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Labai įvairių nuomonių girdi me apie 
profesinį mokymą, jo tei giamas ir neigia-
mas puses, reikalingumą visuomenei. Kau-
no taikomosios dailės mokykla – viena iš 
profesinio mokymo įstaigų. Tai mokykla, 
turinti unikalias meno tradicijas, puose-
lėjanti tautinę kultūrą; tai besimokanti 
organizacija, kurios strategija pagrįsta 
demokratiškumo principais, bendražmo-
giškaisiais idealais, socialine partneryste. 
Šiuo metu mokykloje mokosi 476 moki-
niai. Mūsų mokyklos bendruomenė atvi-
ra naujovėms. Nuo 1996 m. rugsėjo 1 d. 
pradėta dirbti pagal moduli nes ugdymo 
programas, 1998 metais įsitraukta ir į pro
filinio mokymo eksperimentą. 2005 m. 

Profesinis mokymas 
Kauno taikomosios dailės mokykloje

birželio 20 d. švietimo ir mokslo ministro 
įsakymu Nr. ISAK–1142 mūsų mokykloje 
akredituota vidurinio ugdymo programa. 
Mokykloje įkurtos technologinės gimna-
zijos grupės. Ši gimnazija – visų gebėjimų 
vaikams. Kasmet  apie 30 proc. absolven-
tų  tęsia studijas respublikos aukštosiose 
mokyklose (universitetuose ar kolegijose). 
2004aisiais pradėtas projektas su Kauno 
kolegija dėl studijų tęstinumo. KTDM 
mokiniai, įgiję interjero apipavidalintojo 
specialybę, gali toliau mokytis Kauno ko-
legijos Technologijų fakulteto II kurse.  

Mokykloje galima įgyti dailiųjų  dir-
binių iš metalo gamintojo, dailiųjų kera-
mikos dirbinių gamintojo, baldžiaus, elek-

troninės leidybos maketuotojo, interjero 
apipavidalintojo, kompiuterinės grafikos 
projektavimo operatoriaus, kompiuterinio 
projektavimo operatoriaus specialybes. 
Nuo 2005–2006 m. m. įdiegta nauja profe-
sinio mokymo programa „Logistas ekspe-
ditorius“, o nuo 2008–2009 m. m. pradėta 
mokyti pagal naujai parengtą „Vizualinės 
reklamos gamintojo“ ir atnaujintą „Logis-
to ekspeditoriaus“ (meno dirbinių logisti-
kos specializacija) mokymo programas.

Bene vieninteliai Lietuvoje ruošia-
me lietuvių tradicinių meninių amatų 
(juvelyrikos, keramikos (su  pynimo ir 
drožybos moduliais), baldų gamybos) 
specialistus. Baigusiesiems dešimt klasių 
mokslas trunka trejus, o baigusiesiems 
vidurinę mokyklą – dvejus metus. Dau-
guma mūsų mokinių „mąsto“ rankomis, 
jiems sunkiau mokytis kai kurių bendro-
jo lavi nimo dalykų. Besimokant  KTDM 
jų rankose molis, metalas ar medis virsta 
dailia vazele, ąsotėliu ar net puikiu baldu. 
Dailiųjų  dirbinių iš metalo gamintojai, 
susipažinę su įvairiomis meninėmis me-
talo apdirbimo technologijomis – liejimo, 
kalinėjimo, litavimo, emaliavimo, gravi-
ravimo, filigrano, pasitelkę fantaziją kuria 
papuošalus iš spalvotųjų metalų, gintaro, 
kaulo ar net kokoso riešuto kevalo. Dai-
liųjų keramikos dirbinių gamintojai ne tik 
lipdo, žiedžia, bet ir dekoruoja savo gami-
nius. Bet kuri šeimininkė noriai papuoš 
tokiu taikomosios dailės darbeliu savo 
virtuvę. Įvairios vazos, mistiniai paukš-

čiai, arbatos servizai, papuošti moksleivių 
fantazijos elementais, džiugina akį. Viena 
iš populiariausių mokykloje – baldžių 
specialybė. Mokiniai mokosi projektuoti 
ir gaminti virtuvės komplektus, biuro bal-
dus, kėdes, originalias spintas ir kt. Taip 
pat paklausi yra interjero apipavidalintojo 
specialybė, į kurią priimami mokytis tu-
rintieji vidurinįjį išsilavinimą.

Mokykloje vyksta visos tradicinės 
šventės, rengiame įvairias parodas ne tik 
Lietuvoje, bet ir užsienyje: Austrijoje, 
Vokietijoje, Norvegijoje, Suomijoje ir kt. 
Mokykla dalyvavo PHARE programo-
je, padėjusioje atnaujinti technologijas ir 
įrangą, kurti kompiuterių klases, kuriose 
mokiniai mokosi ne tik informatikos, bet 
ir kuria projektus, plakatus. Leonardo da 
Vinči programos dėka mokiniai mokosi 
Suomijoje, Norvegijoje. Šalia mokyklos 
yra bendrabutis, kuriuo aprūpiname visus 
norinčius čia gyventi mokinius. 

Visuomenė akademizuojama, kadan-
gi daugiau nei 87 proc. abiturientų įstoja 
į aukštąsias universitetines mokyklas bei 
kolegijas. Pagal įgijusiųjų aukštąjį išsila-
vinimą skaičių esame tarp pirmaujančių 
Europoje, tačiau pagal lėšų sąnaudas 1 stu-
dentui parengti esame tarp paskutiniųjų. 

Daugiau informacijos apie mokyklą 
rasite svetainėje www.tdm.kaunas.lm.lt.

Rima Bogdanavičienė, 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nuotraukos Jūratės Lapienienės

 Praėjo daugiau nei 17 metų, kai Varnemiundėje (Vokietija) susirinkus 23 prekybos 
ir pramonės rūmų atstovams iš 10 šalių, buvo įsteigta Baltijos jūros regiono prekybos ir 
pramonės rūmų asociacija (Baltic See Chambers Assotiation – BCCA). Ji kėlė tikslus 
ir uždavinius išplėtoti rūmų tinklą regione, paskatinti ekonominius ryšius, kooperaci-
ją tarp įmonių, dalinantis patirtimi pakelti rūmų kompetenciją. Tuomet, mūsų veiklos 
pradžioje, ši integracija buvo ypač svarbus žingsnis stiprinant rūmų galias, padedant 
jaunam Lietuvos verslui išeiti į naujas rinkas. BCCA visą veiklos laikotarpį yra Baltijos 
regiono šalių verslo strateginio vystymo diskusijų erdvė, jos vadovai dalyvauja Balti-
jos vystymo forumo veikloje. Asociacija įgyvendino nemažai verslui naudingų darbų: 
dėjo pagrindus regiono šalių gilesniam bendradarbiavimui ekonomikos, politikos ir 
visuomeninio gyvenimo sferose (pvz., Hanzos biznio dienos, Europartenariatai ir Balt-
partenariatai), sprendė prekių judėjimo per sienas spartinimo problemas, organizavo 
konferencijas ir kvalifikacijos kėlimo akademijas.

Tačiau, išsiplėtus Europai, išaugo Briuselio instrumentų vaidmuo. Todėl BCCA 

BCCA metinis susirinKimAs mAlmėje

Profesinis ugdymas

iškilo klausimas, koks turėtų būti asociacijos vaidmuo atstovaujant tokio didelio re-
giono verslo interesams. Beje, laikas pasakyti, kad analogiška Viduržemio jūros šalių 
prekybos ir pramonės rūmų asociacija taip pat persitvarkė. Po ilgokai užtrukusių strate-
ginio planavimo diskusijų BCCA nariai susirinko į Malmę (Švedija), kur patvirtino dvi 
pagrindines veiklos gaires artimiausiems dvejiem metams: stiprinti asociacijos įtaką ir 
įmonių bei verslo šakų interesų gynimą Briuselyje per jau veikiantį šalių verslo atsto-
vų tinklą, formuojant iš jo atitinkamą regiono darbo grupę; antra, reikšmingai pakelti 
BCCA narių tinklo efektyvumą remiantis rūmų įdirbiu įsisavinat ES programas ir vyk-
dant projektus. Per mėnesį turėtų būti parengta veiksmų programa šioms gairėms.

BCCA naujai dvejų metų kadencijai perrinko prezidentą Stephan Miuchler (Pietų 
Švedijos PP rūmai), tris viceprezidentus: Siim Raie (Estijos PPR), Peter Michael Stein 
(Flensburgo PPR, Vokietija), Vytautą Šileikį (Kauno PPAR). Naujai viceprezidentu iš-
rinko LarsKare Legernes (Oslo PPR), kuris keičia dr. Kari Jalas (Suomijos centriniai 
PPR). (Plačiau žr. www.bcca.ws)
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Kyla daug papildomų klausimų
Kauno prekybos, pramonės ir amatų 

rūmų (PPAR) generalinis direktorius Vy
tautas Šileikis sako, kad gana kategoriški 
ECB vertinimai sukelia papildomų klausi
mų: kodėl tokie vertinimai keliami dabar 
ir kokios buvo aplinkybės juos priimant? 
Be to, reikia pasitikrinti, ar toks vertini
mas yra objektyvus.

– Paprastai kiekviena krizė viena ban
ga nesibaigia. Tai patvirtina realus gyve
nimas. Taigi antroji krizės banga tikėtina. 
Kitas klausimas – iš kur jos sulauksime. 
Ar iš Rytų, ar iš Vakarų? – svarstė V. Ši
leikis. 

Lyg tyčia vėl prasidėjo konfl iktai su 
Rusija dėl vežėjų. Kodėl? Kokios priežas
tys? 

– Konfl iktą, kilusį liepos mėnesį, aš 
prognozavau dar balandį. Tai buvo mano 
subjektyvus vertinimas. Kokie argumen
tai? Maniau, kad konkurentai pasinaudos 
sunkia mūsų padėtimi ir pasistengs dar la
biau pakenkti, – sakė V. Šileikis. 

Taigi ir iš Europos bei pasaulio rinkų 
reikia gauti kuo daugiau objektyvios in
formacijos. Vien ištraukų iš neofi cialios 
ECB ataskaitos nepakanka. 

Trūksta profesionalių analitikų
Gaila, bet Lietuva neturi galimybių 

atlikti išsamių analitinių tyrimų. 
– Štai pasiekia mus kokia nors infor

macija, o institucijos, kuri galėtų patiks
linti, atlikti analizę ir pateikti Vyriausybei 
bei verslininkams išvadas, deja, nėra. O 
kaip mums elgtis? Štai kodėl mes neturi
me strateginio ir sisteminio požiūrio, ne
galime objektyviai vertinti mums svarbių 
procesų, – apgailestavo V. Šileikis. 

Be kita ko, PPAR apie šią problemą 
ne kartą viešai yra skelbę. Tačiau iki šiol 
galime tik reaguoti į jau įvykusius proce
sus, o jų numatyti nesugebame. Todėl pa
tiriame labai daug nuostolių.

Pasak V.Šileikio, antroji krizės banga 
yra labai tikėtina. Gal ir galėtume kaip nors 
reaguoti ir sumažinti galimus praradimus, 
tačiau reikia kuo tiksliau žinoti antrosios 
bangos prigimtį, jau dabar numatyti pase
kmes. Bet tokios struktūros neturime, to
dėl valdymas neefektyvus, todėl darome 
brangiai kainuojančias klaidas. 

– Iš esmės klaidų pasekmė – milžiniškas 
biudžeto defi citas. Krizės, žinoma, nebūtu
me išvengę, tačiau nuostolių galėjome ir 
galėtume ateityje patirti tikrai daug mažiau. 
Tai – ne teoriniai pasvarstymai. Štai mūsų 
kaimynai estai bei lenkai kur kas geriau iš
tvėrė krizės smūgius, – sakė V. Šileikis. 

Šventinė Europos centrinio banko 

dovanėlė
Gabrielius Juonys

Europos centrinis bankas (ECB) savo neofi cialioje ataskaitoje skam-
bina pavojaus varpais dėl itin sudėtingos padėties Graikijoje ir, tarsi 
apsidrausdamas, negaili kritiškų patarimų į euro zoną dar tik preten-
duojančioms Baltijos šalims. 
Akivaizdu, kad Baltijos šalys atmes ECB pasiūlymus uždrausti skolin-
tis eurais ir atsisakyti valiutų valdybos modelio. 
Kauno ir Šiaulių PPAR vadovai į ECB pranašaujamą antrosios krizės 
bangos galimybę žvelgia kitu kampu. 

Įmones sužlugdys nuolaidos
Šiaulių PPAR generalinis direktorius 

Alfredas Jonuška pritaria savo kolegai iš 
Kauno:

– Mokslininkai ekonomistai kažkodėl 
tyli. O mums labai reikėtų paaiškinimų, 
kokį poveikį kurioms pramonės sritims 
padarys mokesčių keitimai. Deja, girdime 
tik paviršutiniškus politikų pasvarstymus. 

A. Jonuška sako, kad dabar įmonės 
gelbstisi kaip kuri gali. Blogiausias lai
kinas pasirinkimas – šiuo metu iš bėdos 
taiko itin dideles nuolaidas. 

– Gamintojams spaudimą daro pre
kybininkai. Taigi antroji krizės banga pir
miausia pasieks įmones, taikančias nuo
laidas ilgalaikėms prekėms. Gamintojai 
jau dabar patiria labai didelius nuostolius, 
todėl taip ilgai tęstis negalės. Nekalbu 
apie fi skalinę politiką. Šiuo atveju for
muojasi nesveika ekonomika, kuri ilgai 
neužtruks – nuolaidos sužlugdys, – sakė 
A. Jonuška. 

Ar galime priimti kokius nors spren
dimus? 

– Įmonės, produkcijai taikančios 
dideles nuolaidas, neplanuoja tolesnės 
savo ateities. Suprantu, kad šiandien 
joms trūksta apyvartinių lėšų. Tarkime, 
kad joms pavyks jų gauti pardavus gami
nius su nuolaidomis, tačiau artimiausioje 
ateityje jie nebeturės pirkėjų. Taip krizė 
pribręs. Deja, apie tokią ateitį nenorima 
galvoti, – dėstė A. Jonuška. 

Tačiau kai kurios įmonės net per krizę 
sugeba išpešti naudos. 

– Žinau ne vieną įmonę, kurios vadovai 
sako, kad jie krizę išgyveno prieš trejus me
tus, kai darbo jėga buvo beprotiškai brangi, 
o dabar tokios įmonės steigia šimtus naujų 
darbo vietų, – pasakojo A. Jonuška. 

Krizė tik išryškino 
buvusius trūkumus
Lietuvos bankų asociacijos prezi

dentas Stasys Kropas sakė nematęs visos 
ECB ataskaitos, tačiau suprantantis Eu
ropos bankininkų nuogąstavimus. Viena 
problema keičia kitą. Atsiliepia masinis 
euro įvedimas senosiose ES šalyse. Šal
tesni protai, pavyzdžiui, „Bundesbank“ 
analitikai, jau 2001aisiais, įvedant eurą, 
įspėjo, kad ateityje ES turės bėdų į euro 
zoną priimdama nepasiruošusias Pietų 
Europos šalis. Daugiausia kritikuota Is
panija, Portugalija ir Graikija. Pastaruoju 
metu prie šių šalių kartais minima ir anks
čiau blizgėjusi Airija. Tačiau prasčiausia 
padėtis Graikijoje. ECB ilgai delsė tikėda
masis, kad graikams pavyks išlipti iš pel

kės sausiems. Nepavyko. Krizė tik paryški
no trūkumus. Graikijos valstybės skola jau 
persirito 300 mlrd. eurų. Daug ar mažai? 
Tai sudaro 125 proc. šalies BVP. Graikijos 
biudžeto defi citas pasiekė 12,7 proc., tiesa, 
vyriausybė iki 2010ųjų pabaigos pažadėjo 
jį sumažinti iki 9,1 proc. Tačiau tokiais pa
žadais ECB abejoja. Be to, pagal Mastrich
to kriterijus, euro zonos šalies biudžeto de
fi citas negali viršyti 3 proc. BVP. Iš tikrųjų 
Graikija niekada šio kriterijaus nevykdė. 

Pataria „atsirišti“ nuo euro
Graikijos liga žada susirgti Airija ir 

Ispanija bei kai kurios Centrinės ir Rytų 
Europos šalys, tarp kurių paminėtos Bul
garija ir Baltijos šalys. Atsitiktinumas ar 
dėsningumas – kaip tik trys Baltijos vals
tybės ir Bulgarija laikosi valiutų valdybos 
modelio, t. y. jų valiutos fi ksuotu kursu 
susietos su euru. 

S. Kropas sakė, kad ECB visada skep
tiškai vertino valiutų valdybos šalių pate
kimą į euro zoną. Tokio atvejo dar nebu
vo, todėl ECB nenori rizikuoti. Juo labiau 
kad šiuo metu padėtį komplikavo krizė. 

– Europoje dabar aštriai diskutuoja
ma dėl griežtesnio bankų reguliavimo ir 
draudimo ne euro zonos šalims skolinti 
užsienio valiuta. Tačiau problemos šaknys 
slypi ES santykiuose su jai nepriklausančia 
Šveicarija, kuri iš kaimyninių šalių nusipir
ko labai daug eurų, – pasakojo S. Kropas.

Paaiškėjo, kad Šveicarijos franko 
kursas buvo dirbtinai sustiprintas. Todėl 
ECB baiminasi, kad istorija nepasikartotų 
Baltijos šalyse. Tuo tarpu lietuviai fi nansų 
analitikai sako, kad ECB baimė nepagrįs
ta. Ne litas, latas ar krona grasina eurui, 
bet atvirkščiai – euro kursas daro įtaką ne
didelėms Baltijos šalių fi nansų rinkoms. 

Reikės vykdyti ne tik 
Mastrichto kriterijus
Lietuvos bankų asociacijos duomeni

mis, šiuo metu net 70 proc. visų paskolų 
Lietuvoje išduota eurais. Taigi uždrausti 
skolinti ES bendrąja valiuta jau pavėluo
ta. Tokie bandymai būtų pražūtingi bet 
kurios Baltijos šalies ekonomikai. Visoms 
trims šalims trūksta pinigų. Taigi ir taip 
gerokai sumažėjęs kreditavimas sustotų. 

Suprantu, kad ECB kelia nerimą pla
nuojamas 9,5 proc. Lietuvos biudžeto de
fi citas. Esant valiutų valdybos modeliui, 
toks defi citas iš tikrųjų yra per didelis. 
Todėl ECB dėmesio netrūks ir kitąmet, – 
prognozavo S. Kropas. 

ECB atstovų nuomone, Lietuvos fi ska
linė politika yra nepakankamai griežta. Kita 

vertus, tie patys analitikai reikalauja dau
giau dėmesio skirti socialiniams reikalams. 
Vienas reikalavimas prieštarauja kitam? 

ECB supranta, kad poreikis sociali
niams reikalams yra didelis. Lengviau ša
lims, kurios gali devalvuoti savo valiutą. 
Tačiau gal geriau, kai to išvengiama. Juk 
pasekmės būtų blogos. Tiesiog ECB mums 
primena, kad norėdami patekti į euro zoną 
turėsime įvykdyti ne tik Mastrichto krite
rijus, bet ir neužmiršti socialinių reikalų. 

Ką daryti su Graikija?
Lengviausiai ir greičiausiai pinigų trū

kumą panaikina JAV. Doleris – pasaulinė 
valiuta, todėl dabar, per krizę, dolerių spaus
dinimo mašinos veikia visu pajėgumu. 

JAV fi nansų analitikas Baris Ritholcas 
neseniai apskaičiavo, kad iki šių metų pa
baigos krizei tramdyti JAV jau išleido per 
4600 mlrd. JAV dolerių, o iki kitų metų 
pabaigos ši suma pasieks 8000–10000 
mlrd. JAV dolerių. Pasvarstykime – daug 
ar mažai? Įvertinęs infl iaciją B. Ritholcas 
suskaičiavo, kad 1939–1945 m., per An
trąjį pasaulinį karą, JAV išleido per 3600 
mlrd. JAV dolerių. Taigi gerokai mažiau 
nei bus išleista pasaulinei krizei tramdyti.

Labai tikėtina, kad artimiausiu metu 
į rinką ne vieną milijardą eurų „paleis“ 
ir ECB. Štai „Die Welt“ praėjusią savai
tę rašė, kad ES kito pasirinkimo papras
čiausiai neturi. Dabar visi suprato, kad 
Graikija 2001aisiais į euro zoną neturėjo 
būti kviečiama. Graikija daug metų gy
veno skolon ir apie tai neofi cialiai visi 
žinojo, tačiau užmerkė akis, kai ši šalis 
ES pateikė sufalsifi kuotus ekonominius 
duomenis. Deja, 2001aisiais laimėjo ne 
ekonominiai, bet politiniai argumentai. Ir 
tada, ir dabar Graikija nevykdė vieno iš 
Mastrichto reikalavimų – šalies biudžeto 
defi citas negali viršyti 3 proc. BVP. 

„DieWelt“ apgailestauja, kad didžiausią 
Graikijos nuostolių dalį teks kompensuoti 
Vokietijai. Kita vertus, Graikiją palikus li
kimo valiai, euro zona patirtų dar daugiau 
nuostolių. Jau pasigirdo siūlymų Graikiją 
pašalinti iš euro zonos. Teoriškai tokia gali
mybė numatyta, tačiau realiai ją įgyvendinti 
būtų labai sunku, o gal net neįmanoma. 

Be kita ko, ECB apžvalgoje perspė
jama, kad ateinančiais metais euro zonos 
bankų laukia nuostoliai, sieksiantys 187 
mlrd. eurų. Ši prognozė yra 65 mlrd. eurų 
didesnė už ECB šių metų birželį išleistą 
prognozę. 

Finansų krizės laikotarpiui tarp 2007 
ir 2010 m. ECB prognozuoja bendrus 
nuostolius, sieksiančius 553 mlrd. eurų. 
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Iškilmingai vakaras buvo pradėtas kalėdinėmis giesmėmis, atliekamomis vokalinio 
kvarteto, visus dalyvaujančiuosius šventėje suvienijo sakrali nuotaika, ir įžymiąją „Ty
liąją naktį“ giedojo visa salė drauge...

Kalėdinio pobūvio vakaro programoje – KPPA rūmų įsteigtos nominacijos įmo
nėms Rūmų narėms ir įmonių vadovams. Nominacijas įteikė Kauno PPA rūmų prezi
dentas prof. Mečislovas Rondomanskas ir gen. direktorius dr. Vytautas Šileikis.

Pobūvio akcentas – Restoranoalaus daryklos „Avilys“ klubo šokių kolektyvo „Ka
baretas“ pasirodymas, kuriam abejingų neliko. Aistringi šokiai, gražūs, profesionalūs 
atlikėjai sužavėjo pobūvio svečius, aidėjo gausūs plojimai ir pasigėrėjimo šūksniai.

Įspūdingai papuošta restorano salė, šokių muziką grojantis kolektyvas „Frank or
chestra“ vakarą pavertė įsimintinu. Bendruomeniškumo jausmą sustiprino „Svečių ta
lentų šou“ vedėjas, fi rmos „Pirmas žingsnis“ savininkas Algimantas Astrauskas, kuris 
pats, spinduliuodamas savo charizmatiška asmenybės ekspresija, grojo trimis senovi
niais dumpliniais instrumentais, įtraukė publiką dainuoti ir šokti liaudiškus šokius. Vė
lesnėje vakaro dalyje nemaža dalis svečių buvo pakviesti suvaidinti lietuvišką pasaką. 
Šią programos dalį vedė Kauno valstybinio dramos teatro direktorius Egidijus Stanci
kas. 

Vakaro metu aptarnaujančiajam personalui talkino Kauno maisto pramonės mo
kyklos moksleiviai ir mokytojai. Salę padėjo kūrybingai papuošti Kauno taikomosios 
dailės mokyklos mokytojai ir mokiniai. 

Išeidami svečiai šypsojosi ir dėkojo už originalią vakaro programą ir vaišes.

Kalėdos kasmet atsineša šventinius renginius, bendradarbių ir kolektyvų susiė
jimus... Kauno PPA rūmų Kalėdinis pobūvis šiemet sukvietė įmones ir organizacijas 
nares, taip pat nemažai garbių Kauno miesto ir užsienio svečių. Šiemet pobūvis vyko 
„Via Baltica“ restoranemotelyje, kurio šeimininkai Audronė ir Vytautas Čičeliai ypač 
gražiai priėmė svečius. Prieš duris svečiams buvo patiestas raudonas kiliminis takas, 
degė daugybė fakelų šviesų.

Viduje svečius pasitiko kaukėmis pasipuošę VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų 
profesinio rengimo centro moksleiviai. Grojo Kauno diksilendo grupė „Sweetband“, 
svečius stebino muzikantai, įspūdingai marširuojantys scenoje su pučiamaisiais instru
mentais. Diksilendo muzika užbūrė savo nuotaika pobūvio svečius.

Kalėdinį pobūvį sveikinimo kalbomis pradėjo Kauno PPA rūmų prezidentas prof. 
Mečislovas Rondomanskas, Lietuvos Verslo moterų tinklo pirmininkė dr. Asta Šilei
kienė, KPPAR Marijampolės fi lialo vadovė Algimanta Pabedinskienė ir Marijampolės 
verslininkų tarybos pirmininkas Kęstutis Svitojus. Susirinkusiems svečiams sveikini
mus ir linkėjimus pasakė Kauno savivaldybės meras Andrius Kupčinskas.

Šventinį vakarą vedė verslo bendruomenės atstovai, kartu su KPPA rūmų darbuoto
jais. Ko gero, tai labiau sušildė ir suartino mūsų verslo bendruomenę. Scenarijų parengė 
ir vakarą vedė UAB „Novameta“ valdybos pirmininkas Benjaminas Žemaitis ir KPPA 
rūmų darbuotoja Lina Stunžėnienė.

Kauno PPA rūmų 
KALĖDINIS POBŪVIS 2009
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MPRC – vienintelis ir didžiausias pro
fesinio rengimo centras visoje apskrityje. 
Marijampolės profesinio rengimo centras 
įkurtas 2000 metais vykdant Lietuvos 
profesinių mokyklų tinklo optimizavimą. 
Į Centrą buvo sujungtos tuometinės Mari
jampolės politechnikos, Marijampolės sta
tybininkų, Marijampolės žemės ūkio, Vil
kaviškio ir Kudirkos Naumiesčio žemės 
ūkio mokyklos, Marijampolės griežtojo 
režimo pataisos namų kolonijos profesi
nė mokykla ir jos fi lialas Kybartuose. Šių 
mokyklų bazėje buvo įkurti Paslaugų, Sta
tybos ir mechanikos, Vilkaviškio, Kudir
kos Naumiesčio ir Pataisos namų skyriai.

MPRC siekia būti šiuolaikiška, mo
dernia, atvira visuomenei institucija, ruo
šiančia kvalifi kuotus specialistus, geban
čius integruotis į Lietuvos, Europos Są
jungos nuolat besikeičiančią darbo rinką, 
rengiančia ir įgyvendinančia kokybiškas 
profesinio mokymo programas, atliekan

MPRC – kryptingai siekiantiems tikslo
čia švietimo, kultūros, sporto informacijos 
skleidėjo vaidmenį visuomenėje.

Institucija turi 45 pirminio profesinio 
mokymo ir 47 licencijas darbo rinkos mo
kymo programoms, suaugusiųjų mokymui 
ir perkvalifi kavimui. Pagal jas mokomi 
staliai, statybininkai, pardavėjai, virėjai, 
visų kategorijų vairuotojai, melioratoriai, 
kelininkai, suvirintojai ir kitų reikalingų 
profesijų darbininkai. 2007 m. akredituota 
vidurinio ugdymo programa. Įgyti vidu
rinį išsilavinimą siekia daugiau nei 1000 
mokinių.

2010 metais Centras švęs savo gyva
vimo dešimtmetį.

Moderni mokymo bazė
Centre dirba 314 darbuotojų: 214 pe

dagoginių darbuotojų, iš jų 96 – profesijos, 
63 – bendrojo lavinimo mokytojai. Dirba 
3 socialiniai pedagogai, specialusis peda
gogas, visuomenės sveikatos ir priežiūros 
specialistai. Šiuo metu Centre mokosi 
per 1900 mokinių. Teoriniam mokymui 
įrengti 46 kabinetai, 3 bibliotekosinfor
macijos centrai, kuriuose kaupiama mo
komoji, pažintinė literatūra bei metodinė, 
informacinė medžiaga profesinio infor
mavimo ir karjeros planavimo bei kitomis 
temomis. Praktiniam mokymui įrengti 36 
kabinetai, 51 mokomosios dirbtuvės/labo
ratorijos ir du mokomieji poligonai, daug 
mokomosios ir ūkinės paskirties statinių. 
Centras turi 540 vietų bendrabučius, pagal 
panaudos sutartis naudoja 96 ha valstybi
nės žemės.

MPRC rengiami seminarai Centro 
mokytojams bei kolegoms iš regiono ar 
šalies, vykdomi respublikiniai mokinių 
meistriškumo konkursai. Organizuojami 
tarptautinių projektų dalyvių susitikimai.

2009 m. Centras įgyvendino projektą 
„Marijampolės profesinio rengimo centro 
pastatų renovacija“. Projektui įgyvendinti 
buvo paskirta 7,3 milijono litų iš Europos 
Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto. Projekto 
rezultatas – ženkliai padidėjęs energijos 
vartojimo efektyvumas. 

Suaugusiųjų mokymui – deramas 
dėmesys

MPRC teikia savo paslaugas norin
tiesiems persikvalifi kuoti arba tobulinti 
kvalifi kaciją. Centras glaudžiai bendra

darbiauja su Marijampolės darbo birža 
ir Jaunimo darbo centru. 2009uosius 
Europos Komisija paskelbė Europos kū
rybiškumo ir inovacijų metais, siekdama 
skatinti suaugusiųjų mokymąsi Europoje. 
Marijampolės profesinio rengimo centro 
ekonomikos mokytojai prisidėjo prie Lie
tuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos or
ganizuotos kūrybinio veiksmo savaitės. 

Mokslo ir gamybos ryšys 
Šiais laikais mokslas neįsivaizduoja

mas be nuolatinio ryšio su gamyba. MPRC 
glaudžiai bendradarbiauja su miesto ir regi
ono įmonėmis. Mokiniai atlieka praktiką, 
savo teorines žinias pasitikrina dirbdami su 
naujausia įmonių technika. Centras taip pat 
aktyviai dalyvauja Kauno prekybos, pramo
nės ir amatų rūmų veikloje, yra jų narys.  

MPRC direktorius Vidas Juozas Šalaševičius

Pasidalinti gerąja patirtimi ir užmegz
ti partnerystę su moterimis verslininkė
mis, galėsiančiomis teikti žinias, įžvalgą, 
perspektyvą ir išmintį, gauti išmintingų 
patarimų, įkvėpimo, susiformuoti iššūkius 
ir padėti rastis pasitikėjimui savimi – toks 
buvo š. m. gruodžio 10–11 d. Kauno PPA 
rūmuose įvykusių mentorystės mokymų 
tikslas. Mokymų iniciatoriai – daugiaša
liame ERASMUS projekte „Moterų vers
lumas Europos Sąjungoje“ dalyvaujantys 
Kauno PPA rūmai, Lietuvos verslo mote
rų tinklas bei partneriai iš Prancūzijos ir 
Velso.  

Mokymuose dalyvavę tarptautiniai 
lektoriai prisipažino, jog buvo ypač nu
stebinti dalyvaujančiųjų žingeidumu, 
noru tobulėti ir naujų iššūkių siekimu. 
Mokymai parodė, kad dažnai turimos ži
nios nėra paremtos praktiniais gebėjimais 
ir įgūdžiais. Jaunosios verslininkės gana 
gerai išmano savo verslą, bet joms labai 
stinga sėkmingo verslo pavyzdžių bei 

GYVENIME REIKIA STENGTIS 
APLENKTI NE KITUS, O PATĮ SAVE

patirtį. Mane jos įkvėpė ateities darbams 
ir dar kartą paneigė stereotipą, jog mote-
rims versle ne vieta. Mokymai labai pati-
ko ir buvo tikrai naudingi. Už tai norėčiau 
padėkoti projekto rengėjams ir palinkėti, 
kad panašaus pobūdžio renginių būtų 
daugiau“. 

Živilė Dinapaitė,
Jaunimo savanoriškos veiklos centro 

„DEINETA“ projektų administratorė

„Puikiai ir naudingai praleidau lai-
ką, buvo puiki galimybė užmegzti naujus 
kontaktus, pasidalinti patirtimi su Euro-
pos universitetų dėstytojais. Ačiū Jums 
už įkvėpimą, optimistines nuotaikas ir 
galimybę tobulėti. Sėkmingų ir kūrybingų 
ateinančių Naujųjų metų!“

Aušra Stanevičiūtė,
UAB „KAUNO KELIAI“ kokybės va-

dybininkė  

 

galimybės mokytis iš vertingos patirties 
sukaupusių autoritetų. 

Per mokymuose vykusias diskusijas 
sutarta, kad mentorystę versle reikia sti
printi, ir panašūs į šį mokymai yra labai 
sveikintinos iniciatyvos. Žmogaus moky
masis nėra baigtinis reiškinys – jis tęsiasi 
visą gyvenimą ir tampa neatsiejama kie
kvieno iš mūsų kasdienybe. Mokslą gali 
įsisavinti kiekvienas – vienam tam pri
reiks daugiau jėgų, kitam – mažiau. 

Savo mintimis apie surengtus moky
mus sutiko pasidalyti mokymų dalyvės. 

„Gavusi pakvietimą į šiuos mokymus 
pamaniau, kad tai bus teorinio pobūdžio 
renginys, kuriame teks daug klausytis. 
Tačiau buvau maloniai nustebinta, kai 
pamačiau, jog per mokymus vyko rea-
lios diskusijos ir konsultacijos. Kol kas 
tik galvoju apie ateities planus, tad buvo 
labai įdomu pasikalbėti su moterimis, ku-
rios jau turi sukaupusios nemažą verslo 

Viktorina „Suaugusiųjų švietimo savaitės“ dalyviams
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Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai pradėjo įgyvendinti tarptautinį Leonardo 
da Vinči projektą „Mokymo naujovės“ (Inovatyvūs neformalaus mokymosi kompeten-
cijų kūrimo ir mobilizacijos įrankiai), projekto Nr. ES/09/LLPLdV/TOI/149050. 

Projekto trukmė: 20091001–20110930.
Projekto koordinatoriai ir partneriai:
• Fondo Formación Euskadi (Ispanija)
• IMH (Ispanija)
• REDOX (Ispanija)
• Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
• Turku School of Economics (Suomija)
• MID Zealand Training Center (Danija)
Pagrindinis projekto tikslas: tarptautiniu mastu kurti, plėtoti ir pritaikyti mokymo 

vadovą formalaus ir neformalaus mokymo mokytojams/dėstytojams jų kompetencijoms, 
susijusioms su inovatyviu mokymu, gerinti.

Specifinis projekto tikslas: 
• Apžvelgti ir vystyti neformalių kompetencijų, susijusių su inovatyvumu, mokymo 

planus.
• Pagerinti tarptautiniu mastu mokymo kokybę, įskaitant naujoves viso gyvenimo 

mokymosi procese. 
• Skatinti įvairių mokymo institucijų ir įmonių, susijusių su neformaliais mokymais, 

tarptautinį bendradarbiavimą. 
• Sukurti neformalių kompetencijų, susijusių su naujovių perkėlimu, mokymo planus 

ir medžiagą, skirtus formalaus bei neformalaus mokymosi mokytojams ir dėstytojams. 
• Pilotinių mokymų metu išbandyti su mokymų organizavimo specialistais (forma-

laus bei neformalaus mokymo dėstytojais) sukurtą programinę įrangą projekto įgyven-
dinime dalyvaujančiose šalyse. 

• Plėtoti sukurtą produktą tarptautiniu mastu.
Pagrindinė projekto tikslinė grupė: formalaus bei neformalaus mokymo dėstyto-

jai ir mokytojai. 

MOKYMO NAUJOVĖS

Projekto partnerystė 
Projektą įgyvendins 6 partneriai iš 4 ES šalių. Partnerystė sieks panaudoti geriausią 

egzistuojančią Europos praktiką neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimo sri-
tyje, kadangi kiekviena projekte dalyvaujanti šalis turi savo metodus ir procedūras, kaip, 
beje, ir skirtingą teisinę aplinką. 

Projekto rezultatų valorizacija 
Valorizacija bus vykdoma tikslinėse grupėse, testuojant mokomąją programą. Vyks 

projekto sklaida, viešinimas per nacionalinius ir tarptautinius tinklus, siekiant, kad tiks-
linės grupės atstovai kuo lengviau ir paprasčiau rastų jiems naudingą informaciją apie 
projektą bei pasinaudotų jo metu sukurtais produktais.

2009 m. gruodžio 10–11 dienomis Bilbao (Ispanija) vyko pirmasis projekto partne-
rių susitikimas, kuriame dalyvavo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų darbuoto-
jai. Susitikime projekto partneriai pristatė savo organizacijas, profesinio ir tęstinio mo-
kymo struktūrą partnerių šalyse. Koordinatoriai išsamiai paaiškino numatomas projekto 
veiklas, darbų vykdymo etapus bei jų eiliškumą. 

Aukštojo mokslo ir verslo partnerystė – 
kokybiškų studijų garantas

Marijampolės kolegija jau devinti 
metai sėkmingai įgyvendina savo misiją – 
vykdyti įvairių krypčių į praktinę veiklą 
orientuotas profesines studijas. Kolegija 
siūlo didelę studijų programų įvairovę – 
verslo vadybos, buhalterinės apskaitos, fi-
nansų, žemės ūkio, turizmo administravi-
mo, automobilių techninio eksploatavimo, 
kultūrinės veiklos vadybos, pedagogikos, 
socialinio darbo ir kitas. Per trejus (kai ku-
rių specialybių – ketverius) metus absol-
ventai įgyja profesinio bakalauro kvalifi-
kacinį laipsnį ir profesinę kvalifikaciją. 

Siekiant, kad aukštosios mokyklos 
absolventai po studijų sėkmingai įsilietų 
į profesinę veiklą, būtina plėtoti socialinę 
partnerystę tarp studijų, mokslo ir ūkio. 
Kolegijos bendradarbiavimas su darbda-
viais yra vienas iš svarbiausių kokybiškų 
studijų veiksnių. Darbdaviai gali ir turi 
išreikšti savo kaip vartotojų poreikius ab-
solventų kompetencijos atžvilgiu.

Darbdavių dalyvavimas kolegijoje 
rengiant specialistus – tai tarsi uždaras 
ciklas: verslininkai, dalyvaudami studijų 
programos rengime, pateikia reikalavimus 
būsimam specialistui, o baigiamųjų darbų 
pristatymo metu, dalyvaudami vertinimo 
komisijose, įsitikina, kaip tie reikalavimai 
įvykdyti. 

Verslo atstovai užtikrina sąlygas kole-
gijos studentams atlikti profesinės veiklos 
praktikas jų įmonėse. Toks bendradarbia-
vimas yra vertingas studentams siekiant 
efektyvesnio praktinio pasirengimo. At-
likdami praktiką įmonėse studentai deda 
pagrindus savo būsimam įsidarbinimui.

Aktyviai bendradarbiaujama ir su 
darbdaviams atstovaujančiomis organiza-
cijomis. Ilgamečiai abipusiai naudingi ry-
šiai palaikomi su Kauno prekybos, pramo-
nės ir amatų rūmų Marijampolės filialu, 
Lietuvos ir Lenkijos rūmais, Marijampo-
lės verslininkų draugija, VšĮ Marijampo-
lės verslo informacijos centru, Marijam-
polės vartotojų kooperatyvu ir kt. 

Jau tradicija tapo devintus metus iš ei-
lės Marijampolės kolegijos Verslo ir tech-
nologijų fakultete rengiama Karjeros die-
na. Šis renginys sulaukia gausaus Sūduvos 
regiono įmonių ir įstaigų atstovų būrio. 
Nuolatiniai karjeros dienos dalyviai: AB 
„Swedbank“, AB „SEB“ bankas, AB ban-
kas „Snoras“, AB „DnB Nord“ bankas, 
UAB „Arvi ir ko“, UAB „Marijampolės 
pieno konservai“, UAB „Mantinga“, UAB 
„Vizart“, UAB „Autoforumas“, UAB 
„Autoreikmuo“, UAB „Stevila“, UAB 
„Konsultus“, UAB „Komota“, UAB „Ja-
nikės kelionės“ ir kt.

Kolegija verslo įmonėms gali pa-
siūlyti taikomojo mokslo paslaugas. Vis 
dažniau verslininkai pasirenka kolegijos 
tyrėjų atlikti įvairius užsakomuosius tyri-
mus. Per paskutiniuosius penkerius metus 
tyrimus buvo užsakę V. Giraičio gamybos 
ir komercijos įmonė, UAB „Skaitmeni-
nis pasaulis“, BŪAB „Kraitenė“, UAB 
„Algos saugos tarnyba“, UAB „Baltijos 
automobilių diagnostikos sistemos“, Ma-
rijampolės savivaldybės administracija. 
Šiuo metu vykdomas UAB „Mantinga“ 
užsakytas tyrimas. 

Jau įsibėgėjo aukštojo mokslo refor-
ma. Ji ypač skatina ir dėstytojų, ir studentų 
praktinės patirties įgijimą konkrečiomis 

darbo sąlygomis. O tai įmanoma tik ben-
dradarbiaujant veiklos pasauliui ir aukšto-
sioms mokykloms. Apibendrindami metų 
nuveiktus darbus dėkojame visiems, kurie 
supranta kokybiško specialistų rengimo 
svarbą ir noriai jame dalyvauja. Tikimės, 
kad Švietimo ir mokslo ministerijos de-
klaruojami prioritetai neliks popieriuje, ir 
verslas šiame bendradarbiavime sulauks 
reikiamos paramos, o socialiniams partne-
riams linkime visokeriopos sėkmės dar-
buose ir ateinančiais 2010 metais. 

Marijampolės kolegijos direktorius
Sigitas ValančiusMarijampolės kolegijos direktorius 

Sigitas Valančius  

Projekto partnerių susitikime dalyvavo Kauno PPA rumu darbuotojos Danguolė Šidlauskiene 
ir Jelena Veršinina

Karjeros dienos dalyvius registruoja karjeros centro vedėja Daiva Rutkauskienė (centre)
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anonsai
  Lenkijos įmonė importuoja bei eksportuoja saulėgrąžų aliejų, kuro bri-

ketus, granules, kurą. Domisi bendradarbiavimo galimybėmis. Kiti užsienio 
įmonių bendradarbiavimo pasiūlymai nuo 2009-12-24 iki 2010-01-20 yra skel-
biami rūmų interneto svetainėje http://www.chamber.lt/index.php?tid=t111

  Europos verslo ir inovacijų tinklo žinios. Kviečiame 
skaityti Europos verslo ir inovacijų tinklo (Enterprise Europe 
Network) žinias Nr. 25, 2009-12-23. Žinias Jums siunčiame 
elektroniniu paštu, nurodytu nario anketoje, jei pageidaujate 
gauti šias žinias keliais el. pašto adresais, prašome infor-
muoti el. paštu daiva.vysniauskiene@chamber.lt  

  Gerbiamieji, norime informuoti, kad kurį laiką Kauno PPA rūmų laikraštis 
„Rūmų žinios“ nuo 2010 metų bus leidžiamas vieną kartą per mėnesį.

SL 2279. REDAKCINĖ KOLEGIJA.
RŪMŲ LAIKRAŠTIS NR. 536, 2009 M. GRUODŽIO MĖN. 23 D.
STEIGĖJAS IR LEIDĖJAS: KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI. TIRAŽAS: 800 EGZ.

Adresas: K. Donelaičio g. 8, 44213 Kaunas, tel. (8~37) 22 92 12, faksas (8~37) 20 83 30, puslapis internete www.chamber.lt

Laikraštis prenumeruojamas rūmuose. Rūmų nariams platinamas nemokamai.

„Du safyrai“ gaminiai – tai itin geros kokybės brangakmeniai, nepriekaištinga 
kokybė ir originalus dizainas. Ši įmonė garsindama Lietuvą eksportuoja juvelyrinius 
dirbinius nuo 1998 m. Su retais ir vertingais brangakmeniais įmonėje „Du safyrai“ 
gaminius kuria talentingi juvelyrai. Įmonės dailininkai juvelyrai 2002 m. pagamino 
mažiausią auksinį bokalą, kuris užregistruotas Lietuvos rekordų knygoje. 

 Visi įmonės „Du safyrai“ papuošalai turi brangakmenių kokybės garantinius 
sertifi katus, nes 1992 m. įmonės vadovas įkūrė A. Kleišmanto brangakmenių labora
toriją, kurią 2007 m. pripažino Tarptautinė spalvotųjų juvelyrinių akmenų asociacija 
kaip patikimą gemologinių tyrimų laboratoriją ir įtraukė į ICA (International Colored 
Gemstone Association) direktyvą. Pirmą kartą Lietuvos brangakmenių tyrimo labora
torija yra pripažinta pasaulyje. A. Kleišmanto brangakmenių laboratorijoje identifi kuo
jama tiriamo akmens rūšis, natūrali ar dirbtinė medžiaga, nustatoma jo masė, spalva, 

ViZiTinĖ KorTeLĖ

ViZiTinĖ KorTeLĖ

VIENU SAKINIU APIE ĮMONĘ – 
VISKAS APIE BRANGAKMENIUS IR JUVELYRINIUS DIRBINIUS.

švarumas, šlifavimo forma ir kokybė taip pat pro
fesionaliai konsultuojami klientai, išrašo
mas kokybės sertifi katas, nustatoma 
akmens ir juvelyrinio dirbinio 
vertė. 

1996 m. A. Kleišmantas 
įmonės „Du safyrai“ patalpose 
įkūrė „Brangakmenių (gemo
logijos) muziejų“. Muziejuje 
eksponuojami įvairūs brangieji 
ir juvelyriniai akmenys bei retieji 
mineralai, jų rūšys ir atmainos. 

L. Zamenhofo / Kurpių g. 13, 
44287 Kaunas, Lietuva. 
Tel./faks. (8~37) 22 77 80.

L. Zamenhofo / Kurpių g. 13, 

A. KleiŠmAntO FirmA „Du sAFYrAi“

sAuGOs tArnYBA 
„KAunO sKYDAs“

Saugos tarnyba „Kauno skydas“, susidedanti is daugiametę darbo patirtį turinčių 
profesionalų, teikia patikimas apsaugos paslaugas. Manome, kad surinkta komanda 
yra kompetentinga dirbti apsaugos sferoje, siekiant geriausių rezultatų. Derindami 
jaunatvišką maksimalizmą, nebijodami iššūkių, su brandžia darbuotojų patirtimi ap
saugos versle, galime pasiūlyti optimaliausius sprendimus. 

Viena svarbiausių šiuolaikinės vadybos funkcijų – rizikos valdymas. Siekdami 
maksimaliai apdrausti savo klientą šiuo požiūriu, siūlome 100% materialinę atsako
mybę už mūsų saugomus objektus.

Šiuo metu saugos tarnyba „Kauno skydas“ savo veiklą vykdo Kauno mieste bei 
Kauno apskrityje. Įmonė turi visas licencijas atlikti ginkluotą asmens ir turto saugą. 
Ginkluota reagavimo grupė, esant pavojui, nedelsdama atvysksta į saugomus objektus 
ištisą parą. Siekdami sutrumpinti atvykimo laiką į įvykio vietą, bendradarbiaujame su 

Gerbiami Rūmų nariai, 
nuolat pasipildanti naujomis rubrikomis Rūmų svetainė wwww.chamber.lt kviečia aktyviai domėtis verslo naujienomis, 

bendradarbiavimo pasiūlymais, Rūmų teikiamomis paslaugomis.

Mūsų svetainėje rasite naujausias užsienio šalių ekonomines apžvalgas, informacijas iš LR diplomatinių atstovybių užsie
nyje, naudingus kooperacijos, bendradarbiavimo, partnerystės pasiūlymus bei kontaktus, Eurozonos šalių ekonomikos aktuali
jas, LR užsienio reikalų ministerijos naujienas, Europos verslo ir inovacijų tinklo leidinius, Europos prekybos ir pramonės rūmų 
asociacijos EUROCHAMBRES naujienlaiškius,  pranešimus apie parodas, forumus, seminarus bei įvairius renginius, Rūmų 
klubinę veiklą, Rūmų narių pasiūlymus, kitas naudingas nuorodas.

Skaitykite, domėkitės, klauskite, siūlykite! Būkite aktyviais verslo bendruomenės nariais!
Daugiau informacijos tel. (8~37) 20 12 94, el. paštu: rita.tatariuniene@chambers.lt

reKLama

bendradarbiavimo pasiūlymais, Rūmų teikiamomis paslaugomis.

nyje, naudingus kooperacijos, bendradarbiavimo, partnerystės pasiūlymus bei kontaktus, Eurozonos šalių ekonomikos aktuali
jas, LR užsienio reikalų ministerijos naujienas, Europos verslo ir inovacijų tinklo leidinius, Europos prekybos ir pramonės rūmų 
asociacijos EUROCHAMBRES naujienlaiškius,  pranešimus apie parodas, forumus, seminarus bei įvairius renginius, Rūmų 
klubinę veiklą, Rūmų narių pasiūlymus, kitas naudingas nuorodas.

kitomis saugos tarnybomis, tokiu būdu galime siulyti itin greitą reagavimą (įsilaužimo, 
pavojaus ar gaisro atveju), kas, gavus iškvietimą, yra pagrindinis veiksnys, norint iš
vengti žalos padarinių saugomame objekte.

Piniginių lėšų apsaugą, krovinių palydą bei asmens apsaugą galime vykdyti visoje 
Lietuvoje. Tai gali būti įgyvendinama tiek kliento, tiek saugos tarnybos „Kauno skydas“ 
transportu.

Pagrindinis įmonės tikslas – visuomenės saugumo lygio kėlimas, remiantis:
• profesionalumu,
• paslaugų kokybe,
• novatoriškumu,
• atsakomybe.
Stengiamės aiškiai išdėstyti tikslus darbuotojams, juos pateikti taip, kad įmonės tikslus 

matytų kaip savo asmeninius – tai padeda motyvuotai didinti pastangas jiems pasiekti.

Mus rasite:
Raudondvario pl. 80, LT-47182 Kaunas
Tel./faks. (8~37) 26 16 88
www.kaunoskydas.lt

Nuoširdžiai sveikiname Rūmų partnerį, Kauno krašto pramonin-
kų ir darbdavių asociaciją, 20 metų atkūrimo jubiliejaus proga.

Ištvėrę laiko išbandymus ir išgarsinę veiklos prioritetus, būkite ir 
toliau regiono bei šalies verslo balsu, stipria bei įtakinga organi-
zacija, gerbiama Lietuvoje ir užsienyje.

Linkime solidarumo, novatoriškų sprendimų, produkty-
vios įvairiapusės veikos, pozityvių pokyčių, profesinės 
ir kūrybinės sėkmės jūsų prasminguose darbuose.


