
Ieško prekybos tarpininkų.

20120516005 Modernus viešbutis, įsikūręs pietų Lenkijoje, ieško atstovų ir kelionių agentų visa-
me pasaulyje. Siūlo konferencijų sales ir kviečia klientus iš viso pasaulio, norinčius 
patogiai praleisti laiką viename populiariausių regionų Lenkijoje.

20120515018 Rumunijos įmonė specializuojasi graikinių riešutų branduolių ir moliūgo sėklų  
prekyboje. Ieško produkcijos platintojų.

20120514014 Lenkijos siuvimo įmonė siuva moteriškus drabužius, čiužinių ir sofų dangą. Domi-
na subrangos paslaugos ir abipusis gamybinis bendradarbiavimas.

20120514011 Vengrijos įmonė gamina žaidimų aikštelių įrangą. Ieško produkcijos platintojų.
20120510013 Vengrijos įmonė prekiauja mechaninės inžinerijos komponentais ir ieško unikaliai 

suprojektuotų mechaninės inžinerijos komponentų gamintojų ir jų subrangos pas-
laugų.

20120508064 Italijos įmonė gamina ir prekiauja pirmojo spaudimo ekologišku sertifikuotu aly-
vuogių aliejumi ir pieno produktais. Ieško komercinio bendradarbiavimo partne-
rių.

20120508052 Vengrijos įmonė gamina naudojimui paruoštas česnako skilteles ir česnakų pastą 
tūbelėse ir kibirėliuose. Ieško produkcijos platintojų.

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.

Nevaržykite savo laisvės kurdami 
savo namų interjerą. 

Nusipirkus plikas sienas, ima ka-
muoti mintys, kaip įrengti savo namus, 
kad būtų elegantiški bei jaukūs. Praš-
matnūs, bet stilingi ir patogūs. 

Mintys ima  suktis apie baldus ir 
spalvas. Dar labai svarbus  būsto ak-
centas yra šviesa. jau praėjo tie laikai, 
kai patalpoje nykiai puikavosi vienas 
šviestuvas palubėje – šiuolaikiniame 
interjere gausus šviesos pasirinkimas. 
Paslėptas apšvietimas sukuria jauku-
mą, tikslinis šviestuvas išryškina de-
tales. Derinant skirtingus šviestuvus, 

UAB „AsiGA“ 
iŠsKiRTiNiAi BAlDAi iR iNTejeRO DeTAlĖs
Neries g. 4/  Domeikava, Kauno rajonas
Tel.: (8 37) 263124
www.asiga.eu

patogius, reikia gero interjero plano. 
 Pastaruoju metu skirtingų stilių 

baldai ir interjero elementai stilistiškai 
derinami tarpusavyje. 

Vyrauja skandinaviškas interjeras 
bei minimalistinis baldų stilius. Domi-
nuoja natūralios medžiagos: medis, 
akmuo, natūralių pluoštų tekstilė. 
Daug dėmesio interjere skiriama baldų 
ergonomiškumui ir funkcionalumui. 
spalvos tokios, kurios gyvai vyrauja 
gamtoje, pastelinės ir šviesios, tokios, 

jų spalvas galime sukurti nepakarto-
jamą šviesų ir spalvų žaismą, suteikti 
namams šilumos ir jaukumo.

Kad namus sukurtume jaukius ir 

kurias matome visais metų laikais. 
Kad toks „ramus“ spalvinis sprendimas 
jums nepabostų, siūlome nepamiršti 
mielų ryškių aksesuarų.

Džiaukimės kartu atėjusiu pava-
sariu, suteikite savo namams naujų 
spalvų ir formų.

jauna ir kūrybinga UAB „AsiGA“ 
dizainerių komanda pavers svajones 
realybe.

idėjos prasideda čia!
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