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Rūmų vasaros šventė: 
svarbu dalyvauti, 
o ne laimėti

Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų viešųjų ryšių vadovė

Antrą kartą Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų bendruomenė rinkosi į va-
saros šventę. Kasmet birželio viduryje gamtos prieglobstyje, gausiame bendraminčių 
būryje, su šeimomis linksmai švenčiamas rūmų gimtadienis. 1925 m. birželio 18-oji – 
rūmų įkūrimo Lietuvoje diena.

Šimtamečių ąžuolų paunksmėje, Dubysos  regioniniame parke įsikūrusioje Romano 
Aniulio sodyboje „Kirkšnovė“ birželio 15-ąją susirinko apie 150 rūmų narių. Atstovau-
jantys skirtingiems verslo sektoriams, skirtingo dydžio įmonėms, įvairaus amžiaus gru-
pėms, tačiau vienijami  geros nuotaikos, solidarumo ir entuziazmo. 

Šiemet šventė virto chamberiada, kurioje, kaip ir olimpinėse žaidynėse, svarbiau-
sia dalyvauti, o ne laimėti. Suformuotos komandos kūrė savo pavadinimus, šūkius ir 
vėliavas. O paskui drąsiai žygiavo į mišką, kuriame jų laukė nežinomybė ir nuotykiai: 
net vienuolika UAB „Psichologinio konsultavimo grupė“ parengtų užduočių. Vienoms 
įveikti pakako išmonės, kitoms – vikrumo, tačiau visose be išimties labiausiai pravertė 
komandinė dvasia ir azartiškas užsidegimas. 

Nežinia, ar vėliavoje nupiešta karūna nugalėtojams ir lėmė pergalės laurus, tačiau 
pralaimėjusių vasaros šventėje nebuvo. Apdovanojimais ir rėmėjų prizais tiesiog lijo ir 
komandoms, ir dalyviams – už solidarumą, už polėkį, už skaudžiausią skrydį  (į dilgėles) 
ir kt. Dovanas dalijo chamberiados organizatoriai UAB „Psichologinio konsultavimo 

grupė“, UAB „Interjero erdvė”, UAB „Asmeniškai Jums“ ir UAB „Autotoja – Lexus“. 
Nė vienas vaikas, kurių daugiau kaip 20 karaliavo mažylių zonoje, taip pat neliko be 
rūmų dovanų. 

Dėkojame šventės mecenatui UAB „Informacinio saugumo agentūra“. Tai jau sep-
tintus metus sėkmingai veikianti informacinių technologijų bendrovė, turinti socialinės 
neįgaliųjų įmonės statusą, dirbanti elektroninio saugumo ir informacinių sistemų pro-
jektavimo, kūrimo, vystymo, diegimo bei priežiūros srityse. Bendrovė teikia interneto 
dizaino, konsultavimo, programavimo, viešųjų ryšių paslaugas. Informacijos saugumo 
agentūra yra vienintelė tokio tipo įmonė Kauno regione.

Dėkojame rėmėjams: UAB „Corpack“ (veiklos sritis – gofruoto popieriaus, kartono 
bei taros iš popieriaus gamyba, mažmeninė ir didmeninė prekyba; prieš 6 metus įsteig-
ta bendrovė turi galimybę gaminti maksimaliai įmanomų formatų pakuotę iš gofruoto 
kartono, antspauduoti dėžes, gaminti lipnias etiketes savo klientams); AB „Lytagra“, 
kurios pagrindinis tikslas yra modernizuoti Lietuvos žemės ūkį, kad žemdirbiai taptų 
konkurencingi ES.

Šventės partneriai: UAB ,,Psichologinio konsultavimo grupė‘‘, UAB ,,Interjero 
erdvė‘‘, UAB „Kelmukai“, UAB ,,Green Prints‘‘, Jūratės Gulbinienės įmonė, UAB 
„Aurimona“, UAB „Naujasis Nevėžis“, UAB „Autotoja – Lexus“, UAB „Asmeniškai 
Jums“.

Šventės šypsenos – 1 psl., fotoreportažas – 4-5 psl. 
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Verslo savivalda
Institucija, 
renginys Turinys Rezultatas

Verslo foru-
mas „Forum 
One“

Susitikimai su verslo forumo 
„Forum One“ pranešėjais

Dalyvauta tarptautiniame verslo 
forume „Forum One“, atsto-
vauta rūmams susitikimuose su 
forumo pranešėjais ir dalyviais.

Pasaulio lie-
tuvių verslo 
forumas

Dalyvauta Pasaulio lietuvių 
verslo forume

Dalyvauta Pasaulio lietuvių 
verslo forume, atstovauta 
rūmams susitikimuose su prane-
šėjais ir dalyviais.

Kauno PPA 
rūmų tarybos 
posėdis

- Susitikimas su Kauno krašto 
pramonininkų ir darbdavių 
asociacijos vadovais dėl esmi-
nių verslo atstovavimo temų 
(Vyriausybės programa, Verslo 
tarybos planas, Trišalė taryba);
- sprendimas dėl apdovanojimo 
atkūrimo: Darbo žvaigždės 
diplomas (teikiamas įmonėms) 
(pristato V. Šileikis);
- sprendimas dėl apdovanojimo: 
geriausiai verslo temomis rašan-
tis Kauno regiono žurnalistas 
(pristato A. Jankuvienė);
- Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų tarybos 2013 m. 
antro pusmečio darbo planas 
(pristato B. Žemaitis);
- sprendimai dėl narystės (pri-
stato V. Mileikienė).

- Aptartas Kauno krašto pramo-
nininkų ir darbdavių asociacijos 
bei rūmų bendradarbiavimas; 
- nuspręsta teikti Asociacijai 
siūlymą atkurti apdovanojimą 
„Darbo žvaigždės“ diplomą;
- nutarta steigti apdovanojimą 
ir premiją geriausiam Kauno ir 
Marijampolės regiono žurnalis-
tui, rašančiam verslo temomis; 
- patvirtintas Kauno PPA rūmų 
tarybos II-o pusmečio darbo 
planas;
- priimti 5 nauji nariai.

Švedijos 
nacionalinė 
šventė

Švedijos nacionalinė šventė
Atstovauta rūmams renginyje, 
skirtame Švedijos nacionalinei 
šventei.

Čekijos-Bal-
tijos prekybos 
rūmai

Jonavos atstovybėje lankėsi 
Čekijos-Baltijos prekybos rūmų 
direktorius Karel Sykora

 Aptarta Jonavos atstovybės 
plėtra. Apžiūrėjo nario įmonę 
„Baldai jums“. Susitikime da-
lyvavo ir Jonavos rajono meras 
Mindaugas Sinkevičius.

Pasitarimas 
pas švietimo 
ir mokslo 
ministrą 
D. Pavalkį

Pasitarimas pas švietimo ir 
mokslo ministrą D. Pavalkį

Dalyvauta pasitarime pas švieti-
mo ir mokslo ministrą D. Pa-
valkį dėl profesinio mokymo 
funkcijų suderinimo.

Lietuvos PPA 
rūmų asocia-
cijos valdyba

Lietuvos PPA rūmų asociacijos 
valdyba

Atstovauta rūmų asociacijos 
valdybos posėdyje, skirtame 
profesinio rengimo funkcijų 
derinimo klausimams.

Medienos 
sektoriaus 
atstovų disku-
sija – apskri-
tasis stalas

Medienos sektoriaus atstovų 
diskusija

Surengta diskusija medienos 
sektoriaus įmonių, jų asociacijos 
ir mokslo bei studijų institucijų 
atstovams. Aptartos apsirūpi-
nimo žaliavomis ir profesinės 
kompetencijos problemos. 
Buvo suderinti kreipimaisi į LR 
Vyriausybę.

Priemonė Veiksmas Įmonės, 
dalyviai

Verslo plėtra

Lietuvos įmonių užklausos 1
Užsienio subjektų paieška Lietuvos įmonėms 1
Narių konsultacijos 2
Planinis rūmų narių lankymas, siekiant geriau patenkinti 
narių interesus / Kaunas 13

Planinis rūmų narių lankymas, siekiant geriau patenkinti 
narių interesus / Marijampolė 3

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

Potencialių narių lankymas, informacija apie rūmų vei-
klą, paslaugas, kvietimas stoti į narius / Kaunas 5

Potencialių narių lankymas, informacija apie rūmų vei-
klą, paslaugas, kvietimas stoti į narius / Jonava 10

Konsul-
taciniai – 
informaciniai 
seminarai

Dokumentų apskaita, archyvavimas ir naikinimas 9
„Kad internetas uždirbtų Jums pinigus“. Mokymai svetai-
nių savininkams ir administratoriams 7

Dokumentų rengimo pagrindai ir apskaita įmonėse ir 
organizacijose 8

Rūmų ben-
druomenė

Rūmų vasaros šventė „Kirkšnovėje“ 150
Jonavos narių visuotinis susirinkimas ir jo metu išrinkta 
Jonavos atstovybės taryba 7

Finansininkų klubas „Kaip finansininkams lengvai ir 
greitai susitarti su visais?“ 12

Personalo vadovų klubas „Komandos formavimo progra-
ma pasitelkiant kvapus“ 22

Eksportuotojų klubas: Įmonės eksporto augimo sėkmės 
paslaptis 10

Verslo informacinė popietė su UAB „Investicinis garan-
tas“ 12

Enterprise 
Europe 
Network

Kontaktų paieška Lietuvos įmonėms 5
Atsakymai į EEN partnerių užklausas 3
Patalpinti anketą į EVIT verslo partnerių paieškos duo-
menų bazę 3

Konsultacija dėl BCD anketos pildymo 2
Lietuvos įmonių užklausos 2
Lietuvos įmonių susidomėjimas EEN užsienio įmonių 
paskelbtais verslo bendradarbiavimo pasiūlymais 14

Užsienio įmonių susidomėjimas EEN Lietuvos įmonių 
paskelbtais verslo bendradarbiavimo pasiūlymais 9

Seminaras „Efektyvi eksporto plėtra pasitelkiant techno-
logijas“ 17

Seminaras – diskusija „Prekių ženklų ir dizaino teisinės 
apsaugos galimybės Lietuvoje ir Europos Sąjungoje“ 28

Tarptautiniai 
ryšiai

Tarptautinio projekto „GREEN BRIDGES FROM GREY 
TO GREENING JOBS“, projekto partnerių susitikimas 
Bulgarijoje 
Baltijos plėtros forumas Rygoje ir tarptautinis verslo 
konatktų renginys Baltic Business Arena 2013 9

Kaliningrado srities V-sis regionų ekonomikos forumas 

Viešieji 
ryšiai

„Rūmų žinios“ Nr. 573, aktualiausi straipsniai: „Euroko-
misaras A. Šemeta: ES mokesčių sistema turi būti supa-
prastinta ir palanki verslui“; „Verslo įvaizdis ir mitas“; 
„Pasirašyta pirmoji teritorinė kolektyvinė sutartis Lietu-
voje“; „Verslo taryba kreipsis į Susisiekimo ministeriją“; 
„Projektai, kurie pakeis Marijampolės regiono veidą“; 
„UAB „Kauno energetikos remontas“: iš nuostolių į sė-
kmę per trejus metus“; „teisintas rūmų ir Jonavos rajono 
savivaldybės bendradarbiavimas“

 900 
egz. 

Išplatinta pranešimų spaudai apie rūmų ir rūmų narių 
veiklą 24

Prezidento B. Žemaičio interviu televizijai INIT „Euro 
reikalingumas Lietuvai“ 1

Dokumentų 
išdavimas

Atlikta tarptautinės prekybos dokumentų autentiškumo 
ekspertizių ir įforminta dokumentų 17

Atlikta prekybos dokumentų ekspertizių ir įforminta 
prekių kilmės sertifikatų / Kaunas 427

Atlikta prekybos dokumentų ekspertizių ir įforminta 
prekių kilmės sertifikatų / Marijampolė 62

Profesinis 
rengimas

Sudarytos ir pasirašytos asmens įgytų kompetencijų verti-
nimo paslaugų sutartys su profesinio mokymo įstaigomis 1

Tęstinis profesinis mokymas
Renkama informacija apie asmenų skaičių, įgijusių kom-
petencijas, birželio mėn. (profesinio mokymo įstaigos) 17

Sudarytos asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisi-
jos 197

Įdarbinti asmens įgytų kompetencijų vertintojai 280
Parengtos asmens įgytų kompetencijų vertinimo užduotys 4706
Įvertintos  profesinio mokymo įstaigų asmenų kvalifikaci-
jos (planas) 4706

Įvertintos pirminio profesinio mokymo programos 3
Pirminis profesinis mokymas
Renkama informacija asmens įgytų kompetencijų vertini-
mui liepos mėn.(profesinio mokymo įstaigos) 20

Sudarytos asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisi-
jos 45

Įdarbinti asmens įgytų kompetencijų vertintojai 62
Parengtos asmens įgytų kompetencijų vertinimo užduotys 197
Įvertintos 11 profesinio mokymo įstaigų asmenų kvalifi-
kacijos 193

Įvertintos tęstinio profesinio mokymo programos 4
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Kauno miesto taryba pritarė siūlymui finansiniu indėliu prisidėti prie mokslo ir tech-
nologijų parko „Technopolis“ plėtros. Projekto, kuris pritrauks beveik 11 mln. Lt ES struk-
tūrinių fondų paramos, kofinansavimui savivaldybė per dvejus metus skirs 542 tūkst. Lt.

Eksperimentinės plėtros procesų metu pagaminamas ir testuojamas prototipas, ištai-
somos produkto klaidos ir pagaminamas galutinis produktas, kuris gali pasiekti rinką ir 
vartotoją. Šios inovacijų vystymo grandinės elementų poreikis ypač aktualus Integruoto 
mokslo, studijų ir verslo centro slėnio „Santaka“ ekosistemos nenutrūkstamam procesui 
užtikrinti. Bus sudarytos sąlygos užtikrinti slėnio „Santaka“ technologijų perdavimo ir 
plėtros uždaviniams bei vykdyti eksperimentinės plėtros veiklas programoje numaty-
tų mechatronikos ir su ja susijusių technologijų bei informacinių ir telekomunikacinių 
technologijų kryptyse.

Šio projekto įgyvendinimo metu bus renovuojamas įstaigos dalininko – Kauno 
technologijos universiteto šiuo metu valdomas pastatas, esantis Tunelio g., kurį univer-
sitetas sutinka perduoti VšĮ „Technopolis“ nuosavybės teise.

„Viešoji įstaiga „Technopolis“ rengia ir įgyvendina įvairius projektus, kurie orien-
tuoti į inovacijų stiprinimą, tarpusavio bendradarbiavimą, verslumo, kūrybiškumo ug-
dymą, žinių ir informacijos sklaidos gerinimą. Projektas, skirtas mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros veikloms, t.y. bandomosios gamybos grandies inovacijų eko-
sistemoje veikloms užtikrinti, atneš neabejotinos naudos miestui“, – sako Investicijų ir 
strateginio planavimo skyriaus vedėjas Vygintas Grinis.

RŽ inf.

Kauno m. taryba pritarė 
mokslo ir technologijų parko 
„Technopolis“ plėtrai

Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė

Amžina Kauno problema – prasta ga-
tvių būklė, blogo įvaizdžio dalimi tapusios 
duobės, kurios, atrodo, niekada nesibaigs 
tapo galvosūkiu Verslo tarybos nariams. 
Kur šuo pakastas, kad nuolatinės savival-
dybės ir gatvių remonto įmonių pastangos 
nueina perniek, kasmet situacija kartoja-
si ir atrodo be išeities, kai kiti Lietuvos 
miestai gali pasigirti gerai prižiūrimomis, 
atnaujintomis gatvėmis?

Neseniai mieste pasirodė plakatai, 
skelbiantys, kad kauniečiai  vairuotojai, 
pirkdami kurą, kasmet sumoka apie 200 
mln. Lt akcizo, tačiau miestui grįžta vos 
10 mln. Lt. Savivaldybė imasi vis ryžtin-
gesnių žingsnių, siekdama, kad daugiau 

Verslo taryba ieško būdų 
perkirsti Kauno gatvių 
gordijaus mazgą

lėšų iš Kelių priežiūros ir plėtros progra-
mos būtų skiriama ne autostradoms, o vie-
tinės reikšmės keliams. 

Miestams – trupiniai
Šiuo metu vietinės reikšmės keliams 

skiriama 20 proc. KPP programos lėšų, 
75 proc. programos lėšų atitenka valstybi-
nės reikšmės keliams, (5 proc. paliekama 
valstybės reikmėms, susijusioms su ke-
liais). Iš minėtų 20 proc. miestų ir rajonų 
savivaldybėms skiriama 76 proc., iš jų 
miestų savivaldybėms – 35 proc. 

Išlukštenus šią KPP programos lėšų 
skirstymo schemą, galiausiai visų šalies 
miestų savivaldybėms lieka viso labo 
apytikriai 5 proc. visų lėšų. Šie trupiniai 
miestams dalijami atsižvelgiant į gyven-
tojų skaičių, kelių ir gatvių ilgį, transporto 
priemonių skaičių. Nors Vilniaus ir Kau-

no gatvių ilgis beveik vienodas, sostinei 
bemaž visada iš to nedidelio pyrago atsei-
kėjama dvigubai daugiau nei Kaunui. 

Verslo tarybos posėdyje dalyvavęs 
Lietuvos automobilių kelių direkcijos lai-
kinai direktoriaus pavaduotojo pareigas 
einantis Juozas Gedvilas informavo, kad 
šiuo metu Seime įregistruotos dvi įstaty-
mo pataisos, kuriomis siūloma vietinės 
reikšmės keliams skiriamą dalį padidinti 
nuo 20 iki 30 ar net 40 proc.  

Be to, nuo 2009 m. į Kelių priežiūros 
ir plėtros programą pervedama akcizų pa-
jamų dalis sumažinta nuo 80 iki 55 proc. 
Dabar siūloma ją padidinti iki 85 proc.

Pavertus į konkrečius skaičius, gau-
nasi tokia „matematika“: 2008 m., kai į 
programą buvo pervedama 80 proc. akci-
zo pajamų, programoje buvo daugiau nei 
du kartus daugiau lėšų (1,8 mlrd. Lt), nei 
kol kas paskirstyta 2013 m. 

Be to, 2009-2012 m. iš KPP programos 
lėšų bendroms biudžeto reikmėms finansuo-
ti buvo paimta daugiau kaip milijardas litų. 
Šiemet irgi numatoma atimti 195,8 mln. Lt. 

Šiemet iš Kelių priežiūros ir plėtros 
programos Kaune bus finansuojama Tech-
nikumo gatvės rekonstrukcija, Jurbarko g., 
Taikos ir Pramonės pr. Žiedinės sankryžos 
remontai, Utenos gatvės viaduko tvarky-
mas  ir kt. Tam skirta 10,7 mln. Lt. 

Savivaldybių biudžetai duobių ne-
užlopys

J. Gedvilas priminė Vietos savivaldos 
įstatymą, kuriame numatyta, kad vietinės 
reikšmės kelius prižiūri ir tvarko savival-
dybės ir tai turi būti daroma nuolat. Kiek 
skirti lėšų ir kokio lygmens priežiūrą 
vykdyti, sprendžia pačios savivaldybės. 
Kaunas šiemet numato finansuoti darbų 
už maždaug 2 mln. Lt.

J. Gedvilo duomenimis, Vilnius ga-
tvių priežiūrai skiria nuo 126 iki 203 proc. 
savo biudžeto lėšų, palyginti su gaunama 
KPP programos dalimi, Kaunas – tik nuo 
13 iki 86 proc. 

„Kiek beskirtume iš savivaldybės biu-
džeto, tai bus lašas jūroje, nes privalome 
vykdyti socialines, švietimo ir kitas funk-
cijas, kurios atitenka didžioji biudžeto 

dalis. Niekada nepajėgsime, pavyzdžiui, 
pastatyti Panemunės tiltą, kuriam reikia 
102 milijonų litų“, – atkirto miesto tary-
bos politikas, Verslo tarybos narys Vygan-
das Gudėnas.  

Automobilių kelių direkcijos atstovas 
informavo, kad programoje tiltui lėšų ne-
numatyta, nebent būtų skirta iš rezervo. 
Tikimasi, kad šiemet rezervo dalis bus pa-
skirstyta dar vasarą, o ne metams baigian-
tis, kai gavus finansavimą, belieka pinigus 
dėti „į balą“ tikrąja šio žodžio prasme.

Šiuo metu savivaldybėje brandinama 
mintis dėl gatvių taisymo darbų už 100 
mln. Lt rangovo paskolomis, o jam būtų 
sumokėta per 10 metų KPP programos 
lėšomis. Tokiu keliu nuėjo Druskininkų 
savivaldybė, dabar pagal tokį principą 
tvarkosi Alytaus rajonas. 

Niekieno kelias?
Rūmų generalinis direktorius Vytau-

tas Šileikis Verslo taryboje priminė aštrią 
pietrytinio miesto apvažiavimo problemą. 
„Prieš dvidešimt metų buvo parengtas 
aplinkkelio projektas, rengiamas detalusis 
planas. Jo sprendiniai užkliuvo dėl planuo-
tos „Rail Baltica“ vėžės. Tačiau dabar aiš-
ku, kur bus tiesiama vėžė, tad kliūčių nebe-
liko. Tačiau iki 2020 m. rekonstruoti Kau-
no pietrytinį aplinkelį nenumatoma. Kokia 
jo perspektyva?“, – teiravosi V. Šileikis.

Paaiškėjo absurdiška situacija: šis 
kelias, vedantis per Kauno HES,  yra nie-
kieno. Pagal parametrus jis atitinka vals-
tybinės reikšmės kelią, tačiau toks statu-
sas jam nesuteiktas. Tačiau kelias nėra  ir 
savivaldybės nuosavybė, valstybė jai jo 
neperdavė. Nuosavybės klausimas spren-
džiamas jau 20 metų, strategiškai svarbi 
transporto arterija nepriklauso niekam, ji 
mėtoma kaip bumerangas iš valstybės sa-
vivaldybei ir atgal: gal kas pasiims?

Jeigu ši atkarpa būtų pripažinta vals-
tybinės reikšmės keliu, jai atsivertų žy-
miai geresnės finansavimo galimybės.

Verslo taryba nutarė kreiptis į Vyriausy-
bę, Susisiekimo ministeriją ir kitas instituci-
jas dėl Kauno pietrytinio aplinkkelio, mies-
to gatvių monitoringo ir dėl akcizo pajamų 
dalies padidinimo miestų savivaldybėms.

Institucija, 
renginys Turinys Rezultatas

Kauno kolegi-
jos taryba Tarybos posėdis

V. Šileikis atstovavo verslo inte-
resams Kauno kolegijos tarybos 
posėdyje.

Vizitas ir pasi-
tarimas Kauno 
rajono turizmo 
ir verslo 
informacijos 
centre

Vizitas ir pasitarimas Kauno 
rajono turizmo ir verslo infor-
macijos centre

Kauno rajono turizmo ir verslo 
informacijos centre su centro 
vadovais buvo derinamas daly-
vavimas rengiant bendrą paraišką 
pagal programą „Asistentas 4“.

Nacionalinio 
atsakingo 
verslo įmonių 
tinklo konfe-
rencija

Konferencija
B. Žemaitis skaitė pranešimą 
konferencijoje. Tema: „Verslas – 
verslui. Verslas – Kaunui. Nuo 
verslo link partnerystės“.

KTU 
regioninio 
mokslo parko 
konferencija 
„Mokslo ir 
verslo bendra-
darbiavimas“

KTU regioninio mokslo parko 
konferencija „Mokslo ir verslo 
bendradarbiavimas“

V. Šileikis atstovavo Kauno PPA 
rūmams KTU mokslo parko 
konferencijoje „Mokslo ir verslo 
bendradarbiavimas“.

Lietuvos 
PPA rūmų 
asociacijos 
prezidiumas

Lietuvos PPA rūmų asociacijos 
prezidiumas

Atstovauta Kauno PPA rūmams 
rūmų asociacijos prezidiume, 
kuriame dalyvavo Panevėžio 
PPA rūmų tarybos nariai, Pane-
vėžio miesto ir rajono savivaldy-
bių vadovai.

Susitikimas 
su projekto 
partneriais iš 
Italijos Gros-
seto miesto

Susitikimas su projekto partne-
riais iš Italijos Grosseto miesto

Susitikimo metu aptartos baigia-
mo projekto išdavos, sutarta dėl 
baigiamojo susitikimo progra-
mos, atstovauta rūmams.

Kauno miesto 
savivaldy-
bės tarybos 
posėdis.

Kauno miesto savivaldybės 
tarybos posėdis.

Dalyvauta Kauno miesto tarybos 
posėdyje, kur buvo nagrinėjamas 
savivaldybės finansinio indėlio į 
„Technopolio“ antrosios eilės – 
eksperimentinės gamybos bazės 
kūrimą klausimas. Atstovauta 
rūmų, kaip „Technopolio“ dali-
ninko interesams.

Kauno miesto 
Verslo tarybos 
posėdis

Kauno miesto Verslo tarybos 
posėdis

Atstovauta rūmams. Pasisakyta 
Kauno miesto gatvių infras-
truktūros ir būklės gerinimo 
temomis.

LR Vyriau-
sybė

Apskritojo stalo diskusija Vy-
riausybėje

Diskusijoje „Užimtumas regio-
nuose“ aptartos pagrindinės 
kryptys regionuose gyvenančių 
žmonių nedarbo mažinimui.

Birželio mėnesio rūmų veiklos kronika
Atkelta iš 2 psl.
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Rūmų vasaros šventė: svarbu dalyvauti, o ne laimėti
Atkelta iš 1 psl.

Jau antros rūmų vasaros šventės organizatorės Vaida ir 
Martyna šypsosi: šventė bus smagi

Šventės mecenatas UAB „Informacijos saugumo agentūra“ jau antrus metus remia rūmų 
bendruomenės renginius (kairėje – vadovas Šarūnas Grigaliūnas)

UAB „SDG“ generalinis direktorius Eduardas Jasas itin entuziastingai vadovavo komandai  
„Grakščioji stirna“ visose rungtyse

„Mūsų šūkis – „Mes žydrieji burbulai, mums labai labai 
gerai“, – kartojo UAB „Informacijos saugumo agentūra“ 
direktorė Danguolė Predeinienė

„Mes geltoni saulės zuikiai, išsišiepę varom puikiai“, – toks buvo „geltonųjų“ komandos šūkisKomandos drąsiai žygiuoja į mišką, kur jų laukia net 11 užduočių

„Atrodė, taip lengva striksėti tarp virvučių, kol nepabandėme. Bet įveikėme“, – džiaugėsi „žaliųjų“ komanda „Kadangi esame labai vieninga komanda, puikiai jautėme, ką kiekvienas turime daryti“, – aiškino 
kaladėles viena ant kitos sustatę „mėlynieji“

„Ojoj, nieko nematau, akinius palikau, viskas žalia“, – juokėsi 
„antipodingo“ testą laikiusieji šventės dalyviai

Jei bendražygiai padės, pavyks nuveikti bet kurį darbą – net pripilti vandens į kiaurą 
vamzdį

„Stot visi, eina raudoni“, – šaukė „raudonieji“, žygiuodami ieškoti kitų užduočių

UAB „Interjero elementai“ direktorius Giedrius Bučas – 
vienas išradingiausių ir nuoširdžiausių bendruomenės 
narių – visuomet sugalvoja, kuo prisidėti prie šventės

Daugiau kaip dvidešimt mažylių dūko vaikų zonoje, mamos ramiai galėjo 
dalyvauti chamberiadoje

 „Aklomis“dedant figūras į kvadratą  gelbėjo tik 
komandos narių patarimai
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„Kaire, kaire, kaire“, – tik darni skanduotė leido „oranžiniams“  sklandžiai „slidinėti“ žole Chamberiados komandinių žaidimų kūrėjai – UAB „Psichologinio 
konsultavimo grupė“

„Mes jaučiamės kaip nugalėtojai“ – komanda „STOP“ tik per plauką netapo 
chamberiados nugalėtoja, bet vis tiek tryško džiaugsmu

Kapitono Arūno Kleišmanto „karališkosios mėlynosios“ komandos pergalė 
chamberiadoje: „Mums padėjo vėliavoje nupiešta karūna“

„Ši šventė viršijo mūsų lūkesčius“, – sakė Vidmantas Borisevičius ir Ilona iš UAB „Bendražygiai“, apdovanoti už ypatingą linksmumą ir polėkį varžybose

Nijolė Meškauskienė iš UAB „Baldai Jums“ pelnė apdovanojimą už neblėstantį 
entuziazmą

„Mes neapsirikome, į komandą priėmę vaikų“, – už taikliausią pasirinkimą 
apdovanota komanda „Ultravioletas“

„Svarbu ne kiekybė, o kokybė“, – komanda „Baltoji magija“ linksmai dėkojo už prizus

Miglė apdovanota už griežtą kontrolę, kad rungtyse būtų 
laikomasi taisyklių

„Man dar visos pergalės prieš akis“, – neabejojo 
jauniausias kapitonas Airidas, kuriam įteikta 
šventės taurė

Štai tokį paveikslą iš atskirų dedamųjų sukūrė šventės dalyviai

„Man tai pirmas kartas“, – prisipažino ne vienas šventės dalyvis, išbandęs UAB 
„Kelmukai“ dovaną – pasivažinėjimą keturračiais

„Jei salotinis esi, nugalėti tu turi“, – skelbė „salotinių“ komanda, stengdamasi šluotomis 
suvaldyti vandenį atstojusius kamuoliukus

Kas nepasiekė sukibę rankomis, gulė į žolę, siekdami po pievą išmėtytų klumpių Vairuoti „ferrarį“ – viena iš komandinę dvasią itin stiprinančių 
rungčių

Vaikų „auklytė“ Andrėja apdovanojo visus iki vieno mažylius – kurį už 
šypseną, kurį už draugiškumą ar nuoširdumą

J. Gulbinienės įmonė rūmų gimtadieniui 
dovanojo 15 kg tortą

„Valio, sėkmingas mūsiškės komandos merginos šuolis per virvę“, – džiūgavo 
rūmų prezidentas B. Žemaitis (dešinėje) su komandos kolega Algimantu
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Liepą ir rugpjūtį – rūmų penkių narių sukaktys

Rūmų narys UAB „Inida“ liepą pa-
žymi 20 metų sukaktį. Bendrovė teikia 
kompiuterinės įrangos nuomos paslaugas, 
kuria arba modernizuoja įmonių techninės 
įrangos infrastruktūrą, elektroninėje par-
duotuvėje pateikia gausų kompiuterių, jų 
priedų, spausdinimo, foto įrangos ir kitą  
tiek namams, tiek biure reikalingą prekių 
asortimentą.

2012 m. įmonei suteiktas „Stipriausi 
Lietuvoje 2011“ sertifikatas. Jis liudija, 
kad bendrovė yra finansiškai patikima, 
laiku vykdo finansinius įsipareigojimus. 
Svarbiausias vertinimo kriterijus sutei-
kiant tokį sertifikatą – aukštas mokumo 
reitingas, kokį teturi  tik 6 proc. Lietuvos 
įmonių. Šis sertifikatas bendrovei svarbus 
tuo, kad ji yra įvertinta kaip sąžininga 
kompanija ir gali pelnyti aukštesnį pasiti-
kėjimą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

Bendrovė darbui be rūpesčių siūlo 
kompiuterinės įrangos nuomą – plačiausią 
kompiuterinės biuro įrangos asortimentą 
(daugiau kaip 500 nešiojamųjų kompiu-
terių modelių su reikiamais priedais; dau-
giau kaip 500 monitorių modelių); taip pat 
užtikrinamas nuolatinis įrangos veikimas, 
garantinis ir pogarantinis aptarnavimas 
kliento darbo vietoje.

Bendrovės specialistai tvirtina, kad 
verta nuomotis kompiuterinę įrangą, nes 
galima naudotis naujausia kompiuterine 
įranga be didelių pradinių investicijų, yra 
galimybė atsinaujinti kompiuterinę įran-
gą pasibaigus nuomos sutarčiai ar įsigyti 
naudotąją už rinkos kainą.

Šiandien kiekviena įmonė, siekianti 
pagerinti savo veiklos rezultatus supranta, 
kad inovatyviais sprendimais optimizuo-
jami verslo valdymo procesai jau nebe 
prabanga, o būtinybė. Tiek mažose, tiek 
didelėse įmonėse naudojama nemažai 
įvairios techninės įrangos: kompiuteriai 
ir tarnybinės stotys, kompiuterių tinklo 

ir ryšio įranga, spausdintuvai, duomenų 
saugyklos ir kt..

UAB „Inida“ sukuria arba moderni-
zuoja įmonių techninės įrangos infras-
truktūrą, pasirūpina, kad sistemos dirbtų 
patikimai ir jomis būtų paprasta naudotis.  

UAB „Domus Athleticus“ keturių 
žvaigždučių viešbutis „Daniela“ Kaune 
atidarytas prieš 15 metų. 

Per tą laiką viešbutis tapo viena pa-
traukliausių vietų miesto svečiams, kon-
ferencijas ar pobūvius rengiančioms orga-
nizacijoms. 

Elegantiška restorano aplinka, gera  
virtuvė, sklandžiai organizuotas darbas, 
malonus aptarnavimas sulaukė ne vienos 
padėkos svečių knygoje. 

Viešbutyje įrengti 74 kambariai: stan-
dartinės klasės, aukštos klasės, aukščiau-
sios klasės, liukso kambariai, apartamen-
tai  ir VIP apartamentai. Veikia SPA zona 
(sporto salė, baseinas, sauna).

UAB „Prografika“ įkurta prieš 5 
metus. Bendrovėje dirba sertifikuoti spe-
cialistai, turintys ilgametę darbo patirtį 
projektuojant ir diegiant IT sprendimus, 
kuriant mokymo programas bei metodinę 
medžiagą, rengiant ir vykdant ES finan-
suojamus mokymo projektus, įgyvendi-
nant interneto sprendimus, kuriant speci-
alizuotą programinę įrangą, interjero bei 
eksterjero vizualizacijas. 

Kurdami informacines interneto sve-
taines, įmonės specialistai akcentuoja, kad  
svarbiausia jos savybė – grįžtamasis ryšis. 
SEO – svetainių kodo ir turinio optimiza-
cija paieškos sistemoms leidžia pagal tam 
tikrus raktažodžius patekti į potencialių 
klientų matomumo sritį. SEO vertinamas 

už tikslumą bei informatyvumą: galima 
sekti reklamos kampanijos biudžetą, efek-
tyvumą, lankytojų kiekį ir konversiją.

Įmonė taip pat kuria efektyvius, vi-
siškai integruotus verslo valdymo spren-
dimus: darbo procesų automatizavimą, 
duomenų mainus tarp sistemų ir kt. 

Nuolat rengiami mokymo kursai ne 
tik pradedantiems vartotojams, bet ir 
profesionalams. Bendrovės klientai – ar-
chitektai, dizaineriai, didžiausi Lietuvoje 
mokymo centrai, universitetai, finansų 
valdymo institucijos, medicinos įstaigos, 
kelionių agentūros, individualūs asme-
nys. Moksleivių studijoje vaikai nuo ke-
tvirtos klasės mokosi grafikos ir žaidimų 
programavimo, interneto svetainių kūri-
mo, architektūros ir vizualizacijos. UAB 
„Prografika“ leidžia mokomuosius kom-
piuterinio raštingumo leidinius.

Rugpjūčio mėnesį UAB „Eoltas“ 
žengs į trečią sėkmingos veiklos dešim-
tmetį. Didmeninės ir mažmeninės pre-
kybos autodetalėmis kompanija įsteigta 
1993 m. Ji – daugiau kaip 70 autodalių 
gamintojų įgaliotoji atstovė Lietuvoje ir 
Baltijos valstybėse.  

Bendrovės prekybos centrai veikia 
visuose pagrindiniuose šalies miestuose, 
automobilių servisai įsikūrę Klaipėdoje, 
Rokiškyje, Marijampolėje ir kitur. Euro-
pos prospekte dirba jau trečiasis bendro-
vės prekybos centras Kaune ir keturiolik-
tasis visoje Lietuvoje.

2006 m. Kaune buvo įkurtas didžiau-
sias Lietuvoje UAB „Eoltas“ autopaslau-
gų centras „Viskas automobiliui“. Bendras 
moderniai įrengto centro plotas siekia 10 
tūkst. kv. m: 6 tūkst. kv. m ploto sandėlis, 
2 tūkst. kv. m ploto automobilių dalių ir 
įrangos prekybos centras, apie 1,2 tūkst.
kv. m ploto automobilių remonto centras 
(servisas), administracinės ir pagalbinės 
patalpos. Tai iš esmės naujos kartos auto-

paslaugų centras, kokių šalyje nebuvo. 
Šiame prekybos ir autopaslaugų cen-

tre dirba apie 100 darbuotojų. Sandėliuo-
jama daugiau kaip 70 000 pavadinimų 
automobilių detalių.

UAB „Transachema“, įkurta 1998 
m. rugpjūtį, priklauso koncerno „Ache-
mos grupė“ įmonių grupei. Ji yra Europos 
geležinkelių krovinių vežėjų asociacijos 
(ERFA) ir Nacionalinės transporto įmonių 
asociacijos „Ligeva“ narė.

Bendrovės pagrindinė veikla – krovi-
nių vežimas geležinkelio transportu. Įmo-
nė taip pat teikia ekspedijavimo, krovinių 
svėrimo, vagonų nuomos, plovimo, pa-
ruošimo pakrovai, dokumentų forminimo, 
vagonų sekimo ir apskaitos paslaugas. 

UAB „Transachema“ vagonų parką 
sudaro beveik 1000 privačių vagonų: cis-
ternos, hoperiai, pusvagoniai. Bendrovė 
turi daugiau kaip 36 km geležinkelio pri-
važiuojamųjų kelių. 

Bendrovė siekia pradėti krovinių ve-
žimo viešojo naudojimo geležinkeliais 
veiklą ir teikti visą paslaugų paketą – nuo 
krovinio pakrovimo iki iškrovimo, vežant 
geležinkelių transportu. Yra gauta licenci-
ja vežti krovinius geležinkeliais, sukurta 
saugos valdymo sistema (SVS). 

UAB „Transachema“ įdiegė kokybės 
vadybos sistemą, atitinkančią standarto 
LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus, 
aplinkos vadybos sistemą, atitinkančią 
standarto LST EN ISO 14001:2005 reika-
lavimus, ir darbuotojų saugos ir sveikatos 
vadybos sistemą, atitinkančią standarto 
LST 1977:2005 reikalavimus. Šiuo metu 
UAB „Transachema“ įgyvendina dar-
buotojų kvalifikacijos kėlimo projektą 
„Konsultacinė pagalba uždaroje akcinėje 
bendrovėje „Transachema“, finansuojamą 
iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 
lėšų.

RŽ inf.

UAB „Novameta“ – nerūdijančio 
plieno įrangos profesionalioms virtuvėms 
gamykla, prieš kelerius metus įrengusi 
2500 kv m administracines ir gamybos 
bei sandėliavimo patalpas Petrašiūnuose. 
Pagrindinė įmonės produkcijos dalis skir-
ta užsienio klientams – profesionalioms 
virtuvėms, maisto prekių parduotuvėms ir 
prekybos tinklams. 

Bendrovė turi nuolatinių užsakovų 
Norvegijoje, Švedijoje, Suomijoje, Dani-
joje, Beniliukso ir kitose šalyse. Kauniečių 
sukurta įranga naudojama Statoil degalinė-
se visoje Europoje, Norvegijos ligoninėse ir 
universitetuose, Danijos viešbučiuose, Šve-
dijos ir Norvegijos prekybos centruose, ope-
ros rūmuose Kopenhagoje, DFDS keltuose, 
Siemens ir „Žalgirio“ arenose, Druskininkų 
sniego arenoje, latvių jachtose ir t.t.

Moderni vadyba, pažangių gamybos 
technologijų taikymas, kokybės valdy-

Eksportuotojų klubo nariai 
„Novametoje“

mas, darbuotojų motyvacija lėmė itin 
sparčią verslo plėtrą 2004-2007 m. ir ypač 
šiemet. Bendrovė pernai pelnė mažąjį 
eksporto prizą. 

Įmonės sėkmės receptai ir darbo su 
užsakovais patirtis itin domino rūmuose 
veikiančio Eksportuotojų klubo narius. 

„Mūsų konkurenciniai pranašumai – 
maksimalus prisitaikymas prie užsakovo 
poreikių, reakcijos laikas, patikimumas, 
konkurencingos kainos ir gera darbų koky-
bė“, – sako UAB „Novameta“ bendrovės 
vyr. projektų vadovas Linas Launikonis. 

„Pagrindinis mūsų tikslas – greitai 
ir patikimai pateikti užsakovui kokybiš-
kus gaminius. Į pirmąją kliento užklausą 
sureaguojame ir atsakome per 24 valan-
das – daugelį tai maloniai nustebina. Tu-
rime stiprią konstruktorių komandą, todėl 
būna, kad pastebime ir išgelbstime užsa-
kovus nuo jų pačių neįvertintų aplinkybių, 

pavyzdžiui, brėžiniuose buvo „pamiršta“ 
sienų kolona. Daugiau kaip pusė užsaky-
mų yra nestandartiniai gaminiai, ir tai yra 
mūsų niša“, – pasakoja L. Launikonis.

Šiuo metu bendrovėje dirba 65 dar-
buotojai, apyvarta sudaro 12-14 mln. Lt. 
Darbuotojų kaitos praktiškai nėra, o ple-

čiantis rinkoms nuolat priimama naujų 
specialistų. Gamyba dirba dviem ar net 
trimis pamainomis. Praėjusiais metais 
UAB „Novameta“, panaudodama ES lė-
šas, įsirengė modernią tyrimų laboratoriją 
naujų gaminių kūrimui.

A. J.

Rūmų narius domino įmonės sėkmės receptai ir darbo su užsakovais patirtis
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Audronė Jankuvienė

Baldų ir medienos apdirbimo pramo-
nė, kurios eksportas sudaro 8 mlrd. Lt ir 
pralenkia žemės ūkio, tekstilės ir kitas 
tvirtas tradicijas turinčias ūkio šakas, 
Lietuvoje negali apsirūpinti mediena. Tai 
vienintelė  kliūtis, dėl kurios baldininkai 
negali įsteigti 20 tūkstančių naujų darbo 
vietų ir didinti eksporto apimčių. Jei me-
diena liktų Lietuvoje, valstybės biudžetas 
kasmet papildomai gautų 600-700 ml. Lt 
pajamų. 

Nesako „ne‘, bet ir nieko nedaro
Nors šią problemą gerai žino Vyriausy-

bė, Seimo Aplinkos komitetas, kitos vals-
tybinės institucijos, mediena toliau išgabe-
nama į  užsienio valstybes, net Kiniją. 

„Visi duomenys yra pateikti Vyriau-
sybei. Niekas nesako „ne“, tačiau niekas 
nieko ir nedaro, kad aukcionuose atsirastų 
dviejų ratų sistema“, – neslepia apmaudo 
asociacijos „Lietuvos mediena“ vadovas.

Birželio viduryje įvykusiame apvalios 
medienos aukcione situacija pasikartojo: 
Lietuvos medienos perdirbėjai liko be ža-
liavos. Perpirkėjai išgabens ją ir į Latviją, 

Mediena iš Lietuvos, biudžetas – be milijardo
Lenkiją, kuriose kitų šalių gamintojai, tai-
gi ir Lietuvos baldininkai, įsigyti medie-
nos lygiomis sąlygomis negali. 

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmuose vykusios diskusijos prie apskri-
tojo stalo metu nutarta dėl šių problemų 
dar kartą kreiptis į Seimą ir Vyriausybę.

Kaimynams galima, mums – ne
Pasak asociacijos „Lietuvos mediena“ 

direktoriaus Raimondo Beinorto, ragini-
mai pirmiausia aprūpinti žaliava vietinius 
gamintojus sulaukė atkirčio iš Seimo tei-
sininkų, Konkurencijos tarybos. Esą tokiu 
būdu siekiama išskirtinių konkurencijos 
sąlygų, būtų diskriminuojami kiti ūkio 
subjektai ir pan. 

Tačiau kaimyninės valstybės pirmiau-
sia rūpinasi vietiniais gamintojais ir taiko 
tokias taisykles, kad kitų šalių baldininkai 
medienos jose nenusipirktų. „Jei jau taip 
akylai saugome šventą konkurenciją (nors 
yra atvejų, kai konkurencijos normų ne-
paisoma), tai bent nustatykime tokią tvar-
ką, kokia galioja pas kaimynus“, – siūlo  
R. Beinortas.

Asociacijos turimais statistikos duo-
menimis, iš 7 mln. kubinių metrų apvalios 

medienos maždaug trečdalis išvažiuoja 
iš Lietuvos neperdirbtas. Jei žaliava liktų 
čia, valstybė gautų milžiniškos naudos iš 
baldų ir medienos apdirbimo pramonėje 
sukuriamos pridėtinės vertės. Vien lent-
pjūvėse, kurių daugelis dirba provincijoje 
ir kur nedarbo problema itin aštri, trečda-
liu padaugėtų darbo vietų. 

„Kitų šalių perdirbėjai gali nusipirkti 
žaliavos pas mus per tarpininkus, mes to 
pas kaimynus padaryti negalime. Pavyz-
džiui, vietiniai gamintojai Lenkijoje nu-
perka 80-90 proc. medienos iki 30 proc. 
mažesne kaina, kiti prašom pirkti kas liko 
ir žymiai brangiau. Mums ir 1 ar 2 proc. 
reiškia labai daug, nes pusę galutinio ga-
minio kainos sudaro medienos kaina. Jei 
pirktume tokiomis sąlygomis, būtume vi-
siškai nekonkurencingi, – aiškina Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jo-
navos atstovybės vadovas, UAB „Baldai 
jums“ generalinis direktorius Alfonsas 
Meškauskas. – Valstybė praranda gali-
mybę sektoriuje greta 40 tūkstančių darbo 
vietų sukurti dar 20 tūkstančių naujų darbo 
vietų, papildyti biudžeto pajamas be jokių 
valstybės investicijų ar tikslinių dotacijų 
nedarbui mažinti. Tereikia įgyvendinti 
Miškų įstatymo pirmąjį straipsnį – užti-
krinti racionalų miškų išteklių naudojimą 
aprūpinant pramonę žaliava.“

Specialistai išgraibstomi
Diskusijoje taip pat nagrinėta sek-

toriui itin aktuali specialistų parengimo 
problema. Pastaraisiais metais, įsigaliojus 
naujam mokslo ir studijų įstatymui bei 
sutapus su sunkmečiu, katastrofiškai su-
mažėjo stojančiųjų į atitinkamas studijų 
programas, nunyko neakivizdinis moky-
masis. 2008 m. į atitinkamas specialybes 
stojo mokytis 125 studentai, 2009 m. – 38, 

2011 m. – 19, 2012 m. – tik 14 studentų. 
Kadangi baldų ir medienos pramonei 

labai trūksta specialistų, jie išgraibstomi 
dar studijų metais, o atlyginimai – tikrai 
aukšti. Įmonės konkuruoja tarpusavyje 
dar universitete viliodamos jaunus spe-
cialistus. „Ši problema greitai bus svarbi 
kaip žaliava. Bus technologijos, bus užsa-
kymų, žaliavos, o žmonių nebus“, – apie 
gresiančią dramatišką situaciją asociacijos 
„Lietuvos mediena“ direktorius R. Bei-
nortas. 

Kauno technologijos universiteto Di-
zaino ir technologijų fakulteto prodekanas 
doc. dr. Valdas Norvydas bei Medienos 
technologijos katedros studijų programų 
koordinatorė doc. dr. Inga Juodeikienė, 
Kauno kolegijos direktorius dr. Mindau-
gas Misiūnas bei Pramoninių technologijų 
ir dizaino katedros vedėjas Giedrius Pil-
kis akcentavo, kad programose stiprinami 
specialybiniai dalykai, daugiau dėmesio 
skiriama praktinių įgūdžių formavimui. 
Tačiau bėda, kad aukštosios mokyklos 
turi mokyti  jaunuolius dalykų, kuriuos jie 
privalėjo mokėti baigę mokyklą. 

„Aukštosios nenori dirbti už viduri-
nes, verslas nenori mokyti baigusiųjų stu-
dijas jaunų specialistų – užburtas ratas“, – 
pastebėjo G. Pilkis. 

Dėstytojai kėlė ir profiliavimo proble-
mą – ar vos 16 metų jaunuolis gali atsa-
kingai pasirinkti sprendimą, kuris nulems 
visą jo tolesnį gyvenimą? „Dauguma lin-
kę eiti „nuolydžio“ keliu – kur paprasčiau, 
lengviau“, – kalbėjo rūmų generalinis di-
rektorius dr. Vytautas Šileikis.

Diskusijos dalyvių nuomone, valsty-
bė, atsižvelgdama į specialistų poreikį ir 
skirdama studijų krepšelius, turės „užsa-
kyti“ ir finansuoti tikslines studijų vietas, 
kaip jau yra Latvijoje.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos atstovybėje, vienijančioje jau 
daugiau kaip 20 rajono verslo įmonių, suformuota taryba. 

Į tarybą išrinkti, atstovybės vadovas A. Meškauskas (tarybos darbo koordinavimas, 
reprezentavimas, atstovavimas), E. Mickevičius ir J. Peleckienė (darbas savivaldybės 
darbo grupėse, rengiant verslo organizacijoms svarbius sprendimus), E. Gedvila (ryšiai 
su žiniasklaida bei darbdavių asociacija), V. Kudokas (atstovybės ambasadorius, nau-
jų narių įtraukimas į rūmų veiklą), AB „Achema“ gamybos direktorius R. Miliauskas 
(rūmų lojalumo ir solidarumo programos „Narys – nariui“ koordinavimas), E. Mulokas 
(atstovavimas Trišalėje taryboje ir darbas su profsąjungų organizacijomis).

Jonavos atstovybėje įsteigta taryba
Jonavos atstovybė taip pat nutarė įsteigti nominacijas rajono verslininkams: akty-

viausias Jonavos atstovybės narys (asmuo); metų inovacijų šauklys; metų bitė; kultūrą 
ir sportą labiausiai parėmusi įmonė.  

Kam skirti apdovanojimus, spręs atstovybės narių susirinkimas. 
Nominacijų laureatai bus apdovanojami metų pabaigoje savivaldybės organizuoja-

me renginyje, kai pagerbiamos Jonavos miestui nusipelniusios įmonės.

RŽ inf.

Diskusijoje dalyvavo tiek gamybininkai, tiek mokymo įstaigų atstovai
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Prie pabaigtuvių priartėjo Comenius 
partnerysčių projektas „Traukinys Euro-
pai – PERKRAUTA”. Tai pats didžiau-
sias projektas Europoje, skirtas kolegijų ir 
profesinių mokyklų moksleiviams.

„Europos traukinys” 
atriedėjo į Kauną

Specialistai iš Italijos 
domėjosi kauniečių patirtimi 
švietimo sistemoje

Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė 

Birželio paskutiniąją savaitę Kaune 
lankėsi Grosseto pramonininkų konfede-
racijos ir jos šakinės institucijos Giano 
Ambiente atstovai – Leonardo da Vinci 
projekto „Neformalaus ir savaiminio mo-
kymosi pripažinimas švietimo sistemoje“ 
„INFORMEDU“ (Nr. 2011-1IT1-LEO05-
01879- CUP Code G52F11000070006”) 
partneriai. 

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai yra šio projekto donoras, kurio su-
kauptą patirtį perima kolegos iš kitų Euro-
pos Sąjungos šalių. 

Projekto koordinatorius Giovanni 
Mascagni, projekto mokslinės grupės 
koordinatorius Simone Giusti, ekspertė 
Raffaela Marchi ir kiti specialistai atvyko 
susipažinti, kaip praktiškai veikia nefor-
maliai įgytųjų kompetencijų pripažinimo 
sistema ir metodologija (nuo individo po-
reikių iki vertinimo įrankių ir metodikos). 

Italai apsilankė su Kauno darbo biržo-
je, Kauno paslaugų verslo darbuotojų pro-
fesinio rengimo centre, V. A. Graičiūno 
aukštojoje mokykloje ir Vytauto Didžiojo 
universitete.

Praktinio pobūdžio diskusijose buvo 
aptariama, kuo sistema yra naudinga švie-
timo įstaigai ir kiekvienam asmeniui, no-
rinčiam, kad jo neformaliai įgyta kvalifi-
kacija ir patirtis būtų formaliai pripažinta, 
kokie vertinimo kiriterijai svarbiausi, už-
tikrinant vertinimo kokybę ir patikimumą.  
Specialistai neabejoja, kad neformaliuoju 
ir savaiminiu būdu įgytųjų kompetencijų 
pripažinimas padeda spręsti įdarbinimo 
problemą ir yra naudinga tiek būsimam 
darbuotojui, tiek darbdaviui. 

Toskanos regionas laikomas Italijos 
švietimo inovacijų lyderiu. Toskanos švie-

timo sistemoje pirmiausia išbandomi nauji 
modeliai ir metodai, o eksperimentų rezul-
tatai lemia, kaip ir kurios švietimo inovaci-
jos bus taikomos kituose Italijos regionuose. 
Šiuo atveju buvo ypač aktualu sukurti mo-
delį, kaip įvertinti ir sertifikuoti neformaliai 
įgytąsias kompetencijas, nes italai neturėjo 
nei sistemos, nei patirties šioje srityje. 

Kadangi Toskanos regione turizmas 
yra viena svarbiausių verslo šakų, pro-
jekto partneriai kūrė viešbučio adminis-
tratoriaus ir informacijos vadybininko 
kompetencijų pripažinimo modulį. Šios 
specialybės pasirinktos praktiniam išban-
dymui, o sukurta metodika bus universali, 
taikytina ir kitose veiklos sferose. 

Svečiai taip pat dalyvavo Jonavoje su-
rengtoje Joninių šventėje, o projekto ko-
ordinatorius Giovanni (lietuviškai Jonas) 
Mascagni sulaukė ypatingos pagarbos ir 
dėmesio. Ąžuolų vainikai, ugnies ir šokio 
misterija, vainikų leidimas upe ir kitos Jo-
ninių tradicijos italams atrodė įstabios.

Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo 
projektas „Neformalaus ir savaiminio mo-
kymosi pripažinimas švietimo sistemoje“ 
„INFORMEDU“ Nr. 2011-1IT1-LEO05-
01879- CUP Code G52F11000070006”

Projekto koordinatorius: GIANO 
AMBIENTE srl., Grosseto (Italija).

Projekto partneriai:
KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS 

IR AMATŲ RŪMAI, Kaunas (Lietuva).
CENTRE INTERINSTITUTION-

NEL DEL BILAN DE COMPETENCES 
D’ARRAS, Arras (Prancūzija).

STEUNPUNT SCOUTING GER-
DERLAND, Nnb Velp (Nyderlandai).

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA 
PERSONA, SETTORI ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
PROVINCIA DI GROSSETO, Grosseto 
(Italija).

ISTITUTO PROFESSIONALE DI 
STATO „L. EINUADI“, Grosseto (Itali-
ja).

LICEO STATALE „A. ROSMINI“, 
Grosseto (Italija).

CENTRO TERRITORIALE PER-
MANENTE PER L’ISTRUZIONE E LA 
FORMAZIONE IN ETA’ ADULTA DI 
GROSSETO, Grosseto (Italija).

CENTRO TERRITORIALE PER-
MANENTE PER L’ISTRUZIONE E LA 
FORMAZIONE IN ETA’ ADULTA DI 
ARCIDOSSO, Arcidosso (Gr) (Italija).

Projekto tikslas: pagreitinti kompe-
tencijų pripažinimo procesą, žmonių ne-
grąžinant į formaliojo švietimo sistemą. 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
vykdytas 2007-2009 m. naujovių perkėli-
mo projektas tapo pagrindu šiam „IN-

FORMEDU“ projektui. Minėto projekto 
metu išleistos „Neformalaus ir savaiminio 
mokymosi pripažinimo metodologinės 
rekomendacijos“ tapo esminiu perkėlimo 
objektu į Toskanos regiono (Italijos) švie-
timo sistemos aplinką. Rūmų vaidmuo 
projekte ekspertinis – analizuoti ir vertinti  
naujas metodologijas, padėti kurti el. įran-
kius kompetencijų vertinimui, vykdyti pa-
grindinius sklaidos darbus. Rūmų atstovai 
sudaro mokslinės darbo grupės branduolį 
ir viso projekto metu teikia rekomendaci-
jas dėl projekto įgyvendinimo kokybės. 
Projekto baigiamajame etape rekomenda-
cijos bus išbandytos praktiškai partnerių 
organizacijose.

Projekto trukmė: 2011 – 2013 m.
Projekto internetinė svetainė: 
www.informedu.it 

kykloje, Vokietijoje, Europos Parlamen-
te, Briuselyje ir Liusemburgo mokykloje 
vyko traukinio pristatymai. Jų metu visų 
projekte dalyvavusių šalių mokiniai de-
monstravo savo vagonus, pristatė savo ša-
lis ir mokyklas, kartu džiaugėsi riedančiu 
traukiniu, kuris simbolizavo draugystę, 
bendrą darbą ir darbo CNC kompiuterinio 
valdymo staklėmis įgūdžius.

Lietuvai šiame projekte atstovavo 
viešoji įstaiga Kauno mechanikos moky-
kla. Birželio 7 d. mokykloje surengtoje 
konferencijoje buvo aptariami projekto, 
kuriame dalyvavo 24 mokymo įstaigų iš 
23 Europos valstybių moksleiviai bei mo-
kytojai, rezultatai.

 Kartu su bendraamžiais iš keliasde-
šimties šalių Kauno mechanikos moky-
klos auklėtiniai miniatiūrinį Europos trau-
kinį pradėjo konstruoti 2011-aisiais. Šio 
bendro darbo tikslas, žinoma, pirmiausia 
buvo pagal tam tikrus išmatavimus paga-
minti traukinį, kurį sudaro lokomotyvas ir 
24 vagonai, simbolizuojantys 24 Europos 
šalis. Kiekvieno vagono viršutinė dalis 
atspindi tai, ką šalis padarė, kad sujungtų 
žmones (projekto šūkis – „Ką mes pada-
rėme, kad sujungtume žmones”).

Baigiamajame projekto susitikime 
koordinuojančioje Bad Kreuznach mo-

Vagonams traukti aštuoneto formos 
bėgiais pagaminti keturi lokomotyvai. 
Traukiniui riedant galima stebėti Europos 
elektroninį žemėlapį, kurio atskirų šalių 
dalys įsižiebia, kai tik tos šalies vagonas 
kerta tam tikrą bėgių vietą. Tuo pačiu 
metu stebimi ir šalių prisistatymai.

RŽ inf.

Svečiai kartu su rūmų prezidentu B. Žemaičiu (kairėje) apžiūrėjo svetingumo kompleksą Pažaislio vienuolyne

Projekte dalyvavo 24 mokymo įstaigų iš 23 Europos valstybių moksleiviai ir mokytojai
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Saulius Mereckas,
VšĮ Kauno mechanikos mokyklos
projektų vadovas 

Vykdant bendradarbiavimo sutartis 
tarp VšĮ Kauno mechanikos mokyklos, 
Alytaus profesinio rengimo centro, Ma-
rijampolės profesinio rengimo centro, 
Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos 
bei Švietimo mainų paramos fondo 2012 – 
2013 mokslo metais VšĮ Kauno mechani-
kos mokykla administravo du mobilumo 
projektus ir buvo partneriais Alytaus pro-
fesinio rengimo centro projekte. 

Leonardo da Vinci programos projek-
tai suteikia galimybę mokiniams ir moky-
tojams stažuotis, kelti savo kvalifikaciją ir 
didinti profesines bei bendrąsias  kompe-
tencijas Europos Sąjungos mokymo įstai-
gose ir kitose organizacijose, naudojantis 
Europos Komisijos lėšomis. 

VšĮ Kauno mechanikos mokyklos pa-
rengto projekto Nr. LLP-LdV-IVT-2012-
LT-0677 „Automobilių remonto specia-
lybių mokinių tobulinimasis dirbant su 
diagnostine aparatūra“ dėka 24 automo-
bilių remonto specialybių mokiniai iš 
partnerinių mokyklų  2 savaites tobulino 
savo profesinius įgūdžius Stredna otborna 
polytehnicka škola mokykloje, Zlate Mo-
ravce mieste Slovakijoje ir North Glas-
gow College kolegijoje Glasgo mieste 
Škotijoje. Šios mokymo įstaigos užsie-

nyje pasirinktos todėl, kad jų mokymo 
bazės atitinka mūsų mokymo programų 
įgyvendinimo reikalavimus naujoviškiau-
sių įrengimų pagalba. Jų turimos mokymo 
bazės yra aprūpintos Bosch, Toyota ir kitų 
garsių firmų diagnostinėmis įrangomis. 
Projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2012-
LT-0720 „Automobilių remonto ir metalo 
apdirbimo specialybių mokytojų profesi-
nių kompetencijų tobulinimas“ dėka 16 
mokytojų iš partnerinių mokyklų  vieną 
savaitę kėlė savo kvalifikaciją Stredna 
otborna polytehnicka škola mokykloje, 
Zlate Moravce mieste Slovakijoje ir Tech 
College Aalborg kolegijoje Aalborg mies-
te Danijoje. Šių mobilumų metu mokyto-
jai tobulino savo profesines kompetenci-
jas automobilių remonte ir metalo apdir-
bime naudojantis naujausiomis technolo-
gijomis, perimdami patirtį iš šių mokymo 
įstaigų kolegų.

Būdami partneriais, Alytaus profesi-
nio rengimo centro administruojamame 
projekte Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT-
0679 „Mobilumo praktika – profesinių 
kompetencijų tobulinimas“, atrinkome 16 
automobilių remonto ir elektros įrenginių 
remonto specialybių mokinių 2 savaičių 
stažuotėms Land und Forstwirtschaftli-
cher Betrieb mokymo centre Sirnitz mies-
te Austrijoje, Brinellgymnasiet mokykloje 
Nassjo mieste Švedijoje ir Alvit innovati-
on education centre Ostravos mieste Če-

Mokiniai stažuojasi užsienyje
kijoje. Šis mokinių būrys įgijo profesinės 
patirties dirbant Austrijos, Čekijos auto-
servisuose bei Švedijos mokyklos gamy-
binėje bazėje. 

Stažuočių metu mokiniai įgijo ne tik  
profesinės patirties, tačiau susipažino su 
užsienio šalių kultūra, istorija, jaunimo 
problemomis, darbo atlikimo tvarka, ga-
lėjo įsivertinti savo bendrąsias kompe-
tencijas ir palyginti jas su užsienio šalių 
jaunimo kompetencijomis.

Mainų vizitų dalyviai birželio 7 dieną 
susirinko į VšĮ Kauno mechanikos mo-

kykloje vykusią 2012-2013 m.m. Moky-
mosi visą gyvenimą programos projektų 
baigiamąją veiklos rezultatų sklaidos kon-
ferenciją, kurioje dalyvavo didelis būrys 
mokinių ir darbuotojų iš Kauno miesto 
mokyklų. Konferencijos metu vizitų daly-
viai pristatė savo veiklas stažuotėse, dali-
josi įgytomis patirtimis. 

Kiekvienais mokslo metais išvykstan-
čių stažuotis užsienyje mokinių skaičius 
didėja, o tai skatina mokinius geriau mo-
kytis anglų kalbos ir pasirinktos specialy-
bės profesinių paslapčių. 

Rita Baidokaitė,
Kauno PPA rūmų Tarptautinių ry-

šių skyriaus vadovė

Gegužės 29-30 d. Rygoje vyko 15-
asis Baltijos plėtros forumas, dar vadina-
mas „Baltijos šalių Davoso konferencija“. 
Jame dalyvavo 8 šalių, juosiančių Baltijos 
jūrą, įmonės bei organizacijos.

15-asis Baltijos plėtros forumo viršū-
nių susitikimas Rygoje (Latvija) pasiuntė 
stiprų signalą: Latvija ir Baltijos šalys su-
grįžo į aukščiausias pozicijas Europoje, o 
tai lėmė dideli ekonomikos augimo rodi-
kliai, optimizmas, dideli lūkesčiai  regio-
ninei bei Europos integracijai. 

Pagrindinės forumo temos šiais me-
tais buvo žalioji ekonomika bei skai-
tmeninė politika, jūrų ekonomika („Blue 
Growth“), investicijų skatinimo iniciatyvų 

15-asis Baltijos plėtros 
forumas Rygoje

Edmundas Cylikas,
Kauno PPA rūmų Tarptautinių ryšių skyriaus vadybininkas

Birželio 4-5 d. Kaliningrade vyko penktasis regionų – Kaliningrado srities partnerių 
forumas. Renginio dalyvius pasveikino Kaliningrado srities gubernatorius N. N. Cuka-
novas, Lietuvos, Lenkijos, Švedijos valdžios atstovai. 

Forumo metu buvo pateikta informacija apie tarptautinius Kaliningrado srities ry-
šius, valstybinę socialinės-ekonominės plėtros iki 2020 m. programą, ekologiją ir gam-
tos apsaugą. Vyko diskusijos apie pasienio bendradarbiavimo rezultatus ir plėtrą. Šios 
programos projektuose dalyvauja Kaliningrado srities, Lenkijos ir Lietuvos organizaci-
jos ir įmonės. Taip pat aktyviai buvo diskutuojama ir keičiamasi patirtimi apie energijos 
panaudojimo efektyvumo didinimą, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą, 
inovacijų ir verslo plėtrą.

Kaliningrado sritis turi 19 partnerystės sutarčių su užsienio šalių regionais. Ne visos 

Penktasis regionų – Kaliningrado srities partnerių susitikimas
jos veikia taip efektyviai, kaip buvo tikėtąsi. Todėl dabar daugiau galvojama apie ben-
dradarbiavimo efektyvumo didinimą, o ne naujų sutarčių pasirašymą. Kybartų pasienio 
poste pradeda veikti išankstinė sienos perėjimo registracija. Veikia „žalias“ pėsčiųjų 
koridorius su Lenkija, naudojamos elektroninės kortelės. 

Iki 2020 m. Kaliningrado srityje bus skiriama daug lėšų ir dėmesio verslo, infras-
truktūros, turizmo plėtrai bei aplinkosaugai. Pradės veikti 5 pramoniniai ir 2 technolo-
gijų parkai. Atnaujinami automobilių ir vidaus vandens keliai, oro uostas.

Kaliningrado srityje veikia prekybos ir pramonės rūmai, Užsienio investuotojų 
asociacija, Pramonininkų asociacija ir kitos organizacijos, atstovaujančios verslo in-
teresams.

Kaliningrado srityje yra apie 170 nuotekų valymo įrenginių. Deja, ne visi veikia, arba 
neatitinka šiandieninių ekologijos reikalavimų. Todėl projektuojami ir statomi nauji įren-
giniai. Gegužės 17 d. patvirtinta nauja sąvartynų ir karjerų pertvarkymo programa. Yra 
įsteigtos 9 itin saugomos teritorijos, kuriose draudžiama arba ribojama gintaro kasyba.

suderinimas, politinis bendradarbiavimas 
regione. Renginyje taip pat pristatytas ir 
naujas supratimas apie gamybos sektorių, 
kuris laikomas ypač svarbia paskata eko-
nomikos augimui, moksliniams tyrimams, 
paslaugų ir užmtumo srityse. Atkreiptinas 
dėmesys į tai, jog svarbu negrįžti į seną, 
protekcionistinę pramonės politiką, bet 
pripažinti šio sektoriaus svarbą eksporto 
augimui, konkurencingumui, TUI, moks-
liniams tyrimams bei plėtrai ir ekonomi-
kos internacionalizavimui. 

Lietuva tapus Europos Sąjungos Ta-
rybos pirmininke, Baltijos jūros regionui 
bus skiriama ypač daug dėmesio visos ES 
lygiu. Sėkmingas ES Baltijos jūros regiono 
strategijos įgyvendinimas yra vienas Lietu-
vos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetų.

15-ojo Baltijos plėtros forumo metu 
vykusioje parodoje „Networking Village“ 

įmonės ir organizacijos turėjo galimybę 
pristatyti savo veiklą ar projektus, už-
megzti ryšius su kitų šalių partneriais. 

Svarbus forumo akcentas – jau trečius 
metus vykstantis verslo kontaktų renginys  
„Baltic Business Arena“, kurio partneriais 
yra Kauno prekybos, pramonės ir amatų 

rūmai. Šiais metais verslo kontaktų rengi-
nyje dalyvavo 9 Lietuvos įmonės, įvyko 
39 susitikimai. 

Kitas Baltijos plėtros forumo viršūnių 
susitikimas įvyks 2014 metais Suomijoje, 
Turku mieste.

Verslo kontaktų renginyje dalyvavo 9 Lietuvos įmonės

Jaunuoliai įgijo profesinės patirties ir galėjo palyginti savo įgūdžius
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KONTAKTŲ MUGĖ

KAUNO regiono įmonių kontaktų mugė
UAB „Pop test“
Vienintelis Lietuvoje viskio baras „W 1640“ 
siūlo ne tik daugiau kaip 170 viskio rūšių iš 
viso pasaulio, bet ir naują požiūrį į šio tauraus 
gėrimo kultūrą. Krautuvėlėje – visko pasirinki-
mas asmeninei kolekcijai ar dovanai. Bare or-
ganizuojamos degustacijos – įdomi laisvalaikio 
praleidimo forma tiek pavieniams asmeninims, 
tiek kolektyvams.
Kurpių g. 29, LT-44287 Kaunas
Tel.: (8 657) 53 440
www.viskiobaras.lt

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

UAB „Prografika“
IT sprendimų, mokymų ir konsultavimo įmonė, 
savo veiklą grindžianti inovatyviais sprendi-
mais bei atsakingu požiūriu į klientą. Valstybės 
tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaiga ir 
autorizuotas ECDL testavimo centras. Klien-
tai – architektai, dizaineriai, didžiausi Lietuvoje 
mokymo centrai, universitetai, finansų valdymo 
institucijos, medicinos įstaigos, kelionių agen-
tūros, individualūs asmenys. Dirba sertifikuoti 
specialistai, turintys ilgametę darbo patirtį pro-
jektuojant ir diegiant IT sprendimus, kuriant 
mokymo programas bei metodinę medžiagą, 
rengiant ir vykdant ES finansuojamus mokymo 
projektus, įgyvendinant interneto sprendimus, 
kuriant specializuotą programinę įrangą.
J. Naugardo 10, LT-44280 Kaunas
Tel.: (8 37) 20 02 88
El. paštas: info@prografika.lt
www.prografika.lt

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

UAB DK „PZU Lietuva“
Jūsų verslui – plačiausia draudimo apsauga ir 
sprendimai: įmonės turtui; darbuotojų lojalu-
mui ir gerovės stiprinimui; įmonės automobi-
liams; individualūs sprendimai įvairioms Jūsų 
verslo rizikoms.
Savanorių pr. 363a - 404, Kaunas
Tel: (837) 70 59 10, (8 610) 63 263
El.paštas: j.klumbiene@pzu.lt  

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

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

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

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

UAB turizmo agentūra „Saitas“ 
Visos turizmo paslaugos užsienyje ir Lietuvo-
je. Poilsinės ir pažintinės kelionės šeimoms, 
poroms, grupėms, stovyklos vaikams. Pagal 
kliento poreikius sudaromos individualių ke-
lionių programos į visas šalis. Aviabilietai, 
autobusų, tarptautinių keltų ir traukinių bilietai. 
Viešbučių užsakymas. Automobilių nuomos 
paslaugos. Sveikatos ir kelionės draudimas. 
Vizos. Konferencijų ir seminarų užsienyje or-
ganizavimas. Kelionių į tarptautines parodas ir 
muges organizavimas. Papildomos paslaugos 
pagal Jūsų atskirą pageidavimą. 
K. Donelaičio 26-1,  LT-44239  Kaunas
Tel.: (8 37 ) 32 31 51 
Faks.: (8-37) 20 72 36

El. paštas: kaunas@saitas.lt
www.saitas.lt

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

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

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

UAB „Sliding Systems“  
Padeda užsienio įmonėmis perkelti gamybą į 
Lietuvą, suranda personalą, instaliuoja įrangą, 
sutvarko visus reikalingus dokumentus iki 
įmonės paleidimo. Gali laikinai arba nuolat 
administruoti įmonę. Įmanomos įvairios ben-
dradarbiavimo galimybės.
Išnuomuoja gamybines 1500-3000 kv. m. pa-
talpas šalia  Kauno, tinkančias įvairiai gamybai 
(1 kv. m. kaina po 1 eurą per mėn.). Tvarkin-
gos, su baldais, apskardintos, yra katilinė, vie-
no aukšto lubų aukštis 3 metrai. Galima nuo-
muotis dalimis.
Jugintų km., Babtų seniūnija, 
LT 54326 Kauno raj.
Tel.: (8 652) 25 000 Deividas
El. paštas: 333Deividas@gmail.com

UAB „Soloservis“
Gamina antstatus ir priekabas komerciniam 
transportui, vienpusio ir tripusio vertimo kė-
bulus statybiniam ir žemės ūkio transportui, 
žemės ūkio priekabas ir puspriekabes, medve-
žių antstatus ir priekabas, BDF važiuokles/plat-
formas ir priekabas, konteinerines važiuokles, 
mobilias rampas, aukščio išlyginimo tiltelius, 
statybines konstrukcijas ir kitus gaminius. Tei-
kia metalo apdirbimo paslaugas: lankstymas ir 
pjaustymas plazma; plieno, nerūdijančio plie-
no ir aliuminio virinimas; metalo konstrukcijų 

gamyba, valymas srautiniu smėliavimo būdu 
ir dažymas dvikomponenčiais dažais. Atlieka 
transporto priemonių remonto ir rekonstrukci-
jos darbus. Montuoja transporto priemonių oro, 
hidraulines ir elektros sistemas.
Pramonės g. 41, LT-55198 Jonava
Tel.: (8 349) 50 698
Faks.: (8 349) 66 118
El. paštas: info@soloservis.lt
www.soloservis.lt

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

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

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

Mokslo ir technologijų parkas 
„Technopolis“ 
Rengia ir įgyvendina įvairius nacionalinius ir 
tarptautinius projektus, kurie orientuoti į inova-
cijų paramos sistemos stiprinimą, dalyvių tar-
pusavio bendradarbiavimą, inovacijų kultūros, 
verslumo, kūrybiškumo ugdymą, žinių ir infor-
macijos sklaidos terpės gerinimą. Ieško partne-
rių nacionaliniams ir tarptautiniams projektams 
rengti ir įgyvendinti, potencialių investuotojų, 
inovacinių įmonių antrojo MTP korpuso staty-
bai ir vystymui.
Europos pr. 121, LT-46339 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 15 56
Faks.: (8 37) 21 13 82
El. paštas: info@technopolis.lt 
www.technopolis.lt  

UAB „Telrada“
Lakštinio plieno apdirbimu užsiima jau 14 
metų. Gamina įvairius gaminius pagal kliento 
pageidavimus, kai taikomas mechaninis ap-
dirbimas. Yra visi gamybai reikalingi barai, 
kuriuose atliekamos šios operacijos: iškirtimas, 
štampavimas, perforavimas, lenkimas, frezavi-
mas, tekinimas, aliuminio ir nerūdijančio plie-
no virinimas, šlifavimas, miltelinis dažymas, 
gaminių surinkimas. Konstruoja ir projektuoja 
gaminius pagal kliento norus. 
Draugystės 19, LT-51230 Kaunas
Tel.: (8 37) 45 45 84,  (8 610) 26 743
Tel/faks.: (8 37) 45 45 78
El. paštas: info@telrada.lt
www.telrada.lt

PARODOS VYKS: Spalio 4 – 6 dienomis, ŽALGIRIO ARENOJE (Karaliaus 
Mindaugo pr. 50), Kaunas 

REGISTRACIJĄ Į PARODAS IR ĮKAINIUS GALITE RASTI ŠIOJE NUO-
RODOJE: http://vvs.parodos.lt/registration/

Paroda „Rinkis prekę lietuvišką“ – tai 5-oji tradicinė Lietuvos gamintojų paroda, 
kurios tikslas – pristatyti Lietuvoje gaminamus produktus, viešinti ir skatinti lietuviš-
kų produktų vartojimą, bendradarbiavimą ir kooperaciją, įvertinti jų kokybę. Parodos 
dalyviams bus sudarytos puikios sąlygos populiarinti lietuviškas prekes, vykdyti savo 
produkcijos prekybą, susitikti su daugeliu savo konkurentų, susipažinti su jų pažanga, 
įvertinti savo padėtį rinkoje ir išanalizuoti paklausą. Kviečiame dalyvauti jau žinomas 

ir visai naujas Lietuvos įmones, nes susidomėjimas lietuviškais gaminiais yra didžiulis, 
vartotojai noriai juos renkasi iš gausybės pasiūlymų. Tikime, kad dalyvaujančioms įmo-
nėms paroda bus naudinga ir efektyvi priemonė pasiekti užsibrėžtų tikslų. 

Parodos dalyvių skaičius kasmet didėja. Prieš tai vykusiose parodose dalyvavusios 
įmonės liko patenkintos, daugumai viršyti lūkesčiai. 2012 m. parodą aplankė 30340 
lankytojų.  

Parodos „RINKIS PREKĘ LIETUVIŠKĄ 2013“ metu vyks paroda „Franšizė LT“. 
Parodos „Franšizė LT“ tikslas – pristatyti Lietuvos gamintojų prekinių ženklų franšizių 
verslo modelius ir jų potencialą Lietuvoje bei užsienio rinkose verslui, viešinti ir skatin-
ti lietuviškų franšizių vartojimą, įvertinti jų pranašumus, trūkumus bei potencialią rizi-
ką. Kviečiame dalyvauti jau žinomas ir visai naujas Lietuvos gamintojų įmones, kurios 
teikia šią paslaugą, nes franšiazavimas Lietuvoje atranda savo vietą versle.

Maloniai kviečiame visus Lietuvos gamintojus palaikyti šią idėją ir pristatyti 
gaminius bei aktualiausias naujienas Lietuvos vartotojams!

Parodos organizatoriai:
• UAB ,,Ekspozicijų centras’’
• Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija 
• Lietuvos pramonininkų konfederacija 

UAB „Ekspozicijų centras“ kviečia 
dalyvauti tradicinėje Lietuvos gamintojų 
PARODOJE „RINKIS PREKĘ 
LIETUVIŠKĄ 2013“ ir PARODOJE 
„FRANŠIZĖ LT“
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai

UAB „Sakret LT“
Sausų statybinių mišinių gamykla ir jų platintoja.
Produkcija: dažai, gruntas, hidroizoliacija, statybinė chemija;  
apšiltinimo sistemos ir dekoratyviniai tinkai, glaistai, mūro, tinko, 
grindų pakloto / betono ir remontiniai mišiniai, mišiniai darbui žemose 
temperatūrose (iki -10°C), plytelių klijai, savaime išsilyginantys ir  
išlyginamieji grindų mišiniai individualiai ir masinei statybai.

Biochemikų g. 12, LT–57234, Kėdainiai  I  Tel.: (8 347) 53577  I  Faks.: (8 347) 51533/44  I  El. paštas: administracija@sakret.lt www.sakret.lt

NAUjAs NArys. VIZITINĖ KOrTELĖ

Birželio 9 d. pirmą kartą vyko Kau-
no maratonas 2013. SDG grupės įmonės 
taip pat dalyvavo šiame renginyje ir su-
būrė gausią komandą. Bėgime dalyvavo 
ir įmonių darbuotojai, ir jų šeimos nariai 
bei draugai, ir vaikai iš vaikų dienos cen-
tro „Užuovėja“ bei dviejų vaikų globos 
namų – „Atžalynas“ ir Kauno m. savival-
dybės. 

SDG komandą sudarė 91 bėgikas – tai 
buvo pati gausiausia Kauno maratono ko-
manda. Visi SDG komandos nariai buvo 
aprūpinti specialiai bėgimui skirta apran-
ga – sportiniais bateliais ir marškinėliais, 
kurių ryški oranžinė spalva išskyrė SDG 
bėgikus viso maratono trasoje.

Už daugiausiai nubėgtų kilometrų 
SDG komanda iš Kauno m. mero An-
driaus Kupčinsko rankų atsiėmė ypatingą 
apdovanojimą – Mero taurę. 

Kai kurie prieš maratoną nerimavo, 
ar pavyks nubėgti visą 10 km distanciją, 

nes ne visi SDG komandos dalyviai yra 
aktyviai sportuojantys. Tačiau ne vie-
nas džiaugėsi: „Paskutinį kartą bėgau tik 
mokykloje 500 metrų, tačiau šiandien 
nubėgau visus 10 kilometrų!“, – neslėpė 
susijaudinimo UAB „SDG“ Panevėžio 
skyriaus direktorė Laura Kaminskaitė. 
Kiti dalyviai džiaugėsi „sumušę“ savo 
pačių rekordus: „Planavau atbėgti per 50 
minučių, tačiau finišą kirtau trimis minu-
tėmis anksčiau“, – džiaugėsi UAB „SDG“ 
IT specialistas Giedrius Janulis.

Didžiausią nustebimą ir džiaugsmą 
SDG komandos organizatoriams suteikė 
Kauno vaikų globos namų „Atžalynas“ 
auklėtiniai Donatas ir Romualdas, kurie 
finišo liniją kirto pirmieji iš SDG koman-
dos. „Aš nepraktikuoju jokio sporto, o 
ir fizinio mokytoja sakė, kad neišbėgsiu 
visos distancijos. Tačiau aš atbėgau pir-
mas!”, – nenustygo vietoje Donatas. „Pa-
skutiniai 200 metrų buvo patys sunkiausi, 

jau buvau pradėjęs eiti, net ne bėgti. Ta-
čiau pro šalį bėgantis komandos narys pa-
skatino ir atsirado dar jėgų likučių nubėgti 
iki finišo“, – atviravo Romualdas.

Dalis dalyvių įgyvendino maratono 
organizatorių tikslą – skatinti fizinį akty-
vumą. „Aš įveikiau 10 km! Nuo šiol bė-
giosiu dažniau“, – prisižadėjo sau ir savo 
auklėtinėms Kauno m. savivaldybės vai-
kų globos namų auklėtoja Edita Tautvy-
daitė. „Dabar visą vasarą ruošiuosi rudenį 
vyksiančiam maratonui Vilniuje ir sieksiu 
įveikti ilgesnę trasą, nei šiandien“, – teigė 
UAB „SDG kodas“ generalinis direkto-
rius Saulius Kubertavičius.

Dalyvavimas maratone buvo šventė 
visiems – ir bėgikams, ir palaikymo ko-
mandai, ir SDG-iečiams, ir svečiams. „La-
bai džiaugiamės, kad prie mūsų prisijungė 
vaikai iš globos namų ir dienos centro. 
Jiems – tai puiku proga pasijusti pilnaver-
čiais visuomenės nariais, mums – tai ne 

SDG komanda laimėjo Mero taurę Kauno maratone 2013

vienerius metus besitęsiančio bendravimo 
rezultatas, patvirtinantis, kad socialinio 
aktyvumo skatinimas įmonėse yra reika-
lingas ir prasmingas“, – tvirtino SDG įmo-
nių grupės prezidentas Eduardas Jasas.

SDG šūkis – „Būkite su mumis ir bū-
site geriausi!”. Atsižvelgiant į naujausias 
sportines įmonės aktualijas, juokaujant 
šūkį galima perfrazuoti – „Būkite su mu-
mis ir būsite greičiausi!”

20130610030 Rumunijos įmonė gamina kalaus plieno, gatvės ir sodo baldų, šviesos dėžes ir kitą 
produkciją. Domina subrangos paslaugos ir ieško partnerių ES šalyse.

20130610014 Švedijos įmonė dirba namų dekoravimo ir projektavimo srityse ir šiuo metu ieško 
partnerių tarp tekstilės gamintojų, kurie galėtų pagaminti produktus pagal užsaky-
mą. Labiausiai domina partneriai Baltijos šalyse.

20130610012 Armėnijos įmonė importuoja ir prekiauja vaistais ir medicinos reikmenimis. Siū-
lo produkcijos platintojo, frančizės, bendros įmonės sukūrimo galimybes ir ieško 
transporto ir logistikos paslaugų.

20130610007 Armėnijos įmonė prekiauja vaistais, dezinfekcijos priemonėmis, medicinos rei-
kmenimis ir kosmetikos priemonėmis. Taip pat gamina ir prekiauja kosmetinėmis 
priemonėmis, skirtomis gydyti plaukų pažeidimus, stabdant jų slinkimą. Domina 
abipusis komercinis bendradarbiavimas.

20130610004 Vokietijos įmonė, įsikūrusi Berlyne, padeda steigti ir plėsti verslą vietos įmonėms. 
Ieško partnerių, kurie norėtų eksportuoti savo produktus ar paslaugas į Vokietijos 
rinką.

20130607044 Ispanijos įmonė siūlo konsultavimo paslaugas įmonėms/gamintojams, kurie norėtų 
perkelti gamybą į Ispaniją ar Kiniją.

20130607036 Švedijos įmonė prekiauja baldais ir ieško stalviršių gamintojų. Stalviršiai bus nau-
dojami viešbučiuose, restoranuose ir ofisuose. Siūlo minėtos produkcijos platintojo 
paslaugas.

20130607007 Rusijos įmonė verčiasi produktų, skirtų gyvūnams, didmenine prekyba. Prekiauja 
maistu, skirtu gyvūnams, aksesuarais, rūbais, kosmetikos ir kitais gaminiais. Siūlo 
prekybos atstovo paslaugas gamintojams, norintiems įeiti į Rusijos rinką. Taip pat 
ieško partnerių bendros įmonės sukūrimui Rusijoje. 

20130606047 Kroatijos didmeninės prekybos įmonė siūlo prekybos, logistikos ir sandėliavimo 
paslaugas potencialiems verslo partneriams.

20130606034 Rusijos įmonė tiekia izoliacines medžiagas ir ieško prekybos atstovų Čekijoje, Es-
tijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje. Taip pat siūlo platintojo paslaugas užsienio 
gamintojams, norintiems įeiti į Rusijos rinką.

20130605015 Čekijos įmonė teikia elektros prietaisų projektavimo, realizavimo ir gamybos paslau-
gas. Siūlo subrangos ir tarpininkavimo paslaugas projektavimo ir gamybos įmonėms.

20130604053 Vengrijos įmonė gamina ir prekiauja elektronikos gaminiais. Siūlo platintojo ir su-
brangos paslaugas. Taip pat domina abipusis gamybinis bendradarbiavimas.

20130604050 Lenkijos įmonė prekiauja maisto ir chemijos produktais. Siūlo savo paslaugas įmo-
nėms, kurios nori pristatyti savo produkciją Lenkijos rinkai.

20130604038 Nedidelė Lenkijos šeimos įmonė, turinti ilgametę patirtį medinių produktų gamy-
boje, ieško produkcijos platintojų ir siūlo subrangos paslaugas įmonėms, dirban-
čioms medienos gaminių sektoriuje.

20130604017 Lenkijos įmonė specializuojasi odos apdirbimo srityje ir siūlo kompiuteriu valdo-
mas pjaustymo paslaugas kaip subrangovas. Ieško partnerių visose Europos šalyse, 
jei domina odos pjaustymo paslaugos.

20130604003 Rusijos įmonė prekiauja aukštos kokybės ekologišku medumi ir ieško produkcijos 
platintojų.

20130604019 Vengrijos įmonė gamina darbo kombinezonus ir siūlo subrangos paslaugas. Taip 
pat suinteresuota parduoti įmonę potencialiam partneriui.

20130604024 Lenkijos įmonė teikia švietimo, vertimo raštu ir žodžiu paslaugas užsienio kal-
bomis: anglų, vokiečių, ispanų, rusų, kinų ir olandų. Siūlo subrangos ir frančizės 
paslaugas. Taip pat domina bendros įmonės steigimas.

20130604032 Rumunijos įmonė specializuojasi programinės įrangos srityje ir teikia pagalbą pro-
graminės ir techninės įrangos klausimais. Domina abipusis komercinis bendradar-
biavimas.

20130604037 Čekijos įmonė gamina plastikinius produktus, skirtus namų ūkiui ir sodui: daržo 
dėžes, gėlių vazonus, balkoninių gėlių vazonų laikiklius ir kt. Ieško produkcijos 
platintojų ir siūlo subrangos paslaugas.

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.

SDG komandos nariai su miesto meru A. Kupčinsku
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„AUTOTOJA“ 

STULBINANTIS

NAUJASIS IS
Kiek automobilių yra Jus nustebinę? Dizaino ikonos statusą pelnęs 
naujasis IS tam turi visas prielaidas. Didingai elegantiškas, neįprastai 
dinamiškas ir visiškai inovatyvus. Naujosios kartos Lexus hibridinė sistema 
gali pademonstruoti itin mažas degalų sąnaudas (4,3 l/100 km), esant 
223 AG galiai, ir žemiausią savo klasėje CO2 emisiją (99 g/km).

Naujasis IS atkeliauja kartu su vasara.
Užsisakykite bandomąjį važiavimą 
anksčiau nei atostogas.

Pradėkite lexus-kaunas.lt

REGISTRUOKITĖS Į BANDOMĄJĮ VAŽIAVIMĄ  
TEL. (8 37) 40 80 33 ARBA WWW.LEXUS-KAUNAS.LT 
UAB „AUTOTOJA“, LEXUS KAUNAS, SAVANORIŲ PR. 447A, KAUNAS


