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Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė

Labai dažnai verslininkų pokalbiuose 
galima išgirsti nuogąstavimų, jog visuo-
menėje vyrauja itin bloga nuomonė apie 
verslą kuriančius žmones. 

Ar tikrai taip yra? Ar neigiamas vers-
lo įvaizdis nėra mitas? 

Lietuvos laisvosios rinkos instituto 
atliktas tyrimas atskleidė visiškai kitokį 
visuomenės požiūrį. Įvertinti susiforma-
vusį įvaizdį buvo pasitelkti sociologai, 
istorikai, psichologai.

Lietuvos gyventojams verslininkai la-
biau asocijuojasi su teigiamomis savybė-
mis ir indėliu į šalies ekonominę gerovę 
nei neigiamomis savybėmis. Lietuviai la-
biau linkę verslininkus matyti kaip sunkiai 
dirbančius (38 proc.) ir prisiimančius ri-
ziką (35 proc.). Sukčiais ar savanaudžiais 
juos laiko tik 13 ir 11 proc. respondentų. 
Dauguma (74 proc.) Lietuvos gyventojų 
mano, kad ekonomikos variklis yra versli-
ninkai ir įmonės. Tik ketvirtadalis įsitikinę, 
kad ekonomikos augimą kuria valstybė.

Dažniausios lietuviams apie verslinin-
kus kylančios asociacijos yra statusas vi-
suomenėje (atsakymą pasirinko 39 proc.), 
sunkus darbas (39 proc.), prabanga (32 
proc.), rizika (31 proc.). Toliau rikiuojasi 
kūrybingumas (23 proc.), išradingumas, 
inovacijos (21 proc.). Visos šios asocia-
cijos yra stipresnės nei neigiami verti-
nimai – korupcija (20 proc.), bankrotas 
(15 proc.), nusikaltimai (9 proc.). Tiesa, 
su labdara verslininkus sieja tik 10 proc. 
apklaustųjų. 

Teigiamą tendenciją patvirtina ir ki-
tas tyrimo klausimas. Paprašyti įvertinti 
tris pagrindinius šiandieninio verslininko 
bruožus, lietuviai pirmajame atsakymų 
penketuke rikiuoja teigiamus bruožus: 
sunkiai dirbantis (atsakymą pasirinko 38 
proc.), prisiimantis riziką (35 proc.), žvel-
giantis į ateitį (33 proc.), suteikiantis, duo-
dantis (28 proc.), atsakingas (27 proc.). Ir 
tik antrajame penketuke pasirodo neigia-
mos verslininko įvaizdžio ypatybės: go-
dus (23 proc.), išnaudotojiškas (20 proc.), 
sukčiaujantis (13 proc.), korumpuotas (12 
proc.), savanaudis (11 proc.). Tarp jų įsi-
terpia ir vienas teigiamas bruožas – kūry-
bingas ir išradingas (18 proc.).

Paklausus, kokios priemonės, gyvento-
jų nuomone, labiausiai padėtų skatinti vers-
lumą Lietuvoje, dauguma (62 proc.) atsakė, 
kad labiausiai padėtų mažesni mokesčiai ir 
mažesnis valstybės reguliavimas.

Lietuvoje beveik trečdalis (31 proc.) 
gyventojų pasitiki šalies verslininkais, 38 
proc. išsakė neutralią poziciją – šis rodi-
klis nelinkęs keistis jau daugelį metų. 

Vadinasi, verslo ir verslininko įvaizdis 
visuomenėje nėra toks blogas, kaip dažnai 
nuogąstauja ir patys verslo žmonės.

Verslo įvaizdis 
ir mitas

Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė

Gegužės 17 d. Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmuose lankėsi Europos 
Komisijos narys Algirdas Šemeta, atsa-
kingas už mokesčius, muitų sąjungą, sta-
tistiką, auditą ir kovą su sukčiavimu. Tai 
ne pirmas A. Šemetos vizitas – būdamas 
LR finansų ministru, jis porą kartų yra 
viešėjęs ir bendravęs su Kauno PPA rūmų 
verslo bendruomene.

Giria reformos idėjas
Pasak eurokomisaro, esant bendrai 

rinkai, laisvam kapitalo ir darbo jėgos, 
prekių ir paslaugų judėjimui, vienos šalies 
sprendimai gali atsiliepti kitoms narėms. 
Todėl būtina koordinuoti mokesčių politi-
ką visoje ES. Siekiama, kad ES mokesčių 
sistema būtų supaprastinta, konkurencin-
ga pasaulinėje rinkoje ir palanki verslui. 
Priimami sprendimai dėl bendros pelno 
mokesčio bazės, elektroninės PVM sąs-
kaitos prilyginamos popierinėms, nuo šių 
metų, esant iki 2 milijonų eurų apyvartai, 
galima taikyti pinigų apskaitos principą 
tik už parduotas prekes (dėl šios nuostatos 
perkėlimo į nacionalinę teisę eurokomisa-
ras kalbėjo su Seimo ir Vyriausybės na-
riais). Rudenį bus pateikta standartizuota 
mokesčių deklaracija, kuri sumažins naštą 
verslui maždaug 9 mlrd. eurų.

Eurokomisaro teigimu, dėl socialinių 
tikslų vargu ar europinė mokesčių sistema 
galėtų konkuruoti tarifų dydžiais, todėl 
norima, kad verslas ir gyventojai negaištų 
daug laiko atlikdami mokestines prievoles. 
A. Šemeta pabrėžė, kad nuolat yra vertina-
mos kiekvienos šalies mokesčių sistemos 
ir, atsižvelgiant į nustatytus trūkumus, tei-
kiamos rekomendacijos. Paskutinį kartą 
pastabų negavo tik Suomija ir Slovėnija. 

Už mokesčius Europos Sąjungoje 
atsakingas eurokomisaras giria Lietuvoje 
sudarytos darbo grupės siūlymus dėl Lie-
tuvos mokesčių sistemos reformos ir va-
dina juos „racionaliais“. Jis teigė sutinkąs, 
kad daugiau pridėtinės vertės mokesčio 
(PVM) lengvatų įvesti nereikia – tos pa-
čios nuomonės dėl pridėtinės vertės mo-
kesčių lengvatų laikosi ir EK. Manoma, 
kad jos dažniausiai nepasiekia to tikslo, 
kuris buvo sumanytas pradžioje, geriau 
socialinių uždavinių siekti konkrečiomis, 
tikslinėmis priemonėmis, o ne bendrai tai-
komu pridėtinės vertės mokesčiu.

Mokėti privaloma, švaistyti 
leidžiama
Eurokomisaras sakė, kad „kovojant 

su mokesčių slėpimu ir mokestinio suk-
čiavimo priemonėmis, vienas iš svarbiau-
sių tikslų yra pasiekti, kad automatinis 
apsikeitimas informacija apie pajamas 
taptų tarptautiniu standartu ir kad nebe-
būtų galimybės nuslėpti mokesčius nuo 
savo šalies, nes tuo padaroma žala ne tik 
biudžetui, bet ir sąžiningai konkurencijai, 
taip pat ir sąžiningiems mokesčių mokė-
tojams, kurie neša didžiausią naštą, su-
sijusią su viešųjų gėrybių finansavimu“. 
A. Šemeta teigė, kad nesąžiningi Europos 
Sąjungos piliečiai nesumoka apie trilijoną 
eurų mokesčių.

UAB „Centrako“ vadovas Audrius 
Gražėnas teiravosi eurokomisaro, ar ne 
mažesnis nusikaltimas už mokesčių ven-
gimą yra jų nusikalstamas išleidimas, be 
jokios atsakomybės. „Jei surinkti mokes-
čiai bus leidžiami netinkamai, jų niekada 
neužteks“, – komentavo A. Gražėnas.

Eurokomisaras teigė, jog vis plačiau 
svarstoma galimybė įvesti Europos Sąjun-
gos šalyse sankcijas už neteisėtą viešų pi-
nigų naudojimą, kad būtų daugiau atsako-
mybės už  priimamus sprendimus skirstant 
lėšas. Tačiau kai kurios šalys tam prieši-
nasi. Svarstomas klausimas ir dėl Euro-
pos prokuratūros įsteigimo. Ši institucija 
vykdytų baudžiamąjį persekiojimą dėl ES 
lėšų iššvaistymo. Tačiau A. Šemeta pabrė-

žė, jog klausimą, kaip užtikrinti efektyvų 
ES lėšų panaudojimą, sprendžia kiekviena 
šalis narė nacionaliniu lygmeniu.

Valstybė su verslu privalo 
atsiskaityti per mėnesį
UAB „Aurita“ direktorė, Kauno pre-

kybos, pramonės bei amatų rūmų Finan-
sininkų klubo vadovė Vaida Butkuvienė 
kalbėjo apie aktualią mokesčio bazės – 
mokesčio objekto apskaičiavimo proble-
mą. V. Butkuvienė  atkreipė dėmesį ir į tai, 
kad šalys skirtingai traktuoja pridėtinės 
vertės mokesčio taikymą. 

„Mano siekis – šalis įtikinti, kad PVM 
standartizavimas, kuriuo dabar rūpina-
mės, kartu reiškia ir mokesčio supapras-
tinimą. Tačiau kad naujovė būtų priimta, 
tam pritarti turi visos 27 ES šalys. Tai ne 
taip paprasta pasiekti. PVM yra itin jau-
trus klausimas, nes jis sudaro didžiąją biu-
džetų dalį“, – aiškino A. Šemeta.

UAB „Informatikos ryšių technologi-
jų centras“ vadovas Gintautas Žaliauskas 
kalbėjo, jog dabartinė PVM mokėjimo 
tvarka sukuria ir skatina nesąžiningumą. 
Įmonė, išrašiusį sąskaitą, bet negavusi pi-
nigų, privalo valstybei sumokėti PVM, o 
įmonė, gavusi sąskaitą, bet jos neapmokė-
jusi, susigrąžina PVM. Be to, valstybinės 
įstaigos su komercinėmis įmonėmis pasi-
rašo sutartis, pagal kurias su tiekėjais at-
siskaito per 60-90 dienų, o tiekėjas PVM 

Eurokomisarą A. Šemetą pasitinka rūmų prezidentas B. Žemaitis



Nr. 573   |   KauNo preKybos, praMoNės ir aMatų rūMų žiNios

2

Gegužės mėnesio rūmų veiklos kronika

Nukelta į 3 psl.

Verslo savivalda

Priemonė Veiksmas Įmonės, 
dalyviai

Verslo plėtra

Verslo pasiūlymų patalpinimas į svetainę 7
Įmonių susidomėjimas verslo pasiūlymais 2
Planinis rūmų narių lankymas, siekiant geriau patenkinti 
narių interesus / Kaunas 28

Planinis rūmų narių lankymas, siekiant geriau patenkinti 
narių interesus / Marijampolė 1

Planinis rūmų narių lankymas, siekiant geriau patenkinti 
narių interesus / Jonava 6

Potencialių narių lankymas, informacija apie rūmų veiklą, 
paslaugas, kvietimas stoti į narius / Kaunas 6

Potencialių narių lankymas, informacija apie rūmų veiklą, 
paslaugas, kvietimas stoti į narius / Marijampolė 1

Potencialių narių lankymas, informacija apie rūmų veiklą, 
paslaugas, kvietimas stoti į narius / Jonava 6

Konsul-
taciniai – 
informaciniai 
seminarai

Konferencija „Projektai, kurie pakeis Marijampolės 
regiono veidą“ 60

Seminaras „Kaip užtikrinti įmonių stabilumą ir spartų 
augimą?“ 10

Seminaras: „Sutarčių reikšmė išieškant skolas“ / Jonava 7
Seminaras: „Skolos išieškojimo ypatumai neprarandant 
kliento“ 4

Seminaras „Viešieji ryšiai – sėkmingos organizacijos 
veiklos pagrindas“ 13

Rūmų 
bendruomenė

Verslo moterų tinklo susitikimas: „Įvaizdis“ 12
Kauno vadovų klubas: „Kauno tvirtovė“ 17
Kauno personalo vadovų klubas: „Suminė darbo laiko 
apskaita“ 16

Eksportuotojų klubas: „Dokumentų paruošimas eksportui 
į trečiąsias šalis. Dažniausiai daromos klaidos“ 9

Rūmų klubas UAB „Kauno energetikos remontas“ 18
Verslo informacinė popietė: „Pensijų kaupimas. Pasirin-
kimo galimybės“ 20

Verslo informacinė popietė: „Galimybių šalis – JAV“ 5

Enterprise 
Europe 
Network

Kontaktų paieška Lietuvos įmonėms 9
Kontaktų paieška užsienio įmonėms
Atsakymai į EEN partnerių užklausas 2
Patalpinti anketą į EVIT verslo partnerių paieškos 
duomenų bazę 6

Konsultacija dėl BCD anketos pildymo 6
Lietuvos įmonių užklausos 5
Lietuvos įmonių susidomėjimas EEN užsienio įmonių 
paskelbtais verslo bendradarbiavimo pasiūlymais 20

Užsienio įmonių susidomėjimas EEN Lietuvos įmonių 
paskelbtais verslo bendradarbiavimo pasiūlymais 15

Paskyrimas kitam partneriui 7
Įmonės tarptautinės plėtros galimybių nustatymas 2
Konsultacijos 7
Verslo pasiūlymų patalpinimas į svetainę 7

Tarptautiniai 
ryšiai

Tarptautinio projekto „CREATE4COMPETE – 
Kūrybiškumas SVV kompetencijoms ir konkurencingu-
mui didinti“ partnerių susitikimas Kaune 

8

Susitikimas su EU-OSHA direktore Christa Sedlatschek  ir 
Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (EU-OSHA) 
Lietuvos ryšių punkto informacinio tinklo nariais Vilniuje

50

Baltijos plėtros forumas ir „Baltic Business Arena“ 2013 
tarptautinis verslo kontaktų renginys Rygoje 10

Viešieji ryšiai

Nr. 572. Aktualiausi straipsniai: „Ar grigo bitės pradės 
nešti medų Prienuose?“; Balandžio mėnesio rūmų veiklos 
kronika; „Akcija „Žydim“: klubas „Verslas Kaunui“ 
kviečia visus kauniečius miestui pasodinti savo gėlę“; 
„Verslo taryba palaiko Kauno jaunimo centro idėją“; 
„Rūmų klubas „Kauno stikle“; „Verslo pamokos Jo-
navoje“; „Kaišiadorių verslininkai nori dialogo su vietos 
valdžia“; „Dvi įmonės – du dvidešimtmečiai“

900 
egz. 

Išplatinta pranešimų spaudai apie rūmų ir rūmų narių veiklą 32
Išplatinta pranešimų spaudai apie rūmų veiklą / Marijampolė 2

Dokumentų 
išdavimas

Atlikta tarptautinės prekybos dokumentų autentiškumo 
ekspertizių ir įforminta dokumentų 24

Išduota Force Majeure aplinkybes patvirtinanti pažyma 
dėl Ūkio banko bankroto 1

Atlikta prekybos dokumentų ekspertizių ir įforminta 
prekių kilmės sertifikatų / Kaunas 537

Atlikta prekybos dokumentų ekspertizių ir įforminta 
prekių kilmės sertifikatų / Marijampolė 52

Profesinis 
rengimas

Sudarytos ir pasirašytos bendradarbiavimo sutartys 3
Sudarytos ir pasirašytos asmens įgytų kompetencijų verti-
nimo paslaugų sutartys su profesinio mokymo įstaigomis 3
Tęstinis profesinis mokymas
Renkama informacija asmens įgytų kompetencijų vertin-
imui birželio mėn.(profesinio mokymo įstaigos) 13
Sudarytos asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijos 31
Įdarbinti asmens įgytų kompetencijų vertintojai 49
Parengtos asmens įgytų kompetencijų vertinimo užduotys 187
Įvertintos 11 profesinio mokymo įstaigų asmenų kvalifikacijos 187
Įvertintos tęstinio profesinio mokymo programos 6
Pirminis profesinis mokymas
Renkama informacija asmens įgytų kompetencijų vertin-
imui birželio mėn. (profesinio mokymo įstaigos) 17
Sudarytos asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijos 20
Įdarbinti asmens įgytų kompetencijų vertintojai 32
Parengtos asmens įgytų kompetencijų vertinimo užduotys 735
Įvertintos 3 profesinio mokymo įstaigų asmenų kvalifikacijos 605

Veiksmas Atsakingas Rezultatas

Ūkio ministerija
Benjaminas 
Žemaitis, 
Vytautas Šileikis

Pasitarime pas ūkio viceministrą 
M. Skorupską išsiaiškintos VšĮ „Technopo-
lis“ II-jo etapo įgyvendinimo galimybės 
ir kliūtys. Pasiekta, kad Ūkio ministerija 
neprieštarauja „Technopolio“ plėtrai.

Rūmų narys 
„Manfula“

Benjaminas 
Žemaitis, 
Vytautas Šileikis

Atstovauta rūmams rūmų nario UAB „Man-
fula“ 20-mečio jubiliejaus renginyje

Rūmų taryba Tarybos nariai

Sprendimai: atnaujinti Verslo aplinkos komite-
to veiklą, komiteto pirmininku patvirtinti 
Nerijų Šėžą; pataisyti teritorinę kolektyvinę 
sutartį; Vytautą Šileikį įgalioti pasirašyti sutartį; 
priimti 4 / išbraukti 2 narius.

AB Swedbank 
verslo pusryčiai

Benjaminas 
Žemaitis, 
Vytautas Šileikis

Jungtinis KPPA rūmų ir AB Swedbank 
renginys – susitikimas su Kaišiadorių rajono 
verslo įmonių vadovais

ŠMM, Kauno 
kolegija Vytautas Šileikis

Derybinis Švietimo ir mokslo ministerijos, 
Vyriausiojo policijos komisariato, Kauno 
rajono savivaldybės ir Kauno kolegijos susiti-
kimas atstovaujant rūmų nario Kauno kolegi-
jos interesams dėl kolegijos Kraštotvarkos 
fakulteto pastatų Mastaičiuose perdavimo

Verslo tarybos 
verslo aplinkos 
ekspertų grupė

Benjaminas 
Žemaitis, Zigman-
tas Dargevičius, 
Eduardas Jasas, 
Andrius Verbyla

Identifikuotos pagrindinės problemos Kauno 
m., susijusios su verslo aplinka, ir parengtas 
temų sąrašas Verslo tarybai

Lietuvos švietimo 
mainų paramos 
fondas Leonardo 
da Vinci

Vytautas Šileikis

Atstovauta LPPAR asociacijai programos 
projektų atrankos komisijos posėdyje 
argumentuojant projektų atrankos principus 
ir kriterijus pagal verslo vystymo ir regionų 
plėtros prioritetus

Alytaus verslo in-
formavimo centras Andrius Jasinskis

Susitikimas su direktore Algimanta 
Ščiglinskiene ir Bialystoko agentūra „Cen-
trum Promocja Podlasie“. Tikslas – apsi-
tarti bendrus galimus projektus. Aptartos 2 
projektų idėjos: 1. Metalo pramonės įmonių 
klasterizacija – klasterio sukūrimas. 
2. Futbolo komandų jaunimo mainų stovyk-
los Bialystokas – Marijampolė.

Lietuvos profesinio 
mokymo taryba Vytautas Šileikis

Teko ginti PPA rūmų poziciją nuo neteisingų 
interpretacijų įgyvendinant PM įstatymo 
nuostatas

Norvegijos kon-
sulatas Vytautas Šileikis

Atstovauta bendrovės „Kauno kranai“ 
interesams ieškant rinkos plėtros galimybių 
Norvegijoje

Kauno kolegija Vytautas Šileikis Atstovauta rūmams tarybos posėdyje, kuri-
ame buvo renkamas kolegijos direktorius

KTU Vytautas Šileikis, 
Andrius Verbyla

Su KTU Verslo strategijos instituto atstovais 
suderintas jų parengtas Gyvenimo kokybės 
indekso metodikos pristatymo regiono 
plėtros agentūroje planas

Lietuvos profesinių 
sąjungų konfede-
racijos Kauno 
regioninis centras

Vytautas Šileikis
Dalyvaujant Lietuvos profesinių sąjungų 
konfederacijos Kauno regioninio centro 
pirmininkui Ramūnui Narbutui suderintas 
teritorinės kolektyvinės sutarties projektas

VšĮ Socialinių 
mokslų kolegija Andrius Jasinskis

Sutarta identifikuoti naudas Rūmų nariams 
ir priimti sprendimą dėl sveikos mitybos 
klasterio kūrimo

Vilniaus PPA 
rūmai, Alytus Vytautas Šileikis Atstovauta Kauno PPA rūmams Alytuje ati-

darant Vilniaus PPA rūmų surengtą parodą
Konferencija 
Marijampolėje

Benjaminas 
Žemaitis, 
Vytautas Šileikis

Atstovauta rūmams konferencijoje „Pro-
jektai, kurie pakeis Marijampolės regiono 
veidą“, prezidentas skaitė pranešimą

Norvegijos kon-
sulatas Vytautas Šileikis

Atstovauta rūmams atidarant naujas Norvegi-
jos konsulato (Royal Norwegian Consulate) 
patalpas Kaune Radvilėnų pl. 56
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Pasirašyta pirmoji teritorinė 
kolektyvinė sutartis Lietuvoje

Audronė Jankuvienė

Kauno prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmai ir Lietuvos profesinių sąjungų 
konfederacijos Kauno regioninis centras 
pasirašė teritorinę kolektyvinę sutartį. Tai 
pirmoji tokio tipo darbdavių organizacijos 
ir profesinių sąjungų sutartis Lietuvoje. Ji 
buvo rengiama daugiau kaip metus.

Pasak sutartį pasirašiusio Kauno PPA 
rūmų generalinio direktoriaus, dr. Vytauto 
Šileikio, teritorinės kolektyvinės sutarties 
pasirašymas yra rimtas žingsnis puoselėjant 
kolektyvinių santykių kultūrą ir siekiant 
pasitikėjimo tarp darbdavių ir profsąjungų. 

LPSK Kauno regioninio centro pir-
mininkas Ramūnas Narbutas teigia, kad 
profsąjungos yra suinteresuotos, kad įmo-
nės sėkmingai veiktų, nes tik tokiu atve-
ju išsaugomos darbo vietos. R. Narbutas 
įsitikinęs, kad socialinis dialogas reiškia 
galimybę darbuotojams ir darbdaviams 
bendrauti ir tartis. 

Teritorinės kolektyvinės sutarties 
tikslas – prisidėti prie Kauno regiono so-
cialinio dialogo plėtros bei padėti darb-
daviams ir darbuotojams suartėti ir siekti 
bendro tikslo: geresnių įmonės rezultatų, 
tvaraus augimo, darbo sąlygų gerėjimo, 
socialinės gerovės ir kitų pažangos rodi-
klių. Rūmai ir profsąjungos sutarė tarpu-
savio santykius grįsti lygiavertės partne-
rystės ir viešumo pagrindais, iškilusias 
problemas spręsti dialogu ir derybų keliu, 
geranoriškai bendradarbiaujant; paska-
tinti, kad darbdavių organizacijos narėse 
būtų sudarytos kolektyvinės sutartys. 

Paritetiniais pagrindais bus įkurta su-
tarties vykdymo priežiūros komisija, kurią 
sudarys po tris rūmų ir profsąjungos dele-
guotus atstovus. Sutarta komisijoje spręsti 
darbuotojų užimtumo, darbo organizavi-
mo, darbo apmokėjimo ir kitus sociali-
nius, ekonominius klausimus. Profesinė 
sąjunga įsipareigoja neaptarus komisijoje 
neorganizuoti protesto akcijų prieš darb-

davių organizaciją dėl klausimų, kurie ap-
tarti šioje kolektyvinėje sutartyje ir jų lai-
komasi. Po metų bus aptarta, kaip sekasi 
vykdyti teritorinę kolektyvinę sutartį.

Vykdant socialinį dialogą skatinantį 
projektą „Darbdavių ir darbuotojų soci-
alinės partnerystės gebėjimų ugdymas ir 
kolektyvinių darbo santykių tobulinimas 
Kauno ir Marijampolės apskrityse”, be 

minėtos teritorinės, pasirašytos dar sep-
tynios kolektyvinės sutartys. Jas sudarė 
UAB „Danspin“, UAB „Liningas“, AB 
„Ortopedijos technika“, Kauno socialinių 
paslaugų ir statybos verslo darbuotojų pro-
fesinio rengimo centras, Raseinių techno-
logijos ir verslo mokykla, Marijampolės 
profesinio rengimo centras, UAB „Mari-
jampolės autobusų parkas“.

Audronė Jankuvienė

Kauno m. Verslo taryba nutarė kreip-
tis į Susisiekimo ministeriją ir Automobi-
lių kelių direkciją dėl magistralinių kelių 
Kauno mieste ir pietrytinio aplinkkelio 
rekonstrukcijos.

Šiuo metu pradėtas Raudondvario 
plento duobių remontas, tačiau tai tik da-
linis problemos sprendimas. Prieš 30 metų 
tiestoje gatvėje, atliktų tyrimų duomeni-
mis, asfaltbetonio sluoksnis kai kur suda-
ro vos 8-10 cm vietoje 20-22 cm; skaldos 
sluoksnis – 5-8 cm vietoje 25 cm ir t.t.  
Tad, pasak savivaldybės Miesto tvarkymo 
skyriaus vedėjo Aloyzo Pakalniškio, „su-
muštinis labai kūdas“.

AB „Pakaita“ generalinis direktorius 
Algimantas Svilainis kritikavo remon-
to darbus šioje gatvėje vykdančius UAB 
„Kauno švara“ darbuotojus. „Buvo žada-
ma suremontuoti plentą per tris savaites. 
Jau dvi iš jų praėjo, o išgremžtos tik vie-
nos kelio juostos duobės“, – sakė kasdien 
Raudondvario plentu važinėjantis įmonės 
vadovas. „Galbūt „Kauno švaros“ debiutui 
remontuoti gatves parinkome per sudėtin-
gą ruožą, tačiau įmonė stengiasi“, – lėtai 
dirbančią savivaldybės įmonę teisino 
A. Pakalniškis. 

Pritraukus ES struktūrinių fondų pa-
ramą, Raudondvario plento rekonstrukcija 
gali prasidėti 2015 m. Preliminariai ji kai-
nuos apie 80 mln. Lt.

Verslo tarybos nariai pripažino, kad 
ginčai dėl vienos ar kitos gatvės, kuri iš 
jų labiau „nusipelnė“ remonto, iš esmės 
problemos nesprendžia. Todėl numatoma 
kituose posėdžiuose problemas aptarti su 
Susisiekimo ministerijos ir Automobilių 
kelių direkcijos vadovais.  

Kauno m. meras A. Kupčinskas kaip 
sektiną verslo ir savivaldybės sąveikos pa-
vyzdį paminėjo faktą, jog AB „YIT Kaus-

Verslo taryba kreipsis į 
Susisiekimo ministeriją

ta“ savo lėšomis parengė Brastos gatvės 
krantinės sutvarkymo techninį projektą  ir 
jį „dovanoja“ miestui. „Ar kiti verslinin-
kai irgi negalėtų parodyti tokios iniciaty-
vos?“, – teiravosi meras.

UAB „Liuks“ generalinio direktoriaus 
Zigmo Dargevičiaus siūlymu, Senamies-
čio verslininkai tarsis dėl šios miesto dalies 
gatvių remonto viešosios ir privačios par-
tnerystės principu (verslininkai parengtų 
techninius projektus, Savivaldybė įsiparei-
gotų atlikti darbus, teiktų projektus 2014-
2020 m. ES finansavimo laikotarpiu). 

Verslo taryba taip pat išklausė  Savival-
dybės Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros 
reikalų valdybos direktoriaus Virginijaus 
Mažeikos pranešimą apie ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų Kauno mieste aktualijas. 
Direktorius pabrėžė, kad darželių poreikis 
yra nepatenkinamas, apie 1000 vaikų lau-
kia eilėje. Šiemet darželiuose gali atsirasti 
tik apie 160 naujų vietų. Pasiteisino eks-
perimentas Kaune steigti ikimokyklinio 
ugdymo grupes tuštėjančiose mokyklose. 
Privataus sektoriaus plėtra – lėta, nes tai 
nėra pelninga veikla ir nedaug tėvų išga-
li kas mėnesį mokėti apie 1000 Lt. Be to, 
„valdiškuose“ darželiuose teikiamos pa-
slaugos yra pakankamai gerai vertinamos. 
V. Mažeika užsiminė, jog nebelikę žiny-
binių darželių – galbūt kai kurios didelės 
įmonės galėtų pasirūpinti savo darbuotojų 
vaikais?

Energetikos skyriaus vedėjas Algidras 
Vaitiekūnas Verslo tarybai pristatė gyve-
namųjų namų renovacijos perspektyvas 
Kauno mieste. Šiuo metu 52 daugiabučiai 
yra pasirengę pradėti darbus. Aplinkos mi-
nisterija į sąrašus įtraukė 35, kuriuose ši-
lumos energijos suvartojama daugiausiai. 
Nuo 1997 m. mieste renovuoti 74 gyvena-
mieji namai, iš viso reiktų atnaujinti apie 
1000 pastatų. Šiuo metu yra sudarytos kur 
kas palankesnės renovacijos finansavimo 
sąlygos.

Sutartį pasirašė rūmų generalinis direktorius dr. V. Šileikis ir LPSK Kauno regioninio centro pirmininkas R. Narbutas

Gegužės mėnesio rūmų veiklos kronika
Atkelta iš 2 psl.

KTU Andrius Verbyla

KTU Dizaino ir technologijų fakulteto 
konferencija „Spaudos atgavimo, kalbos ir 
knygos dienai“ paminėti. Apdovanotas Origi-
naliausias darbas moksleivių kūrybinių darbų 
konkurse „Dizmeiker’is 2013“. Laimėjo 
Kauno apskrities dailės gimnazijos moksleivė 
Rūta Velykytė. Kauno PPA rūmų prezidentas 
B. Žemaitis įsteigė piniginį prizą.

EK komisaras 
A. Šemeta

Benjaminas 
Žemaitis, 
Vytautas Šileikis

Surengtas verslo bendruomenės atstovų susiti-
kimas-diskusija su EK komisaru A. Šemeta. 

Regioninės plėtros 
departamentas Andrius Jasinskis

Susitikime su Marijampolės apskr. skyriaus 
vedėju E. Ulevičiumi jis pasiūlė, kad KPPAR 
Marijampolės filialas būtų atsakingas už 
įvaizdžio strategijos rengimą

EK ir Aplinkos 
ministerija Andrius Verbyla

Renginyje „Kokiame pasaulyje noriu gyven-
ti?“ aptarta, kaip informuoti Europos piliečius 
ir verslą apie padidėjusio komunalinių atliekų 
kiekio poveikį aplinkai, ir kaip skatinti ūkio 
augimą ir kvalifikuotų darbo vietų kūrimą 
Lietuvoje. Dalyvavo Europos Komisijos narė 
Connie Hedegaard ir LR aplinkos ministras 
Valentinas Mazuronis.

Jonavos rajono 
savivaldybė

Alfonsas 
Meškauskas, 
Dalia Sinkevičienė

Diskusijoje dalyvavo savivaldybės vadovai, 
skyrių vedėjai. Pasirašyta bendradarbiavimo  
sutartis tarp KPPAR Jonavos atstovybės ir 
Jonavos rajono savivaldybės.

Marijampolė Danutė 
Liukinevičienė

Akcijoje „Žydintis tiltas“ Marijampolės 
filialas padovanojo miestui 2 gėles

Susitikimas su 
europarlamenta-
rais R. Paksu, G. 
Imbrasu ir Seimo 
nariu P. Gražuliu

Danutė 
Liukinevičienė

Diskusijos dėl: 1. VšĮ „Versli Lietuva“ – 
siūlymas, kad regione galėtų dirbti kartu su 
KPPAR Marijampolės filialu arba per-
duoti funkcijas filialui; 2. dėl VšĮ „Nemuno 
euroregionas“ Marijampolės biuro iškeltos 
problemos; 3. dėl minimalios algos.

Kauno regiono 
plėtros agentūra

Vytautas Šileikis, 
Andrius Verbyla

Gyvenimo kokybės indekso metodikos 
pristatymas kartu su KTU Verslo strategijos 
instituto atstovu ir diskusija dėl indekso 
nustatymo visose savivaldybėse. Nutarta 
surengti dar vieną posėdį ir aptarti metodikos 
tobulinimą.

Lietuvos – Estijos 
verslo forumas

Benjaminas 
Žemaitis, Vytautas 
Šileikis

Atstovauta Kauno PPA rūmams

Lietuvos komerci-
jos atašė užsienyje

Benjaminas 
Žemaitis, 
Vytautas Šileikis

Susitikime aptartos galimybės, kaip geriau 
padėti įmonėms plėsti verslą užsienyje pade-
dant komercijos atašė 

Lietuvos profesinių 
sąjungų konfed-
eracijos Kauno 
regioninio centras

Vytautas Šileikis
Pasirašyta teritorinė-kolektyvinė sutartis tarp 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir 
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos 
Kauno regioninio centro

Verslo taryba Verslo tarybos 
nariai

Svarstyti klausimai dėl ikimokyklinio 
ugdymo realijų, gyvenamųjų namų reno-
vacijos, Raudondvario pl. remonto. Nutarta 
kreiptis į Susisiekimo ministeriją, pasikviesti 
Automobilių kelių direkcijos vadovus.
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Projektai, kurie pakeis Marijampolės regiono veidą
Audronė Jankuvienė, 
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė

Taip vadinosi gegužės 16 d. Kauno 
PPA rūmų Marijampolės filialo kartu su 
Marijampolės regiono plėtros taryba su-
rengta konferencija. Renginyje, kuriame 
dalyvavo daugiau kaip 50 regiono valdžios, 
verslo ir akademinės bendruomenės atsto-
vų, buvo svarstoma, kokių naujų galimybių 
verslui ir gyventojams suteiks geležinkelio 
projektas „Rail Baltica”, Marijampolės 
laisvosios ekonominės zonos plėtojimas, 
artėjanti 2014-2020 m. ES parama. 

Pasak rūmų prezidento Benjamino Že-
maičio, visais laikais žmonės gyveno prie 
pagrindinių susisiekimo kelių. Dabar ne 
gamta, o žmonės kuria kelius. B. Žemai-
čio nuomone, tiesiant europinę vėžę pra-
rasta labai daug laiko, vadinasi, daug pra-
rado ir verslas, ir gyventojai, ir biudžetas. 

„Svarbu kuo skubiau pajudinti ją iš mirties 
taško“, – palinkėjo rūmų prezidentas.

Visi darbai už ES lėšas bus 
baigti laiku
Marijampolės regiono plėtros tarybos 

pirmininkas Algis Žvaliauskas pabrėžė, 
kad marijampoliečiai pirmauja Lietuvoje 
pagal sėkmingai naudojamas ES lėšas, visi 
projektai bus užbaigti sutartyse numatytu 
laiku. Už 70 mln. Lt sutvarkytas Marijam-
polės centras, Šakiuose pastatytas naujas 
sporto kompleksas su baseinu ir krepši-
nio sale, rekonstruojamas Gelgaudiškio 
dvaras, atnaujinta daug švietimo įstaigų. 
Jau parengti visi reikalingi strateginiai do-
kumentai 2014-2020 m. ES finansavimo 
laikotarpiui. Juose numatyta 350 mln. Lt 
prioritetui „Žmogus ir visuomenė“ (mo-
kyklų, darželių, kultūros ir sporto įstaigų 
renovacija ir kt.), ekonomikos skatinimui 
tikimasi gauti 800 mln. Lt. Iš jų planuo-

jama statyti tiltą per Šešupę, atliekų per-
dirbimo gamyklą, sukurti LEZ reikalingą 
infrastruktūrą. „Pažangaus valdymo“ pro-
jektams (e-demokratija, seniūnijų stiprini-
mas ir kt.) tikimasi gauti 39 mln. Lt. 

A. Žvaliauskas kritikavo apskričių 
reformą, kurį „atlikta pačiu blogiausiu 
keliu“: ES priekaištavusi ne tiek dėl to, 
kad maža valstybė turi dešimt apskričių, o 
labiau dėl to, kad apskričių viršininkai yra 
skiriami, o ne renkami demokratiškai. 

Kalbėdamas apie paramą verslą, Ma-
rijampolės regiono tarybos pirmininkas 
suskaičiavo, kad Lietuvoje yra bent 1000 
įvairių verslo paramos organzacijų, jos 
skirsto kelis šimtus milijonų litų, tačiau 
kiekviena dirba sau. „Geriau duokit po 
milijoną kiekvienam regionui – vietoje 
geriau žinoma, kaip juos panaudoti, – kal-
bėjo A. Žvaliauskas. – Jei daugiau galių 
turėtų savivaldybės – teisingiau ir racio-
naliau būtų panaudojamos ir ES lėšos.“

Europinė vėžė pasieks 
Kauną 2015 m.
Pranešimą apie „Rail Baltica“ reikš-

mę regionui, pridėtinę vertę verslo įmo-
nėms konferencijoje skaitė „Rail Baltica“ 
projekto direkcijos vyr. ekonomistas Sau-
lius Poškus. 

Pasak S. Poškaus, šis projektas savo 
dydžiu yra išskirtinis Lietuvoje, galbūt  jį 
galima lyginti su Visagino atominės elek-
trinės statyba. Tai vienas iš ES apibrėžtų 
30 prioritetų, Lietuvoje pripažintas ypa-
tingos valstybinės svarbos projektu. Eu-
ropinės vėžės standartas gimė 1991 m., 
1999 m. buvo parengtas specialusis pla-
nas, tačiau  jos tiesimas Lietuvoje susidūrė 
su aibe kliūčių. Šiuo metu jau baigti visų 
ruožų techninio projektavimo darbai, įvy-
ko arba vyksta statybos darbų konkursai. 
Iki 2015 m. pabaigos europinė vėžė ateis 
iki Kauno. Darbų mastą atspindi tik vie-
nas skaičius: vien ruožui Mockava-Kaz-
lų Rūda-Kaunas planuojama panaudoti 
1 mlrd. Lt. Nutiesus europinę vėžę, mak-
simalus keleivinių traukinių greitis sieks 
240 km, vidutinis – 170 km per valandą. 
Krovininių traukinių vidutinis greitis bus 
170 km. Kelionė nuo Talino iki Lietuvos-
Lenkijos pasienio truks 4 valandas, krovi-
niai keliaus 10 valandų.

2013 m. kovą baigėsi Ūkio ministeri-
jos skelbtas Marijampolės laisvosios eko-

nominės zonos operatoriaus konkursas. 
VšĮ „Baltijos agroverslo institutas“ prezi-
dentas prof. Raimundas Lopata informavo, 
kad UAB „Marijampolės Arvi“ parengtas 
projektas pripažintas tinkamu ir šiuo metu 
vyksta derybos dėl LEZ valdymo bendro-
vės steigimo sąlygų. Marijampolės LEZ 
užima 77,73 ha teritoriją, ji padalinta į 23 
įvairaus dydžio sklypus. Jos infrastruktūrai 
įrengti per trejus metus reikės 37 mln. Lt.

Kodėl savivaldybėms verslas 
nesvarbus
Itin įdomų, gausų istorinių faktų pra-

nešimą apie Marijampolės verslo įmo-
nių raidą konferencijoje skaitė ilgametis 
„Alga“ įmonių grupės generalinis direk-
torius Kostas Jankauskas. Jo teigimu, 
Marijampolė yra senas pramonės ir verslo 
tradicijų bei patirties miestas. Prieškariu 
kai kuriuose fabrikuose dirbo po 500 ir 
800 žmonių. Tačiau dabar miestas tampa 
mažiau patrauklus investicijoms, vieno 
darbuotojo sukuriama pridėtinė vertė su-
daro mažiau nei Lietuvos vidurkis ir yra 
dukart mažesnis nei Vilniuje. Tiesiogi-
nės užsienio investicijos, tenkančios vie-
nam gyventojui, Marijampolėje tesudaro 
3500 Lt, Vilniuje – 42000 Lt. 

K. Jankausko manymu, regiono plė-
tros tarybos šiuo metu tėra tik savival-
dybių mažų projektų lėšų skirstytojos, 
jokiam stambiam investiciniam projektui 
jos negali skirti finansavimo. Paradoksas, 
tačiau savivaldybės dėl biudžetų formavi-
mo ypatumų nesuinteresuotos pritraukti 
verslą. Bet ši ydinga nuostata nenagrinė-
jama ir nesprendžiama. 

„ES lėšų paskirstymas yra viešųjų 
darbų organizavimas. Nutiesiam kelią, 
išnaudojam pinigus ir vėl nieko neturim. 
Geriau leistų fabriką už juos pastatyti, ki-
birus gamintume, ir paskui juos pardavi-
nėtume“, – ironizavo K. Jankauskas.

Diskusijoje dalyvavę marijampoliečiai 
aštriai kritikavo „Rail Baltica“ projektą, 
kuris jokios naudos miestui esą neatneš, o 
pravažiuojantys traukiniai padalins Mari-
jampolę į dvi dalis, bus uždarytos gatvės 
ir pervažos, „miestui liks tik švilpukas ir 
dulkės nuo geležinkelio“. „Rail Baltica“ 
projekto direkcijos vyr. ekonomistas Sau-
lius Poškus pabrėžė, jog Marijampolės 
įmonėms svarbu kooperuotis ir bendromis 
pastangomis atsivesti geležinkelio atšaką.

Konferencijos dalyvius sveikino Kauno PPA rūmų prezidentas 
B. Žemaitis

„Alga“ įmonių grupės generalinis direktorius K. Jankauskas pa-
teikė daug istorinių duomenų apie Marijampolės įmonių raidą

Renginio organizatoriai ir svečiai

Dvi savaites trukęs tarptautinis kūry-
binis simpoziumas „Kai sirpsta vyšnios 
Suvalkijoj” atėjo į pabaigą. Gegužės 31 d. 
1 įvyko simpoziumo uždarymas ir plene-
ro metu sukurtų darbų parodos atidary-
mas. Buvo atrinkta trisdešimt geriausiai 
pavykusių drobių ir pateikta žiūrovų ver-
tinimui. Plenero idėjos autorius – ARVI 
įmonių grupės prezidentas Vidmantas Ku-
činskas („Arvi ir ko“ yra Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų narys).

Dešimt dienų dailininkai iš Lietuvos ir 
užsienio istorinėse fabriko „Arvi cukrus“ 
patalpose tapė paveikslus, atspindinčius 
Sūduvos krašto grožį ir didybę. „Plenero 
idėją apie Suvalkijos grožį ARVI įmonių 
grupės prezidentas Vidmantas Kučinskas 
brandino jau ilgai, o šiandienis jo rūpes-
tis menu ir kūrybos žmonėmis, pranoko 
visus lūkesčius“, – apie sprendimą susieti 

Tarptautinis tapybos pleneras
meną, istoriją ir verslą pasakojo Raimon-
das Savickas, tapytojas, galerijos savinin-
kas ir tarptautinio plenero organizatorius. 

Kiekvienas dailininkas, dalyvavęs ta-
pybos plenere Marijampolėje surado jam 
artimus motyvus ir savą stilistiką.

Vėliau paroda keliaus į Vilnių, kur 
būtų eksponuojama ARVI įmonių grupės 
įrenginėjamame kultūros centre, parodos 
atidarymo sostinėje metu bus pristatytas ir 
plenero katalogas.

Paroda „Kai sirpsta vyšnios Suvalki-
joje“ atidaryta gegužės 31 d. 18 val. Meno 
gerbėjai parodą gali lankyti iki birželio 
16 d. kasdien 12-18 val. klube „Arvi cu-
krus“ (P.Armino g. 67a) – Cukraus fabri-
ko patalpose, kurios buvo pastatytos pra-
ėjusio amžiaus pradžioje, tačiau nenaudo-
jamos jau kelis dešimtmečius.

RŽ inf.

Parodos atidarymo akimirka

Centre – plenero organizatorius Raimondas Savickas
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Gegužės mėnesį Rūmų klubo susi-
tikimas įvyko vienoje seniausių Kauno 
bendrovių – UAB „Kauno energetikos re-
montas“.  Tai – pirmoji šalyje energetikos 
remonto įmonė, įkurta 1945 m. 

Ekskursijos po didžiulius įmonės ce-
chus metu rūmų nariai turėjo galimybę 
pamatyti įspūdingo dydžio – 24 m ilgio ir 
2,5 m skersmens gaminį, visiškai automa-
tizuotą vieną didžiausių šalyje suvirini-
mo įrenginį, didžiausią Lietuvoje metalo 
pjaustymo stalą. Ir – nepriekaištingą švarą 
bei tvarką gamybos cechuose. Bendrovėje  
veikia akredituotos laboratorijos (defek-
toskopijos, mechaninių bandymų ir kt.), 
Europoje atitikmens neturintis suvirintojų 
rengimo centras.

Pagrindinės įmonės veiklos sritys – 
projektų valdymas, energetinių įrenginių, 
katilų, turbinų remontas, modernizavimas, 
montavimas, atsarginių detalių ir kitų me-
talo konstrukcijų gamyba. Ilgametė patirtis, 
specialistų kompetencija ir moderniausia 

UAB „Kauno energetikos 
remontas“: iš nuostolių į 
sėkmę per trejus metus

įranga lemia, kad pagal užimamas pozici-
jas rinkoje „Kauno energetikos remontas“ 
visuomet atsiduria pirmajame trejetuke. 

Savo paslaugas įmonė teikia energe-
tinio ūkio objektams, elektrinėms (tarp jų 
ir Ignalinos atominei elektrinei), šilumos 
ir  elektros tinklams, laivų remonto ir 
pramonės įmonėms, statybų bendrovėms 
Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir kitose 
užsienio valstybėse. „Kauno energetikos 
remontas“ prisideda ir prie Lietuvos ener-
getinio saugumo užtikrinimo.

„Kai prieš beveik trejus metus atėjau 
vadovauti įmonei, jos veikla buvo nuosto-
linga, o trečią darbo dieną buvo uždarytos 
sąskaitos“, - prisimena bendrovės gene-
ralinė direktorė Olga Grigienė. – Nuo ko 
pradėjau? Nuo pokalbių su patyrusiais 
specialistais ir komandos formavimo, mi-
sijos ir vizijos bei vertybių kūrimo.“

Diskusijose, svarstymuose ilgainiui 
buvo išgvildenta bendrovės misija – už-
tikrinti sklandžią energetikos ir pramonės 

Eurokomisaras Algirdas Šemeta: ES mokesčių sistema turi 
būti supaprastinta ir palanki verslui
Atkelta iš 1 psl.
turi apmokėti sekančio mėnesio 25 dieną 
nuo sąskaitos išrašymo. Taigi valstybė ne-
atsiskaito, bet reikalauja, kad negavęs iš 
jos pinigų verslininkas turi sumokėti ne-
gautą PVM.

Eurokomisaras pažadėjo nuodugniau 
pasidomėti šia problema Lietuvoje, nes 
ES yra priimta griežta norma, jog su vers-
lu valstybė turi atsiskaityti per 30 dienų. 
„Valstybė neturi pirkti darbų ir paslaugų, 
jei negali už juos atsiskaityti per 30 die-
nų“, – pabrėžė A. Šemeta.

Rūmų nariai siūlė pagalvoti ir apie tai, 
kaip nuo darbdavio pečių pačiam darbuo-
tojui perkelti socialinių mokesčių naštą. 
T.y. kas jis žinotų, kiek jo darbo vieta kai-
nuoja darbdaviui ir kiek mokesčių jis turi 
sumokėti valstybei. 

„Daugelyje ES šalių verslas moka mo-
kesčius už darbuotojus, labai nedaug yra 
šalių, kuriose patys darbuotojai moka mo-
kesčius. Tokia yra susiklosčiusi situacija, 
kurią pakeisti nebūtų lengva. Be to, JAV 

mokesčių sistema yra tikrai sudėtinga, ten 
tenka pildyti dideles mokesčių deklaraci-
jas, todėl jos neįvardinčiau kaip siekiamy-
bės“, – sakė eurokomisaras A. Šemeta. 

Rūmų generalinis direktorius Vytautas 
Šileikis priminė eurokomisarui jau kelerius 
metus nesprendžiamą problemą dėl Lietu-

vos Respublikos įsipareigojimo Europos 
Komisijai kofinansuoti smulkiojo ir vidu-
tinio verslo paramos programą Enterprise 
Europe Network. A. Šemeta pažadėjo išna-
grinėti šią situaciją ir perduoti dokumentus 
už tai atsakingam EK pareigūnui.

Eurokomisaras A. Šemeta pasirašė 

rūmų svečių knygoje, kurioje padėkojo 
verslo atstovams už naudingą ir įdomią 
diskusiją.

Vizito Kaune metu A. Šemeta taip pat 
susitiko su miesto meru Andriumi Kup-
činsku, skaitė paskaitą Kauno technologi-
jos universiteto Europos institute.

įmonių veiklą, teikiant techniškai pažan-
gias paslaugas. Svarbiausios vertybės – 
profesionalumas, noras laimėti, inovaty-
vumas, pagarba ir bendradarbiavimas.

Bendrovės vadovė O. Grigienė, pasa-
kodama apie tai, kaip pavyko per kelerius 
metus ištraukti įmonę iš nuostolių, taip 
pat laimėti itin svarbius (pavyzdžiui, Lie-
tuvos elektrinės šilumos gamybos pajėgu-
mų statybos už 86 mln. Lt) projektus, itin 
pabrėžė tarpusavio bendravimo svarbą 
nuo darbininko iki vadovo.  

Įmonėje kasmet nuo 2010 m. vykdo-
mi darbuotojų nuomonės tyrimai. Juose 
siekiama išsiaiškinti, kokie pokyčiai rei-

kalingi įmonei, norint sukurti patrauklią 
darbo aplinką, kaip vertinami vadovai 
ir jų veikla. Du kartus per metus vyksta 
visuotiniai kolektyvo susirinkimai. „Per 
pirmąjį, pasibaigus darbo laikui, kai kurie 
darbininkai tiesiog atsistojo ir išėjo namo. 
Dabar taip nėra – susirinkimai trunka, 
kol išsikalbame, ir niekas neišeina anks-
čiau“, – sako bendrovės vadovė.

Klubo susitikime tradiciškai buvo 
paskelbti nauji bendruomenės nariai. 
Jais tapo AB „TEO LT“, UAB „Investi-
cinis garantas“, „UAB „Kadma“ ir UAB 
„Swedspan Girių bizonas“.

RŽ inf.Gėlės teikiamos bendrovės generalinei direktorei O. Grigienei

Rūmų nariai apžiūrėjo vieną seniausių Kauno įmonių

A. Šemeta pasirašė rūmų svečių knygoje, kurioje padėkojo verslo atstovams už naudingą ir įdomią diskusiją
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Birželį penkios Kauno įmonės, PPA 
rūmų narės, pažymi jubiliejines sukaktis – 
nuo 5 iki 20 metų. Sveikiname kolegas, 
linkėdami visokeriopos sėkmės versle, 
taip pat būti aktyviais ir solidariais ben-
druomenės nariais. 

UAB „Polistampa“, bendra Lietuvos 
ir Lenkijos įmonė, jau 20 metų Kaune ga-
mina antspaudus ir spaudus, teikia gravi-
ravimo ant metalo, medienos, stiklo, odos 
ir kitų paviršių paslaugas. 

Bendrovė gamina ir įvairių dydžių 
antspaudus su QR kodu, graviruoja šiuos 
kodus ant plastiko, medžio, metalo. 

Šiandien QR kodas yra viena iš di-
džiausią potencialą turinčių informacijos 
perdavimo priemonių, ištrinanti ribą tarp 
realaus ir virtualaus pasaulio. Jis veikia 
kaip nuoroda ir vertinama kaip nauja 
raiškos forma, alternatyvi reklamos prie-
monė, gali būti naudojama net vizitinėje 
kortelėje. Nuskenuotas QR kodas suteiks 
informacijos apie įmonę ar asmenį, nuves 
į jo tinklapį ir kt. Tai inovatyvu, patrauklu 
ir funkcionalu.

KTU regioninis mokslo parkas mini 
15 metų veiklos sukaktį.

Verslo idėjos – didelės ar mažos – 
keliauja su mumis ir šalia mūsų, kasdien 
palikdamos savo unikalias istorijas ir nu-
tiesdamos kelius naujiems atradimams. 
Kauno technologijų centro (KTC) idėja 
1998 m. virtusi realybe, ilgainiui tapo 
KTU regioniniu mokslo parku, kuriame 
verslo idėjos yra auginamos ir tampa sti-
priomis inovatyviomis įmonėmis, mezga-

Birželį – penkios prasmingos sukaktys
si bendradarbiavimo ryšiai tarp mokslo 
ir verslo. KTU regioninis mokslo parkas 
dėkoja visiems draugams, kolegoms ir 
partneriams už idėjų palaikymą, buvimą 
kartu ir bendradarbiavimą.  

Buvusiame KTU bendrabutyje Stu-
dentų g. 65 1998 m. birželio 11 d. įkurtas 
pirmasis verslo inkubatorius Lietuvoje. 
1400 kv. m  patalpos buvo rekonstruo-
tos LR Ūkio ministerijos lėšomis. Idėja 
sukurti paramos verslo pradžiai struktūrą 
kilo tuomečiame KTU Inovacijų diegimo 
centre, kuriam tada vadovavo dr. Pranas 
Bernardas Milius.  

2005 m. minėtasis inkubatorius pa-
saulinėje konferencijoje „Geriausias 
technologinis verslo inkubatorius“ (angl. 
BestScience-based Incubator) Turine (Ita-
lija) buvo nominuotas kaip sparčiausiai 
augantis technologinis verslo inkubatorius 
pasaulyje. Nuo 2003 m. parke rudens įsi-
kūrė pirmosios įmonės. 2006 m. pabaigo-
je išsiplėtus įstaigos infrastruktūrai, verslo 
inkubatorius tapo mokslo parku. 

Mokslo, studijų ir verslo slėnyje 
„Santaka“ šių metų pabaigoje turėtų įsi-
kurti trečiasis parko padalinys, kuriam 
Ūkio ministerija skyrė 23 mln. Lt.  4500 
kv m  plote veiks inovatyvios įmonės, bus 
organizuojama mokslininkų sukurtų nau-
jovių bandomųjų pavyzdžių gamyba.Net 
90 proc. KTU regioniniame mokslo parke 
(RMP) įsikūrusių jaunų įmonių sėkmin-
gai išgyvena kritinį pirmųjų trejų metų 
laikotarpį. 

„Lietuvos statistikos departamento 
duomenimis, per pirmus trejus metus apie 
60 proc. naujai įkurtų įmonių nutraukia 
savo veiklą, tai reiškia, kad iš 10 viduti-
niškai išgyvena tik trys keturios. Ši statis-
tika daugelį jaunų žmonių baugina pradėti 
savo verslą. Tačiau juos turėtų padrąsinti 
15-os metų mūsų sėkmingos veiklos sta-
tistika: KTU regioniniame mokslo parke 
išgyvena apie 90 proc. įmonių, taigi, iš 10 
tik vienai įmonei nepasiseka“, – džiaugia-
si parko direktorius dr. Pranas Bernardas 
Milius.

KTU regioniniame mokslo parke su-
kurta beveik 1100 naujų, aukštą pridėtinę 
vertę kuriančių darbo vietų, o iš viso parke 
veiklą vykdė daugiau kaip 200 smulkių bei 
vidutinių įmonių. Dabar veikia 65 įmonės. 
Darbuotojų skaičius veikiančiose inovaty-
viose įmonėse per pastaruosius ketverius 
metus padidėjo nuo 340 iki 554. Per tą 
laiką parko įmonių apyvarta padidėjo be-
veik dvigubai – nuo 44,8 iki 83,3 mln. Lt. 
Nuo pat veiklos pradžios parko darbuoto-
jai aktyviai dalyvauja ES ir nacionalinių 
programų projektuose. Per 15 veiklos 
metų parkas įgyvendino 20 projektų, iš jų 
3 projektus parkas inicijavo ir koordinavo. 
Dabar KTU regioninio mokslo parko dar-
buotojai įgyvendina 12 projektų.

Dažų profesionalai UAB „TOPCO-
LOR“ – bendra Lietuvos ir JAV įmonė, 
įsteigta 2003 m. Ilgainiui firma tapo 100 
proc. lietuviško kapitalo įmone. 

Turėdama vakarietiškos patirties, 
bendrovė nuolat investuoja į naujas 
technologijas. Šiandien įmonė gamina 
ekologiškus bei kokybiškus išorės ir vi-
daus apdailos akrilinius dažus vandens 
pagrindu, siūlo gruntinius dažus bei platų 
dažų spalvų ir atspalvių spektrą, dekora-
tyvinius tinkus tiek profesionalams, tiek 
mėgėjams. „Topcolor“ dažais nudažyti 
žymūs ir prestižiniai pastatai, pavyzdžiui, 
„Siemens“ arena Vilniuje, Vatikano Apaš-
talinė Nunciatūra, keletas bažnyčių bei 
daug namų ir apartamentų visoje Lietuvo-
je. Taip pat produkcija išbandyta ir kitose 
šalyse: Latvijoje, Estijoje, Ukrainoje, Ru-
sijoje, Skandinavijoje bei keletoje Vakarų 
Europos valstybių. Įmonės filialai veikia 
Vilniuje ir Klaipėdoje, o produkcija pre-
kiaujama didžiuosiuose prekybos tinkluo-
se, bemaž visose statybinių medžiagų 
parduotuvėse.

Įmonės sėkmė ir išskirtinė produkcija 
yra profesionalių darbuotojų nuopelnas. 
Komandoje dirba 30 skirtingų sričių spe-
cialistų. Jie paaiškins, kokiais dažais rei-
kia dažyti vonią, o kokiais – svetainę, ko-
kiais perdažyti nuo saulės išblukusį sodo 
namelį, kaip elgtis, jei nudažytas paviršius 
lieka netolygus ir t.t. „Kaip su šakute ne-
valgome sriubos, taip ir su teptuku nenu-
dažysime didžiulės arenos“, – visai rimtai 
aiškina bendrovės specialistai.

Bendrovė jau ne vienerius metus re-
mia SOS vaikų kaimą, „Žalgirio“ krepši-
nio klubą bei kitas socialines iniciatyvas. 

UAB „Vikspana“ – tik penkeri me-
tai, o bendrovė jau plačiai žinoma kaip 
didžiausias ir daugiausiai įvairių procedū-
rų teikiantis SPA centras Kauno regione 
„Saulėja SPA“. Jis įsikūręs miesto cen-
tre, viešbutyje „Park Inn Kaunas“. 

Bendrovės simbolis saulė – dangaus 
ir šviesos deivė, gėrio ir gyvybės dievy-
bė, teikianti šviesos, šilumos ir energijos 
spindulius. SPA centro  tikslas – teigiamos 
emocijos, gera savijauta, grožis ir  sielos 
ramybė. „Saulėja SPA“ skirtas tiek kau-
niečiams, tiek miesto svečiams, verslo tu-
ristams. Taip pat galima mėgautis pirties, 
sūkurinės vonios malonumais, masažais, 
hamamo procedūromis. „Saulėja SPA“ pir-
ties zonoje kviečia organizuoti gimtadienio 
šventes, mergvakarius, įvairius vakarėlius.

„Saulėja SPA“ rengia viešas sveikatos 
ir aktyvumo pamokas, dalyvauja įvairiuo-
se grožio projektuose, remia gyvūnų prie-
glaudą ir kt.

UAB „Centurion IT“ sukanka 5 me-
tai. Įmonė kuria verslo valdymo informa-
cines sistemas.

RŽ inf.

Gegužės 20 d. Marijampolės profesinio rengimo centras į Verslo strategijos moky-
mus pakvietė įvairių specialybių profesijos mokytojus bei kolegas iš kitų mokyklų. 

Pirmieji centro koordinuojamo Leonardo da Vinci programos naujovių perkėlimo 
projekto „Bestrain“ (Verslo strategijos vystymo mokymai) Nr. LLP-LDV-TOI-2011-
LT-0093 mokymai vyko kovo mėnesį. Jų metu ekonomikos mokytoja metodininkė 
Elvyra Lakickienė supažindino dalyvius su verslo ir verslumo strateginiu planavimu, 
mokinių verslumo ugdymu. 

Baigiamuosiuose mokymuose buvo pristatyta projekto tinklapyje www.bestrain.eu  
esanti mokomoji medžiaga. Projekto dalyviai iš Lietuvos, Austrijos, Kipro ir Ispanijos 
adaptavo mokomąją medžiagą, parengė gerosios praktikos pavyzdžius, sukūrė interak-
tyvią mokomąją priemonę. 

Šiuo metu projekto svetainėje yra mokomoji medžiaga anglų, lietuvių, ispanų ir 
graikų kalbomis.

E. Lakickienė pristatė penkis mokomuosius modulius, bet šių mokymų metu bene 
svarbiausia buvo praktiškai išbandyti interaktyvią animacinę mokymo priemonę – žai-
dimą. Šio žaidimo pagalba galima pasitikrinti ekonomines žinias, žinias apie strateginį 
valdymą. Šis žaidimas ne tik patrauklus, bet ir naudingas mokymų dalyviams, t. y. juo 
pasinaudojęs mokytojas ar MVĮ darbuotojas galės bandyti kurti savo ar įmonės verslo 
planą, suprasti, ar dirba teisinga kryptimi. 

Žaidimą gali išbandyti visi besimokantieji verslo http://www.bestrain.eu/lt/e-mo-
kymosi-platforma.

RŽ inf.

Verslo strategijos mokymai 
mokytojams

Mokymai Marijampolės profesinio rengimo centre

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik 
autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame patei-
kiamos informacijos naudojimą.



KauNo preKybos, praMoNės ir aMatų rūMų žiNios   |   Nr. 573

7

Bendradarbiavimo sutartį pasirašo Kauno PPA rūmų Jonavos atstovybės vadovas A. Meškauskas (kairėje) ir Savivaldybės meras 
M. Sinkevičius

Gegužės pabaigoje pasirašytas 
svarbus Jonavos rajono verslininkams, 
įmonių vadovams dokumentas – ben-
dradarbiavimo sutartis tarp Savival-
dybės ir Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų. Po ja parašus padėjo 
meras Mindaugas Sinkevičius ir šios 
nevyriausybinės organizacijos Jonavos 
atstovybės vadovas Alfonsas Meškaus-
kas. Vėliau prie apskritojo stalo ilgai 
diskutuota rūpimais klausimais. 

Meras verslininkams: „Draugau-
kime“ 

M. Sinkevičius, tardamas įžanginį 
žodį, pasidžiaugė, kad bendrovės „Baldai 
Jums“ direktorius Alfonsas Meškauskas 
prisiėmė įsipareigojimą ir ambiciją įsteigti 
KPPAR Jonavos atstovybę, kad ši padėtų 
rajono verslininkams. 

„Savo veiksmais mes, vietos savival-
da, galime nedaug, bet ten, kur galios ir 
įtakos verslo sėkmei turime, stengiamės, 
bent jau mano asmenyje, sudaryti galimy-
bes plėstis ar nors netrukdyti verslo plė-
trai“, – teigė jis.

Pasak rajono vadovo, verslininkai 
kartais susiduria su savivalda, ypač derin-
dami savo teritorijų planavimo dokumen-
tus, detaliuosius planus, įtakos veiklai 
daro ir specialieji planai. Teritorijų pla-
navimo dokumentai, matyt, yra ta sritis, 
kuri labiausiai kliūva visiems. Su tuo su-
sijusios kelios institucijos, daugiausia Sa-
vivaldybės Architektūros ir urbanistikos 
skyrius bei Nacionalinės žemės tarnybos 
Jonavos skyrius. Jie pakviesti į šį renginį 
padiskutuoti, kaip šį procesą, kuris kartais 
yra varginantis ir pernelyg biurokratiškai 
išpūstas, galima būtų sutrumpinti, nepa-
žeidžiant įstatymų.

Meras taip pat informavo, kad Seime 
ruošiamasi keisti Teritorijų planavimo 
įstatymą. Jis numatys kvartalinį miestų 
ir rajonų tvarkymą ir plėtrą. „Tikėkimės, 
kad naujasis įstatymas palengvins ir 
mūsų, ir jūsų gyvenimą bei darbą“, – vy-
lėsi M.Sinkevičius ir sakė, kad jis visą lai-
ką yra atviras pokalbiams su vietos verslo 
atstovais, nesvarbu, kokia forma: ar aps-
kritojo stalo diskusija, ar mero ir verslo 
atstovų pietūs ir pan. 

Kalbėtojas pažymėjo, kad Savivaldy-
bę aplanko partneriai iš užsienio. Jiems 
kartais norisi parodyti ne tik sutvarkytą 
mūsų miesto infrastruktūrą ar šventes, bet 
ir ką veikia mūsų rajone dirbantys versli-
ninkai. Tie, kurie įsileidžia svečius, noriai 
rodo, pavyzdžiui, savo baldų ekspozicijas, 
savo gamybą. Bet kai kur to santykio lyg ir 
pritrūksta. „Būkite atviresni, mes norime 
draugauti be jokio išskaičiavimo. Drau-
gaukime, matykime, kas ką daro, mes, 
Savivaldybė, kai kur tikrai galime padėti, 
o ne pakenkti“, – kvietė meras susirinku-
siuosius, o ir visus rajono verslininkus.

Atstovybės žingsniai
KPPAR Jonavos atstovybės vadovas 

A.Meškauskas pasidžiaugė, kad rajono 
verslininkai, kartu ir stambūs, gausių or-
ganizacijų vadovai pajuto poreikį dirbti 
drauge. Ir suprato, kad yra nemažai bendrų 
spręstinų klausimų, kai pasitarus galima 

Įteisintas rūmų ir Jonavos 
rajono savivaldybės 
bendradarbiavimas

rasti geresnį sprendimą. Neatsitiktinai da-
lis verslininkų susijungė į Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmus, įsteigė atstovybę 
ir bando kartu žengti pirmuosius žingsnius. 
„Turime 21 narį ir dedame pastangas plės-
tis, kalbame su nemažai verslininkų, kurie 
sėkmingai dirba mūsų rajone, yra socialiai 
atsakingi. Manau, kad per mėnesį kitą šis 
skaičius padidės iki labai svarbaus – trisde-
šimties“, – patikino A. Meškauskas. Pasak 
jo, turint tiek narių, galima įkurt filialą, tu-
rėti ir porą darbuotojų, kurie galėtų atlikti 
kai kurias valstybės deleguotas funkcijas: 
konsultuoti verslo žmones tais klausimais, 
kurie jiems šiandien rūpi. 

Jam malonu, kad atstovybė gauna 
daug įvairių pasiūlymų. Ir šįkart susi-
rinkta ne atsitiktinai, o pagal rūmų atlik-
tą tyrimą. Yra skyrių, kur verslininkams 
svarbūs klausimai stringa. Parodant gerą 
norą, padedant patiems verslo žmonėms, 
šie klausimai galėtų būti išnagrinėti gana 
sėkmingai. 

Atstovybės vadovas dėkojo merui, kad 
šis be jokių išlygų sutiko kartu dirbti, ne-
skirsto „mes ir jie“, o iš tiesų abi pusės yra 
viena komanda, viena rajono bendruome-
nė, kuri susibūrusi gali nuveikti daugiau. 
Verslininkas įsitikinęs, kad pirmas toks su-
sitikimas yra ne paskutinis. Jų bus daugiau 
ir svarbiais klausimais, kurie rajono ben-
druomenei padės gražiau gyventi, geriau 
tvarkytis, mažinti nedarbą ir pan. „Esame 
viena šeima ir turime kartu rasti tuos spren-
dimus“, – baigdamas sakė A. Meškauskas.

Sutartis – abipusis įsipareigojimas
Prieš pasirašydamas bendradarbiavi-

mo sutartį, meras akcentavo jos reikšmę: 
„Sutartis įprasmino ir įformino mūsų ben-
dradarbiavimą, suteikė galimybę keistis 
informacija, o verslininkams – aktyviai 
dalyvauti sprendimų priėmimo proce-
suose. Savivaldybė kartais priima spren-
dimus, liečiančius verslą. Pavyzdžiui, ji 
nustato tam tikrus mokesčius – nekilno-
jamojo turto, žemės ir žemės nuomos. 
Galbūt verslo atstovai turės savo nuomo-
nę, gal bus kitokių pasiūlymų dėl įvairių 
spręstinų klausimų, kuriuos nagrinėjame 
Taryboje, komitetuose. Ir dėl to būtų la-
bai šaunu, kad mūsų socialiniai partneriai, 
kurie dabar pasirašo sutartį ir oficialiai 
jais taps, pasakytų konsoliduotą verslo at-
stovų nuomonę, ką rajono valdžia galėtų 
daryti kitaip ir kokius sprendimus turėtų 
priimti nedelsdama.“

Pasirašęs dokumentą, A. Meškauskas 
teigė, kad oficiali sutartis yra abipusis 
įsipareigojimas. O KPPAR Jonavos at-
stovybė įgyja naujų teisių, dirba su savi-
valda kartu spręsdama rajonui aktualius 
klausimus.

Jonavos atstovybės darbuotoja Dalia 
Sinkevičienė renginio dalyvius informa-
vo: „Nors su Savivaldybe tik šiandien 
pasirašėme sutartį, bet jau atlikome keletą 
bendrų darbų.“ 

Atlikus apklausą, pateikti pasiūlymai 
dėl smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo 
nuostatų. Merui ir administracijos direk-
toriui pateiktas raštas dėl UAB „Apdaila“ 
problemų. Jos išspręstos, nors tas sprendi-
mas ir nebuvo labai palankus įmonei. 

Švietimo, kutūros ir sporto skyriui pa-
teiktas pasiūlymas vesti verslo pamokas 
bendrojo lavinimo mokyklose sulaukė 
didelio susidomėjimo ir iš mokyklų, ir iš 
verslininkų pusės. 

Pirmoji apskritojo stalo diskusija 
Meras M. Sinkevičius verslininkus 

pirmiausia pakvietė panagrinėti konkre-
čias problemas, jei tokių yra. O pats kaip 
diskusijos išeities „tašką“ pateikė nemažai 
informacijos apie bendrą verslo aplinkos 
situaciją rajone. 

Besiruošiantys teikti paraiškas vers-
lininkai dažnai klausia, ar Savivaldybė 
turi komercinės paskirties žemės ką nors 
statyti. Mero atsakymas toks: „Mes lais-
va žeme mieste beveik nedisponuojame 
ir nelabai turime ką pasiūlyti. Daugiausia 
siūlome galimybę įsigyti ar nuomoti Savi-
valdybei nereikalingus objektus.“

Yra kelios vietos mieste didiesiems 
investuotojams, kurių ieškoma. Savival-
dybė stato universalią sporto salę. Sporto 
kompleksą tikimasi baigti 2015-2016 m. 
Bet prie to objekto yra suprojektuota vieta 
ir restoranui, viešbučiui bei baseinui. Juos, 
anot M. Sinkevičiaus, „mes nei pajėgūs, nei 
norime statyti, nes tai yra gana didelės in-
vesticijos. Taigi toje teritorijoje prie stadio-
no mes laisvo ploto verslui turėtume, jei šis 
būtų nusiteikęs čia ką nors rimtai daryti.“ 

Verslui gali būti naudingi ir keli Sa-
vivaldybės ruošiami viešojo ir privataus 
sektoriaus partnerystės projektai. Pagal 
juos planuojama tvarkyti kai kurias mies-
to gatves, modernizuoti apšvietimą. 

Kaip priminė meras, 2003 m. buvo 
rimtai svarstoma galimybė statyti šioje 
seniūnijoje celiuliozės fabriką. Galiausiai 
tos idėjos buvo atsisakyta. Vyriausybė 
tuomet buvo rezervavusi per 300 ha te-

ritoriją. Per tą laiką tęsėsi žemės reforma 
(buvo grąžinama paveldėta žemė, miškai), 
ir šis plotas sumažėjo iki 150 ha. Dabar 
Savivaldybė tas ne vientisas, bet susisie-
kiančias teritorijas bando kartu su Ūkio 
ministerija paversti pramonės parku, kuris 
galėtų užsiimti įvairiomis veiklomis.

UAB „Binčis“ atstovė Jolita Peleckie-
nė sakė, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. kei-
čiasi reikalavimai bendriesiems planams. 
„Ar Jonavos rajono bendrasis planas ati-
tinka šiuos reikalavimus, jei ne, kaip sprę-
sis šie reikalai?“ – klausė ji.

Savivaldybės Architektūros ir urbanis-
tikos skyriaus vedėjas Vaidas Zakarauskas 
patikino, kad plėtra  neturėtų mažėti, bet ir 
nedidės. Ji tik turėtų būti tikslinama. Me-
ras irgi išsakė Savivaldybės nuostatą dėl 
bendrojo plano: „Noras yra paprastas – 
kad bendrasis planas, kuris bus koreguo-
jamas artimiausiu metu,  įvertintų plėtros 
galimybes ir verslui, ir gyvenamiesiems 
kvartalams namų statybai. Nes dokumen-
tas, kuris ruošiamas vos ne dvejus metus, 
„suriša rankas“ vos ne 10-iai metų.“

Individualios įmonės „Technoera“ 
vadovas Elmantas Mickevičius, smulkio-
jo verslo atstovas, pagal mero vardytus 
dalykus sprendžia, kad rajone orientuoja-
masi į stambųjį verslą. Jam pačiam verslo 
inkubatorius neatrodo netikroviška idėja. 
Dėl jo Savivaldybės atstovai  galėtų nuva-
žiuoti pasikonsultuoti, kad ir Kazlų Rūdos 
pavyzdį pasižiūrėti.

Tądien diskutuota, ginčytasi apie porą 
valandų. Verslininkai pripažino, kad dis-
kusija tikrai reikalinga. Ateityje abi pu-
sės ketina vėl susitikti ir dar konkrečiau 
spręsti iškylančius klausimus.

Parengta pagal Jonavos „Naujie-
nų“ korespondentės Veros Semiono-
vos straipsnius Jonavos „Naujienose“ 

Naųjas rūmų narys UAB „Piko valanda“ – Marijampolėje dirbanti leidykla ir pre-
kybininkė kanceliarinėmis prekėmis – ryžosi investuoti 100.000 Lt ir atnaujinti veiklą.

Šiemet sumenko pajamos iš pagrindinių veiklos sričių, atnešančių maždaug po pusę 
pajamų – rašytojų mėgėjų knygų leidybos už autorių pinigus ir didmeninės bei mažme-
ninės prekybos kanceliarinėmis prekėmis.  

„100.000 Lt investavome į verslo valdymo sistemas, spausdinimo techniką. 15.000 Lt 
kainavo prieš mėnesį pradėjęs veikti interneto tinklalapis, jis jau duoda apčiuopiamos 
naudos. Matome, kad nebegalime likti tik regioniniu verslu, nes mažėja pati rinka“, – 
sako Arūnas Reinikis, Marijampolėje veikiančios leidyklos „Piko valanda“ savininkas.

2012 m. įmonės pajamos viršijo 1 mln. Lt, joje dirba 9 žmonės.
Šie atnaujinimai leis geriau kontroliuoti sąnaudas. Žmonių atleisti neketinama.
„Planuojame, kad mums atsigauti padės internetinė parduotuvė, joje stengiamės 

parodyti ir savo įmonę. Ji naudinga tiek prekybai, tiek rinkodarai. Skaičiuojame, kad 
elektroninė erdvė mums padės išeiti už regiono ribų – turėsime klientų ne tik iš Suvalki-
jos. Steigti atstovybes miestuose mes tiesiog per maži“, –  A. Reinikis sako, kad pirmieji 
tokio viešumo vaisiai jau juntami. 

RŽ inf.

Bendrovė „Piko valanda“ 
investuoja į plėtrą
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Audronė Jankuvienė 

Lietuvos profesinio rengimo institu-
cijos jau gali naudotis svetainėje www.
bequal.info esančiu elektroniniu koky-
bės palyginimo įrankiu ir „pamatuoti“ 
save nacionaliniu ir europiniu lygmeniu. 
Svetainė pradėjo veikti ir lietuvių kalba, 
tad užpildyti elektroninį klausimyną, lei-
džiantį atlikti kokybės procesų lyginamą-
ją analizę, nebus sudėtinga.

Klausimynas suskirstytas į keturias 
dalis, kuriose vertinamas planavimas, 
vykdymas, vertinimas ir grįžtamasis ryšys 
bei procesų gerinimas. Pasirinkus skyrių 
„Mano statistika“, kiekviena įstaiga matys 
savo rezultatus, privalumus ir trūkumus 
palyginti su kitomis profesinio mokymo 
organizacijomis tiek Lietuvoje, tiek kitose 
Europos šalyse. 

BEQUAL statistika apibendrina duo-
menų visumą, taip pat rodiklius pagal šalį, 
organizacijos tipą ir kt. Jeigu profesinio 
rengimo institucijos atsakymai pateks tarp 
20 proc. geriausiųjų, įstaiga svetainėje ga-
lės pateikti savo gerosios patirties pavyzdį 
ir pusantrų metų nemokamai reklamuotis 
11 skirtingų kalbų veikiančioje svetainė-
je. 

Kaip veikia svetainės nacionalinės ver-
sijos, kaip kuo plačiau išnaudoti jos teikia-
mas galimybes, projekto „PROFESINIO 
MOKYMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO 
SISTEMŲ TOBULINIMAS (LYGINA-
MOSIOS ANALIZĖS ĮRANKIS) LLP-
LdV-TOI-2012-LT-0117“ partneriai iš Lie-
tuvos, Lenkijos, Graikijos, Austrijos ir Di-
džiosios Britanijos aptarė gegužės 23-24 d. 
Lodzėje įvykusiame antrajame susitikime. 

Nuo pirmojo susitikimo Graikijoje  
praėjus šešiems mėnesiams, buvo svarbu 
įvertinti pirmojo pusmečio veiklos rezul-
tatus, aptarti  problemas adaptuojant ir 
tobulinant lyginamosios analizės įrankį 
atskirose šalyse, apibrėžti vieningus ge-

Lietuvos profesinio 
rengimo įstaigos jau gali 
naudotis elektroniniu lyginamosios analizės įrankiu

rosios praktikos kriterijus, suformuluoti 
užduotis ateinančiam pusmečiui.

Pasak projekto koordinatorės, Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų Pro-
fesinio rengimo skyriaus vyriausiosios 
specialistės Aušros Giedrienės, partne-
riai – tai Graikijos mokymų ir konsulta-
vimo įmonė „IDEC“, (įgyvendinusi  pir-
minį BEQUAL projektą), Kauno paslaugų 
verslo darbuotojų profesinio rengimo cen-
tras, Norton Radstock koledžas (Didžioji 
Britanija), Lodzės universiteto Vadybos 
fakultetas (Lenkija) ir BEST tęstinio pro-
fesinio mokymo institutas (Austrija).

Visomis projekto partnerių naciona-
linėmis kalbomis (tarp jų ir lietuvių) jau 
išleisti lankstinukai supažindina profe-
sinio mokymo institucijas su projekto 
„EXPANDVET“ inovatyviuoju turiniu, 
kiekvienai įstaigai teikiamomis galimy-
bėmis įsivertinti save plačiame kontekste, 
pamatyti savo įstaigos kokybės procesų 
stipriąsias ir silpnąsias puses. Taip pat 
galima prisijungti prie Europos mokymo 
įstaigų tinklo, bendrauti su kolegomis iš 
kitų šalių, dalyvauti diskusijose per socia-
linius tinklus, keistis gerąja patirtimi.

Projektas „EXPANDVET“ į Lietuvą, 
Lenkiją, Austriją ir Didžiąją Britaniją at-
keliauja iš Graikijos, Prancūzijos, Vokie-
tijos, Rumunijos, Italijos, Ispanijos, Bul-
garijos ir Turkijos. Jis perima ankstesnio 
naujovių perkėlimo projekto BEQUAL 
metu sukurtus profesinio rengimo ko-
kybės užtikrinimo įrankius, todėl rudenį 
planuojama dalyvauti baigiamojoje pas-
tarojo projekto konferencijoje, kad būtų 
užtikrintas naujovių kūrimo tęstinumas.

Projekto „PROFESINIO MOKYMO 
KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMŲ 
TOBULINIMAS (LYGINAMOSIOS ANA-
LIZĖS ĮRANKIS) LLP-LdV-TOI-2012-LT-
0117“ uždaviniai:

• Perkelti, adaptuoti ir išbandyti elek-

Gegužės 17-osios dieną KTU Dizaino ir technologijų fakultete vyko jau tradicija 
tapęs Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos minėjimas, bei kūrybinių darbų kon-
kurso Lietuvos moksleiviams „Dizmeiker‘is 2013“ laureatų apdovanojimas. Šią šventę 
organizavo Grafinių komunikacijų inžinerijos katedros drauge su Žiniasklaidos inžine-
rijos studentų moksline draugija.

Po sveikinimo žodžių bei skaitytų pranešimų buvo įvertinti ir mecenatų stipendijomis 
apdovanoti geriausi Žiniasklaidos inžinerijos bei Grafinių komunikacijų inžinerijos studi-
jų programų studentai. Dvi stipendijas po 1500 Lt įsteigė UAB „Aurika“ , dvi stipendijas 
po 1000 Lt – spaudos įmonių grupės „Repro“, Panevėžio miesto UAB „Panoden“ skyrė 
500 Lt stipendiją katedros geriausiai besimokančiam Panevėžio apskrities studentui. 

Antroji renginio dalis buvo skirta Žiniasklaidos inžinerijos studentų mokslinės 
draugijos organizuoto konkurso moksleiviams „Dizmeiker‘is 2013“ laureatų apdova-
nojimams. Šių metu konkurso užduotis buvo sukurti plakatą Spaudos atgavimo, kalbos 
ir knygos dienai paminėti arba plakatą ekologiškumo tematika „Mylėkime savo aplin-
ką“. Konkurso organizatoriai džiaugėsi sulaukę net 85 darbų iš įvairių Lietuvos moky-
klų. Prizais nuspręsta apdovanoti 6 prizines vietas ir skirti 7 nominacijas. 

Net aštuoniolikos geriausiai įvertintų darbų autoriai buvo apdovanoti vertingais rė-
mėjų prizais bei diplomais. 

Už originaliausio plakato idėją apdovanota Rūta Velykytė (žr. nuotrauką). Jai prizą 
įsteigė Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis, o 
įteikė rūmų kancleris Andrius Verbyla. 

RŽ inf.

Rūmų prezidentas įsteigė 
prizą KTU studentui

troninį kokybės palyginimo įrankį Lie-
tuvoje, Lenkijoje, Austrijoje ir Didžioje 
Britanijoje.

• Sukurti profesinio mokymo kokybės 
užtikrinimo teminį portalą lietuvių ir len-
kų kalbomis. Patobulinti jau egzistuojan-
čias versijas anglų ir vokiečių kalbomis, 
jas praturtinant nacionaline informacija 
apie Didžiosios Britanijos ir Austrijos 
profesinio mokymo kokybę.

• Praturtinti teminį portalą įvairia-
pusiu profesinio mokymo kokybės užtikri-
nimo turiniu: dokumentais, nuorodomis, 
straipsniais, video medžiaga.

• Aktyviai viešinti ir reklamuoti pro-
jekto metu sukurtus rezultatus pasitelkiant 
partnerysčių tinklus vietiniu, regioniniu, 
nacionaliniu ir Europos lygiu.

Projektą įgyvendina šeši partneriai iš 
5 Europos Sąjungos šalių. Konsorciumo 
sudėtis suformuota taip, kad būtų maksi-
maliai pajėgi įgyvendinti gerąją Europos 
patirtį profesinio mokymo kokybės užti-
krinimo srityje.

Laukiami projekto rezultatai:
• Elektroninis kokybės palyginimo 

įrankis, skirtas „matuoti“ profesinio mo-
kymo institucijų kokybės procesus. Jo pa-
galba identifikavus stipriąsias puses, bus 

numatomi ir įgyvendinami  tobulinimo 
procesai. Pagrindinis „matavimo“ įran-
kis – įvairiapusis klausimynas, kurį pildo 
profesinio rengimo institucijos.

• Sukurtas kokybės „dalijimosi“ tin-
klas ir gerosios praktikos centras sudarys 
sąlygas veikti Bendrijos praktikai (CoP) 
užtikrinant profesinio mokymo kokybę. 
Profesinio rengimo tinklų plėtra (interne-
to dienoraščiai teminiame portale, „Fa-
cebook“ ir „Twitter“ profiliai).

• Profesinio mokymo kokybės užtikri-
nimo teminis portalas www.bequal.info. 
Portalo funkcijos: elektroninis kokybės 
palyginimo įrankis, gerosios praktikos 
centras, statistika, dienoraščiai, naujie-
nos, aktualijos, nuorodos, biblioteka, šal-
tiniai ir straipsniai, viešosios nuomonės 
skiltis, prisijungimo modulis, informacija 
apie projektą.

Projektas yra finansuojams iš Moky-
mosi visą gyvenimą programos, kurią Lie-
tuvos Respublikoje administruoja Švie-
timo mainų paramos fondas. Medžiaga 
atspindi dotacijos Gavėjo, bet ne Švietimo 
mainų paramos fondo, Europos Komisijos 
ar jos institucijų požiūrį. Europos Komisi-
ja neatsako už medžiagos turinį bei galimą 
informacijos panaudojimą.

Projekto partneriai Lodzės universitete
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2013 m. gegužės 7 d. Marijampolės 
profesinio rengimo centro Vystymo sky-
riaus vedėja, EfVET sekretorė Rasa Zy-
gmantaitė dalyvavo Europos Parlamento 
ir EUCIS-LLL (31 ES šalių švietimo nevy-
riausybinę organizaciją vienijanti piliečių 
platforma) organizuotuose politiniuose de-
batuose „Partnerystės naujame Viso gyve-
nimo mokymosi programos etape: naujos 
idėjos“. Debatai surengti pagal EK komu-
nikato „Švietimo persvarstymas. Investavi-
mas į gebėjimus siekiant geresnių sociali-
nių ir ekonominių rezultatų“ darbotvarkę.

Artėjant naujam Europos Sąjungos vei-
klos periodui, t.y. 2014-2020 m. septynme-
čiui, visose ES valdymo institucijose, šaly-
se narėse, įvairiose nevyriausybinėse orga-
nizacijose vyksta  naujo periodo strategijos 
ir tikslų svarstymas. Svarstomos ir priemo-
nės bei biudžetas, skiriami šiems tikslams 
įgyvendinti. Švietimo klausimams spręsti 
ir tikslams įgyvendinti Europos komisija 
2012 m. lapkričio 20 d. išleido komunika-
tą „Švietimo persvarstymas. Investavimas 
į gebėjimus siekiant geresnių socialinių ir 
ekonominių rezultatų“, kuriuo siekiama 
atkreipti dėmesį į padėtį Europos švietimo 
sistemose ir numatyti kelius, kaip keisti ES 
šalių piliečių mokymą, kad jis galiausiai 
atvestų į klestinčią Europos ekonomiką, 
ir tuo pačiu sukurtų saugų ir ekonomiškai 
subalansuotą ES piliečių gerovę. Jei kas 
nėra susipažinęs su dokumento tekstu, už-
teks paminėti, jog jis prasideda tokiais žo-
džiais: Švietimas ir gebėjimai – svarbiausi 
strateginiai ekonomikos augimo veiksniai, 
ir tampa aišku, kiek svarbus šių laikų Euro-
pos visuomenei švietimo klausimas. 

Debatuose R. Zygmantaitė atstovavo 
EfVET organizacijai, vienijančiai ES šalių 
profesinio ugdymo įstaigas bei kitas insti-

Marijampolės profesinio rengimo centro atstovė dalyvavo 
EP debatuose apie profesinį rengimą

tucijas, susijusias su šia švietimo sritimi 
bei Viso gyvenimo mokymosi programa, 
ir turėjo galimybę išsakyti Lietuvai aktua-
lias problemas. Šiuo metu visus labiausiai 
domina ES biudžetas: koks jis bus, kokie 
asignavimai bus skirti švietimo programų 
įgyvendinimui, profesinio rengimo siste-
mos tobulinimui. 

Pagrindinė debatų koordinatorė – Eu-
ropos Parlamento narė Katarina Neveda-
lova, specialioji EP įgaliotinė „Švietimo 
persvarstymo“ komunikatui. Jos užduotis 
perteikti Europos Parlamento frakcijoms 
ir Europos Komisijai įvairių švietimo so-
cialinių dalininkų nuomones, poziciją bei 
pageidavimus. Debatų dalyviai labai ak-
tyviai dėstė savo poziciją, įrodinėjo savo 
srities ir organizacijos svarbą socialiniame 
dialoge, tuo pačiu ir būtinybę dalyvauti 
švietimo „pyrago raikyme“. Svarbiausią 
informaciją pateikė Fiorella Perotto, Euro-
pos Komisijos Švietimo ir kultūros direk-
torato „Europa 2020/Švietimas ir moky-
mas“ skyriaus direktoriaus pavaduotoja. 

Tai, kad Direktorate sukurtas specia-
lus skyrius 2014-2020 metų strateginiams 
tikslams įgyvendinti, demonstruoja ypa-
tingą naujosios švietimo strategijos svar-
bą. Be to, skyrius iš tiesų dirba svarbų 
analitinį darbą, aiškindamasis kiekvienos 
šalies švietimo situaciją, problemas, porei-
kius. Šiuo metu kiekvienai šaliai yra ren-
giamos direktyvos ir pasiūlymai, kurie yra 
specialiai orientuoti tos šalies situacijai.

Fiorela Perotto pabrėžė, jog ateityje 
dar didesnis dėmesys ir daugiau lėšų bus 
skiriama mobilumui – ne tik mokinių, bet 
ir mokytojų. Kuriamos priemonės, ska-
tinsiančios mokytojus keistis ir tobulinti 
savo gebėjimus, atnaujinti kvalifikacijas, 
bei mechanizmai šio proceso monitorin-

gui. Be abejo, siekinys yra dualinė siste-
ma, kaip Vokietijoje ir Austrijoje, nors jau 
ir daugelio kitų šalių sistemos artėja prie 
dualinio mokymo. (Dualinė sistema – tai 
sistema, kai teorijos mokomasi švietimo 
įstaigose, o praktinių įgūdžių įgyjama dir-
bant įmonėse.) Šitaip mažesnis dėmesys 
skiriamas mokyklų bazėms, o didesnis – 
žmogiškųjų išteklių vystymui. Verslumas, 
kalbų mokymasis, inovacijos, nauji ge-
bėjimai, aktyvus pilietiškumas – tai svar-
biausi ateinančio periodo akcentai. 

Į debatus buvo pakviesta šiuo metu 
ES pirmininkaujančios Airijos Švietimo 
atašė Julie Anderson ir Lietuvos nuolati-
nės atstovybės ES Švietimo atašė Milda 
Špėlytė-Letulienė, kaip būsimos ES pir-
mininkaujančios šalies atstovė. Šių šalių 
atstovių dalyvavimas debatuose rodo, 
koks svarbus vaidmuo tenka Lietuvai pir-
mininkauti tuo metu, kai bus priimamas 
ES biudžetas naujam 7 metų laikotarpiui.

Pasak R. Zygmantaitės, nudžiugino 
tai, kad visi biudžeto svarstymai vyksta 
įtraukiant į procesą pilietinės visuomenės 

organizacijas, kaip svarbų įrankį, siekiant 
maksimaliai užtikrinti skaidrumą, išsiaiš-
kinti visų suinteresuotų grupių pozicijas, 
suderinti įvairių sričių poreikius. Kitaip 
tariant, „pyrago dalybos“ vyksta ne po 
stalu. Debatai ir diskusijos išryškina po-
žiūrius, iškristalizuoja nuomones ir pozi-
cijas. Nebūtinai turi būti patenkinti visų 
norai, bet išklausyti – visi. 

Tai, kad sprendžiant Europos pro-
fesinio rengimo sistemai ir visiems šios 
paslaugos teikėjams aktualius klausimus, 
EfVET organizacijai atstovauja ne Ko-
penhaga, Frankfurtas ar Amsterdamas, o 
Marijampolės profesinio rengimo centras, 
rodo, jog  Europos Sąjungoje esame tokie 
pat svarbūs, kaip ir didžiųjų ekonomiškai 
stipriausių ir įtakingiausių šalių atstovai. 
Tuo, beje ypač pasidžiaugė ir Lietuvos 
švietimo atašė Milda Špėlytė-Letulienė 
bei debatuose dalyvavusi Europos Ko-
misijos Ekonomikos komiteto specialio-
ji atstovė „Erasmus for all“ programos 
svarstymui Indrė Vareikytė. 

RŽ inf.

VDU Teisės fakulteto bendruomenė 
pirmą kartą rinko Metų žmogų, kuriuo 
tapo advokatas, Kauno PPA rūmų vice-
prezidentas Evaldas Rapolas.

Įsteigtu apdovanojimu siekta pagerbti 
asmenis, kurie puoselėja fakultetui reikš-
mingiausias vertybes ir taip prisideda prie 
teisinės valstybės plėtros. Metų žmogaus 
vardo nominantai buvo vertinami už jų 
erudiciją, kolegialumą, atvirumą naujo-
vėms, etiškumą, kūrybiškumą ir tarpdis-
cipliniškumą.

Evaldas Rapolas apdovanojimui no-
minuotas už absolventų iniciatyvas ug-
dant jaunąją kartą. Teisininko atstovau-
jamoje advokatų profesinėje bendrijoje 
dirba daug VDU Teisės fakulteto absol-
ventų, advokatų kontora skatina studentų 
visuomeninę veiklą, kiekvienas metais 
geriausiam studentui skiria stipendiją, pri-
sideda prie fakulteto mokslinių renginių 
organizavimo, remia teisinės literatūros 
įsigijimą.

RŽ inf.

Rūmų viceprezidentas Evaldas 
Rapolas – VDU Teisės fakulteto 
„Metų žmogus“

Nuo 2013 m. gegužės mėn. 13 d. advokatų profesinė bendrija „NORDIA BAU-
BLYS & Partners“ tapo tarptautinės teisinių paslaugų bendrovės „Magnusson“ dalimi.

„Didžiuojamės, kad vienu geriausių Europoje pripažintas tarptautinis verslo advo-
katų kontorų tinklas „Magnusson“ partneriais Lietuvoje pasirinko mūsų komandą. Nuo 
šiol Jums galėsime pasiūlyti ne tik savo, bet tuo pačiu ir bene dviejų šimtų teisininkų, 
dirbančių dešimtyje Baltijos regiono šalių, kompetenciją bei žinias“. Būdama „Magnu-
sson“ dalimi, mūsų komanda Lietuvoje ir toliau siūlys visą teisinių paslaugų spektrą – 
be kita ko stiprinsime savo, kaip verslo teisės specialistų, pozicijas ir teiksime paslaugas 
bendrovių susijungimų ir įsigijimų, bankininkystės ir finansų, ginčų sprendimo, nekil-
nojamojo turto, mokesčių, viešųjų pirkimų ir darbo teisės srityse. Įsiliedami į regiono 
lyderio gretas savo ruožtu tikimės ištyrinėti naujas galimybes užsienio šalių rinkose ir 
pasiūlyti visą spektrą tarptautinio verslo teisės paslaugų vykdantiems veiklą ar dirban-
tiems su partneriais Vokietijoje, Švedijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Danijoje, Baltarusi-
joje, Rusijoje, Lenkijoje, Latvijoje bei Estijoje“, – skelbiama oficialiame pranešime.

„Magnusson“ yra vienintelė teisinių paslaugų įmonė, siūlanti klientams nenu-
trūkstamas visapusiškas teisines paslaugas visose Baltijos jūros regiono šalių rinko-
se. 2012 metais „Magnusson“ Didžiojoje Britanijoje pripažinta geriausia Europos 
teisininkų firma, o 2011 m. pripažinta geriausia Skandinavijoje. Kelerius metus iš 
eilės „Magnusson“ yra reitinguojama bei rekomenduojama nepriklausomų Europos 
teisininkų rūmų (Chambers Europe), Pasaulio teisininkų rūmų (Global Chamber) ir 
prestižinio leidinio „Legal 500 EMEA“.

Daugiau informacijos apie tarptautinę teisininkų bendrovę „Magnusson“ rasite ofi-
cialioje internetinėje svetainėje www.magnussonlaw.com.

RŽ inf.

„NORDIA BAUBLYS & Partners“ – 
tarptautinės teisinių paslaugų 
bendrovės „Magnusson“ dalis

Debatuose išryškėja požiūriai, nuomonės ir pozicijos

Už aktyvią veiklą rūmų bendruomenėje Evaldas Rapolas per-
nai yra apdovanotas rūmų „Padėkos ženklu“
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KONTAKTŲ MUGĖ

KAUNO regiono įmonių kontaktų mugė
UAB „Lakmalit“
Pastatų inžinerinių sistemų projektavimas, 
montavimas, aptarnavimas.
Projektuoja, montuoja, aptarnauja: oro kon-
dicionavimo, šildymo, elektros-automatikos, 
vandentiekio, buitinių nuotekų valymo ir lie-
taus surinkimo inžinerines sistemas.
Kęstučio g. 87, LT-44299 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 34 95, (8 687) 30345
Faks.: (8 37) 32 40 87
El. paštas: info@lakmalit.lt
www.lakmalit.lt

AB „Lifosa“ 
Gamina ir parduoda fosforines trąšas, minerali-
nius pašarinius priedus.
Pagrindinė produkcija: diamonio fosfatas 
(DAP), koncentruotos azoto ir fosforo trąšos;
monokalcio fosfatas, vartojamas gyvulių bei 
paukščių pašarams, lesalams fosforu ir kalciu 
papildyti, mineraliniams mišiniams, premik-
sams, kombinuotiems pašarams gaminti;
ekstrakcinė fosforo rūgštis, dalis šios rūgšties 
parduodama chemijos pramonės bei odos ap-
dirbimo įmonėms; sieros rūgštis (techninė, 
akumuliatorių sieros rūgštis ir elektrolitas rūgš-
tiniams akumuliatoriams); aliuminio fluoridas, 
naudojamas aliuminio gamyboje. 
Inovatyvi gamybos technologija ir itin geros 
kokybės žaliavos sudaro galimybę parduoti  
produkciją  visame pasaulyje. 
Juodkiškio g. 50, LT-57502 Kėdainiai
Tel.: (8 347) 66 483
Faks.: (8 347) 66 166
El. paštas: info@lifosa.com
www.lifosa.com

„Lytagros“ įmonių grupė
Viena iš stambiausių lietuviško kapitalo įmo-
nių, jau 66 metus tiekianti žemės ūkio mašinas, 
metalus ir jų gaminius, statybines medžiagas, 
padangas, įrankius, elektros ir buitines prekes. 
Lietuvoje turi 23 antrines įmones, filialus ir 
prekybos centrus, valdo „Bernatonių“ žemės 
ūkio bendrovę (Raudondvaris, Kauno raj.).
Ateities pl. 50, LT-52106 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 54 01
Faks.: (8 37) 40 54 93
El. paštas: lytagra@lytagra.lt
www.lytagra.lt

AB „Lituanica“
Gamina vyrišką ir moterišką odinę avalynę.
Jovarų g. 2A, LT 47193 Kaunas
Tel.: (8 37) 46 55 65
Faks.: (8 37) 42 26 38
El. paštas: info@lituanica.info
www.lituanica.info.

UAB ,,Liuks“
Valdo ,,Best Western“ viešbučius ,,Santa-
ka Kaune“, ,,Vilnius“ Vilniuje ir ,,Central“ 
Druskininkuose. Siūlo aukščiausios kokybės 
apgyvendinimo paslaugas, puikų maistą res-
toranuose, jaukią aplinką ir išskirtinį pobūvių 
aptarnavimą, idealias sąlygas konferencijų 
organizavimui puikiai įrengtose konferencijų 
salėse. Visa tai – už itin patrauklią kainą. 
Tel.: (8 37) 30 27 02, (8 686) 08 713
Faks. (8 37) 30 27 00
El.paštas: inga@santakahotel.eu 

UAB „Lognet“
Siekdami minimalizuoti savo klientų finan-
sines, laiko ir darbo sąnaudas, susijusias su 
transporto planavimu, bendrovė organizuoja 
bei vykdo transporto ir logistikos projektus.  
Įmonė dirba su daugeliu Europos Sąjungos ir 
NVS šalių vežėjais, tai  leidžia užtikrinti nenu-
trūkstamą paslaugų tiekimą. 
Tel.: +37060806039; +37060549509; Didžio-
joje Britanijoje: +442031511440 
El. paštas: info@log-net.lt 
www.lognet.lt 

UAB „Lono mažmena“ 
Viena iš „Lono“ grupės įmonių, kurios pagrin-
dinė veikla – čiužinių gamyba ir pardavimas. 
Lietuvos rinkoje dirba nuo 1993 m., todėl pui-

kiai išmano medžiagas, jų derinius ir savybes, 
užtikrinančias kokybišką ir sveiką miegą. 2011 
m. pristatė lietuviškų kvėpuojančių čiužinių 
kolekciją, kurią sudaro trys čiužinių linijos: 
„TYLA“– orui pralaidžių kišeninių spyruoklių 
čiužiniai, „HARMONIJA“ – prie kūno prisitai-
kantys viskoelastiniai čiužiniai ir „MŪZA“– 
ilgaamžiai, naujausių technologijų latekso 
čiužiniai.
Taip pat siūlo platų klasikinės linijos čiužinių 
pasirinkimą. Galima įsigyti antčiužinių, grote-
lių lovoms, pagalvių, čiužinukų ir minkštų bal-
delių vaikams. Priimami nestandartinių gami-
nių užsakymai. „Lono“ lietuviškų čiužinių ga-
lima įsigyti visoje Lietuvoje, o firminės „Lono“ 
parduotuvės  yra Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 
Panevėžyje, Alytuje ir Jonavoje.
Ukmergės g. 18, LT-55101 Jonava
Tel.:/faks.: (+370 349) 52 681, 
(+370 349) 60 106
E. paštas: info@lonas.lt
www.lonas.lt

UAB „Mantinga“
Gamina šaldytus duonos ir pyrago gaminius, 
pikantiškus užkandžius, picas, sumuštinius.
Ieško naujų verslo plėtros galimybių, eksporto 
partnerių, tiekėjų.
Stoties g. 51, LT-68261 Marijampolė
Tel.: (8 343) 98 122
Faks. : (8 343) 98 212
El. paštas: info@mantinga.lt
www.mantinga.lt

Marijampolės kolegija 
Pietvakarių Lietuvos regioną aptarnaujanti 
aukštoji mokykla, atvira pažangioms technolo-
gijoms ir aukštojo mokslo pasiekimams, savo 
veiklą siejanti su darbo rinkos poreikiais ir stu-
dijų raida bei plėtra. Kolegijoje vykdomi taiko-
mieji mokslo tyrimai, užsiimama naujovių ir 
patirties sklaida regiono dirbantiesiems pagal 
kolegijoje vykdomas studijų programas.
Kudirkos g. 61, LT-68303 Marijampolė
Tel.: (8 343) 54 388
Faks. (8 343) 50 750
El. paštas. direkcija@marko.lt
www.marko.lt

UAB „Marijampolės pieno konservai“
Pieno perdirbimo įmonė vienintelė Baltijos ša-
lyse gamina pieno konservus, įvairaus dydžio 
skardines dėžutes ir pieno produktus: saldintą 
sutirštintą pieną, saldintą sutirštintą pieninį 
gaminį, nesaldintą sutirštintą pieną, nesaldintą 
sutirštintą pieninį gaminį, saldintą sutirštintą 
pieną su kakava, saldintą sutirštintą pieną su 
kava, karamelizuotą saldintą sutirštintą pieną 
„Rududu“, nugriebto pieno ir nenugriebto pie-
no miltelius, sviestą.
Kauno g. 114, LT-68108 Marijampolė
Tel.: (8 343) 98 450
Faks.: (8 343) 98 431
El. paštas: mpk@milk.lt
www.milk.lt

Marijampolės profesinio rengimo centras
Profesinis mokymas ir kitos veiklos (pagrindi-
nis ir vidurinis ugdymas, suaugusiųjų moky-
mas ir perkvalifikavimas ir kt.)
Kauno g. 117, LT-68223 Marijampolė
Tel.: (8 343 ) 68 640, 68 641
Faks.: (8 343) 71 514
El. paštas: mprcentras@mprc.lt
www.mprc.lt

UAB „Mechel Nemunas“
Didžiausia Baltijos regione vielos, vinių ir me-
talinio tinklo gamintoja, vienintelė kompanija 
Lietuvoje, gaminanti fibrą ir vielą fibrai. Įeina į 
„Mechel grupės“ (www.mechel.ru) sudėtį.
Specializuojasi metalo dirbinių gamyboje, 
gamina plataus asortimento produkciją: vielą 
(atkaitintą, karštai cinkuotą, bendros paskirties, 
spyruoklinę, suvirinimo, vielą plieninio pluošto 
gamybai ir plieninį pluoštą (fibrą); regztą vie-
los tinklą; vinis (statybines, padėklines, EPAL, 
stogines, automatines (mašinines). Produkcija, 
turinti nacionalinių ir tarptautinių standartų 

atitikties sertifikatus, paklausi ne tik Lietuvo-
je, Latvijoje ir Estijoje, bet ir kitose Europos 
šalyse, JAV.
Ieško partnerių didmeninei prekybai užsienio ir 
vidaus rinkose.
R. Kalantos g. 83, LT-52005 Kaunas
Tel.: (8 37) 49 05 55/37
Faks.: (8 37) 49 05 56/38
El. paštas: nemunas@nemunas.lt
www.mechelnemunas.lt

UAB „Meffert Baltica“
Dažų, tinkų, gruntų gamyba, prekyba statybi-
nėmis medžiagomis.
Europos pr. 112. LT-46351 Kaunas
adresas korespondencijai: 
Trakėnų g. 3, LT-68115 Trakiškių km., Mari-
jampolės sav. 
Tel.: (8 343) 27 355
Faks.: (8 343) 27 426
El. paštas:  info@meffert.lt
www.dufa.lt

UAB „Metga“
Gumos ir metalo gaminiai. Gamina vienetinius 
ar mažaserijinius gaminius pagal individualius 
užsakymus.
Raudondvario pl.164, LT-47173 Kaunas
Tel.: (8 37) 36 25 30
Faks.: (8 37) 36 29 40

UAB „MVP sprendimai“
Finansų specialistų komanda, dirbanti finansa-
vimo ir finansų valdymo srityse. Refinansavi-
mas, konsultacijos, paskolos, verslo planai.
Savanorių pr. 135, LT-44146 Kaunas
Tel.: (8 616) 34 494
Faks.: (8 37) 79 70 38
El. paštas: info@findep.lt
www.findep.lt

UAB „Naujasis Nevėžis“
Gamina sausus pusryčius, sūrius, saldžius už-
kandžius, pusgaminius maisto pramonei.
Jiesios g. 2, Ilgakiemis, LT-53288 Kauno raj.
Tel.: (8 37) 39 45 61 
Faks.: (8 37) 53 62 91
www.nevezis.lt 

UAB „Naujinta“
Gamina medinius padėklus. Prekiauja medžio 
pjuvenų granulėmis, taip pat granulinių ir kie-
to kuro katilų gamintojų „Biokaitra“, „RED“, 
„KORTEX“, „PER-EKO“, „MODERATOR“, 
„THERMOROSSI“ produkcija. Parduoda ir 
montuoja granulinio kuro degiklius į įvairius 
kieto kuro katilus. Atstovauja Vokietijos kom-
panijai, gaminančiai elastingas birių produktų 
talpyklas-bunkerius-aruodus.
Butrimonių g. 7-132, LT-50218 Kaunas 
Tel.: (8 37) 31 23 10
Faks.: (8 37) 31 23 10
El. paštas: info@naujinta.lt
www.naujinta.lt

UAB „Novanet“
Kompiuterių salonai „Fortakas“: mažmeninė 
prekyba kompiuteriais, jų priedais, fotoapara-
tais, televizoriais, navigacine įranga, buitine 
technika. Garantinis ir pogarantinis kompiu-
terių aptarnavimas. Lizingo paslaugos. Prekių 
pristatymas į namus. Elektroninė parduotuvė 
www.fortakas.lt. Ilgametė patirtis ir mažos 
kainos. Specialūs pasiūlymai įmonėms ir orga-
nizacijoms. 
Savanorių pr. 214, LT-50194 Kaunas
Tel.: (8-37) 73 12 00
El. paštas: pagalba@fortakas.lt
www.fortakas.lt

AB „ITAB Novena“
Viena didžiausių prekybos įrangos įmonių Bal-
tijos šalyse. Veikia nuo 1992 m. Priklauso Šve-
dijos įmonių grupei „ITAB Shop Concept“. Ši 
grupė yra viena iš didžiausių prekybinės įrangos 
gamintojų Europoje. Bendrovė gamina preky-
bos įrangą ir specialius baldus parduotuvėms. 
Tai lentynos, stelažai, vitrinos, prekystaliai, 
prekybinės sienelės, ekspoziciniais stovai, per-
foruoti skydai, kabyklos. Taip pat siūlo įsigyti 
kasų stalus, įėjimo sistemas bei įvairius aksesu-
arus prekių eksponavimui.
Draugystės g. 12, LT-51260 Kaunas
Tel.: (8 37) 49 09 00

Faks.: (8 37) 31 37 08
El. paštas: novena@novena.lt
www.itab.lt

UAB „Omniteksas“
Specializuojasi pirmo-antro sluoksnio funkci-
nių drabužių, miego rūbų ir lengvų madingų 
drabužių; trikotažo medžiagų iš medvilnės, 
bambuko, vilnos, viskozės, poliesterio, polia-
mido ir kitų gamyboje. Daugiausiai Lietuvos 
rinkoje bendrovė prekiauja nuosavų prekių 
ženklų „Natali Silhouette“, „Bambuk“, „Ther-
mowave“, „Crazy Wave“, „Ombre“ drabu-
žiais.
Ieško sukirpimo ir siuvimo paslaugas teikiančių 
įmonių, pardavimo agentų užsienio rinkose.  
Teikia medžiagų gamybos paslaugas (mezgi-
mo, dažymo, stabilizavimo, šiaušimo, margi-
nimo ir kt.).
Siūlo prekiauti: „Natali Silhouette”, „Bam-
buk”, „Thermowave” prekinių  ženklų trikota-
žiniais drabužiais.
Raudondvario pl. 101, LT-47184 Kaunas  
Tel: (8 37) 36 14 94
Faks.: (8 37) 36 16 75
www.omniteksas.eu

AB „Ortopedijos technika“
Teikia medicinos paslaugas (gydytojų orto-
pedų, reabilitologų, neurologų, chirurgų ir kt. 
konsultacijos; protezavimas; reabilitacinis gy-
dymas; chirurginės operacijos). 
Gamina ir individualiai pritaiko ortopedijos 
priemones (avalynę ir įdėklus, įvairius įtvarus 
sportui ir reabilitacijai, gaminius būsimoms 
mamytėms, megztus įtvarus ir kt.).
Importuoja kompresines kojines, kompensaci-
nę techniką neįgaliesiesiems, mankštos ir ma-
sažo priemones ir kt.
Partizanų g. 17, LT-49476 Kaunas
Tel.:(8 37) 31 33 03
Faks.: (8 37) 31 32 94
www.ortopedija.lt 

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

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

UAB „Pirmas žingsnis“
Teikia antrinės ambulatorinės sveikatos priežiū-
ros paslaugas: ortopedijos ir traumatologijos, 
kineziterapijos; konsultuoja gydytojas ortope-
das traumatologas, chirurgas. Gamina ir pritai-
ko įvairius ortopedinius gaminius: galūnių ir 
krūtų protezus, įtvarus, įtvarines sistemas, pro-
filaktinę ir sudėtingą ortopedinę avalynę, batų 
įdėklus.Mažmeninėje prekyboje siūlo įvairios 
kompensacinės technikos, ergoterapijos, kine-
ziterapijos priemonių, slaugos priemonių.
Vytauto pr. 37B, LT-44352 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 92 80
Faks.: (8 37) 42 48 37
El. paštas: info @pirmaszingsnis.lt
www.pirmaszingsnis.lt

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

20130517023 Belgijos įmonė specializuojasi interjero dizaino ir architektūros srityje. Siūlo su-
brangos paslaugas.

20130517021 Turkijos įmonė gamina įvairių rūšių katilus ir ieško produkcijos platintojų. Taip 
pat ieško katilų gamintojų, kuriems siūlo abipusio gamybinio bendradarbiavimo 
paslaugas.

20130516018 Pietų Italijos įmonė gamina konteinerius atliekų rūšiavimui ir ieško produkcijos 
platintojų. Taip pat siūlo subrangos paslaugas.

20130516009 Turkijos įmonė gamina ir pakuoja veterinarijos produktus. Siūlo subrangos paslau-
gas. Taip pat domina bendros įmonės sukūrimo galimybės.

20130515023 Prancūzijos įmonė, įsikūrusi Paryžiaus regione, sukūrė patentuotą technologiją, 
kuria sumažinamas indukcinis oro pasipriešinimas aeronautikos ir vėjo energijos 
sektoriuje. Įmonė ieško kompozito gamintojo ir/ar platintojo daviklių gaminimui. 
Taip pat siūlo kurti įmonę ar parduoti akcijas. 

20130515013 Turkijos įmonė gamina baldus ir ieško produkcijos platintojų. Taip pat siūlo platin-
tojo paslaugas baldų gamintojams užsienio šalyse.

20130514061 Vokietijos įmonė projektuoja, gamina ir prekiauja mediniais žaislais, skirtais edu-
kaciniams tikslams. Ieško subrangovo, kuris galėtų gaminti mažas medines dalis.

20130514059 Belgijos įmonė prekiauja kompiuteriais ir ieško naujų ar padėvėtų kompiuterių bei 
kompiuterinės įrangos tiekėjų.

20130514032 Jungtinės Karalystės didmeninės prekybos įmonė prekiauja akvariumais. Ieško 
subrangovų, kurie galėtų gaminti akrilinius akvariumų produktus Vidurio ir Rytų 
Europos šalyse. 

20130514009 Vokietijos įmonė siūlo platintojo, konsultavimo ir inžinerines  paslaugas pramoni-
nės įrangos gamintojams.

20130513040 Čekijos įmonė gamina ugniai atsparius drabužius (iki 600 °C), kurie pritaikomi 
metalurgijos pramonėje, ugniagesiams. Ieško produkcijos platintojų ir siūlo gamin-
tojo paslaugas pagal individualius klientų užsakymus.

20130510006 Lenkijos ketaus liejykla ieško investuotojo ir siūlo įmonių sujungimo galimybę ar 
akcijų pardavimą.

20130509011 Lenkijos įmonė gamina medines stalo kojas ir rėmus, siūlo subrangos paslaugas 
medinių baldų gamintojams.

20130508015 Rusijos įmonė prekiauja aukštos kokybės profesionaliais muzikos instrumentais ir 
siūlo produkcijos platintojo ar atstovo paslaugas.

20130508014 Rusijos įmonė specializuojasi žuvininkystės, žuvų veisimo, komercinės žvejybos 
organizavimo ir žuvų pardavimo srityje. Ieško investuotojų ar bendros įmonės su-
kūrimo galimybių.

20130508008 Belgijos įmonė specializuojasi belgiško šokolado srityje ir siūlo subrangos paslau-
gas.

20130507007 Rumunijos įmonė specializuojasi viešojo matinimo, restoranų ir maisto paslaugų 
sektoriuose. Siūlo tarpininkavimo paslaugas ir ieško bendros įmonės sukūrimo ga-
limybių.

20130506038 Olandijos įmonė teikia eksporto paramos paslaugas mažoms ir vidutinėms įmo-
nėms ir ieško įmonių visoje Europoje, kurios suinteresuotos produkcijos eksportu 
į Olandiją.

20130509008 Rumunijos įmonė gamina statybinę medieną. Ieško produkcijos platintojų.
20130509014 Lenkijos įmonė projektuoja, stato ir remontuoja buriavimo ir motorines jachtas. 

Ieško prekybos atstovų, taip pat bendros įmonės sukūrimo galimybių. 

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

Vera Mileikienė,
Kauno PPA rūmų 
Verslo plėtros skyriaus vadovė

Rūmuose veikiantys klubai siekia su-
teikti kuo daugiau praktinės naudos verslo 
įmonių veiklai.

Eksportuotojų klubas aptarė doku-
mentų parengimo parduodant prekes į 
trečiąsias šalis klausimus. Temą pristatė 
klubo nario UAB „Tranzito paslaugų cen-
tras“ direktorius Giedrius Lubas su savo 
specialistų komanda. Bendrovė teikia  
muitinės tarpininko paslaugas, įformina 
importo, eksporto procedūras, teikia kon-
sultacijas kitais, su muitinės procedūromis 
ir mokesčiais susijusiais klausimais.

Sutarčių parengimo ypatumai, doku-
mentų paruošimas atsižvelgiant į kliento 
reikalavimus, laikantis Lietuvos Respu-
blikos įstatymų. Situacijos pagal atskiras 

„Dokumentų paruošimas į 
trečiąsias šalis. Dažniausiai 
daromos klaidos“

šalis, prekes, prekių kodų nustatymas, 
prekių pristatymo sąlygos – tai klubo 
narių aptartos temos. Teisingai įforminti 
dokumentai  padeda išmuitinimo procese, 
o klaidos dokumentuose gali kainuoti di-
džiules sumas.

Bendrovių „Liningas“, „Kauno Balti-
ja“, „Soloservis“, „Enerstena“, „Biodux“ 
atstovai diskutavo apie konkrečius atve-
jus, sužinojo, kaip parengti dokumentus.

Rūmų Tarptautinių ryšių skyriaus va-
dybininkas Edmundas Cylikas pakvietė 
dalyvauti birželio 17-18 d. Maskvoje vyk-
siančiame verslo forume ir verslo kon-
taktų renginyje „Rusija-Europa: ben-
dradarbiavimas be sienų“. Renginyje da-
lyvaus Europos Komisijos viceprezidentas 
Antonio Tajani ir mažų bei vidutinių įmo-
nių delegacija iš įvairių Europos Sąjungos 
valstybių. Jau sėkmingai įvykusiuose 5 
renginiuose dalyvavo 492 Rusijos ir 254 

Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmai kviečia rūmų narius ir kitas įmones pasi-
naudoti verslo kontaktų ir informacijos paieškos galimybėmis per prekybos ir pramonės 
rūmus Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Moldovoje. Kauno PPAR palaiko gerus ry-
šius su minėtų šalių kolegomis, yra pasirašę bendradarbiavimo sutartis. Galima įmonių 
adresų, verslo partnerių, informacijos apie parodas ir kitos verslui naudingos informa-
cijos paieška.

2012 m. lapkričio 22 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kalugos pre-
kybos ir pramonės rūmais. Kalugos srityje veikia laisvosios ekonomikos zonos, kurio-
se užsienio investuotojams siūlomos palankios verslo sąlygos ir infrastruktūra, veikia 
pramonės ir technologijų parkai. Obninskui yra suteiktas mokslo miesto statusas. Čia 
įsteigtas technologijų parkas, kuris veiks biotechnologijų, farmacijos ir naujų medžiagų 
kūrimo srityse. Kuriami automobilių pramonės, transporto ir logistikos bei farmacijos 
klasteriai.

Kitos bendradarbiavimo sutartys:
Rusija: ТПП Республики Мордовия (Саранск), Вятская ТПП (Киров), 

Вологодская ТПП, Новороссийская ТПП, ТПП Ивановской области, Дмитровская 

Verslo kontaktų ir informacijos paieška per prekybos ir 
pramonės rūmus Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Moldovoje

межрайонная ТПП, Новгородская ТПП, ТПП Московской области, Московская 
ТПП, Омская ТПП, Смоленская ТПП, Курская ТПП, ТПП Республики Марий 
Эл (Йошкар-Ола), ТПП Томбовской области, Рыбинская ТПП, ТПП Псковской 
области, Ярославская ТПП, Южно-Уральская ТПП (Челябинск), Пермская 
ТПП, Томская ТПП, Кузбасская ТПП (Кемерово), Саратовская ТПП, ТПП 
Республики Бурятия (Улан-Удэ), Калининградская ТПП, Воронежская ТПП, ТПП 
Владимирской области, ТПП Республики Татарстан (Казань).

Ukraina: Львовская ТПП, Донецкая ТПП, Черниговская ТПП, Волынская 
ТПП (Луцк), Харьковская ТПП, Кировоградская ТПП.

Baltarusija: Витебское отделение БТПП, Гродненское отделение БТПП, 
Минское отделение БТПП, Брестское отделение БТПП, Гомельское отделение 
БТПП, Могилевское отделение БТПП, Белорусская ТПП.

Moldova: ТПП Республики Молдовы (Кишинэу).
Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Moldovoje turinčių verslo interesų įmonių at-

stovus prašome kreiptis į tarptautinių ryšių vadybininką Edmundą Cyliką (el. paštas: 
cylikas@chamber.lt , telefonas: (8  37) 20 14 91.

ta bendradarbiavimo sutartis su Kalugos 
prekybos ir pramonės rūmais. Kalugos 
srityje veikia laisvosios ekonomikos zo-
nos, kuriose užsienio investuotojams siū-
lomos palankios verslo sąlygos ir infras-
truktūra, veikia pramonės ir technologijų 
parkai. Obninskui yra suteiktas mokslo 
miesto statusas. Ten įsteigtas technologijų 
parkas, kuris veiks biotechnologijų, far-
macijos ir naujų medžiagų kūrimo srityse. 
Kuriami automobilių pramonės, transpor-
to ir logistikos bei farmacijos klasteriai. 

ES įmonės, įvyko 1771 susitikimas.
E. Cylikas taip pat pakvietė įmones 

pasinaudoti verslo kontaktų ir informa-
cijos paieškos galimybėmis per prekybos 
ir pramonės rūmus Rusijoje, Ukrainoje, 
Baltarusijoje, Moldovoje. Kauno PPAR 
palaiko gerus ryšius su minėtų šalių kole-
gomis, yra pasirašę bendradarbiavimo su-
tartis. Galima įmonių adresų, verslo par-
tnerių, informacijos apie parodas ir kitos 
verslui naudingos informacijos paieška.

2012 m. lapkričio 22 d. buvo pasirašy-

Seminaro dalyviai diskutavo apie konkrečius savo patirties atvejus
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Dizaino savaitės pabaigą pažymėjo Kaune, interjero dizaino centre „Artis“, restorane 
„APPETITUS“ vykęs renginys. Vakaro metu Dizaino savaitės dalyviams bei svečiams 
buvo pristatyta vykusių renginių apžvalga bei jaukioje aplinkoje aptarta tolesnė šio ren-
ginio vizija. Baigiamojo vakaro, į kurį buvo pakviesti visi Dizaino savaitės dalyviai ir 
gerbėjai, iniciatorius ir organizatorius Kauno PPAR rūmų narys UAB „ASIGA“.

Renginių ciklą trumpai apžvelgė Dizaino savaitės atstovas Kaune, rūmų nario „In-
terjero elementai“ vadovas Giedrius Bučas. 

„ 8-tosios Dizaino savaitės metu keturiuose miestuose buvo surengta 120 renginių. 
Lietuvoje dizaino sritis kiekvienais metais vis stiprėja, įgauna naujas formas bei tampa 
neatskiriama mūsų gyvenimo dalimi. Taip pat galima pasidžiaugti, kad nemaža dalis 
Lietuvos kūrėjų darbų virsta kolekcijomis, kurios vežamos į parodas užsienyje bei pelno 
tarptautinius apdovanojimus“, – pasakojo G. Bučas.

Į paskutinį Dizaino savaitės vakarą Kaune susirinkę svečiai galėjo išvysti Lietuvos 
pramoginių šokių čempionato jaunių grupės finalistų pasirodymus. Drabužių kolekci-
jas pristatė dailės ir dizaino studija „Studija2a“. Visi norintys galėjo išmėginti piešimo 
ant vandens meną – Ebru, kurį pristatė VŠĮ Meno terapijos ir socializacijos institutas 
VYTA.

Baigiamasis Dizaino savaitės renginys Kaune 
„Belieka tikėtis, kad atrasti dizainą vis kitokiomis formomis ir spalvomis taps kas-

metine Dizaino savaitės Kaune tradicija. Palinkėsiu visiems įžvelgti dizainą kiekvienoje 
smulkmenoje ir tuo mėgautis kiekvieną dieną“, – baigiamąjį žodį tarė vakaro organiza-
torius UAB „ASIGA“ vadovas Albertas Savickas. 

UAB „ASIGA“ pagrindinė veiklos sritis – interjero projektai, pilnas jų parengimas 
bei įgyvendinimas. Išskirtinių baldų dizainas ir gamyba. Daug dėmesio skiriama ne tik 
patogumui, bet ir funkcionalumui. UAB „ASIGA“ dizainerių sukurtuose balduose at-
sispindi pačios pažangiausios tendencijos, madingos spalvos, medžiagų faktūros, pato-
gūs funkciniai sprendimai  lengvai pritaikomi kiekvieno kliento norui. Nuolat ieškoma 
naujovių, galimybių panaudoti neįprastas medžiagas baldų ir interjero dizaine. Aktyviai 
bendradarbiaujama su studentais ir jaunaisiais dizaineriais. Esame atviri kūrybinėms 
idėjoms, naujų rinkų paieškai ir drąsiausiems užmojams.

Profesionalumas, lankstumas,  darbo patirtis ir naujų idėjų dvasia – tai, kas skiria 
mus iš kitų.

Idėjos prasideda čia!!!
www.asiga.eu

Vakaro akimirkos


