
LIETUVOS  PREKYBOS,  PRAMONĖS IR  AMATŲ

Nr. 1 (540)  /  2010 04 17 – 05 13

Rūmų žinios
85 metai Lietuvoje

„APIE TARPTAuTINES SANKcIjAS 
IR EKSPORTO KONTROlę“  | 3 psl.

„KRIzĖ NE TIK gNIuždĖ, 
BET IR MOKĖ“ | 4 psl.

„lAIKMETIS vERČIA vEIKTI 
EfEKTYvIAu“  | 7 psl.

„KRIzĖS žAIzdOS 
gYjA lĖTAI“  | 6 psl.

LPPA RŪMŲ ASOCIACIJA

Nuo įkūrimo – iki restitucijos
Teisiniai Rūmų sistemos pamatai 

buvo pradėti kurti Lietuvos Respubli-
kos Seimo dar 1924 metais, o jau kitais 
metais, gegužės mėnesį Prezidento A. 
Smetonos palaimintas pirmasis Rūmų 
įstatymas leido Nepriklausomoje Lie-
tuvoje pradėti kurtis ir veikti Prekybos, 
pramonės ir amatų rūmams. Reikšmin-
gas posūkis Rūmų sistemai buvo 1936 
metais priimtas naujasis Rūmų įstatymas, 
pakreipęs, kaip ir daugelį to meto ūkinės 
ir visuomeninės veiklos sričių, suvals-
tybinimo ir didesnės valdžios kontrolės 
link. Sovietinės okupacijos laikotarpiu 
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai te-
egzistavo kaip fikcija, tariamos, fasadi-
nės demokratijos, demonstruotos Vakarų 
pasauliui, dalis. Jie buvo ne ką savaran-
kiškesni už tuometines profsąjungas bei 
kitas organizacijas. 1995 metais, jau at-
kurtoje nepriklausomoje Lietuvos Res-
publikoje, įstatymu buvo atkurta Rūmų 
sistema. Atkūrimas nebuvo ir vargu ar 
galėjo būti atliktas nuosekliai. Dėl tuo 
metu virusios „privatizavimo karštinės“, 
interesų grupių formavimosi, jų intere-
sams ginti kuriamų asocijuotų struktūrų 
„tankumyno“ Rūmų sistemos restitucija 
nebuvo įvykdyta iki galo. Tai pasakytina 
ir apie prieškario laikotarpiu turėtus pas-
tatus, ir apie vykdytas funkcijas. 

 
Valstybė gaili savo įtakos
Narystė Rūmuose nėra privaloma. Tai 

turi ir teigiamų, ir neigiamų pasekmių. 
Privaloma narystė Rūmuose, kaip, pa-
vyzdžiui, Prancūzijoje ir kitose Europos 
Sąjungos šalyse, išvaduoja valstybę nuo 
jai nebūdingų funkcijų vykdymo ir nuo su 
tuo susijusių išlaidų. Tarp tokių funkcijų – 
kad ir valstybinis registras ar daugelis kitų. 

Lietuvos prekybos, pramonės ir 
amatų rūmai šiais metais minės 
garbingą 85 metų jubiliejų. Rūmų 
sistema, kaip verslo savivaldos 
forma, nugyveno ilgą ir įvairialy-
pį, nevienareikšmiškai apibūdin-
tiną savo veiklos tarpsnį. Dabar-
tinis jos raidos etapas irgi kupi-
nas iššūkių, bet žadantis aiškią 
perspektyvą. 

Verslo savivaldą turime susikurti patys 
LPPAR Asociacijos gen. direktorius 
Rimantas Šidlauskas

Šiuo požiūriu Lietuvos politinėje arenoje 
jau gerą dvidešimtmetį besireiškiančios 
politinės partijos, mosuojančios kairiųjų, 
dešiniųjų ar centristinės orientacijos vė-
liavomis, yra absoliučiai vieningos.

Viena vertus, jos labai greitai užmiršo 
ar nieko nebežino apie sėkmingai Rūmų 
vykdomas ir iš valdžios perimtas tokias 
funkcijas, kaip prekių kilmės sertifika-
vimas, laikinojo įvežimo arba Stambulo 
konvencijos vykdymas, Force majeure 
pažymų išdavimas ir daugelis kitų. 

Kita vertus, visas partijas vienija pa-
niška baimė atsisakyti bet kokių funkcijų, 
perduoti jas vykdyti Rūmams. Netgi eko-
nominio nuosmukio, krizės sąlygomis, 
kai tokie žingsniai, atrodytų, yra logiški 
ir neišvengiami. O paaiškinimas labai 
paprastas: kuo mažiau sričių valdininkai 
ir biurokratai tiesiogiai kontroliuoja, tuo 
mažiau jie gali tiesiogiai daryti įtaką ar 
reguliuoti, t. y. būti svarbūs. 

Čia ir išlenda yla iš maišo, kai viešai 
deklaruojami tikslai mažinti biurokrati-
nę naštą, koncentruotis valstybės politi-
kos formavimui, jos vykdymui įvairiose 
ūkinės veiklos srityse, užgožiami prastai 
maskuojamu noru visur kištis ir reguliuo-
ti. Tai iškreipia konkurencingumą, neigia-
mai veikia verslo savivaldą ir neabejotinai 
prisideda prie pakankamai aukštų korup-
cijos reitingų Lietuvoje. Nukelta į 2 psl.

Tai ypač tapo matoma dabar, Vyriau-
sybei paskelbus vykdomosios valdžios 
struktūros pertvarką. Šiai užsimojus pa-
naikinti įvairias tarnybas prie Vyriausybės 
ar Ministerijų, pastarosios stebuklingu 
greičiu tapo integralia ministerijų dalimi. 
Valdžiai, regis, „pigiau“ leisti mokesčių 
mokėtojų pinigus ir toliau „ganyti“ valdi-
ninkų armiją. 

Apskritai, ir čia nereikia turėti jokių 
iliuzijų, Lietuvos valdžiai (tiek įstatymų 
leidybos, tiek vykdomajai) visiškai ne-
reikalingos stiprios asocijuotos verslo 
struktūros. Nebent reikėtų pasirašyti kokį 
nors „nacionalinį susitarimą“ ar kokį kitą 
dokumentą, kurio valdžia nesiruošia vyk-
dyti, bet kuris labai reikalingas parodyti 
tarptautinėms finansinėms institucijoms, 
taip pat skolinimosi reitingams pagerinti 
ir pademonstruoti tariamą rimtį ir santar-
vę bei stabilumą valstybėje. 

Čia būtų galima paminėti ir daugiau 
pavyzdžių, kai žlunga gražūs sumanymai 
ar svarbios idėjos bei joms įgyvendinti 
sukurti mechanizmai. Kai tokie dalykai 
kaip Saulėtekio komisija, „Enterprise Li-
thuania“ valdyba ir taryba virsta ne verslo 
biurokratinės naštos mažinimo, eksporto 
skatinimo mechanizmais, o buksuojan-
čiais, kuriančiais veiklos regimybę, dali-
nius ir smulkius sprendimus generuojan-
čiais institutais. 

 

Rūmai – efektyviausia 
asocijuota verslo sistema
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų 

rūmai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiau-
liuose ir Panevėžyje bei Rūmų Asociacija 
Vilniuje turi visas galimybes bene geriau-
siai ir efektyviausiai atstovauti verslinin-
kams ir ginti jų interesus. Tai – geriausiai 
struktūrizuota ir plačiausiai geografiniu 
požiūriu visą Lietuvą apimanti asocijuo-
ta verslo struktūra. Rūmų filialai veikia ir 
daugelyje didesnių šalies miestų: Ukmer-
gėje, Alytuje, Marijampolėje. Sistema 
savo lėšomis išlaiko bene 100 kvalifikuotų 
darbuotojų, yra įgijusi solidaus ir patikimo 
socialinio partnerio reputaciją, turi patirties 
profesinio rengimo ir darbo jėgos perkvali-
fikavimo srityse. 

Šiais metais pagaliau patvirtinti nauji 
Rūmų asociacijos įstatai sudaro sąlygas 
geriau ir lanksčiau valdyti Rūmų sistemą, 
operatyviau priimti sprendimus bei efek-
tyviau atstovauti verslininkams. Turime iš 
esmės puikų instrumentą ir tik nuo mūsų 
pačių priklauso, kaip efektyviai jį išnau-
dosime ateityje. Telieka padaryti labai 
nedaug: įveikti tam tikrą veiklos inertiš-
kumą, daugiau galvoti, ko ir kodėl reikia 
mūsų nariams, ką Rūmai ir jų Asociacija 
gali ir privalo duoti. 
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Narių poreikių identifikavimas, vers-
lininkų interesų gynimas ir deramas ats-
tovavimas jiems grąžina pasitikėjimą sis-
tema, formuoja veiklos gaires. Didžiulis 
Rūmų sistemos privalumas yra tas, kad 
dėl savo struktūros ir veiklos tradicijų ji 
niekada neatstovavo atskiriems fiziniams, 
juridiniams asmenims ar jų grupėms, ne-
gynė jų interesų.

Nesidairydami į Valstybės kišenę, iš-
skyrus atvejus, kai dalyvaujame bendruo-
se projektuose, išliekame visiškai nepri-
klausomi nuo valdžios, nesame suvaržyti 

LPPA RŪMŲ ASOCIACIJA

ar veikiami jos įtakos, todėl mūsų spren-
dimus lemia tik mūsų narių interesai. 

 
Asociacija siekia atvirumo
Asociacijos tikslas ir egzistavimo 

esmė yra neformaliai atstovauti Rūmams 
bei jų nariams, vadovaujant verslo dialogui 
su Lietuvos Respublikos Seimu, Vyriausy-
be ir kitomis valstybinėmis institucijomis, 
bet laiku teikti realius pasiūlymus, reika-
lavimus ir juos ginti. Čia, kaip ir plėtojant 
tarptautinius ryšius, organizuojant verslo 
misijas, kad ir su ribotais žmonių ištek-

liais, Asociacija gali tikrai nemažai. 
Pastaraisiais metais Asociacijos vei-

kla buvo kiek uždara, sutelkta daugiau 
į atskirų projektų įgyvendinimą, kurie 
ne visai atitiko pagrindinius Asociacijos 
veiklos tikslus bei uždavinius. Šiuo metu 
projektinė veikla labiau koncentruojama 
Nacionalinėje regionų plėtros agentūroje, 
kurios steigėjai yra visi penkeri Prekybos, 
pramonės ir amatų rūmai bei Rūmų Aso-
ciacija. Pati Asociacija pagrindinį dėmesį 
skiria jos įstatuose numatytų funkcijų sėk-
mingam įgyvendinimui. 

Svarbios Asociacijos veiklos sritys yra 
informacijos sklaida ir lobizmas. Papasa-
koti tikrai turime ką: tai ir nuveikti darbai, 
ir Rūmų sistemos pozicijos gynimas bei 
atstovavimas, svarstant įvairius, dažnai 
verslui gyvybiškai svarbius klausimus. 
Asociacijai buvo ir liks svetimas tuščia-
žodžiavimas bei puikavimasis viešojoje 
erdvėje. Tačiau akivaizdu, kad solidaus ir 
rimto savo veiklos pristatymo žiniasklai-

doje trūksta, ir šią klaidą reikia ištaisyti. 
Na, o kalbant apie lobizmą, jo nereikėtų 
suvokti blogąja prasme arba tik kaip ban-
dymą bei pastangas daryti įtaką įvairioms 
valstybės valdymo institucijoms. 

Nereikia pamiršti, kad Rūmų Asociaci-
ja jau daug metų yra tarptautinių Europos 
prekybos rūmų „Eurochambres“ narė. Tai – 
solidi organizacija, aktyviai bendradarbiau-
janti su Europos Komisija ir kitomis Euro-
pos institucijomis, kuriose sprendžiama 
daug mūsų kraštui svarbių klausimų. „Eu-
rochambres“ teikiamos galimybės tikrai 
didelės, tačiau jas Lietuvos Rūmų sistema 
išnaudoja labai vangiai. Ši, kaip ir kitos 
čia trumpai paminėtos Asociacijos galimy-
bės, gali būti išnaudotos tik vienu atveju: 
ryšys tarp Lietuvos prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų Asociacijos, visų Rūmų bei jų 
narių, konkrečių įmonių, turi tapti intensy-
vaus abipusio eismo gatve, vedančia į tikrą 
verslo savivaldą. Savivaldos, kaip ir laisvės 
niekas nepaduos, – ją reikia susikurti.

 
 

Verslo saViValdą 
turime susikurti patys 

Atkelta iš 1 psl.

Kauno PPA rūmų gen. direktorius Dr. Vytautas Šileikis

Esame nepriklausomi, 
esame globalūs
Vieni ar kiti ekspertai įvardytų aibę 

priežasčių: istorinis okupacijos laikų pa-
likimas; gamtinių resursų stoka; Rytų kai-
mynų konjunktūrinis spaudimas; „protų 
nutekėjimas“ atsivėrus sienoms ar dar 
daugiau. Europa mus priėmė su šiuo krai-
čiu, žinodama, kad esminė ūkio pertvarka 
bei perorientavimas sukels ir tam tikrų 
neigiamų pasekmių. Todėl atsilikimui 
įveikti ir ūkio struktūrai modernizuoti yra 
skiriama apčiuopiama finansinė parama. 

Anaiptol ne viskas taip paprasta ir ne 
taip lengva yra pasiekti pažangos. Pati ES 
gali patirti fiasko dėl Lisabonos strategijos, 
gilių ekonominių problemų turi kai kurios 
euro zonos šalys. Tačiau pastarieji faktai 
nėra paguoda. Tai greičiau pripažinimas 
to, kad tampame globalios ekonomikos 

Bendrumas užaugins vaisius
Jau du dešimtmečius Pasaulio atlasuose matome Lietuvą kaip ats-
kirą nepriklausomą valstybę. Mename pasididžiavimo jausmą, kai 
pirmą kartą tai išvydome. Dabar tai mums atrodo įprasta ir kasdie-
niška. Lietuvai įstojus į ES, randame daugiau žemėlapių, kuriuose 
mūsų šalis lyginama su kitomis 26 narėmis. Tačiau jei kalbėtume 
apie ekonomiką, pasididžiavimo jausmas ima blėsti, nes pagal dau-
gumą ūkio konkurencingumo rodiklių Lietuva velkasi ES uodegoje. 

dalimi, todėl turime atsižvelgti į sparčiai 
besikeičiančias aplinkybes bei nedelsda-
mi priimti suderintus sprendimus.

Globalizacija didina verslo 
organizavimosi poreikį
Istorija kartojasi: XVI amžiaus pa-

baigoje, išaugus prekybai per Europos 
uostus, kilo būtinybė užtikrinti pirklių 
teises bei reguliuoti prekybos taisykles. 
Tada šios veiklos ėmėsi pirmieji Prekybos 
rūmai (Marselis, 1599). Išaugus pramoni-
nei gamybai (XVIII a. pabaiga – XIX a. 
pradžia), Prekybos rūmai steigėsi stam-
biausiuose miestuose, kuriuose derino 
verslininkų santykius, padėjo verslinin-
kams įveikti kylančius sunkumus, skatino 
efektyvų verslą ir analizavo galimus eko-
nomikos vystymo scenarijus.

XV „Eurochambres“ kongresas (Pary-

žius, 2007), kuriame buvo akcentuojami 
nauji ekonomikos globalizacijos reiškiniai, 
ne tik nupiešė 268 Europos regionų konku-
rencingumo paveikslą, bet ir įvardijo naujus 
uždavinius Prekybos ir pramonės rūmams. 
Ypatingai buvo pabrėžtas smulkaus ir vi-
dutinio verslo vaidmuo siekiant atlaikyti 
pietryčių Azijos konkurencinį spaudimą. 
SVV įmonės yra žymiai lankstesnės, ne to-
kios inertiškos kaip stambiosios, jose spar-
čiau diegiamos inovacijos, jų visuminiu 
potencialu remiasi vietos bendruomenės, 
jos yra regionų ekonomikos ir socialinio 
gyvenimo stabilumo garantas. Prekybos 
ir pramonės rūmai, veikdami regionuose, 
turi pakankamai instrumentų SVV įmonių 
konkurencingumui palaikyti ir kelti. Kita 
vertus, Rūmai kaip katalizatorius turėtų 
geriau panaudoti savo potencialą sąveikai 
su vietos valdžia ir visuomenės organizaci-
jomis, kad sukurtų ir efektyviai panaudotų 
regionų konkurencinius pranašumus.

Kartu galime tapti 
konkurencingesni 
Visi penkeri Lietuvos prekybos, pra-

monės ir amatų rūmai veikia orientuo-
damiesi į „Eurochambres“  programines 
nuostatas. Tačiau, ar šito pakanka, kad 

mūsų įmonės jaustųsi saugios ir būtų užti-
krintos dėl pažangos? Žinoma, reikia kur 
kas daugiau! O tas daugiau prasideda nuo 
mažų dalykų: nuo bendrumo jausmo įmo-
nėje, organizacijoje, galiausiai – mieste ar 
regione. Apie tai daug buvo kalbėta jau 
minėtame „Eurochambres“ kongrese ir 
visuose po jo įvykusiuose kongresuose. 
Esama daug pavyzdžių įvairiose šalyse, 
kai bendrumo jausmas bendram tikslui 
pažadino ir sujungė įmones bei kitas in-
stitucijas, taip pat ir piliečius. Tada buvo 
pasiekta ir neįtikimų rezultatų.

Mes nuosekliai puoselėjame bendro 
tikslo jausmą Rūmų aplinkoje. Šis ban-
dymas išleisti nacionalinį „Rūmų žinių“ 
laikraštį yra viena iš priemonių, galinčių 
padėti stiprinti verslo bendruomenių ry-
šius, puoselėti bendruomenę vienijan-
čias vertybes, telkti intelektinį potencialą 
aukštesniems siekiams. Kad tai pavyktų, 
turime tikėti tuo, ką darome. Verslo įmo-
nių vadovai turi tikėti, kad to jiems reikia, 
ir kad jie taip pat yra reikšmingi bendruo-
menės santykių kūrėjai. Tik puoselėjant 
tokį tikėjimą tarpsta bendrumo jausmo 
šaknys. Ir tik tai gali duoti vaisių – žymiai 
gražesnį Lietuvos paveikslą Europos re-
gionų konkurencingumo žemėlapyje.
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VILnIAuS PPA RŪMAI

Tarptautinės sankcijos
Tarptautinės sankcijos – tai nekarinio 

poveikio priemonės, kuriomis siekiama 
užtikrinti tarptautinę taiką ir saugumą 
bei pagarbą žmogaus teisėms. Sankcijos 
taikomos valstybėms, fiziniams ir juridi-
niams asmenims bei kitiems subjektams, 
kurie savo veiksmais, sprendimais ar 
vykdoma politika pažeidinėja žmogaus 
teises, prisideda prie etninių, teritorinių 
ir religinių konfliktų, remia terorizmą ar 
kokiu nors kitu būdu laužo svarbiausias 
tarptautinės bendruomenės pripažįstamas 
normas bei principus.

Sankcijų tikslas – pakeisti atitinkamos 
šalies ar jos dalies vyriausybės, subjektų 
ar asmenų vykdomą politiką ar sustab-
dyti konkrečius veiksmus. Tarptautinių 
sankcijų taikymas grindžiamas ne ekono-
miniais interesais, bet tarptautinės teisės, 
demokratijos bei pagarbos žmogaus tei-
sėms ir pagrindinėms laisvėms principais. 
Sankcijos gali apimti visišką arba dalinį 
ekonominių santykių nutraukimą, ryšių 
priemonių ir diplomatinių santykių apri-
bojimą bei kitokio pobūdžio priemones. 
Daugiau informacijos galima rasti Užsie-
nio reikalų ministerijos tinklapyje www.
urm.lt/sankcijos.

Apie tarptautines sankcijas 
ir eksporto kontrolę
Lietuvos ūkio konkurencingumo didinimas ir eksporto skatinimas 
yra vienas svarbiausių Lietuvos užsienio politikos uždavinių. Užsie-
nio reikalų ministerija, bendradarbiaudama su Ūkio ministerija, sie-
kia padėti verslininkams ieškoti naujų eksporto rinkų ir plėsti ryšius 
su esamais partneriais. Tai ypač aktualu ekonominio sunkmečio są-
lygomis. 
Plečiant verslą į naujas šalis, būtina atsižvelgti į galimus verslo plė-
tros apribojimus dėl toms šalims taikomų tarptautinių sankcijų ir į 
papildomus reikalavimus eksportuojant strateginės paskirties pre-
kes ir paslaugas.

Dėl ekonomikos sunkmečio krizei apėmus tradicines Europos rin-
kas, Lietuvos verslininkai ėmė itin aktyviai ieškoti kelių į naujas, 
jiems neatrastas trečiųjų šalių rinkas – šios neretai išliko viliojančiai 
gyvybingos. Kai kurios tokios rinkos – čia pat, prie mūsų valstybės 
sienų, kitos – toli, egzotiškuose kraštuose.

Valstybės, kurioms Lietuva 
taiko tarptautines sankcijas
Lietuva įgyvendina Jungtinių Tau-

tų Saugumo Tarybos, Europos Sąjungos 
Tarybos ir Komisijos bei Europos sau-
gumo ir bendradarbiavimo organizacijos 
(ESBO) įvestas sankcijas 19 valstybių 
atžvilgiu. Tai šios valstybės: Afganista-
nas, Armėnija (Kalnų Karabacho konflikte 
dalyvaujančios pajėgos), Azerbaidžanas 
(Kalnų Karabacho konflikte dalyvaujan-
čios pajėgos), Dramblio Kaulo Krantas, 
Eritrėja, Gvinėjos Respublika, Irakas, Ira-
nas, Kinija, Kongo Demokratinė Respu-
blika, Korėjos Liaudies Demokratinė Res-
publika (Šiaurės Korėja), Liberija, Libija. 
Mianmaro Sąjunga (Birma), Ruanda, Sie-
ra Leonė, Somalis, Sudanas ir Zimbabvė.

Tarptautinių sankcijų apimtys
Tarptautinių sankcijų apimtys kiekvie-

nai valstybei, kuriai jos taikomos, skiriasi. 
Dažniausiai tarptautinėmis sankcijomis 
įvedami civilinės, dvigubos paskirties 
prekių, karinės įrangos, paslaugų ir tech-
nologijų importo, eksporto, reeksporto ir 
tranzito, įskaitant tarpininkavimą, apribo-
jimai; prekybos su subjektais, dėl kurių 
įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, ap-

ribojimai; fizinių ir juridinių asmenų eko-
nominės veiklos valstybėje ar teritorijoje, 
dėl kurios įgyvendinamos tarptautinės 
sankcijos, apribojimai.

 
Strateginės paskirties prekių ir 
paslaugų eksportas
Lietuvoje strateginių prekių eksporto 

pagrindai nustatyti Lietuvos Respublikos 
Strateginių prekių kontrolės įstatymu. Šis 
įstatymas taikomas Lietuvos juridiniams ir 
fiziniams asmenims, užsienio juridinių as-
menų ir kitų organizacijų filialams, kurių 
veikla susijusi su dvejopo naudojimo pre-
kių ir technologijų eksportu, karinės įran-
gos eksportu, importu, tranzitu bei tarpi-
ninkavimu vykdant šių prekių sandorius.

Įstatymas strategines prekes apibrėžia 
kaip dvejopo naudojimo prekes ir techno-
logijas ir (ar) karinę įrangą, taip pat pas-
laugas, susijusias su šiomis prekėmis.

Karinė įranga apibrėžiama kaip tech-
nika ir jos komponentai, technologijos, 
programinė įranga, ginklai, amunicija bei 
jos dalys, sprogmenys, specialiai sukurti 
ar pritaikyti kariniams tikslams, įtraukti į 
Bendrąjį karinės įrangos sąrašą. Bendra-
sis karinės įrangos sąrašas, patvirtintas 
2009 m. gruodžio 29 d. Krašto apsaugos 
ministrės įsakymu Nr. V-1216.

Dvejopo naudojimo prekės ir tech-
nologijos (įskaitant ir paslaugas) apibrė-
žiamos kaip prekės, programinė įranga 
ir technologijos, kurios gali būti naudo-
jamos ir civiliniams, ir kariniams tiks-
lams. Šios prekės yra detaliai išvardintos 
2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 428/2009, nustatančiame Ben-
drijos dvejopo naudojimo prekių ekspor-
to, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo 
paslaugų ir tranzito kontrolės režimą. 

Reglamentas taip pat numato, kad tam 
tikrais atvejais ir kitų prekių ir paslaugų 
eksportui į trečiąsias šalis gali būti reikalin-
gas oficialių institucijų leidimas. Tai sieja-
ma su masinio naikinimo ginklo platinimo 
pavojais ir žmogaus teisių padėties bei vi-
dinio stabilumo šalyje-gavėjoje įvertinimu. 

Lietuvoje leidimus (licencijas) šių 
prekių eksportui išduoda Lietuvos Res-
publikos ūkio ministerija. Daugiau in-
formacijos galima rasti Ūkio ministerijos 

tinklapyje www.ukmin.lt skyrelyje „Stra-
teginių prekių ir technologijų importo, 
tranzito ir eksporto kontrolės sistema“.

 
Lietuvos eksporto kontrolės 
politika 
Vykdydama strateginių prekių eksporto 

kontrolę, Lietuva siekia, kad strateginės pa-
skirties prekių perdavimai nekeltų grėsmės 
regioniniam ir tarptautiniam saugumui bei 
stabilumui, neprisidėtų prie žmogaus teisių 
pažeidimo, atitiktų Lietuvos tarptautinius 
įsipareigojimus bei Lietuvos užsienio poli-
tikos ir valstybės saugumo interesus. 

Lietuva kartu su kitomis Europos Są-
jungos šalimis siekia politinėmis, ekono-
minėmis, diplomatinėmis bei teisinėmis 
priemonėmis užkirsti kelią cheminio, bio-
loginio ir branduolinio ginklo bei įpras-
tinės ginkluotės platinimui ir įgyvendinti 
eksporto kontrolės įsipareigojimus.

 
Parama verslui
Eksporto kontrolę Lietuvoje vykdan-

čių institucijų pareiga – padėti verslo at-
stovams atsakingai prekiauti karinėmis ir 
dvejopo panaudojimo prekėmis, suteikti 
kuo aiškesnę informaciją apie strateginių 
prekių eksporto reglamentavimą ir pagal 
galimybes informuoti apie galimas tokio 
bendradarbiavimo problemas. 

Įmonės, norinčios gauti daugiau in-
formacijos, ar planuojamam eksportui 
nėra tarptautinėmis sankcijomis įvestų 
apribojimų ar kitų suvaržymų, gali siųsti 
paklausimus elektroniniu paštu ekskon@
urm.lt ir vienaslangelis@ukmin.lt.

Reaguodamos į augančias prekybos 
strateginėmis prekėmis apimtis ir Lietu-
vos verslo bei mokslo įstaigų plėtojamus 
kontaktus su užsienio šalimis, gegužės 
13 d. Užsienio reikalų ir Ūkio ministerijos 
rengia seminarą apie eksporto kontrolės ir 
tarptautinių sankcijų įgyvendinimo Lietu-
vos Respublikoje tvarką. Maloniai kvie-
čiame dalyvauti! 

Susidomėjusiuosius kviečiame regis-
truotis elektroniniu paštu ekskon@urm.lt 
ir vienaslangelis@ukmin.lt.

Vilniuje tiesiami keliai 
į trečiųjų šalių rinkas

Parengė Lietuvos užsienio reikalų ministerijos 
Transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo 
politikos departamentas

Galimybės Baltarusijoje
Vilniaus prekybos, pramonės ir ama-

tų rūmai bei filialai Alytuje ir Ukmergėje 
nedelsdami reagavo į naujus verslo porei-
kius. Itin intensyviai ieškoma naujų kon-
taktų savo regiono įmonėms trečiosiose 
šalyse, naujų galimybių jų prekių ir pas-
laugų eksportui į šiuos kraštus.

Pernai ypač augo mūsų krašto versli-
ninkų susidomėjimas artimiausios kaimy-
nės Baltarusijos rinka. 2009 m. pabaigoje 
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rū-

mai bei juose veikiantis Europos verslo ir 
inovacijų tinklas Lietuvos parodų centre 
„Litexpo“ surengė Baltarusijos – Lietuvos 
verslininkų kontaktų ir kooperacijos biržą. 
Šis renginys buvo didžiulio verslininkų 
dėmesio sulaukusių Baltarusijos ekono-
mikos, mokslo ir kultūros dienų progra-
mos Vilniuje dalis. Tuo pačiu metu parodų 
rūmuose vyko ir paroda „BelarusEXPO-
2009“, todėl abiejų šalių verslininkai tu-
rėjo daug galimybių rasti naujų partnerių 
ir parodė didelį susidomėjimą renginiu. 

Kontaktų biržoje dalyvavo 18 Baltarusijos 
įmonių, užsiimančių medžio apdirbimo, 
mėsos ir jos gaminių, drabužių iš triko-
tažo, rankų darbo meno dirbinių gamyba, 
laisvųjų ekonominių zonų atstovai. Aptarti 
bendradarbiavimo su Baltarusijos versli-
ninkais atvyko 37 įmonių atstovai iš visos 
Lietuvos. Buvo surengti 105 individualūs 
susitikimai, kurių metu buvo pasirašyti 
keli ketinimo bendradarbiauti protokolai.

 
Misija iš Šri Lankos
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų 

rūmai atsiliepė ir į narių norą užmegz-
ti kontaktus su itin tolimų, nepažįstamų 
kraštų verslininkais. Rūmuose vyko Šri 
Lankos verslininkų prekybos misija, kuri 
buvo surengta bendradarbiaujant su Cei-
lono prekybos rūmais (Šri Lanka). Tai 
buvo pirmoji šios tolimos šalies verslinin-
kų misija Lietuvoje. Iš Šri Lankos į Lie-
tuvą atvyko 7 įmonių atstovai, ieškantys 
partnerių bendradarbiauti. Didžioji dele-
gacijos dalis – savo produkciją siūlantys 
gamintojai. Buvo surengta daugiau nei 30 
susitikimų, kuriuose dalyvavo 15 Lietu-
vos įmonių atstovai.

Tačiau Rūmai, kartu su valstybės ins-
titucijomis, perspėja verslininkus, kad ne-
pažįstamuose kraštuose būtina atsižvelgti 
į galimus verslo plėtros apribojimus dėl 
toms šalims taikomų tarptautinių sankcijų 
ir išmanyti papildomus reikalavimus, eks-
portuojant į šiuos kraštus strateginės paskir-
ties prekes ir paslaugas, ypač vadinamąsias 
dvejopo naudojimo prekes, technologijas 
bei paslaugas. Kai kurių prekių ar paslaugų 
eksportui į trečiąsias šalis gali būti reika-
lingas oficialių institucijų leidimas. Lietuva 
taip pat įgyvendina tarptautinių organizaci-
jų įvestas sankcijas 19 valstybių atžvilgiu.

Baltarusijos verslininkai Vilniuje
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Nors Lietuvoje tebėra sunkmetis, tačiau bankų analitikai, ekonomistai jau atsargiai prognozuoja nuos-
mukio pabaigą ir netgi nežymų ekonomikos augimą dar šiais metais. 
Ko verslas pasimokė iš pernai per pasaulį ir mūsų šalį prasiautusio krizės cunamio? Ar teisingus 
sprendimus priėmė kovodami dėl išlikimo? O gal daug ką darytų kitaip, jeigu panašus sunkmetis 
pasikartotų? 
Dauguma įmonių peržiūrėjo savo išlaidas, mažino darbuotojų skaičių, atlyginimus. Kai kurie versli-
ninkai guodėsi, kad dėl savo verslo specifikos iki šiol jaučiasi bejėgiai priešintis objektyviems rinkos 
negalavimams. Tačiau yra ir tokių, kuriuos gelbėjo išradingi sprendimai, naujos veiklos sritys. Nemažai 
vadovų sakė, kad sunkmetis suteikė daug patirties, išmokė prognozuoti ir neužmigti ant laurų.

Įmonės mažėjo
Nedarbo kreivė, iki sunkmečio nuolat 

smukusi, staigiai šoktelėjo ir tebekyla iki 
šiol. Šiemet prognozuojama, jog darbo 
biržoje užsiregistruos net iki 350 tūkst. 
bedarbių. Daug įmonių kiek galėdamos 
mažino ir tebemažina savo darbuotojų 
skaičių, nes krito gamybos, prekybos ap-
imtys, taip pat daug jų bankrutuoja. 

Kauno viešbučio „Daugirdas“ savi-
ninkas Vytautas Gustas sakė, kad taupant 
lėšas dalį darbuotojų teko atleisti. „Ieš-
kojome įvairių resursų taupyti, nes paja-
mos sparčiai krito, – pasakojo jis. – Mūsų 
verslas priklauso nuo atvykstančiųjų, o jų 
labai sumažėjo – Kaune beveik nevyksta 
kultūrinių renginių, konferencijų, mažiau 
darbo reikalais besilankančių užsienie-
čių“.

Kauno spaustuvės „Arx Baltica“ savi-
ninkas Rolandas Dovidaitis taip pat minė-
jo, kad teko peržiūrėti etatus. „Pamatėme, 
kad galima išsiversti su mažesniu kiekiu 
specialistų, žmonės ėmė labiau branginti 
savo darbo vietas, – dėstė jis. – Šiuo metu 
specialistai supranta, kad rezultatas pri-
klauso nuo jų pačių, o ne vien nuo geros 
darbdavio valios“.

 
Atleidinėjo ne visi
Pramoninės automatikos montavimo 

ir gamybos bendrovių grupė UAB „Elin-
ta“ išsaugojo visas darbo vietas. 

„Tačiau kai kuriuos darbuotojus gal-
būt ir vertėjo atleisti, nes dabar rinkoje 
yra itin daug gerų specialistų – būtų ga-
limybių dar labiau sustiprinti darbuotojų 
kvalifikaciją. Tad sunku pasakyti, ar šis 
mūsų sprendimas išlaikyti visą personalą 
pasiteisino“, – svarstė UAB „Elinta“ di-
rektorius Vytautas Jokužis.

Kaune veikiančios kelionių agentūros 
„Mūsų Odisėja“ vadovė Regina Navic-
kienė taip pat sakė, kad įmonėje išvengta 
atleidimų. 

„Tačiau daugelis specialistų turėjo 
pakeisti darbo pobūdį: kurti naujus marš-
rutus, aktyviai reklamuoti mūsų paslaugas 
įmonėms, organizuoti susitikimus su po-
tencialiais  klientais“, – kalbėjo ji. 

Verslo konsultantas Gražvydas Žadei-
ka mano, kad su šia krize Lietuvoje įsigali 
tikrasis kapitalizmas. 

„Iki šiol konkuruodami su užsienio 
kompanijomis kaip kozirius naudojome 
pigesnį kurą, darbo jėgą ir t.t., – aiškino 
konsultantas. – Dabar reikės rungtis našu-
mu, tai ką seniai daro išsivysčiusių šalių 
įmonės. Manau, kad daugelis mūsų ben-
drovių, sumažinusių darbuotojų skaičių, 
neturėtų susidurti su dideliu jų trūkumu 
ateityje, kai ekonomika atsigaus“.

Krizė ne tik gniuždė, bet ir mokė

G. Žadeikos nuomone, iki šiol šalies 
ekonomikoje buvo labai menkas darbo 
našumas, išpūsti administraciniai apara-
tai, atlyginimai, tad vargu ar įmonės vėl 
puls plėsti personalą. 

 
Dėmesys išlaidoms
Ryžtingas išlaidų mažinimas leido 

stabilizuoti verslą, minėjo V. Gustas. Ta-
čiau jis apgailestavo, kad nenumaldomai 
nukrito darbo vertė. „Atlyginimai, paja-
mos ženkliai smuko ir negreitai atsista-
tys, – teigė verslininkas. – Dabar keturių 
žvaigždučių viešbučių nakvynės kainos 
nusirito iki dviejų žvaigždučių lygio“.

Iki krizės verslininkai neretai lengva 
ranka leido pinigus įvairioms įmonės reik-
mėms, pastebi R. Dovidaitis. 

„Pirkome daug naujų automobilių, 
nors dabar matome, kad jų būtų užtekę 
mažiau, steigėme naujus etatus, pernelyg 
negalvodami, ar jų darbas atperka išlaidas 
atlyginimams ir mokesčiams, – tvirtino 
jis. – Atėjus sunkmečiui pamatėme, kad 
puikiausiai galima apsieiti su mažesniu 
kiekiu darbuotoju, skirti mažiau išlaidų 
veiklos vystymui. Darbo našumas mūsų 
spaustuvėje dabar labai išaugęs“.

Vertindamas savo sprendimus pra-
sidėjus krizei, R. Dovidaitis prisipažino, 
kad dabar būtų elgęsis kiek kitaip. 

„Reikėjo iškart daug griežčiau iš kli-
entų reikalauti atsiskaityti už paslaugas. 
Daugelis jų vėliau bankrutavo, todėl pa-
tyrėme daug nuostolių, – prisimena R. 
Dovidaitis. – Kai ėmėme griežčiau kon-
troliuoti atsiskaitymus, padėtis stipriai 
pagerėjo“. 

Dabar įmonė bendradarbiauja tik su 
tais, kurie atsiskaito laiku, todėl finansinė 
situacija daug geriau kontroliuojama ir 
prognozuojama.

 
Transportininkams liūdniau
Transporto įmonės po krizės smūgių 

tebevargsta. 
„Mūsų segmente pajamos krenta dar 

labiau nei pernai, – teigė Kauno keleivi-
nių autobusų bendrovės „Kautra“ direkto-
rius Linas Skardžiukas. – Prasidėjus kri-
zei darėme viską, kad mažintume išlaidas: 
derėjomės su tiekėjais, mažinome vidaus 
išlaidas, todėl pavyko suderinti pajamų ir 
išlaidų balansą. O šiemet situacija priešin-
ga. Visi pradėjo šnekėti apie atšilimą, tad 
tiekėjai jau nesutinka daryti nuolaidų“.

Transporto versle pagrindinę sąnaudų 
dalį sudaro išlaidos degalams. „Lietuvoje 
kuro kainos didžiausios Baltijos šalyse, – 
apgailestavo L. Skardžiukas. – Šių proce-
sų mes negalime paveikti, o branginti savo 
paslaugas būtų savižudybė. O kur dar ky-

lančios energetikos išteklių kainos...
Transporto versle per daug viską le-

mia objektyvūs veiksniai, tad kokių nors 
rinkodaros triukų nesugalvosi. Todėl ne-
galėčiau pasakyti, kad gavome kokių nors 
pamokų ar patirties, kuri praverstų ateity-
je“, – tvirtino L. Skardžiukas.

 
Gelbėjo išradingumas
Turizmo sektorius stipriausią krizės 

poveikį pajuto praėjusią vasarą, pasakojo 
R. Navickienė. 

„Iš pradžių netgi manėme, kad krizė – 
tai pernelyg išpūstas burbulas, tačiau, ma-
tyt, žmonės dar buvo iš anksto suplanavę 
atostogas, skyrę tam lėšų, o prasidėjus 
naujam turizmo sezonui viskas sustojo“, – 
prisimena ji.

Į turizmo verslą atėjus tikram sunkme-
čiui, „Mūsų Odisėja“ ėmė ieškoti naujų 
galimybių. 

„Pradėjome rengti naujus maršrutus 
į Lenkiją, Latviją, – pasakojo R. Navic-
kienė. – Taip pat pasiteisino pramoginės 
ekskursijos po Kauną. Sukūrėme XVI a. 
Kaune gyvenusio pirklio ir miesto bur-
mistro Bitnerio istorinį personažą. Jis tu-
ristams pristato miestą lyg pasakodamas 
apie savo asmeninį gyvenimą, verslą, pas-
kui vaišina žmonos Elžbietos keptomis 
spurgomis“. 

Kita herojė, paskalas nešiojanti Adelė, 
supažindina su tarpukario Kauno gyveni-
mu, pasakoja apie to laikmečio aukštuo-
menės gyvenseną. 

„Daug dėmesio ėmėme skirti pramo-
goms, – sakė verslininkė. – Bendradar-
biaujame su karnavalinių drabužių nuo-
motojais, aprengiame senoviniais drabu-
žiais vaikus, vaikštome po senąjį Kauną, 
paskui vaišinamės šokoladinėje“.

Nors įmonės pajamos gerokai krito, 
tačiau „Mūsų Odisėja“ skiria lėšų paro-
doms Lietuvoje ir užsienyje. „Maskvo-
je vykusioje parodoje pristatėme naują 
paslaugą Rusijos ir Vakarų Europos tu-
ristams – ne tik aplankyti mūsų šalį, bet 
gauti čia odontologų, plastinės chirurgi-
jos, kitų sveikatinimo paslaugų, – kalbėjo 
R. Navickienė. – Užsieniečius sudomino 
galimybės pasinaudoti pigesnėmis medi-
cinos paslaugomis ir tuo pačiu susipažinti 
su šalimi“.

 
Pasiteisino racionalūs 
sprendimai
Odos ir kailių salonas „Laukinis ge-

pardas“ prasidėjus sunkmečiui ėmė veikti 
pagal naują strategiją – pertvarkė parduo-
tuvių tinklo asortimentą. „Nusprendėme 
daug mažiau užsakyti vidutinių ir pigesnių 
drabužių, kainuojančių 800 - 1000 Lt, – 

sakė įmonės direktorė Vaida Vijūnienė. 
– Ši strategija pasiteisino ir krizės laiko-
tarpiu nenukentėjome“. 

Nauja strategija paremta idėja, kad 
turtingieji kaip pirko prabangias prekes, 
taip ir tebeperka. Mat jų pajamos nukri-
to daug mažiau nei viduriniosios klasės, 
mano V. Vijūnienė. „Jei būtume priėmę 
kitokį sprendimą, tikrai būtume nukentė-
ję, – įsitikinusi direktorė. – Pigesnių pre-
kių asortimento pardavimai smuko. Todėl 
ir naujiems sezonams vėl užsakysime 
daugiau brangių prekių“.

 
Skausmingos permainos
Daug stambių kompanijų konsultuo-

jantis G. Žadeika pastebi: „Užklupus pa-
saulinei krizei vakariečiai ir mes elgėmės 
skirtingai: užsienio kompanijos Lietuvo-
je kaip tik ieškojo naujų galimybių, kai 
kurios įsigijo naujų kompanijų, praplėtė 
savo rinką, – pasakojo G. Žadeika. – O 
lietuviško kapitalo kompanijos turėjo ieš-
koti būdų, kaip išlikti. Užsienio kompa-
nijos nesusidūrė su tokiu dideliu finansų 
trūkumu kaip mes“.

G. Žadeikos nuomone, lietuviško ka-
pitalo įmonės šalyje dar daugiau susilpnė-
jo, jų rinkos dalį užima užsienio kompa-
nijos. „Atsikovoti prarastas pozicijas bus 
labai sunku“, – mano specialistas. 

V. Jokužis pastebi, kad paklausa už-
sienio rinkose atsigauna, bet kol kas net ir 
užsieniečiams dirbančioms Lietuvos ben-
drovėms nėra lengva. 

„Elintos“ grupės įmonės vėl gauna 
daug užsakymų iš užsienio pramonės 
įmonių, tačiau pasaulyje po gamybos 
nuosmukio labai trūksta įvairių gamybai 
reikalingų komponentų, todėl dirbti visu 
pajėgumu negalime“, – apgailestavo jis.

V. Jokužis mano, kad daugiausia rei-
kėtų pasimokyti ne iš krizės, o iš laikotar-
pio iki jos. 

„Kai aplinkui vyksta sveikam protui 
prieštaraujantys dalykai, nesitikėkime, 
kad viskas bus gerai. Nenormalu, kai 
mūrininkas uždirba 10 tūkst. Lt ir perka 
limuzinus, žmonės masiškai ima didžiules 
paskolas būstams, kurių vertė pranoksta 
kelių gyvenimų uždarbius, – aiškino di-
rektorius. – Tokie dalykai yra įspėjimas, 
kad ateina prasti laikai, ir visiems reikia 
galvoti, kaip tam užkirsti kelią. Ypač daug 
ta linkme turėtų daryti valdžia, jei ji yra 
sąmoninga ir atsakinga“.
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KAunO PPA RŪMAI

Kovo 25 dieną „Enterprise Europe 
Network“, veikiantis Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmuose, bei „ITD 
Hungary Zrt.“, plėtojantis veiklą Ven-
grijos investicijų ir prekybos vystymo 
agentūroje, kartu su partneriais Lietuvoje 
organizavo Lietuvos ir Vengrijos versli-
ninkų susitikimus. Vengrijos verslinin-
kams buvo pristatyta Kauno investicinė 
ir verslo aplinka, Lietuvos verslo kultūros 
aspektai, Kauno laisvos ekonominės zo-
nos privalumai, paramos paslaugos tarp-
tautinio verslo plėtrai. Įmonė „Csaba Me-
tal“ pristatė vidutinio dydžio (25 sėdimų 
ir 25 stovimų vietų) žemagrindį miesto 

LIETUVOS IR VENGRIJOS 
VERSLININKŲ SUSITIKIMAI KAUNE
Daiva Vyšniauskienė
„Enterprise Europe Network“ projekto vadovė

autobusą. Renginyje dalyvavo 6 Vengrijos ir 33 Lietuvos įmonės, įvyko 35 verslininkų 
susitikimai. 

Ilgalaikių verslo partnerių ieškančios Vengrijos įmonės užsiima žemdirbystėje nau-
dojamų mikrobiologinių preparatų prekyba, autobusų, metalo konstrukcijų ir atsarginių 
dalių gamyba, įvairių žemės ūkio mašinų, technologinių linijų, įrengimų žemės ūkiui 
gamyba, austinių juostų, virvučių, nėrinių, kitų apdailos elementų gamyba, popierinių 
maišelių, popieriaus dovanoms gamyba, mėsos ir mėsos produktų gamyba.  

Į susitikimus pakvietėme 33 Lietuvos įmones. Tai – gamintojai, žaliavų, paslaugų 
tiekėjai bei prekybininkai. Labai tikimės, kad po šios verslininkų misijos bus pasirašy-
tos konkrečios verslo sutartys. Iš kitų verslo kontaktų renginių jau užfiksavome 7 verslo 
susitarimus praėjusiais metais. 

„Enterprise Europe Network“ suteikia nemokamas paslaugas Lietuvos ir Vengrijos 
įmonėms – tai  verslo kontaktų renginio ir susitikimų organizavimas, potencialių verslo 
partnerių paieška, pagalba pasiruošti pirmoms deryboms bei tolesnė pagalba, organi-
zuojant tarptautinį verslą.   

Vienas Lietuvoje žinomas verslinin-
kas neseniai pasakė, kad dėl nedarbo 
Lietuvoje pirmiausia kalta Vyriausybė 
(valdžia), o ne verslas. Ar pritariate šiai 
nuomonei ir kodėl? 

AB „Betonika“ gen. direktorius 
Vytautas Niedvaras: Šiai minčiai pritar-
čiau, jeigu verslininkas turėjo galvoje, kad 
Vyriausybė galėjo sumažinti besiformuo-
jantį nekilnojamojo turto burbulą, tačiau 
Vyriausybė neturėjo galimybių apsisau-
goti nuo pasaulinės finansų krizės povei-
kio. Lietuvos Bankas galėjo panaudoti 
savo turimas priemones paskolų bumui 
pristabdyti. Vyriausybė galėjo apmokes-
tinti prekybai skirtą nekilnojamąjį turtą, 
panaikinti mokesčių lengvatas antrajam ir 
kitiems būstams. 

UAB „Itaina“ direktorius Sigitas 
Zaikauskas: Pritariu, nes dabar lemiami 
veiksniai, siekiant išsilaikyti rinkoje, – są-
naudos ir gamybos efektyvumas. Aišku, 
mūsų įmonė džiaugiasi, kad neteko iš dar-
bo atleisti savo darbuotojų, kad net „su-
sitraukiant“ ekonomikai pavyko išlaikyti 
stabilų darbuotojų skaičių.

AB „Gija“ rinkodaros direktorius 
Giedrius Pacevičius: Visiškai pritariu 
šiai nuomonei. Nedarbo mažinimas – ne 
verslininkų uždavinys. Tik Vyriausybės 
sprendimai paskatintų verslą plėstis. Deja, 
šiuo metu Lietuvoje verslas daugiau trau-
kiasi nei plečiasi. Verslininkai priversti 
maksimaliai optimizuoti resursus. Vyriau-
sybė turėtų peržiūrėti verslo skatinimo ga-
limybes, tada sumažėtų ir nedarbas. 

 
Ekonomikos ekspertai prognozuo-

ja, kad jau šįmet pradėsime matyti ap-

Verslas atsigauna 
lėčiau nei tikėtasi
Ekonomikos ekspertai vis drąsiau prognozuoja verslo atsigavimo 
galimybes, tačiau „Rūmų žinių“ pašnekovai atsargiai ir neviena-
reikšmiškai vertina šias prognozes bei negaili priekaištų valdžiai.
Į klausimus sutiko atsakyti AB „Betonika“ gen. direktorius Vytautas 
Niedvaras, UAB „Itaina“ direktorius Sigitas Zaikauskas, AB „Gija“ 
rinkodaros direktorius Giedrius Pacevičius. 

čiuopiamus Lietuvos pramonės, verslo 
atsigavimo požymius. Kokia jūsų nuo-
monė? Ar jūsų įmonei, ūkio šakai ši 
prognozė tinka, ar ji paremta svariais 
argumentais? Ar šįmet įmonių apy-
varta jau didėja, lyginant su tuo pačiu 
2009 m. laikotarpiu? 

Vytautas Niedvaras: Manau, kad 
pirmuosius atsigavimo požymius jaučia 
eksportuojančios įmonės. Mūsų šakoje 
atsigavimas taip pat susijęs su ekspor-
tu – kaimynų rinkos jau atsigauna arba 
skiriasi ekonomikos ciklas. Lietuvos sta-
tybos bazė 2009-aisiais buvo labai silpna, 
todėl labai svarbu, kad šįmet atsigautų 
renovacija ar ES finansuojami infrastruk-
tūros projektai. Mano žiniomis, statybinių 
medžiagų kainos pasaulyje jau kyla, taigi 
paklausa pradeda augti.

Sigitas Zaikauskas: Kol kas nesu 
didelis optimistas. Deja, ekonomikai at-
sigauti dar nėra sąlygų: vidaus rinkoje 
vartojimas kritęs, užsienio rinkose sunku 
konkuruoti (Lietuvos gamybos mastai 
palyginti nedideli, todėl mums sunku 
konkuruoti su stambiomis užsienio kom-
panijomis). Didelės pridėtinės vertės pro-
duktų, kurie suteiktų postūmį, mūsų šaly-
je sukuriama nedaug, ir neturiu vilčių, kad 
padėtis greitai pasikeis. 

Giedrius Pacevičius: Sunku pasaky-
ti, ar Lietuvos pramonė jau šįmet pajus 
apčiuopiamą atsigavimą. Deja, tekstilės 
pramonei atsigauti trukdo ir skeptiškas 
Vyriausybės požiūris į šią ūkio šaką. Ly-
ginant su praėjusiais metais, įmonės apy-
vartos didėjimo šiais metais nejaučiame. 
Mūsų įmonė planuoja išlaikyti 2009-ųjų 
metų apyvartą.

 

Įmonių restruktūrizacija – tai ne-
mokumo byla, teisminis procesas, kai 
visi kreditoriai turi sutarti dėl bendro 
skolų pertvarkymo plano ir taikyti 
nuolaidas. Ar domėjotės šia galimybe? 
Ir apskritai, ar tokia galimybė buvo ir 
yra įmanoma?

Vytautas Niedvaras: Patys dalyvau-
jame keliose restruktūrizacijos bylose. 
Susidariau nuomonę, jog tai – dar viena 
galimybė piktnaudžiauti. Paprastai sąly-
gas diktuoja didžiausias kreditorius, kuris 
dažniausiai ir yra bankas. Tačiau, palyginti 
su bankrotu, ši galimybė lyg ir priimtines-
nė, nes yra vilčių atgauti nors dalį lėšų. 

 
Įmonių skolos bankams didelės. 

Pastaruoju metu komercinių bankų at-
stovai įrodinėja nesiekiantys sužlugdyti 
įsiskolinusių klientų, ieškantys abiems 
pusėms priimtino sprendimo. Tačiau 
teisininkai konstatuoja, kad dažniau-
siai ginčai baigiasi vienašališkais bankų 
reikalavimais. Ar pavyko su bankais 
susitarti dėl palankesnių skolų grąžini-
mo sąlygų, ar bankai buvo kategoriški 
jums ar jūsų kolegoms? 

Vytautas Niedvaras: Deja, bendrau-
ti su bankininkais visada buvo sunku. 
Manau, kad jie perdaug gerai apie save 
galvoja, arba verslas ir visuomenė jiems 

skiria išskirtinį dėmesį, nors jie to neverti. 
Rinkoje visos sritys turi būti lygios, tačiau 
iš tikrųjų bankai visada diktavo ir tebe-
diktuoja savo sąlygas pramonei ir verslui. 
Ne visada suprantamas jų elgesys: štai jie 
patys nusprendė ir staigiai pradėjo stab-
dyti pradėtų projektų finansavimą, o juk 
dėl tokio neapgalvoto sprendimo ir patys 
prarado daug lėšų. Dabar, kai jau ateina 
laikas pradėti aktyviau veikti, derybos su 
bankais vyksta lėtai ir trunka ilgai. 

Sigitas Zaikauskas: Mums pavyko 
suderinti bendradarbiavimo su bankais 
sąlygas.

Giedrius Pacevičius: Mes neturime 
didelių įsipareigojimų bankams. Gal dėl 
to pavyksta susitarti ir surasti abiems pu-
sėms priimtinus sprendimus, suderėti pa-
lankesnes paskolų grąžinimo sąlygas.

Kokie valdžios sprendimai padi-
dintų ekonomikos augimo galimybes 
2010 - 2011 m.?

Vytautas Niedvaras: Sprendimai tie 
patys: reikia skatinti tiesiogines užsienio 
investicijas, liberalizuoti darbo santykius, 
tobulinti infrastruktūrą, pagaliau pabaigti 
žemės reformą ir supaprastinti investi-
cinių projektų statybos reglamentavimą, 
reformuoti „Sodros“, Sveikatos draudimo 
sistemas ir visur sumažinti biurokratiją.
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Rezultatai nuvylė
2009 m. buvo itin nesėkmingi dau-

gumai nefinansinių įmonių. Tai patvirtina 
statistiniai duomenys. Štai paskutinį 2009 
m. ketvirtį įmonių gautos pajamos už par-
duotas prekes ir suteiktas paslaugas buvo 
beveik ketvirtadaliu mažesnės nei tuo 
pačiu 2008 m. laikotarpiu. Bendras metų 
rezultatas buvo dar blogesnis – apyvarta 
2009 m. siekė 148,4 mlrd. Lt arba net 30% 
mažiau nei 2008 m. 

Geresniais nei prieš metus rezultatais 
galėjo pasigirti vos keletas ekonominės 
veiklos rūšių: pernai pardavimus padidino 
vaistų pramonė ir su globa bei socialiniu 
darbu susijusios įmonės (2,7%), vandens 
surinkimo ir valymo paslaugas teikian-
čios įmonės (5,1%), vandens transporto 
(10,7%) ir įdarbinimo paslaugas teikian-
čios bendrovės (13,4%).

Užsitęsę ekonominiai sunkumai su-
davė didžiulį smūgį šalies bendrovėms – 
smarkiai smuko pelningai veikiančių įmo-
nių dalis – nuo 51,5% 2009 m. III ketvirtį 
iki 43,7% IV ketvirtį.

Statistikos departamento atlikto nefi-
nansinių įmonių finansinių rodiklių tyrimo 
duomenimis, 2009 m. IV ketvirtį šalies 
įmonių pajamos už parduotas prekes ir su-
teiktas paslaugas sudarė 38,1 mlrd. Lt. Tai 
net 24,9% mažiau nei 2008 m. IV ketvirtį, 
tačiau 0,5% daugiau nei III ketvirtį. 

Ypač padidėjo pastatų statybos (7,9 
karto), sausumos transporto (7,2 karto) bei 
apgyvendinimo (4,4 karto) įmonių nuosto-
liai. Be to, IV ketvirtį itin didelius nuos-
tolius patyrė ir nuostolingomis tapo maž-
meninės prekybos, mineralinių produktų 
gamybos bei vandens transporto įmonės. 

Nedarbo šmėkla keliauja 
per Europą
Viena iš skaudžiausių krizės pasek-

mių – nedarbas. Deja, ir pirmaisiais šių 
metų mėnesiais visos ES šalys fiksavo 
nedarbo augimą. Mažiausiai jis išaugo 
Liuksemburge – nuo 5,4 iki 5,5%, šiek 
tiek didesnis nedarbas užfiksuotas Vokie-
tijoje – išaugo nuo 7,3 iki 7,5%, Belgijoje 
šis rodiklis ūgtelėjo nuo 7,7 iki 8%. 

Didžiausias augimas buvo registruo-
tas Baltijos šalyse: Latvijoje – nuo 13,2 
iki 21,7%, Estijoje – nuo 7,6 iki 15,5%, 
Lietuvoje – nuo 8,1 iki 15,8% (visose tri-
jose šalyse – nuo 2008 m. IV ketvirčio ir 
2009 m. IV ketvirčio).

„Eurostat“ duomenimis, 2010 m. va-
sarį, palyginti su sausiu ir atsižvelgus į se-
zoninius svyravimus, nedarbo lygis euro 
zonoje ūgtelėjo nuo 9,9 iki 10%. Visoje 
ES nedarbas šių metų vasarį, palyginti su 
sausiu, išaugo nuo 9,5 iki 9,6%, o visoje 
ES rinkoje darbo neturėjo net per 23 mln. 
žmonių, iš jų 15,7 mln. – euro zonoje. 

Mažiausi nedarbo rodikliai buvo užre-
gistruoti Nyderlanduose (4%) ir Austrijoje 
(5%).

Gabrielius Juonys

Krizės žaizdos gyja lėtai

Kas kaltas dėl nedarbo augimo?
Nors Lietuvą pagal nedarbo lygį len-

kia kaimynė Latvija bei mūsų darbo mi-
grantų pamėgtoji Ispanija (19%) ir „ant 
kulnų lipa“ Estija, tačiau daugelis versli-
ninkų negaili priekaištų Vyriausybei. 

Koncerno „MG Baltic“ prezidentas 
Darius Mockus be užuolankų sako, kad 
ir šįmet pagrindinė metų problema bus 
nedarbas. Jis tikina, kad didelis ir vis dar 
didėjantis nedarbas yra daugiau valdžios, 
o ne verslo problema. Tik iš pirmo žvilgs-
nio šis D. Mockaus teiginys gali nustebin-
ti. Juk dažniausiai pas mus verslininkas 
darbuotojus iš darbo atleidžia ne tik dėl 
globalių pasaulinės krizės priežasčių, bet 
ir dėl klaidingų valdžios sprendimų. Jis 
likviduoja savo verslą ar jo dalį, nes ne-
gali dirbti nuostolingai. Tik valdžia gali 
dirbti nuostolingai. Tada buvę verslininko 
darbuotojai tampa valdžios galvos skaus-
mu. Anksčiau jie dirbdavo ir mokėdavo 
mokesčius, o dabar, nors ir laikinai, išmo-
kas jiems turi mokėti Vyriausybė. Tokia 
kiekvienos valdžios padarytų klaidų pa-
sekmė. 

Vis dėlto D. Mockus yra didesnis 
optimistas nei daugelis ekspertų, progno-
zuojančių, kad ekonomika iš tikrųjų pra-
dės kilti tik 2011 m. D. Mockus tikisi, kad 
pirmieji ekonomikos atsigavimo ženklai 
pasirodys jau šįmet. 

Turto areštai
Tačiau šviesos tunelio gale nepamatys 

tūkstančiai įmonių. Kreditų biuro „Credi-
tinfo“ duomenimis, kovo mėnesį buvo įre-
gistruoti 1 683 nauji įmonių turto areštai. 
Kol kas turto areštų daugėja – per mėnesį 
jų padaugėjo 204 atvejais. Įmonių su jau 
įregistruotais turto areštais skaičius, pa-
lyginus su vasario mėnesiu, padidėjo 156 
atvejais.

„Kovą turto areštų skaičius padidėjo, 
tačiau vidutinis vienai įmonei tenkantis 
areštų kiekis neviršijo paskutinių 12 mė-
nesių vidurkio. Remdamasi pastarųjų kelių 
mėnesių statistika, galiu daryti išvadą, kad 
įmonių tarpusavio įsiskolinimai nebeauga 
taip sparčiai. Taigi galime prognozuoti, 
kad šiemet nepasikartos praėjusių metų 
scenarijus ir įregistruojamų turto areštų 
skaičius taip stipriai nebekils“, – suteikia 
vilties kreditų biuro „Creditinfo“ kredito 
rizikos vadovė Alina Buemann.

Pagal geografinį pasiskirstymą ma-
žiausiai turto areštų (pagal jų santykį su 
įmonių skaičiumi) registruota Tauragės, 
Utenos ir Marijampolės apskrityse. Dau-
giausiai – Kauno, Vilniaus ir Panevėžio 
apskrityse. 

Pasak A. Buemann, išnagrinėjus įre-
gistruotų turto areštų kovo mėnesio statis-
tiką, vertinant pagal sektorius, matyti, kad 
tendencijos taip pat išliko nepakitusios.

„Mažiausiai turto areštų įregistruota 
finansiniame, telekomunikacijų ir komu-

nalinio ūkio paslaugų sektoriuose, – sako 
ji. – Daugiausiai turto areštų ir toliau fik-
suojama statybos ir nekilnojamo turto, 
prekybos, pramonės sektoriuose“. 

Padaugėjo „fenikso sindromo“ 
atvejų
Tačiau pernai pastebėta, kad daugė-

ja atvejų, kai turto areštui paprasčiausiai 
nelieka. Nagrinėjantys tokius atvejus tei-
sininkai pastebi: prieš bankrotą ar žymų 
veiklos sumažinimą, įmonė, imituodama 
legalius finansinius sandorius, turtą perlei-
džia kitai, dažniausiai tų pačių savininkų 
ar akcininkų įkurtai antrinei įmonei. Taip 
apgaunami kreditoriai, privalomų mo-
kesčių negauna valstybė. Panaudojant šį 
būdą, kuris vadinamas „fenikso sindro-
mu“, 2009 m. valstybei nesumokėta apie 
135 mln. Lt mokesčių.

„Ir atvirkščiai – naujos įmonės stai-
ga praturtėja bankrutavusiųjų sąskaita 
ir kaip tas mitinis feniksas tarsi atgyja iš 
pelenų,“ – apie populiarėjantį apgaulės 
būdą pasakoja Klaipėdos apygardos pro-
kuratūros Sunkių nusikaltimų ikiteisminio 
tyrimo organizavimo skyriaus vyriausiasis 
prokuroras Linas Kiaurakis.

Žinoma, tiksliai neįmanoma nustatyti, 
kiek būta tokių atvejų, tačiau orientaci-
niais VMI duomenimis, 2009 m. jų nusta-
tyta apie 700. 

Šiuo būdu jau 2009 m. pradžioje pa-
sinaudojęs prisipažino Kauno apskrityje 
įkurtos vežėjų įmonės savininkas An-
drius K. Šią idėją verslininkas parsivežė 
iš Italijos, kurios rinkoje jo įmonė uždirb-
davo apie 50% visų pajamų. Taigi, įmonė 
Lietuvoje bankrutavo, o kita įmonė Italijo-
je praturtėjo. 

Verslininkas sakė žinantis ne vieną 
atvejį, kai pasinaudoti „fenikso sindromu“ 
jo kolegas paskatino komerciniai bankai. 
Žinoma, tai daroma neoficialiai, versli-
ninkui lyg tarp kitko papasakojama apie 
rinkoje pasitaikiusius atvejus. O įmonei 
reikia apyvartinių lėšų. „Įsipareigojimų 
gniuždomi verslininkai kartais rizikuoja. 
Vieną problemą išsprendžia, tačiau rizi-
kuoja turėti kitą problemą – jau su teisė-
sauga“, – sako Andrius K.

VMI atstovai pastebėjo, kad Lietuvą 
pasiekė dar vienas kitose šalyse išrastas 

sukčiavimo modelis: įmonė pati kreipiasi į 
teismą, prašydama pripažinti ją nemokia ir 
iškelti bankroto bylą, paskiriant bankroto 
administratorių. Taip ji išvengia prievolės 
sumokėti valstybei PVM, o jos savininkų 
įkurta nauja bendrovė VMI pateikia prašy-
mą grąžinti dėl turto įsigijimo susidariusį 
PVM skirtumą.

Restruktūrizacija stringa
Bankrotų ir „fenikso sindromo“ atve-

jų būtų mažiau, jeigu įmonės pasinaudotų 
restruktūrizacija. Deja, šis būdas nepopu-
liarus. Iki 2009 m. pradžios Lietuvoje iš 
viso buvo vykdyta tik 41 restruktūrizacijos 
procedūra, o iki šiol sėkmingai baigtos vos 
penkios. Prasidėjus krizei jų padaugėjo ir 
šiuo metu vykdomos 75 procedūros.

Praėjusiais metais skolų pertvarkymo 
ir mokumo atnaujinimo procedūros pra-
dėtos statybos bendrovėms „Ranga IV“, 
„Luidas“, „Vyroko statybos darbai“, iškel-
ti tokią bylą siekiama ir žemės ūkio ben-
drovių grupei „Agrowill group“. Vis dėlto, 
palyginti su bankroto procedūromis, kurių 
didesniuose šalies miestuose priskaičiuo-
jama šimtais, restruktūrizacijos atvejų tėra 
vienetai. Kodėl šis būdas nepopuliarus? 

„Įmonių restruktūrizavimo įstatymas 
nepritaikytas gyvenimui ir, akivaizdu, kad 
anksčiau jo niekas neskaitė. Be to, į šią 
procedūrą nenoriai žiūri ir bankai“, – sako 
advokatų kontoros „Devyžis ir partneriai 
Will“ advokatas Paulius Docka.

Advokatas primena, kad procese pri-
valo dalyvauti stambiausias kreditorius 
(dažniausiai tai būna bankas) ir nuo jo 
pozicijos labai priklauso, bus leidžiama 
įmonei restruktūrizuotis ar ne.

„Mano žiniomis, bankai yra pritarę, 
kad keliose įmonėse būtų pertvarkytos 
skolos, tačiau didesnė bendrovių dalis 
imasi restruktūrizacijos, kai jų kredito-
riai – ne bankai”, – sako P. Docka.

Pasak Ūkio ministerijos Įmonių teisės 
ir viešųjų pirkimų politikos departamento 
direktorės A. Railaitės, restruktūrizacija 
Lietuvoje nepaplitusi, nes kreditoriai ją 
vertina kaip rizikingą procesą, be to, šios 
išeities dažniausiai griebiamasi per vėlai, 
kai atnaujinti ilgalaikio nemokumo būna 
nebeįmanoma. 

*2010 m. kovo mėn. duomenys 
Šaltinis: Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos

Apskritis
restruktūrizAvimo 

bylų skAičius
bAnkroto 

bylų skAičius

vilniaus 25 979

Kauno 18 615

Klaipėdos 9 409

Įmonių restruktūrizavimas ir bankrotai*

Brendame iš krizės? Brendame, bet ne taip greitai, kaip tikėjomės. Nedarbas tebeauga visoje ES rinkoje. 
Nors lėčiau, tačiau vis dar tebedaugėja įmonių turto areštų. Verslas, gniuždomas didėjančių mokesčių ir 
sumažėjusios paklausos, neretai griebiasi rizikingų gelbėjimosi priemonių, o legalūs būdai dėl įstatymų 
netobulumo yra nepriimtini. Tačiau šviesą tunelio gale jau įžiūrime. 
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KLAIPĖDOS PPA RŪMAI

Laikmetis verčia veikti efektyviau

Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
generalinis direktorius Viktoras Krolis

Vida Kažuro

Padėti galima ieškančiam 
išeities
Paradoksalu,  bet ekonominė krizė turi 

ir teigiamų aspektų. Ji privertė veikti efek-
tyviau, ieškoti sprendimų, o ne kopijuoti 
jau įprastus. Klaipėdos prekybos, pramo-
nės ir amatų rūmai bei juose veikiantis 
Europos verslo ir inovacijų tinklas siekia 
suteikti verslininkams kuo daugiau nau-
dos prisitaikant prie sunkmečio pokyčių. 
Daroma tai, kas Rūmų jėgoms: praėjusiais 
metais surengti net 42 renginiai: semina-
rai, konferencijos, diskusijos, konsultaci-
jos. Jų temas diktavo realios verslininkams 
kylančios problemos: padidinti mokesčiai, 
stringantis skolų susigrąžinimas, galimy-
bės dalyvauti viešuosiuose darbų bei pas-
laugų pirkimuose, naujų verslo partnerių ir 
naujų rinkų paieška, verslas atsinaujinan-
čių energijos išteklių srityje. 

Anksčiau verslininkai naujų rinkų 
„užkariauti“ vykdavo patys, dalyvaudami 
Rūmų rengiamose verslo misijose. 2009 m. 
Rūmams pavyko surengti vos dvi verslo 
misijas: verslininkai vyko į Rusiją bei Šve-
diją. Sunkmetis diktavo naujas Rūmų veik-
los formas: daugiau uostamiesčio verslo 
atstovų domėjosi verslo sąlygomis Vokie-
tijoje, Rusijoje, Lenkijoje ir pristatančiais 
renginiais namie, specialistus bei diploma-
tus kviečiant į Klaipėdą, Palangą, Tauragę. 

Surengti susitikimai su Susisiekimo, 
Ūkio, Aplinkos ministerijų vadovais - su-
darytos galimybės savo problemas pateik-
ti ne kasdien su ministrais susitinkantiems 
Rūmų nariams. Kiek pavyko gauti kon-
krečių, dalykiškų atsakymų, susijusių su 
parama verslui ar bent jau tolimesnėmis 
verslo perspektyvomis, kurioms būtini 
Seimo, Vyriausybės, ministerijų sprendi-
mai, – kita kalba. Tačiau, anot V. Krolio, 
galima padėti tik ieškančiam, neužsida-
riusiam ir ne vien šiandienos išgyvenimu 
besirūpinančiam verslininkui. 

Klaipėdos prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų nariai šiemet susitiko su Eu-
ropos Komisijos nariu Algirdu Šemeta. 
Už Europos Sąjungos mokesčių ir muitų 
politiką atsakingas komisaras tiesiogiai 
išgirdo apie šiose srityse Klaipėdos regio-
no verslui kylančias kliūtis. Susitikime su 
SEB banko prezidento patarėju G. Nausė-
da pasitikrintos makroekonominės „nuo-
jautos“, Švedijos prekybos tarybos biuro 
Lietuvoje vadovo M. Zalatoriaus semi-
nare buvo pateiktos konkrečios prekių ir 
paslaugų eksporto į Švediją galimybės. 
Rūmai bei juose veikiantis Europos vers-
lo ir inovacijų tinklas jau surengė prakti-

Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmams, jų nariams bei kitoms regiono įmonėms, kaip ir 
visam Lietuvos verslui, praėjusieji metai verslo požiūriu nebuvo įprasti: tiek ekonominiai, tiek soci-
aliniai pokyčiai kėlė daugiau klausimų, nei buvo galima rasti atsakymų. Pasak Klaipėdos prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų generalinio direktoriaus Viktoro Krolio, ir pirmieji 2010 metų mėnesiai pa-
tvirtina tą pačią išvadą: šis laikotarpis verslininkams ilgam išliks atminty kaip nestabilumo, nenuspė-
jamų valdžios sprendimų arba jų nebuvimo laikmetis. 
Tačiau, kita vertus, ekonominis sunkmetis parodė, jog Lietuvos verslas yra gajus bei iniciatyvus, 
sugebantis prisitaikyti ir prie nenuspėjamų sąlygų, nors bet kokių verslo sprendimų rizika yra kaip 
niekad didelė. Šiandien galima teigti, jog pasikeitusias ekonomines sąlygas atlaikė bei prie jų prisi-
taikė ir didieji Klaipėdos regiono eksportuotojai, – sako V. Krolis. 
Bet verslui būtų daug lengviau, jei jį ne vien žodžiais remtų valdžia.

nius seminarus mokesčių, darbo santykių 
reglamentavimo, vartotojų teisių, ES 
Paslaugų direktyvos taikymo, viešųjų 
pirkimų, bendrovių finansų ir investicijų 
temomis. Artimiausių darbų planuose – 
verslo galimybių su Kinija pristatymas, 
verslo misijos į Maskvą ir Kaliningrado 
sritį, tarptautinės konferencijos alternaty-
viosios energetikos bei mokslo ir verslo 
bendradarbiavimo srityse. 

Nors pasigirsta kalbų ir prognozių 
apie artėjantį verslo pavasarį, kol kas rea-
lybė kitokia: vien Klaipėdoje ir Klaipėdos 
rajone įmonių bankrotų skaičius, lyginant 
2009 ir 2010 m. sausį, padidėjo 86,5%  – 
nuo 185 iki 345 bankrutavusių bendro-
vių. Oficiali kovo mėn. statistika – 367 
bankrutavusios ar bankrutuojančios ir 7 
restruktūrizuojamos įmonės. Anot Klaipė-
dos PPAR generalinio direktoriaus, išim-
tis ekonomikos susitraukimo ir neigiamų 
rodiklių fone – Klaipėdos LEZ. 2002 m. 
į Klaipėdos laisvąją ekonominę zoną kaip 
plyno lauko investicijos pritrauktos 20 
įmonių, iš kurių veikia 16. Absoliuti dau-
guma pastarųjų įmonių produkciją eks-
portuoja, ir eksporto dalis LEZ įmonėse 
siekia 93%.

Trūksta paramos smulkiajam 
ir vidutiniam verslui
Visiškai pasikeitusios verslo sąlygos 

lemia tik vieną vieną išvadą – centrinė val-
džia būtų laimėjusi daugiau, jei mokesčių 
sistemos nebūtų „suvėlusi“, teigia V. Kro-
lis. Vėliau pasirašytas Nacionalinis susita-
rimas pasirodė esąs reikšmingas tiek, kad 
jame yra įtvirtintas Vyriausybės įsiparei-
gojimas iki 2011 m. nebedidinti mokesčių 
verslui – tai reiškia teorinį stabilumą bei 
galimybę planuoti bent artimiausią vers-
lo perspektyvą. Daugiau jokių konkrečių 
verslo sąlygas lengvinančių sprendimų 
nėra, tik veiklą imituojantys pavieniai 
centrinės valdžios pasvarstymai. 

Tiesa, viena reforma, kuriai tinkamai 
nepasirengta, vykdoma itin ryžtingai ir 
skubiai – naikinamos apskritys. Kaip aiš-
kėja nuėjus pusę reformos kelio, pagrindi-
nes jų funkcijas centrinė valdžia perduoda 
pati sau. Regioninė politika toliau bus 
imituojama, kuriant jokios realios įtakos 
neturinčius naujadarus: pasak apskričių 
kūrimą prisimenančio Klaipėdos preky-
bos, pramonės ir amatų rūmų vadovo, ir 
tuomet centrinė valdžia apskritims perda-
vė funkcijas, bet ne jiems atlikti reikalin-
gus etatus ar biudžetą, galimybę savaran-
kiškai tvarkyti finansus. O oficialiai de-

klaruojama apskričių naikinimo reformos 
nauda – 30-40 mln. Lt valstybės mastu 
kelia ne susižavėjimą centrinės valdžios 
taupumu, o visai kitokių minčių: greitai 
padaugės kelionių į Vilnių visiems bu-
vusių apskričių interesantams, tarp jų – ir 
verslininkams. 

Susidaro įspūdis, kad klausimai, su-
siję su pagalba smulkiajam ir vidutiniam 
verslui, palikti natūraliai „rinkos atran-
kai“ – suprask: stipriausieji išgyvens ir be 
paramos. Tačiau statistika negailestinga: 
iš beveik 103 tūkst. Klaipėdos miesto ir 
rajono darbuotojų, už kuriuos darbdaviai 
mokėjo „Sodros“ įmokas 2009 m. sausį, 
šių metų kovą liko 91 tūkst., t. y. 11,5% 
mažiau. Dar labiau sumažėjo įmokų dy-
džiai. Klausimas, kodėl atkakliai stengia-
masi nematyti sąlygų verslui sudarymo, 
darbo vietų kūrimo, verslo sumokamų 
mokesčių ir viešųjų finansų visumos, lieka 
neatsakytas.

Ryžtingų sprendimų, kurių reikia sie-
kiant išsaugoti daugiau darbo vietų ir į 
vietos biudžetą gaunamą gyventojų paja-
mų mokestį, nesiima ir didžiausia regione 
Klaipėdos miesto savivaldybė. Į jos vado-
vus dėl pasikeitusių verslo sąlygų Klaipė-
dos prekybos, pramonės ir amatų rūmai 

su savo pasiūlymais kreipėsi dar praėju-
sių metų vasarį. Vienas Rūmų pasiūlymų 
buvo parengti smulkaus ir vidutinio vers-
lo rėmimo 2010 m. programą. Šiandien 
ji būtina: gal geriau padėti verslą prade-
dančiam jaunimui (tarp jaunimo nedarbas  
juk dar didesnis), ir skatinti jauną žmogų 
sukurti darbo vietą sau pačiam, užuot lau-
kus, kas „duos“ darbo? Anot V. Krolio, 
verslo ir gyventojų verslumo skatinimo 
politikos nebuvimas neabejotinai ir lėmė 
situaciją, kai antrojo Lietuvos miesto 
pagal BVP sukūrimą pozicijas Klaipėda 
užleido Kaunui (19%), sukurdama kiek 
daugiau nei 11% BVP ir nuo Vilniaus at-
silikdama daugiau nei triskart. 

Klaipėdoje tebesvajojama apie tokias 
galimybes rengti regionines verslo paro-
das, kokios yra Šiauliuose ir Panevėžyje. 
Pasiūlymų rengti kontaktų muges parodų 
uostamiestyje metu Prekybos, pramo-
nės ir amatų rūmai gauna iš savo kolegų 
Švedijoje, Estijoje, Vokietijoje, tačiau ga-
limybių vis dar nėra. Vis dėlto šių metų 
gegužę Klaipėdos prekybos, pramonės ir 
amatų rūmai bei juose veikiantis Europos 
verslo ir inovacijų centras į investicijų ir 
kontaktų forumą uostamiestyje pakvietė 
aplink Baltiją esančių šalių verslininkus. 

Nuotraukos Arvydo Stubros
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KOnTAKTŲ MuGĖ

VILNIAUS regionas 
IĮ „Rinno“
3 žvaigždučių viešbutis patraukliomis kainomis 
siūlo nakvynę, moderniai įrengtą konferencijų 
salę konferencijoms, seminarams, prezentacijo-
ms, posėdžių kambarį rengti verslo susitikimus. 
Vingrių g. 25, Vilnius
Tel. (8 5)  26 22 828
El. p. info@rinno.lt
www.rinno.lt

UAB „Lincasa“
Namų tekstilės gaminiai ir patalynė iš lininių, 
puslininių, medvilninių audinių. 
Viršutinių moteriškų ir vyriškų drabužių siu-
vimas. Rankinis ir mašininis mereškavimas, 
siuvinėjimas.
Ieškome produkcijos pirkėjų bei užsakovų siu-
vimo paslaugoms.
Raudondvario pl. 76, Kaunas
Tel. (8 37)  48 91 23
El. p. info@lincasa.com
www.lincasa.com

E. Mikučiausko ir partnerių advokatų 
kontora „Exproma“
Teikia teisines paslaugas Tarptautinės privati-
nės, Administracinės, Konkurencijos, Trans-
porto, Vertybinių popierių, Įmonių, Daiktinės, 
Prievolių, Šeimos, Paveldėjimo, Intelektinės 
nuosavybės, Žemės bei Darbo teisės srityse. 
Konstitucijos pr. 23-301, Vilnius 
Mob. 8 686  41 893
El. p. info@exproma.lt

UAB „Somlita“
Gamina statybines plėveles; šiltnamiams ir 
sodininkams skirtas plėveles; susitraukiančią 
Termoplėvelę pakavimui; lietuvišką tamprią pa-
kavimo plėvelę (stretch). Superkame panaudotą 
polietileno plėvelę, ją perdirbame.
Išduodame apmokestinamos pakuotės atliekų 
panaudojimo pažymas.
J. Matulaičio a. 5-27, Vilnius 
Tel. (8 5) 23 02 443
El. p. info@somlita.lt  
www.somlita.lt

Toyota centras „Tokvila“
Prekyba naujais automobiliais ir servisas.
Žalgirio g. 122, Vilnius
Tel.  (8 5)  21 03 200

UAB „ALT reklama“
Sportiniai prizai, graviravimas lazeriu, plačia-
formatė spauda, antspaudai. 
Jonyno g. 12B, Alytus 
Mob. 8 698 49 293
El. p. romas@altas.lt   
www.altreklama.lt
 
UAB „Švenčionių vaistažolės“
Gaminame įvairias vaistažolių ir maistinių žo-
lelių arbatas: ŠVF, ETNO arbatų linijos ir kt. 
Siūlome arbatų, skystų produktų fasavimą pa-
kuotėse su Jūsų įmonės logotipu.
Adutiškio g. 3/4, Švenčionys
Tel. (8 387)  66 470 
El. p. administratorius@etnoarbata.lt 
www.etnoarbata.lt

Vilniaus technologijų ir dizaino 
kolegija
Aukštoji mokykla, suteikianti profesinio ba-
kalauro kvalifikacinį laipsnį, kviečia studijuoti 
Dizaino, Statybos, Technikos fakultete, Petro 
Vileišio geležinkelio transporto fakultete.
Antakalnio g. 54, Vilnius
Tel. (8 5)  23 41 524
El. p. info@vtdko.lt
www.vtdko.lt

UAB „Amatų mokymo centras“
Teikia suaugusiųjų profesinio mokymo ir per-
kvalifikavimo paslaugas verslo įmonėms ir 
privatiems asmenims. Organizuojami mokymo 
kursai pagal darbuotojų saugos ir sveikatos, 
kėlimo įrenginių, suvirinimo darbų, statybinio 
profilio, statybos mechanizacijos, medžio dar-

bų ir kitas mokymo programas.
Kviečiame bandradarbiauti!
Savanorių pr. 124A, Vilnius  
Tel. (8 5) 23 11 886  
El. p. info@amatu.lt

UAB „Luidas“
Parduoda jaukius, patogaus išplanavimo, su da-
line apdaila arba visiškai įrengtus, ekonomiškus 
butus naujame ir jaukiame gyvenamųjų namų 
kvartale „LINKSMASIS“ Pašilaičių mikrorajo-
no ir Gineitiškių gyvenvietės kaimynystėje. 
Patraukli kaina. Butuose įrengta autonominė 
šildymo sistema;  galimybė įsigyti vietą pože-
minėje, antžeminėje stovėjimo aikštelėje arba 
garažą.
Kareivių g. 7, Vilnius
Mob. 8 611  53 610
www.luidas.lt/linksmasis 

UAB „Smurfit Kappa Baltic“
Gofruotojo kartono pakuotės kūryba ir gamy-
ba; fleksografinė ir ofsetinė spauda; reklaminiai 
stendai ir reklamos priemonės iš gofruotojo 
kartono; pakuotės ir pakavimo kaštų optimiza-
vimas vertės grandinėje.
Savanorių pr. 247A, Vilnius 
Tel. (8 5) 26 44 646  
El. p. vilnius@smurfitkappa.lt 
www.smurfitkappa.lt

Įmonių grupė „Alita“, AB
Kompanija siūlo platų asortimentą stipriųjų gė-
rimų: degtinę Premium Gera, brendį Alita, kon-
jaką Alita, trauktines, tautinį grūdų gėrimą Sa-
manę, platų lengvų alkoholinių gėrimų – sidro, 
kokteilių MIX – asortimentą. Įmonėje gamina-
mas obuolių sulčių koncentratas ir aromatas.
Miškininkų g. 17, Alytus
Tel. (8 315)  57 243
El. p. alita@alita.lt

UAB „Rožė“
Ieškome prekybos partnerių Lietuvoje prekiau-
ti moteriškais viršutiniais drabužiais.
Polocko g. 15, Vilnius
Tel. (8 5) 21 53 665
El. p. roze@roze.lt
 
UAB „Lelija“
Drabužiai vyrams ir moterims. Pramoninis 
siuvimas pagal įmonių užsakymus. Didmeninė 
prekyba. 
Panerių g. 43, Vilnius 
Tel.  (8 5)  23 30 761 
El. p. info.lelija@takas.lt 
www.lelija.eu

Klubas „Šokiai.lt“
Visus negalinčius gyventi be šokio,  kviečiame 
gyventi šokio ritmu! Malonaus laisvalaikio ga-
limybes ras kiekvienas pagal pomėgius ir užim-
tumo lygį.
Žirmūnų g. 68 (III aukštas), Vilnius  
J. Basanavičiaus g. 7 (II aukštas), Vilnius 
Mob. 8 655  02 576 
El. p. info@sokiai.lt

KAUNO regionas 
UAB „ARX Baltica“
Spaustuvė, ofsetinės spaudos paslaugos, kny-
gų, žurnalų, brošiūrų, įvairios reklaminės spau-
dos spausdinimas. Reprocentro, dizaino, make-
tavimo paslaugos.
Tel. (8 37)  46 54 45
El. p. info@arxbaltica.lt

AB „Atrama“
Įmonė siūlo automobilinius dujų balionus;  
kieto kuro šildymo katilus, akumuliacines tal-
pas,  boilerius, propano-butano dujų balionus.  
Gaminame nestandartinius gaminius iš metalo 
pagal užsakovo brėžinius.
Ieškome rinkos savo gaminiams realizuoti.
Raudondvario pl. 162, Kaunas
Tel. (8 37) 36 25 42
www.atrama.lt

UAB ,,Baldai jums“ 
Iš beržo ir ąžuolo masyvo gamina modernius 
svetainės ir  miegamojo baldus, vaikų kamba-

rio baldus ir  baldus pagal pirkėjų užsakymus.
Ieško potencialių baldų pirkėjų ir platintojų.
Fabriko g. 3, Jonava 
Tel. (8 349)  59 214
El. p. info@baldaijums.lt 
www.baldaijums.lt

BĮ UAB „Polistampa“
Gamina antspaudus, spaudus, matricas,  tech-
ninius užrašus, CE identifikacines lenteles.  At-
lieka įvairius graviravimo darbus. Suvenyrinių 
monetų, ženkliukų ir medalikėlių gamyba.
K. Donelaičio g. 46-8, Kaunas
Tel. (8 37)  42 41 80
www.polistamp.lt

UAB „Doletos langai“
Gamina medinius, medžio-aliuminio bei aliu-
minio langus, fasadus,  žiemos sodus ir lauko 
duris. Siūlo savo produkciją gamyklos kaino-
mis. Ieško prekybos partnerių bei atstovų.
Vilniaus g. 52, Jieznas
Mob. 8 698  74 871
El. p. export@doleta.lt 
www.doleta.lt

UAB „Dovaina“
Prekyba autobusų, krovininių automobilių, 
puspriekabių bei priekabų atsarginėmis dali-
mis;  stabdžių antdėklų bei kaladėlių gamyba;  
metalo konstrukcijų gamyba, metalo apdirbi-
mas;  maisto pramonės įrengimų gamyba (duo-
nos pjaustyklės, pakavimo linijos); medžio ap-
dirbimo staklių gamyba. Ieško verslo partnerių 
visoje ES, NVS šalyse, Norvegijoje.
Dovainonys, Kaišiadorių raj. 
Tel. (8 346)  46 611
El. p. dovaina@dovaina.lt
www.dovaina.lt

UAB „Geralda decor“
Plokščių dekoratyvinių žvakių gamyba. Siūlo 
patentuotas dekoratyvines žvakes mažmenos 
parduotuvėms bei verslo dovanų produktus 
įmonėms.
Sąnašos g. 34A, Kaunas
Mob. 8 685 37345
www.flatyz.com

UAB „Infoerdvė“
Kuria žmonių darbo laiką ir energiją taupančias 
informacines sistemas ir duomenų bazes, inter-
neto svetaines, el. parduotuves, firminį stilių 
bei grafines instaliacijas. Ieško verslo partne-
rių, investuotojų ir klientų.
Laisvės al. 45-204, Kaunas
El. p. info@infoerdve.lt 
www.infoerdve.lt

UAB „Plastena“
Tiekia plastikų ir gumos pusfabrikačius (lakš-
tai, strypai, vamzdžiai). Gamina techninės pa-
skirties detales iš plastikų,  prekybos įrangą iš 
organinio stiklo (prekių stoveliai, dėžutės, me-
niu laikikliai, suvenyrai). Plastikus tekiname, 
frezuojame, pjauname lazeriu, lankstome, gra-
viruojame, poliruojame.
Ireniškių km.,Garliavos sen., Kauno r.
Tel. (8 37)  39 36 82
El. p. info@plastena.lt
www.plastena.lt

UAB „Kauno stiklas“
Gamina 0,33 - 0,75 litro talpos butelius iš įvai-
rių atspalvių  žalio bei rudo stiklo įvairiems gė-
rimams, išskirtinius reikalavimus atitinkančius 
originalius butelius.
Europos pr. 91, Kaunas 
Tel. (8 37)  39 50 22 
El. p. stiklas@kaunostiklas.lt
www.kaunostiklas.lt

UAB „TUV Uolektis“
Kokybės (ISO 9001), aplinkosaugos (ISO 
14001), darbuotojų saugos ir sveikatos (OHSAS 
18001), maisto saugos (ISO 22000) vadybos 
sistemų ir informacijos saugumo valdymo siste-
mų (ISO/IEC 27001) sertifikavimas;  mokymų 
vadybos sistemų klausimais organizavimas.
Partizanų g. 17, Kaunas 
Tel. (8 37)  33 17 68
El. p. info@tuvuolektis.lt
www.tuvuolektis.lt

UAB „Salinta“
Gamina aukštos kokybės plastiko gaminius ir 
juos dažo; konsultuoja liejimo technologijų, 
žaliavų parinkimo liejimui klausimais;  suren-
ka ir pakuoja. Ieško verslo partnerių užsienio 
rinkose bei bendradarbiavimo galimybių. 
Draugystės g. 19, Kaunas
Mob. 8 650  37 833
El. p. export@salinta.lt
www.salinta.lt

Saviugdos centras „Arkanas“
Ieškantiems atsipalaidavimo ar norintiems ge-
riau pažinti save, teikia šias paslaugas:  „Pilate-
sas“; „Tai chi“; „Cigunas“;  masažai; paskaitos; 
meditacijos; konsultacijos;  seminarai; astrolo-
gija; chirologija; „Auros diagnostika“.
Sąjungos a. 6, Kaunas
Mob. 8 655  43 665
El. p. info@arkanas.lt
www.arkanas.lt

UAB „Sipra-auto“
Autoservisas teikia šias paslaugas: automobilių 
kėbulų ardymas, surinkimas;  kėbulo geometrijos 
atstatymas; kėbulo detalių paruošimas,  dažymas 
ir poliravimas; automobilių salonų valymas.
Vasaros g. 17A, Marijampolė
Tel. (8 343)  59 673 

UAB „TTS Tooltechnic systems“
Didmeninė prekyba Festool produkcija, tech-
ninis aptarnavimas, konsultavimas. Konsulta-
vimas, mokymas ir seminarai medienos paruo-
šimo,  baldų gamybos ir paviršių paruošimo 
dažymui temomis.
Ašigalio g. 6, Kaunas
Tel. (8 37)  32 13 16
El. p. info-lt@tts-festool.com
www.festool.lt

UAB „Agrogimas“
Įmonė prekiauja trąšomis, pesticidais, grūdais 
ir rapsais. Teikia trąšų ir grūdų sandėliavimo, 
transportavimo; grūdų svėrimo, kokybės nu-
statymo, valymo ir džiovinimo paslaugas. Ieš-
ko naujų verslo plėtros galimybių, paslaugų ir 
eksporto partnerių.
Tel. (8 345)  52 721
El. p. agrogimas@agrogimas.lt
www.agrogimas.lt

UAB „Euroeka“
Prekyba apmokestinamųjų pakuočių pažymo-
mis; stiklinės, plastikinės taros ir PET pakuočių 
eksportas; stiklo taros importas.
Jonučių k., Kauno raj.
Mob. 8 698  79 588

UAB „Informacijos saugumo agentūra“
Tinklo pažeidžiamumų vertinimas, IT incidentų 
tyrimas,  rizikos vertinimas, programavimas, 
mokymai, kompiuterių priežiūra. Ieškome nau-
jų verslo plėtros galimybių, paslaugų eksporto 
partnerių.
Tel. (8 37)  29 18 21
El. p. info@isagency.eu

UAB „Naujinta“
Gaminame medinius padėklus, parduodame 
biokurą, šildymo katilus, fasuojame birius pro-
duktus. Ieškome pjautinės medienos, biokuro 
gamintojų, verslo partnerių.
Tel. (8 37)  31 23 10 
El. p. info@naujinta.lt 
www.naujinta.lt

UAB „Sekasoft“
Organizacijos skaitmeninio turinio, procesų ir 
dokumentų valdymo sprendimai; IT infrastruktū-
ros auditas, projektavimas, diegimas, priežiūra.
Tel.: (8 37)  32 13 41
El. p. info@sekasoft.com
www.sekasoft.com

UAB „Uolektis“
Konsultuoja diegiant ISO 9001, 14001, 22000, 
27001,  OHSAS, rengia vidaus auditorių mo-
kymus.
Savanorių pr. 284, Kaunas
Tel. (8-37)  33 17 70
El. p. info@uolektis.lt
www.uolektis.lt
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ŠIAuLIŲ PPA RŪMAI

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai kartu su 18 partnerių iš 8 skirtin-
gų šalių 2010 metais pradėjo įgyvendin-
ti Baltijos jūros regiono tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo 2007-2013 metų pro-
gramos projektą „BEST AGERS“ („Paty-
rusi karta“). 

Šio projekto dėmesio centre – 55 
metų ir vyresni profesionalai – išsila-
vinę, darbingi, motyvuoti vyresnio am-
žiaus specialistai. 

Gyventojų senėjimas meta sunkius 
socialinius ir ekonominius iššūkius. Jau 
kelinti metai demografiniai pokyčiai pri-
skiriami prie vienų didžiausių sunkumų, 
tykančių Europos regiono. Prognozuoja-
ma, kad populiacijos senėjimas taps rim-
ta kliūtimi Europos Sąjungos, o kartu ir 
Lietuvos ekonomikos augimui. Iki 2040 
metų daugiau kaip ketvirtadalis europie-
čių bus bent 65 metų, septintadalis – bent 
75 metų. Numatoma, kad iki 2050 metų 
65 metų ir vyresnių žmonių dalis ES 
padidės 70%, o vyresnių kaip 80 metų – 
170%. Lietuvoje, kaip ir kitose Europos 
Sąjungos valstybėse, kasmet vis didesnę 
dalį sudaro pagyvenę – 60 metų ir vyresni 
žmonės. 2008 metų pradžioje tokių as-
menų buvo 690,8 tūkst., arba kas penktas 

KURIAMAS 
VyRESNIŲjŲ PATARėjŲ TINKLAS

Lietuvos gyventojas, o Europos Sąjungos 
valstybėse – kas ketvirtas, praneša Sta-
tistikos departamentas. Prognozuojama, 
kad 2060 metų pradžioje du penktadalius 
(40,9%) Lietuvos gyventojų sudarys pa-
gyvenę žmonės. Tikėtina, kad 2060 metų 
pradžioje vienam pagyvenusiam asmeniui 
teks vienas darbingo amžiaus asmuo (šiuo 
metu – 3). Lietuva, kaip ir kitos valstybės, 
turės smarkiai didinti išlaidas pensijoms, 
sveikatos apsaugai ir ilgalaikei priežiūrai, 
lėtės bendrojo vidaus produkto augimas. 
Jei politika nesikeis, dėl demografinių 
pokyčių potencialus Europos Sąjungos 
ekonomikos augimo greitis iki 2030-ųjų 
sumažės perpus. 

Tačiau, priešingai nei dauguma mano, 
demografiniai pokyčiai ne tik kelia grės-
mę, bet ir suteikia naujų galimybių, kurio-
mis galėtume pasinaudoti. Su demogra-
finiais pokyčiais ir dabartine ekonomine 
krize turime rasti kūrybiškų būdų, kaip 
atskleisti ir išbandyti neišnaudotas vyres-
nių kartų galimybes. 

Novatoriškumas nepriklauso nuo 
amžiaus. Būtent dėl šios priežasties, daug 
dėmesio projekte skiriama vyresniajai 
kartai. Lygiai taip pat kaip jaunimas, vy-
resnio amžiaus žmonės yra svarbūs naujų 

idėjų kūrėjai. Projektu siekiama keisti pa-
plitusį įsitikinimą, kad vyresnio amžiaus 
žmonės yra našta visuomenei, vyresnio 
amžiaus darbuotojai – našta įmonei. 

Per tris projekto įgyvendinimo metus 
bus parengta, įvertinta ir įgyvendinta 13 
naujų bandomųjų (vadinamų „pilotinių“) 
iniciatyvų. Viena jų – Vyresniųjų pata-
rėjų (ir/ar Verslo angelų) tinklas. Šiaulių 
prekybos, pramonės ir amatų rūmai 
kartu su projekto partneriais sieks su-
burti patyrusios kartos atstovus, kurie:
•  teiks konsultacijas pradedantiesiems 

verslininkams;
•  dalinsis savo patirtimi, žiniomis, kon-

taktais;

•  dirbs kartu su įvairaus amžiaus gru-
pių atstovais verslo ir verslumo įgū-
džių gerinimo srityse;

•  mokys ir palaikys studentus, moki-
nius pereinamaisiais etapais: bai-
giant mokyklas ar universitetus ir 
pereinant į darbo rinką.

Šiaulių prekybos, pramonės ir 
amatų rūmai kviečia 55 metų ir vyres-
nius įvairių specialybių ir išsilavini-
mo profesionalus dalyvauti Vyresnių-
jų patarėjų tinklo savanoriškoje vei-
kloje! Daugiau informacijos teirautis 
telefonu (8 41)  52 55 04 ar el. paštu: 
siauliai@chambers.lt.

KVIEČIAME 
DALYVAUTI PARODOJE

Kviečiame įmones ir verslininkus teikti paraiškas dalyvauti tarptautinėje verslo 
ir pasiekimų parodoje „ŠIAULIAI 2010“, kuri, tęsiant gražią tradiciją, Šiauliuose 
bus organizuojama jau 15-ąjį kartą. Jubiliejinė paroda vyks 2010 m. lapkričio 25 - 
27 dienomis ŠIAULIŲ ARENOJE (J. Jablonskio g. 16, Šiauliai). 

Pasinaudokite galimybe pristatyti save, teikiamas paslaugas, naujausius gami-
nius ar verslo sprendimus, taip pat rasti, atnaujinti ir sustiprinti kontaktus su esamais 
partneriais, užmegzti ryšius su naujais klientais, šalies bei užsienio įmonėmis.

Užpildytas parodos dalyvių paraiškas būtina pateikti organizatoriams iki lap-
kričio 15 dienos. Vėliau pateiktos paraiškos bus patenkinamos tik esant galimybei. 

Dalyvio registracijos mokestį reikia sumokėti iki rugsėjo 15 d. imtinai – 250 Lt 
+ PVM, nuo rugsėjo 16 d. – 350 Lt + PVM. Minimalus parodos plotas – 6 kv. m. 
Užsisakant kampinį stendą, taikomas 10% antkainis. 

Neįrengto parodos ploto kaina – 140 Lt + PVM.
Registracijos mokestis turi būti sumokėtas prieš pateikiant paraišką, už plotą 

ir papildomas paslaugas mokama gavus mokėjimo pranešimą iš Šiaulių prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų. PVM sąskaita-faktūra įteikiama parodos metu. 

Paroda vyks lapkričio 25 - 26 d. 11 - 19 val., lapkričio 27 d. 10 - 18 val.
Dalyvių registracija ir stendų įrengimas – lapkričio 24 d. 9 - 20 val. Stendų 

išmontavimas – lapkričio 27 d. 18 - 21 val., lapkričio 28 d. 8 - 12 val. 
Akreditacinės kortelės, suteikiančios teisę laisvai įeiti į parodą ir dalyvauti vi-

suose parodos metu vykstančiuose renginiuose, išduodamos dalyvaujančios įmonės 
atstovams atvykus į parodą ir pateikus sąrašą asmenų, kuriems turi būti išduodamos 
kortelės.

Naktimis, kai vyks paroda, paroda bus saugoma. Dalyviai gali užsisakyti indi-
vidualią stendo apsaugą.

Parodos dalyviai gali užsisakyti laiką seminarui ar firmos pristatymui parodos 
metu – ši paslauga yra nemokama. Įmonių seminarai ar pristatymai nemokamai 
įtraukiami ir į parodos programą.

Paraiškos pradedamos registruoti kovo 22 d.
Daugiau informacijos tel. (8 41)  52 55 04 ar 52 05 60, el. p. siauliai@cham-

bers.lt.
 
Parodos organizatoriai:
Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai, 

Šiaulių miesto savivaldybė

Šiaulių miesto savivaldybė pradeda įgyvendinti itin svarbų Viešojo logistikos cen-
tro steigimo projektą. Prieš kurį laiką Šiauliuose posėdžiavusi Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė pritarė, kad šis projektas būtų pripažintas nacionalinės svarbos projektu. 

Pagrindinės Šiaulių viešojo logistikos centro funkcijos – galimybė sandėliuoti dide-
lius konteinerių kiekius bei perskirstyti juos net tarp 3 transporto rūšių srautų – automo-
bilių kelių, geležinkelio ir oro transporto. Čia bus atviros prieigos infrastruktūra, Šiaulių 
logistikos centras veiks kaip sausumos uostas. 

Šiuo metu vyksta parengiamieji darbai dėl Šiaulių teritorinės muitinės bei Šiaulių 
apskrities maisto ir veterinarijos tarnybos punkto perkėlimo į logistikos zoną, siekiant 
sutelkti visas reikiamas krovinių aptarnavimo paslaugas vienoje vietoje. 

Turėdami sausumos uostą, kuriame bus ir intermodalinis terminalas, ir konteine-
rių saugojimo aikštelė, ir sandėliams skirti paruošti sklypai, Šiauliai planuoja pritraukti 
stambių investuotojų. Ypač svarbūs investuotojai iš Rytų, kurie siekia įkurti prekių pa-

skirstymo Europos Sąjungos šalims maz-
gą tranzitinėje valstybėje. 

Dėl didėjančių transporto srautų Eu-
ropos Komisija rodo vis didesnį susirū-
pinimą dėl aplinkos užterštumo ir skati-
na gabenti krovinius geležinkeliu. Todėl 
skatinamos investicijos į geležinkelių inf-
rastruktūrą, taip pat ir į viešųjų logistikos 
centrų kūrimą, siekiant sukurti bendrą ES 
transporto sistemą. 

Kviečiame visus tapti pirmaisiais 
Šiaulių viešojo logistikos centro klientais. 
Daugiau informacijos www.siauliai.lt/in-
vesticijos. 

2012 metais Šiauliuose – 
PIRMASIS LIETUVOjE VIEŠASIS 
LOGISTIKOS cENTRAS
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KOnTAKTŲ MuGĖ

KLAIPėDOS regionas 
UAB „Mestilla“
Gamina metilo esterį, vadinamą biodyzelinu. 
Ieško biodyzelino ir rapsų išspaudų pirkėjų.
Kretainio g. 5, Klaipėda
Mob. 8 697  26 500
El. p. r.burbaite@mestilla.lt
www.mestilla.lt

„Ad men“
Reklamos gamybos įmonė siūlo reklamos ga-
minius Europos reklamos gamybos įmonėms ir 
agentūroms.
Pramonės g. 8A, Klaipėda
Tel. (8 46)  34 47 13. El. p. info@admen.lt
www.admen.lt
 
Laivų krovos akcinė  bendrovė „Klai-
pėdos smeltė“
Perkrauna ir sandėliuoja konteinerius bei ne-
gabaritinius krovinius, šaldytą mėsos ir žuvies 
produkciją, pakuotus, suverstinius krovinius, 
birius žemės ūkio produktus, vaisius ir daržo-
ves, skystus piltinius ir kt. krovinius.
Nemuno g. 24, Klaipėda 
Tel. (8 46)  49 62 01 
El. p. smelte@smelte.lt
www.smelte.lt

UAB „Rugys“
Siūlo investicijas į Tarptautinę valiutų rinką 
(Forex),  investicinių sąskaitų atidarymo, val-
dymo, konsultacines paslaugas.
Mob. 8 659  64 900
El. p. info@divinusforex.lt
www.divinusforex.lt

UAB „Plieno spektras“
Projektuoja, gamina ir montuoja: nerūdijančio 
plieno įrangą maisto pramonei; transporterius 
ir jų sistemas pramonei; jūrinės paskirties ga-
minius; gamybos automatizavimo sistemas. 
Ieško kontaktų su potencialiais užsakovais.
Dubysos 37A, Klaipėda
Tel. (8 46)  34 37 32 
El. p. gamyba@plienas.lt
www.transporteriai.lt

„Baltic business tour“
Sudaro kompleksinius kelionių paketus,  rezer-
vuoja geležinkelio ir oro linijų bilietus;  apgy-
vendina Lietuvoje ir užsienyje;  organizuoja su-
tikimus – palydas, kultūrinę veiklą;  teikia VIP 
aptarnavimo paslaugas Lietuvos oro uostuose. 
Tiltų g. 16 / Didžioji Vandens g. 20A, 
Klaipėda
Tel. (8 46) 30 10 50
El. p. info@balticbt.lt
www.balticbt.eu

UAB „Balthana“
Negabaritinių krovinių gabenimo organizavi-
mas Europos Sąjungos, NVS ir Azijos šalyse; 
krovinių ekspedijavimas; multimodaliniai per-
vežimai; įvairių naujų ir naudotų konteinerių 
nuoma ir prekyba. 
Naikupės g. 9, Klaipėda
Tel. (8 46)  36 70 02
El. p. info@balthana.lt
www.balthana.lt
 
UAB „Vakarų ekspresas“ 
Siūlo įvairias reklamos galimybes dienraštyje 
„Vakarų ekspresas“ ir naujienų portale www.ve.lt
M. Mažvydo al. 3, Klaipėda
Tel. (8 46)  41 13 08
El. p. sekretore@ve.lt
www.ve.lt
 
UAB „P. Varkojis ir kompanija“ 
Gamina medinius euro ir skandinaviško stan-
darto langus, vidaus ir lauko duris, miegamojo 
lovas, sodo namelius, dailylentes vidaus ir lau-
ko apdailai, grindines lentas ir grindų apvadus. 
Ieško produkcijos pirkėjų.
Mokyklos g. 4, Kurmaičiai, Kretingos raj.
Tel. (8 445)  48 246
El. p. info@varkojis.lt
www.varkojis.lt

PANEVėŽIO regionas 
UAB „AMŽ-Baltic“
Ieško verslo partnerių išnuomoti arba parduoti 
Prekybos ir pramogų centrą ,,Rožynas”. Pasta-
te yra veikiantis boulingas, kavinė, sveikatin-
gumo centras su SPA ir sporto klubu bei laisvas 
300m2 plotas I aukšte.
Piniavos sk. 10, Panevėžys
Mob. 8 698  78 612
El. p. info@AMZbaltic.lt

R. Maženio įmonė „TikTas“
Ieško inovatyvių ir lanksčių partnerių statybos 
srityje.
Tel. (8 45) 55 57 49
El. p. info@tiktas.lt

A. Šmočiuko firma „Inframeda“
Stato prabangias ir paprastas pirtis; montuoja 
(Sea climate) ir spalvų terapijos įrenginius; įren-
gia įvairius šildomus paviršius ir puošia interjerus 
(gintaru, žadeitu ir kt. akmenimis); vandens ma-
sažo įranga „Aquamassage“. Ieško naujų verslo 
plėtros galimybių, paslaugų eksporto partnerių.
Mob. 8 699  32 887
El. p. info@inframeda.lt

UAB „Naftėnas“
Didmeninė prekyba naftos produktais, prekyba 
automobilių, žemės ūkio ir pramonės technikos 
padangomis, jų montavimas. Ieško naujų tiekė-
jų ir pirkėjų.
Tel. (8 45)  51 43 51
El. p. naftenas@naftenas.lt

UAB „Prie Lėvens“
Licencijuoti ir atestuoti specialistai teikia sta-
tinių eksploatacijos ir statybos techninės prie-
žiūros, FIDIC inžinieriaus, pastatų energinio 
naudingumo įvertinimo ekspertų paslaugas, 

atlieka geodezinius darbus. Ieško naujų verslo 
galimybių visoje Lietuvoje.
Mob. 8 698  48 883
El. p. kargis@takas.lt

UAB „Utenos deratizacija“
Teikia deratizacijos, dezinsekcijos, dezinfekci-
jos paslaugas; užsiima kurmių kontrole;  atlie-
ka sandėlių ir saugomų produktų fumigacijos 
darbus. Ieško naujų verslo klientų.
Mob. 8 614  61 807
El. p. utenosderatizacija@gmail.com

VŠĮ „Panevėžio mokslo ir technologijų 
parkas“
Nuomoja biuro ir gamybos bei technologijų 
patalpas verslo inkubatoriuje, konferencijų sa-
les su įranga, organizuoja konferencijas, teikia 
kt. paslaugas. Ieško klientų, kurie norėtų plėtoti 
verslą gerai įrengtose gamybos patalpose.
J. Žemgulio g. 46, Panevėžys
Mob. 8 698  78 707
El. p. info@pmtp.lt

UAB „G4S Lietuva“
Objektų techninė ir fizinė apsauga, patruliavi-
mas. Apsaugos sistemų įrengimas, priežiūra ir 
konsultacijos. Inkasacija, siuntų pristatymas. Pa-
lydovinio ryšio automobilių stebėjimo sistemos. 
Ieško naujų verslo klientų visoje Lietuvoje.
Tel. (8 45)  58 49 51
El. p. panevezys@lt.g4s.com

UAB „Serpantinas“
Parduoda suvirinimo ir pjaustymo įrangą, me-
džiagas ir reikmenis, oro valymo, vėdinimo ir 
kondicionavimo įrangą, jėgos ir suvirinimo ge-
neratorius, stacionarius ir mobilius oro kompre-
sorius ir kt. Ieško verslo partnerių Rytų ir Vakarų 
Europoje bei  Baltarusijoje, Ukrainoje, Rusijoje. 
Tel. (8 45)  50 81 85
El. p. info@serpantinas.com

UAB „Vėjo tiltas“
Montuoja ir prižiūri šildymo, vėdinimo ir oro 
kondicionavimo, vidaus ir lauko vandentiekio 
bei nuotekų šalinimo sistemas. Ieško partnerių 
ir naujų verslo plėtros galimybių.
Tel. (8 45) 50 22 98
El. p. info@vejotiltas.lt
 
UAB „Orestina“
Parduoda ir įrengia šildymo katilus ir įrangą, 
atlieka kitus santechnikos darbus. Projektuoja 
ir montuoja. Ieško naujų partnerių bei verslo 
plėtros galimybių.
Tel. (8 45) 43 58 51
El. p. info@orestina.lt

UAB „Domi grupė“
Gamina korpusinius baldus viešbučiams, švie-
timo įstaigoms, biurams bei namams.
Ieško naujų eksporto partnerių.
J. Janonio g. 1, Panevėžys
Tel. (8 45) 50 50 20
El. p. baldai@domi.lt

UAB „Seifuva“
Gamina šarvuotus ir kitokius seifus bei plie-
nines spintas,  kieto kuro „žvakinio“ degimo 
principo katilus,  koordinatiniu presu štampuoja 
detales iš 0,5-4 mm storio plieno. Ieško naujų 
verslo plėtros galimybių.
Pramonės g. 7, Utena
Mob. 8 618 45 838
El. p. tomas@seifuva.lt

Utenos kolegija
19 paklausių studijų programų, mokslo taiko-
mieji tyrimai, neformalus švietimas: kursai, se-
minarai, stažuotės. Ieškome partnerių bendriems 
projektams vykdyti, užsakymų taikomiesiems 
mokslo tyrimams, kursams ir seminarams. 
Tel. (8 389)  51 662
El. p. administracija@utenos-kolegija.lt

UAB „Medicinos bankas“
Teikia visų rūšių bankines paslaugas. Laukia 
naujų klientų, ypač mikro-, mažų ir vidutinių 
įmonių.
Pamėnkalnio g. 40, Vilnius
Mob. 8 615 03 300
El. p. info@medbank.lt

ŠIAULIŲ regionas 
Dariaus Beconio įmonė
Siūlome gyvenamuosius medinius namus iš 
klijuoto tašo;  sodo namelius, pirtis, pavėsines. 
Juos pastatome. 
Metalistų g. 2B, Šiauliai
Mob. 8 611  07 545
El. p. dbeconis@gmail.com
www.beconis.lt

UAB „G-performance“
Gaminame sporto ir laisvalaikio aprangą iš 
softshell, fleece, cooly,  medvilnės, bambuko, 
sojos pluošto audinių.
Mob. 8 671  07 227
El. p. info.gperformance@yahoo.com

„Metalo prekyba“
Prekyba metalu, tvirtinimo elementais, tvoromis.
V. Bielskio g. 32A, Šiauliai
Tel. (8 41)  59 19 50

 
Vakarų laivų gamyklos įmonių grupė
Laivų statyba, remontas ir modernizacija, uosto 
krovos darbai bei sandėliavimo paslaugos,  me-
talo konstrukcijų gamyba, metalo apdirbimas 
ir kitos paslaugos, atsinaujinantiems energijos 
šaltiniams reikalingų įrenginių statymas. 
Minijos g. 180, Klaipėda 
Tel. (8 46)  48 36 00.
El. p. wsy@wsy.lt
www.wsy.lt

UAB „Grand partners“
Organizuoja mokymus ir verslo konsultacijas. 
Turi filialus Vilniuje ir Kaune. 
H. Manto g. 84-307, Klaipėda
Tel. (8 46)  31 11 56
El. p. info@grandpartners.lt
www.grandpartners.lt
  
UAB „Skanlika“ 
Užsiima personalo paieška, organizuoja atran-
kas, įdarbina užsienyje. Ieško partnerių užsienio 
šalyse, kuriems reikalingi kvalifikuoti darbuo-
tojai  trumpalaikiams ir ilgalaikiams projektams 
įgyvendinti. 
H. Manto g. 52, Klaipėda
Tel. (8 46)  31 17 68
El. p. info@skanlika.com
www.skanlika.com
 
UAB „Etna“
Gamina stiklo paketus langams ir namų fasa-
dams, KBE langus, projektuoja ir montuoja 
balkonus iš aliuminio profiliuočių.
Šilutės pl. 59, Klaipėda
Tel. (8 46)  34 56 45
El. p. info@etna.lt
www.etna.lt
 
„Radisson blu Klaipėda“
Viešbutis teikia apgyvendinimo, konferen-
cijų organizavimo, maitinimo paslaugas. 
Šaulių g. 28, Klaipėda
Tel. (8 46)  49 08 00 
El. p. info.klaipeda@radissonblu.com
www.radissonblu.com

AS „UniCredit bank“
Teikia finansines paslaugas. Turi filialus Kau-
ne ir Klaipėdoje.
Vilniaus 35 / Palangos 3, Vilnius
Tel. (8 5)  27 45 300
El. p. info@unicreditgroup.lt
www.unicreditbank.lt
 
UAB „Baltijos pervežimai“ 
Teikia šias paslaugas: 3PL logistika, sandėliavi-
mas ir muitinės sandėliai, pakavimas, ženklini-
mas, paskirstymas, subranga, laivų agentavimas, 
frachtavimas, priežiūra uoste, ekspedijavimas 
Baltijos šalyse, NVS šalyse, Europoje, Tolimuo-
siuose Rytuose, JAV. Ieško kontaktų ilgalaikei 
partnerystei.
S. Šimkaus g. 13, Klaipėda
Tel. (8 46) 31 19 51
El. p. info@baltic-shipping.lt
www.baltic-shipping.lt

AB „Neaustinių medžiagų fabrikas“
Gaminame standartinius ir nestandartinius čiu-
žinius, pagalves, antklodes, užvalkalus, minkš-
tus baldus, buitinius šviestuvus, neaustines me-
džiagas ir kt.
J. Basanavičiaus 103C, Šiauliai
Tel. (8 41)  54 55 00

UAB „Nirlita“
Krautuvų, statybinės technikos pardavimas, 
nuoma, servisas.
Metalistų g. 6, Šiauliai
Tel. (8 41)  54 43 53
El. p. info@nirlita.lt
www.nirlita.lt

AB „Rėkyva“
Parduodame natūralias durpes ir substratus. 
Lingailių g. 1, Šiauliai
Tel. (8 41)  51 90 20 

UAB „Rūta“
Gamina įvairių rūšių, skonių bei formų saldai-
nius.
Tilžės g. 133, Šiauliai
Tel. (8 41)  52 30 65
El. p. info@ruta.lt
www.ruta.lt

Šiaulių kolegija
Ruošia biomedicinos, fizinių, socialinių, tech-
nologijos mokslų specialistus,  vykdoma dau-
giau nei 20 studijų programų, studijos orientuo-
tos į praktinę veiklą. Studentai gali atlikti ty-
rimą, parengti projektą pagal Jūsų užsakymus, 
atlikti praktiką Jūsų įmonėje.
Aušros al. 40, Šiauliai
Tel. (8 41) 52 37 68
El. p. administracija@siauliukolegija.lt
www.siauliukolegija.lt

UAB „Verslavita“
Teikia konsultacijas nekilnojamojo turto ir vers-
lo klausimais, atlieka turto ir verslo vertinimus, 
tarpininkauja perkant – parduodant nekilnoja-
mąjį turtą.
Tel. (8 41) 52 48 94
El. p. info@verslavita.lt
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PAnEVĖŽIO PPA RŪMAI

Gyvenamasis namas Panevėžio rajone, Staniūnų gyvenvietėje

Rimantas Maženis, individualios įmonės ,,Tik-
Tas” savininkas, sako, kad versle vadovaujasi 
principu ,,Nedarysim kaip visi”

R. Maženio įmonės įvykdyti projektai 

Gyvenamasis namas Panevėžio rajone, Vaiva-
duose. Jo savininkas Kastytis Duleckis sako, 
jog šią itin šaltą žiemą namo šildymui išleido 
vos 1000 litų. Patogu, jauku ir ekonomiška.

„Expo Aukštaitija 2010“ 
„Cido“ arenoje Panevėžyje
Rugsėjo 30 d. - spalio 2 d. 
Jau prasidėjo dalyvių registracija į 15-ąją tarptautinę parodą 
„Expo Aukštaitija 2010“, kurią organizuoja Panevėžio prekybos, pramonės 
ir amatų rūmai kartu su Panevėžio miesto savivaldybe. 
Paroda nespecializuota. 
Laukiame dalyvių: 
visų sričių gamybos ir paslaugų įmonių,
švietimo ir mokslo įstaigų,
ūkininkų ir žemės ūkio produktų perdirbėjų, 
kaimo turizmo verslo atstovų, 
etnokultūros ir paveldo puoselėtojų,
meno dirbinių kūrėjų ir amatininkų,
suvenyrų gamintojų ir prekybininkų.

Parodos lankymas nemokamas.
Parodą kasmet aplanko per 25 tūkst. žmonių.
Daugiau informacijos – tel.: (8 45)  59 63 55 / 46 69 05 
arba tinklapyje www.ccic.lt

Penktasis tarptautinis 
Aukštaitijos investuotojų forumas
Rugsėjo 30 d. „Cido“ arena, Panevėžys
Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo perspektyvos   
Aukštaitijos regione ir kiti investiciniai projektai.
Dalyvių registracija tel. (8 45) 46 69 05 / 46 36 87 
arba el. paštu panevezys@chambers.lt

Rimantą Maženį pakalbinome ir mes. 
Jau pašnekesio pradžioje Rimantas pabrė-
žė, kad versle vadovaujasi principu ,,Ne-
darysim kaip visi“. Ir iš tikrųjų tai, ką daro 
jo vadovaujamos įmonės žmonės, daug 
kam buvo nauja ir neįtikima. Ši įmonė ga-
mina labai ekonomiškus skydinius medi-
nius namus, kurių termoizoliacinės struk-
tūros varža R=12. Toks ,,žaliasis namas“ 
greitai pastatomas, pakankamai patraukli 
ir statybos kaina – iki 2800 Lt už 1 kv. m, 
namą paprasta eksploatuoti ir, svarbiausia, 
kad jam apšildyti reikia mažai energijos.

Kiek tokių ,,žalių namų“ jau pasta-
tėte?

Visoje Lietuvoje, įvairiose vietovėse 
jau pastatėme apie 30 namų. Jie yra skir-
tingi, nes mūsų klientai gali rinktis tipi-
nius arba individualius projektus – kaina 
nuo to nesikeičia, kartais tik kiek pailgėja 
užsakymo įvykdymo trukmė, nes reikia 
parengti individualų projektą.

Kiek laiko trunka tokio namo sta-
tybos?

Raktus įteiksime po 3 mėnesių nuo 
statybos pradžios. Name bus prijungti 
visi inžineriniai tinklai, sutvarkyta 10 arų 
aplinka, pasėta žolytė.

Papasakokite daugiau apie įvairius 
techninius dalykus. Kaip pavyko rasti 
tokius inovatyvius sprendimus?

NEDARYSIM KAIP VISI
Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai kovo mėnesį organizavo konferenciją populiaria 
tema „Alternatyviųjų energijos šaltinių panaudojimas ir perspektyvos“. Konferencija sukvietė itin 
daug dalyvių, pranešimus skaitė 10 lektorių ir verslininkų – alternatyviosios energetikos sričių pro-
fesionalų.
Didžiausio susidomėjimo susilaukė Rūmų nario, individualios įmonės ,,TikTas“ savininko Rimanto 
Maženio pranešimas. Rimantas kalbėjo trumpai, bet įtikinamai.

160 kv. m namui apšildyti prireiks tik 
2 kWh galingumo oro kondicionieriaus, 
o retsykiais, kad būtų jaukiau, galima už-
sikurti ir židinį. Šilumos visiškai pakanka. 
Statinys pagamintas iš neįprastos termoi-
zoliacinės struktūros, sudarytos iš aliu-
miniu dengtų plėvelių su oro tarpais tarp 
įprastinių skydinių namų karkaso. Skydų, 
gaminamų bendrovėje „TikTas“, konstruk-
cijos sandara 2007 metais buvo pripažinta 
išradimu. Įmonė ,,TikTas“ ir išradimo auto-
rius Kostas Čiplys sukūrė visiškai paprastą 
konstrukciją. Visiems žinoma, kad oras yra 
pats prasčiausiais laidininkas, o aliuminio 
milteliais vakuuminiu būdu padengta plė-
velė (tokia naudojama maisto pramonėje) 
atspindi šilumą. Pagalvojau: kodėl šių dvie-
jų medžiagų savybių nepanaudojus vienoje 
konstrukcijoje? Mūsų sukurtoje konstruk-
cijoje tarp 24 ištemptų plėvelių yra 1,5 cm 
pločio nejudančio oro tarpai. Būtent tokio 
pločio tarpai garantuoja, kad nevyks oro 
konvekcija, kuri mažina šilumos izoliaciją.

Ar galėtumėte tai patvirtinti atlik-
tais tyrimais ar bandymais?

Geriausias patvirtinimas, manyčiau, 
yra mūsų klientų nuomonė. Visi jie tvir-
tina, kad mūsų įrengtame name šilta, gera 
ir ekonomiška gyventi. Beje, konstrukci-
jas bei sienas mes bandėme ir pripažintose 
institucijose. 

Štai termoizoliacijos struktūrą tyrė 
Vilniaus Gedimino technikos universite-
to mokslininkai ir nustatė jos varžą R=12, 
o 33 cm storio sienos konstrukcijos varžą 
matavo Kauno technologijos universiteto 
laboratorijos specialistai ir užfiksavo R=10.

Name įrengta vidaus įranga (šildymo, 
karšto vandens ruošimo, vėdinimo ir kt. 
įrenginiai) yra energiją taupantys, parinkti 
pagal geriausius techninius ir ekonomiš-
kumo rodiklius.

Ar nemanote statomuose namuose 
naudoti alternatyvios energetikos šal-
tinių?

Jau turime projektą dėl saulės (šviesos) 
energijos panaudojimo mūsų ,,žaliuosiuose 
namuose“. Šviesos moduliams įrengti rei-
kės papildomų investicijų, dėl to šiek tiek 
pabrangs namo statyba. Tačiau esant dabar-
tinėms įrengimų ir valstybės patvirtintoms 
elektros energijos supirkimo kainoms, tos 
investicijos atsipirktų per 7 metus.

Ar lengva tokį būstą eksploatuoti? 
Ar galima atidaryti langus? Ar neat-
siras sienų tarpuose nepageidaujamų 
,,gyventojų“?

Namą eksploatuoti labai paprasta. 
Tereikia nustatyti pageidaujamą vidaus 
temperatūrą, ir tokia ji bus palaikoma au-
tomatiškai. Visi langai gali būti varstomi 
arba ne. Vidaus apdailą, baldus ir buities 

prietaisus pasirenka pats užsakovas. Žino-
ma, galima pagalbon pasitelkti dizainerį 
ar architektą – tai ir pasiūlysime.

Kadangi skydo karkasas pagamintas 
iš džiovintos klijuotos ir antiseptiku ap-
dorotos medienos, tai sienų tarpuose nėra 
palankios terpės atsirasti grybeliui ir ki-
toms bakterijoms. Taigi, toks namas dar ir 
,,švarus namas“.

Ar turite dabar pakankamai užsa-
kymų?

Šiuo metu statome 14 namų Vilniuje, 
Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Jona-
voje. Turime užsakymų ir kitose vietovėse.

Ką galėtumėte patarti tiems, kas 
dar tik renkasi būstą? Ar būtų galima 
apžiūrėti Jūsų jau pastatytus namus?

Tiems, kas dar renkasi, kokį namą įsi-
gyti, rekomenduočiau atsakingai įvertinti 
poreikius, finansines galimybes, pamąsty-
ti, kokio norima galutinio rezultato. Visi, 
norintys gauti daugiau informacijos, gali 
kreiptis tel. 8 698  78 343 arba el. paštu: 
info@tiktas.lt. Pažadame papasakoti apie 
mūsų įgyvendintus projektus įvairiose 
Lietuvos vietovėse, žinoma, galėsite nu-
vykti ir patys įsitikinti. Juk namą statome 
ne vieneriems metams, o kur kas ilgesniam 
laikui, tad ir investicija turi būti efektyvi. 

Dėkojame už pokalbį ir linkime Jums 
sėkmės.

Angelija Zokaitienė
Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Tarptautinių ryšių sk. vadovė

Dešimties gyvenamųjų namų kvartalas 
Utenoje.
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Laikraštis prenumeruojamas Rūmuose. Rūmų nariams platinamas nemokamai.

BEnDRA InFORMACIJA

Gegužės 13 - 14 d. Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su 
Europos verslo ir inovacijų tinklu rengia tarptautinį Baltijos regiono investicijų 
ir verslo kontaktų forumą. 

Ketinimą dalyvauti renginyje jau pareiškė verslo delegacijos iš Vokietijos (Ba-
varijos žemės), Maltos, Lenkijos (Baltstogės) bei Rusijos (Maskvos). Verslo kontak-
tų forumo metu įmonėms bus nemokamai surengti individualūs verslo susitikimai 
pagal įmonių veiklos sritis ir pageidaujamus verslo kontaktus. 

Užsiregistravusių užsienio ir Lietuvos įmonių sąrašas skelbiamas Rūmų tinkla-
pyje www.kcci.lt.

Dalyvių registracija vyksta iki balandžio 23 d. Pageidaujančius dalyvauti 
verslininkus prašome užpildyti dalyvių registracijos formas, pateikiamas tinklapyje 
www.kcci.lt, ir atsiųsti el. paštu klaipeda@chambers.lt arba faksu (8 46) 41 06 26.

Išsamesnė informacija tel. (8 46)  39 09 66 / 39 08 63. 

Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmuose veikiantis Europos verslo ir inova-
cijų tinklas balandžio 22 d., Klaipėdoje, LCC Tarptautiniame universitete (Kretingos g. 
36A) rengia nacionalinę ES programos „Pažangi energetika – Europai“ (angl. k. – 
„Intelligent Energy Europe“) informacijos dieną, kurios metu bus pristatytos finansa-
vimo galimybės energetikos sektoriaus įmonėms ir organizacijoms. 

Programa „Pažangi energetika – Europai“ skirta įmonėms, nevyriausybinėms organi-
zacijoms, regioninės valdžios ir savivaldos institucijoms, pramonės ir prekybos rūmams 
bei konsultantams. Programos kryptys: 

•        Energijos efektyvumas ir racionalus energijos šaltinių naudojimas (SAVE); 
•        Nauji ir atsinaujinantys energijos šaltiniai (ALTENER); 
•        Energija transporto sektoriuje (STEER); 
•        Integruotos iniciatyvos. 
Renginyje dalyvaus Europos Komisijos atstovai, kurie pristatys programos finansavi-

mo galimybes bei individualiai konsultuos įmones ir organizacijas, kaip rengti paraiškas 
finansinei paramai gauti. 

Taip pat kviečiami dalyvauti Lietuvos energetikos ministerijos, Lietuvos energetikos 
instituto atstovai bei organizacijos, vykdančios programos „Pažangi energetika – Europai“ 
projektus Lietuvoje. 

Į renginį ir individualias konsultacijas paraiškoms rengti būtina registruotis iš anksto 
tel. (8 46) 39 08 63 arba el. paštu rimante.sniuolyte@chambers.lt. 

Kauno technologijos universite-
to Ekonomikos ir vadybos fakultete 
vykdomas Mokymosi visą gyvenimą 
Leonardo da Vinči naujovės perkėlimo 
projektas „E-DECOM“ (mokymosi sis-
tema, pagrįsta naujomis informacinė-
mis ir komunikacijų technologijomis, 
siekiant ugdyti pagrindines darbuotojų 
kompetencijas, Nr. ES/08/LLP-LDV/
TOI/149051). Šio projekto pagrindinis 
rezultatas – integruota el. mokymo siste-
ma CD formatu ispanų, graikų, rumunų 
ir lietuvių kalbomis, skirta liejyklų dar-
bininkų bendrosioms kompetencijoms 
tobulinti. Tos kompetencijos suteiktų 

įmonėms galimybę reorganizuotis ir 
būti konkurencingoms rinkoje. Projektą 
koordinuoja Vasco ir Navarros regiono 
prekybos ir pramonės rūmai (Ispanija). 
Projektas skirtas liejybos pramonės įmo-
nių darbuotojams, vadovams, pramonės 
įmonių konsultantams. 

Galutinis projekto rezultatas bus 
parengtas 2010 m. rugsėjį. Norintys 
naudoti šį produktą savo veikloje, kreip-
kitės į šio projekto atstovę Lietuvoje 
A. Rūtelionę (ausra.rutelione@ktu.lt) 

Daugiau informacijos apie projektą 
rasite adresu: http://www.feaf.es/ede-
com_eng.html 

Norėdami pateikti prekes Rusijos rin-
kai, jų gamintojai ir eksportuotojai privalo 
turėti dokumentus (sertifikatus, sanitarines-
epidemiologines išvadas, leidimus, pažy-
mėjimus, liudijimus, licencijas), patvirti-
nančius eksportuojamos produkcijos atitiktį 
Rusijos kokybės ir prekių saugos standar-
tams. Dabar galiojantys kai kurie Rusijos 
Federacijos standartų reikalavimai skiriasi 
nuo tarptautinių ISO, IEC, ITD ir europi-
nių CEN, CENELES, ETSI standartų. Tai 
reiškia, kad norint eksportuoti į Rusiją, tie-
kėjams būtina gauti privalomą atitikties Ru-
sijos standartams GOST R sertifikatą.

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai sudarė bendradarbiavimo sutar-
tį su didžiausia Rusijoje nepriklausoma 
ekspertizės kompanija „Sojuzekspertiza“ 
(SOEX), dirbančia prekių ir paslaugų 

Prekių ir paslaugų 
sertifikavimas Rusijos rinkai

kokybės kontrolės, ekspertizės, įvertini-
mo ir sertifikavimo srityje. Verslo įmo-
nei tereikia kreiptis į Šiaulių prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų specialistus ir 
prieš užsakydami sertifikavimo paslaugas 
sužinosite, kokių dokumentų reikia eks-
portuojant gaminius į Rusijos Federacijos 
rinką, kokios taikomos procedūros bei 
per kokį laiką sertifikavimas bus atliktas. 
Visi Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų klientai gali būti tikri, jog paslaugos 
bus suteiktos kvalifikuotai, laikantis užsa-
kovo instrukcijų. 

• Taip sutrumpinsite prekių patekimo 
į Rusijos rinką laiką, 

• sumažinsite galimą riziką,
• padidinsite pardavimų apimtis, 
• rasite patikimų partnerių,
• sumažinsite finansines išlaidas.

Verslininko vizija: kokie turėtų būti Rūmai?

Rūmų misija – 
kurti bendras strategijas verslui
Edmundas Kolevaitis, UAB ECG vadovas.

Būtų idealu, jei Rūmai, kaip ir kitos 
asocijuotos verslo struktūros, imtų kurti 
bendras strategijas verslui ir padėtų jas 
įgyvendinti. Kad tai būtų tarsi flagmanas, 
nurodantis gaires, kuria kryptimi judėti. 

Tos strateginės kryptys galėtų būti, sa-
kykim, bendras, sutelktas ėjimas į kokias 
nors rinkas. Toks ėjimas gali duoti visai 
kitokių rezultatų, nei pavienės verslininkų 
pastangos.

Pats žinau, kaip tai nelengva padary-
ti, nes bandžiau to siekti šalies lengvosios 
pramonės mastu. Nelengva ne tik todėl, 
kad niekas nepasiūlo strategijos, bet ir dėl 

ti svarbiausias problemas, skatinimas ir 
orientavimas judėti siūlomos strategijos 
linkme.

Taip, Rūmai turi ir gali suteikti kon-
krečią pagalbą verslininkui, bet tai yra 
taktika. Rūmų ar kitų asocijuotų verslo 
struktūrų darbuotojas, visa galva įsitrau-
kęs į tokią kasdienę pagalbą verslui, todėl 
neturėtų pamiršti tos kelrodės žvaigždės – 
strategijos.

to, kad mes, Lietuvos verslininkai, esame 
labai nevieningi, mus sunku įtikinti laiky-
tis bendros strategijos. Taip, mūsų versle 
netrūksta techninės kompetencijos, vers-
lumo, – to pakanka kasdienei operatyvi-
nei veiklai, taktikai. Bet kai reikia spręsti 
sudėtingesnius uždavinius, pastebime rin-
kodaros, kitų žinių stoką. Galų gale, išky-
la ir mentaliteto problemų... Mes dar gerai 
prisimename sovietinius laikus, nepasiti-
kime vienas kitu, mąstome, jog jei veiksi-
me bendrai, ką nors iš mūsų pavogs. 

Mes esame naftos ir statybos verslo 
šalis. Tačiau, jei žiūrėtume globaliai, – 

anoks čia verslas... Ar labai daug gebėji-
mų reikėjo kilti nešamam besipučiančio 
nekilnojamojo turto burbulo? Ir tai nėra 
būdinga tik mums. Na, nestatysime mes, 
statys rusai ar baltarusiai. 

Trūksta susikoncentravimo tam tikra 
kryptimi, kooperavimosi, tam tikrų bran-
duolių („klasterių“) kūrimo. 

Rūmų strateginė misija turėtų būti 
verslininkų švietimas, padedantis suvok-
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