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Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė

Prasidėjusios Seimo rudens sesijos 
darbų programoje įrašyta daugiau kaip 
500 teisės aktų. Apie 150 projektų pateikė 
Vyriausybė. 

Dauguma jų – svarbūs verslui. Tai 
2014 m. valstybės ir savivaldybių biu-
džetų rodiklių įstatymas ir kai kurių mo-
kesčių pakeitimai, teisės aktai dėl Lietu-
vos pasirengimo 2015 m. įsivesti eurą, 
nauja nacionalinė energetikos strategija. 
Ministrų kabinetas siūlo priimti įstatymą 
dėl valstybės pasirengimo ekonominiam 
sunkmečiui, kad specialioje sąskaitoje 
būtų kaupiamos atsargos, kaip tai darė Es-
tija. Kokios naujovės rengiamos mokes-
čių sistemoje, kol kas Vyriausybė nutyli, 
aptakiai paminėjus, jog tai bus padaryta 
„išnagrinėjus visas galimybes ir numačius 
visas pasekmes“.

Ant parlamentarų darbo stalų atsidurs 
nemažai teisės aktų, kurių problematika 
buvo nagrinėjama rūmų bendruomenėje 
ir Verslo taryboje. 

Pavyzdžiui, Verslo taryba, išnagrinėju-
si priežastis, kas lemia įtampą tarp Vilniaus 
ir Kauno oro uostų, bene pirmoji Lietuvoje 
argumentuotai išreiškė aiškią poziciją, kad 
dviejų Lietuvos oro uostų konkurencija 
yra pavojinga ir žalinga. Išdėstyti faktai ir 
skaičiai turėjo svarios įtakos formuojant 
tiek politikų, tiek viešąją nuomonę. Rudens 
sesijos programoje jau numatyta svarstyti 
įstatymą dėl Vilniaus, Kauno ir Palangos 
oro uostų sujungimo į vieną įmonę. 

Rūmų bendruomenė ir ekspertai ne 
kartą kritikavo viešųjų pirkimų procedūras 
ir nuosekliai, atkakliai įrodinėjo, kad ma-
žiausia kaina negali būti pagrindinis verti-
nimo kriterijus. Seimui pateiktame Viešųjų 
pirkimų įstatymo pataisų projekte siūloma 
plačiau taikyti ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo vertinimo kriterijų. Taip pat at-
sivers daugiau galimybių pirkimuose da-
lyvauti smulkiojo ir vidutinio verslo įmo-
nėms (perkančiosios organizacijos bus ska-
tinamos skaidyti pirkimo objektą į dalis).

Verslo taryba net dviejuose posėdžiuo-
se analizavo, kaip iš esmės spręsti Kauno 
gatvių priežiūros problemą. Rūmų atstovai 
siūlė, kad vietinės reikšmės keliams (ga-
tvėms) tiesti, taisyti ir prižiūrėti iš Kelių 
fondo būtų skiriama 30-40 proc. visų ten 
esančių lėšų (šiuo metu skiriama 20 proc.). 
Kol kas Vyriausybė nesutiko skirti daugiau. 
Tačiau verslininkai nepamiršo, kad dabar-
tinės Vyriausybės veiklos programoje yra 
numatytas įsipareigojimas ne mažiau kaip 
30 proc. Kelių fondo lėšų skirti vietiniams 
keliams prižiūrėti ir tvarkyti.

Tai tik keli faktai, kurie parodo, kaip 
per narystę rūmuose keičiasi verslo santy-
kis su valdžia, atstovaujama bendriesiems 
verslo interesams, formuojama viešoji nuo-
monė.

Rudens 
aktualijos

Liepos – rugsėjo mėnesiais Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmai atli-
ko narių apklausą, kuria buvo siekiama 
įvertinti verslo situacijos pokyčius per 
pastaruosius metus ir išsiaiškinti įmonių 
vadovų lūkesčius dėl ateinančių metų. 

Apklausa parodė, kad šiemetiniai 
verslo rezultatai pranoksta pernykščius, o 
prognozės – optimistinės. 

Apklausos rezultatai bus pateikti Eu-
rochambres – Europos prekybos ir pramo-
nės rūmų asociacijai, kuri juos patalpins 
Europos šalių ekonominiame žemėlapyje.

Kauno PPA rūmų vykdytoje apklau-
soje 64 proc. respondentų atstovavo pas-
laugų, 36 proc. – gamybos sektoriui.

Paprašyti palyginti šių metų ir 2012-
ųjų apyvartas, 54 proc. atsakiusiųjų teigė, 
kad įmonių apyvarta išaugo, 31 proc. – 
nepasikeitė, 15 proc. – sumažėjo. Net 

Rūmų nariai optimistiškai 
vertina veiklos ateitį

69 proc. verslininkų tikisi, kad įmonės 
apyvarta kitais metais išaugs, 29 proc. – 
nepasikeis, ir tik 2 proc. prognozė yra 
neigiama.

Apklausos duomenimis, darbuotojų 
skaičius, palyginti su 2012 m., šiemet pa-
didėjo 40 proc. įmonių, 48 proc. – nepasi-
keitė, ir tik 12 proc. – sumažėjo. Tai reiš-
kia, kad daugelyje įmonių apyvarta auga, 
nepakitus darbuotojų skaičiui (kyla darbo 
našumo lygis). Net 60 proc. verslo atstovų 
mano, kad darbuotojų skaičius nedidės ir 
ateinančiais metais. Priimti naujų žmonių 
planuoja 32 proc. apklaustųjų.

Įmonės didina pardavimus Lietuvos 
vidaus rinkoje: palyginti su pernykščiais 
metais, net 60 proc. įmonių pardavimai 
mūsų šalyje išaugo. Pokyčių šalies vidaus 
vartojimo sektoriuje nepajuto 19 proc., 21 
proc. bendrovių pardavimai šalyje smuko. 

Prognozuodami kitų metų rezultatus, 67 
proc. atsakiusiųjų tvirtina, kad jų pajamos 
iš pardavimų Lietuvoje didės,  27 proc. – 
kad jie nepasikeis. Sumažėjimą progno-
zuoja 6 proc. apklaustųjų.

Pajamos iš eksporto šiemet augo 20 
proc. įmonių, 71 proc. jos nesikeitė. Di-
desnio eksporto kitais metais tikisi 53 
proc. verslininkų. 

Apklausa rodo gana vangią investici-
jų plėtrą. Jos nepasikeitė 42 proc. įmonių, 
23 proc. – sumažėjo. Išaugusiomis inves-
ticijomis gali pasigirti 35 proc. bendrovių. 
Kad investicijos didės 2014 m., mano 
46 proc. apklaustųjų, beveik tiek pat – 
48 proc. – teigia, kad jos nepasikeis. 

Vertindami įmonės raidą apskritai, 
47 proc. verslo atstovų pareiškė, kad šie-
met ji palankesnė, 32 proc. nemato jokių 
pokyčių, o 19 proc. respondentų įmonės 
raidą vertina kaip nepalankią. Su ateitimi 
siejami lūkesčiai kur kas geresni: 71 proc. 
tikisi, kad kitais metais bus palankiau, 21 
proc. pokyčių neprognozuoja, o pesimis-
tiškai 2014 m. perspektyvą vertina tik 8 
proc. apklaustųjų.

RŽ inf.

2013 metų įmonės apyvarta lyginant 
su 2012 metais

Išaugo        Nepasikeitė        Sumažėjo

Išaugo        Nepasikeitė        Sumažėjo

Išaugo        Nepasikeitė        Sumažėjo

Išaugo        Nepasikeitė        Sumažėjo

Išaugs        Nepasikeis        Sumažės Išaugs        Nepasikeis        Sumažės

Palankesnė       Nepakitusi      Nepalanki

Padidės        Nepasikeis        Sumažės

Padidės        Nepasikeis        Sumažės

Tikitės, kad bendra įmonės apyvarta 
2014 metais

2013 metų darbuotojų skaičius 
lyginant su 2012 metų

Tikitės, kad per 2014 metus 
darbuotojų skaičius jūsų įmonėje

2013 metų pajamos gaunamos iš 
eksporto lyginant su 2012 metais

Tikitės, kad pajamos gaunamos iš 
eksporto 2014 metais

2013 metais įmonės investicijos 
lyginant su 2012 metais

Tikitės, kad investicijos įmonėje 
2014 metais

2013 metų įmonės raida lyginant su 
2012 metais
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Priemonė Veiksmas Įmonės, 
dalyviai

Verslo plėtra

Lietuvos įmonių užklausos 1
Patalpinta komercinių verslo pasiūlymų į svetainę 13
Lietuvos įmonių susidomėjimas komerciniais verslo 
pasiūlymais 4
Planinis rūmų narių lankymas, siekiant geriau patenkinti 
narių interesus / Kaunas 15
Potencialių narių lankymas, informacija apie rūmų veiklą, 
paslaugas, kvietimas stoti į narius / Kaunas 7
Potencialių narių lankymas, informacija apie rūmų veiklą, 
paslaugas, kvietimas stoti į narius / Jonava 1

Konsultaciniai 
– informaciniai 
seminarai

Klasterių galimybių pristatymas Jonavos įmonėms. Inova-
ciniai čekiai (kartu su MITA) 11

Projektas 
Socialinio dial-
ogo skatinimas

Pasirašyta kolektyvinių sutarčių įmonėse 8
Įsteigta darbų saugos komitetų įmonėse 5

Rūmų 
bendruomenė

Sūduvos buhalterių klubas: susitikimas su VSDFV 
Marijampolės skyriaus vedėja Vitalija Žarskiene 13

Enterprise 
Europe 
Network

Kontaktų paieška Lietuvos įmonėms 1
Atsakymai į EEN partnerių užklausas 42
Patalpinti anketą į EVIT verslo partnerių paieškos duomenų 
bazę 6
Konsultacija dėl BCD anketos pildymo 9
Konsultacijos Lietuvos įmonėms 9
Lietuvos įmonių užklausos 1
Lietuvos įmonių susidomėjimas EEN užsienio įmonių 
paskelbtais verslo bendradarbiavimo pasiūlymais 7
Užsienio įmonių susidomėjimas EEN Lietuvos įmonių 
paskelbtais verslo bendradarbiavimo pasiūlymais 16

Tarptautiniai 
ryšiai

Atsakyta į Dnepropetrosko rūmų paklausimą dėl Lietuvos 
įmonės 1

Viešieji ryšiai

„Rūmų žinios“ Nr. 574, aktualiausi straipsniai: „Rūmų vasa-
ros šventė: svarbu dalyvauti, o ne laimėti“; „Verslo taryba 
ieško būdų perkirsti Kauno gatvių gordijaus mazgą“; „Me-
diena iš Lietuvos – biudžetas be milijardo“; „Specialistai iš 
Italijos domėjosi kauniečių patirtimi švietimo sistemoje“.

 900 
egz. 

Išplatinta pranešimų spaudai apie rūmų ir rūmų narių veiklą 15

Dokumentų 
išdavimas

Atlikta tarptautinės prekybos dokumentų autentiškumo 
patikrinimų ir įforminta dokumentų 23
Atlikta prekybos dokumentų patikrinimų ir įforminta 
prekių kilmės sertifikatų / Kaunas 485
Atlikta prekybos dokumentų patikrinimų ir įforminta 
prekių kilmės sertifikatų / Marijampolė 83

Profesinis 
rengimas

Sudaryta ir pasirašyta asmens įgytų kompetencijų verti-
nimo paslaugų sutartis su profesinio mokymo įstaiga 1
Sudaryta ir pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 1
Pirminis profesinis mokymas
Įvertintos  profesinio mokymo įstaigų asmenų kvalifikaci-
jos (05,06 mėn.– faktas) 4596
Parengta 2012/2013 m.m. pirminio profesinio mokymo 
asmens įgytų kompetencijų vertinimų, vykusių Kauno ir 
Klaipėdos regionuose, ataskaita

1

Tęstinis profesinis mokymas
Renkama informacija asmens įgytų kompetencijų vertin-
imui rugpjūčio mėn.(profesinio mokymo įstaigos) 31
Sudarytos asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijos 117
Įdarbinti asmens įgytų kompetencijų vertintojai 150
Parengtos asmens įgytų kompetencijų vertinimo užduotys 624
Įvertintos 20 profesinio mokymo įstaigų asmenų kvalifikacijos 605
Įvertintos tęstinio profesinio mokymo programos 4

Liepos-rugpjūčio mėnesių rūmų kronika

Verslo savivalda

Rugsėjo 10-11 d. Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmuose lankėsi vers-
lo misija iš Švedijos. Kartu su Enterprise 
Europe Network atstovu Christer Stens-
tröm į Lietuvą atvyko keturių Švedijos 
įmonių atstovai, kurie susitiko su 20 įmo-
nių kolegomis iš Lietuvos. Iš viso įvyko 
23 susitikimai. 

Nors Švedijos atstovai Lietuvoje 
lankėsi tik dvi dienas, kai kurie jų po sė-
kmingo susitikimo netgi spėjo apsilankyti 
būsimų partnerių įmonėse. 

„Esame labai dėkingi Kauno preky-
bos, pramonės ir amatų rūmams ir Enter-
prise Europe Network tinklui už įdomų ir 
naudingą renginį, kurio metu užmezgėme 
naujų kontaktų ir galėsime tęsti koopera-
cijos projektus jūsų šalyje. Aplankėme dvi 
įmones ir planuojame dar ne kartą atvyk-
ti į Lietuvą“, – sakė įmonės „BioRemed 
AB“ atstovas Mauritz Ramstedt.

Švedijos įmonės Lietuvoje ieškojo 
potencialių baldų gamintojų, specialių 
kompiuterių, skirtų naudoti medicinos įs-

taigose, platintojų, domėjosi partneriais – 
konsultantais, kurie galėtų prisijungti prie 
bendros veiklos. Susidomėjimo taip pat 
sulaukė įmonė, teikianti konsultacijas 
dirvožemio atkūrimo, žemės sanitarinių 
sąlygų gerinimo, teršalų kasimo bei išve-
žimo, biomasės auginimo klausimais.

Pirminiais duomenimis, švedų įmo-
nių atstovai liko labai patenkinti sureng-
tais susitikimais bei gautais kontaktais. Jie 
tikisi greitu laiku sugrįžti į Lietuvą tęsti 
bendradarbiavimo.

Enterprise Europe Network Sweden 
bei šio tinklo atstovas Christer Stens-
tröm – vienas aktyviausių Kauno preky-
bos, pramonės ir amatų rūmuose vyk-
domo projekto partnerių. Švedai nuolat 
bendradarbiauja su Lietuvos atstovais 
vykdant kontaktų paiešką bei rengiant 
verslo misijas.

Kitos Švedijos verslo misijos į Lietu-
vą planuojamos jau labai greitai – spalio 
viduryje ir gruodžio pradžioje.

RŽ inf.

Misija iš Švedijos

Švedijos verslo atstovai su Kauno PPA rūmų darbuotojais (antras iš kairės – Christer Stenström)

Instittucija, 
renginys Turinys Rezultatas

Kauno PPA 
rūmų tarybos 
posėdis

- Susitikimas su Lietu-
vos prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų asociacijos 
vadovais prezidentu Rimantu 
Stankevičiumi ir gener-
aliniu direktoriumi Rimantu 
Šidlausku.
- Sprendimai dėl narystės;

- Siūloma sukviesti bendrą 5 rūmų 
tarybų posėdį; stiprinti LPPARA, 
jos atstovavimą nacionaliniu lyg-
meniu, įtraukti žmones iš regionų, 
kam aktualūs konkretūs klausimai 
ir juos išspręsti. Palaikyti narystę 
Eurochambres.
- Priimti 6 nauji nariai.

Kauno rajono 
savivaldybė

Mindaugo karūnavimo dienos 
minėjimas

Atstovauta Kauno PPA rūmams  
minėjime Raudondvario dvare

Kauno m. 
savivaldybė

Susitikimas-vakarienė su ES 
Regionų komiteto Gamtos 
išteklių komisijos ekspertais

Atstovauta rūmams susitikime 
su ES Regionų komiteto Gamtos 
išteklių komisijos ekspertais

UAB „Linin-
gas“

Rūmų nario UAB „Liningas“ 
jubiliejinis renginys Atstovauta rūmams  

EUROCHAM-
BRES

Susitikimas su EUROCHAM-
BRES generaliniu sekretoriumi 
Arnoldo Abruzzini

Aptarta:
- artėjantis EUROCHAMBRES 
kongresas;
- kaip užkirsti kelią protekcionizmui;
- Enterprise Europe Network 
svarba verslui.

UAB „Eoltas“ Rūmų nario UAB „Eoltas“ 
jubiliejinis renginys Atstovauta rūmams 

Lietuvos PPA 
rūmų asocia-
cijos prezidi-
umas

- 2012 m. asociacijos veiklos ir 
finansinė ataskaita;
- 2013 m. asociacijos finansinis 
planas;
- dėl GS1 veiklos;
- dėl Eurochambres mokesčio.

- Audito ataskaitą siūloma 
pristatyti rugsėjo 4 d. prezidiumo 
posėdyje;
- finansinį planą svarstyti rugsėjo 4 
d. prezidiumo posėdyje;
- Aptarta GS1 valdybos narių 
sudėtis;
- sudarytas Eurochambres 
mokesčio mokėjimo planas.

Šiaurės šalių 
prekybos rūmų 
suvažiavimas, 
Baltijos 
prekybos rūmų 
asociacija

Šiaurės šalių prekybos rūmų 
suvažiavimas,
Baltijos prekybos rūmų asocia-
cijos visuotinis susirinkimas

Atstovauta Kauno PPA rūmams 
Šiaurės šalių prekybos rūmų 
suvažiavime.
Atstovauta nariams nuo visų Lietu-
vos PPA rūmų

Kinijos am-
basada

Susitikimas su Kinijos Liaud-
ies Respublikos ambasados 
Ekonomikos ir prekybos 
skyriaus  1-uoju ir 2-uoju 
sekretoriumi

Pristatytas Kauno regiono 
išskirtinumas ir Kauno regiono 
įmonių apžvalga. Aptartos 
investicijų pritraukimo į Kauną 
galimybės.
Aptartas Kauno PPA rūmų ir Kini-
jos ambasados Lietuvoje bendra-
darbiavimo tęstinumas.

Jonavos tur-
izmo ir verslo 
informacijos 
centras

Susitikimas su nauja Jonavos 
turizmo ir verslo informacijos 
centro vadove Rūta Stepaityte.

Aptarta galimybė dalyvauti 
projekte  „Asistentas4“, taip pat 
bendradarbiavimo galimybės – 
pasirašyti sutartį.

Jonavos 
profesinės 
sąjungos

Susitikimas su Jonavos 
profesinių sąjungų susivieni-
jimo vadovu Juozu Adomaičiu

Aptartos bendradarbiavimo 
galimybės. Užmegzti ryšiai, daly-
vausim kaip socialinis jų partneris 
trišalėje taryboje.
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Audronė Jankuvienė

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, Lietuvos savivaldybių aso-
ciacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija vasarą išreiškė susirūpinimą dėl to,  kad 
veikiančiai pramonei naujoje ES finansavimo perspektyvoje nenumatoma investicinių 
paskatų. Trijų įtakingų organizacijų rašte LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevi-
čiui „Dėl 2014-2020 m. laikotarpio paramos užimtumui ir darbo vietų kūrimui regio-
nuose“ buvo nuogąstaujama, kad dėl Finansų ir Ūkio ministerijų darbuotojų požiūrio 
siekis pagyvinti regionų ekonomiką gali likti tik deklaratyviu šūkiu. 

Rašte tvirtinta, kad tarp naujojo laikotarpio ES struktūrinės paramos Veiksmų pro-
gramos prioritetų ir uždavinių įrašytas smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo 
skatinimas – tai viešųjų paslaugų verslui plėtra, inkubavimo galimybės, e-komercijos 
sprendimai ir kt. Tiesioginė parama SVV įmonėms numatyta tik inovacijų ir darnaus 
vystymosi principų diegimui.

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, Lietuvos pramonininkų 
konfederacija ir Lietuvos savivaldybių asociacija jau anksčiau teikė siūlymus papildyti 
konkrečių uždavinių sąrašą keliomis esminėmis ir efektyviomis priemonėmis, kurios 
didintų SVV konkurencingumą ir užimtumą regionuose. 

Liepos pabaigoje rūmų generalinis 
direktorius Vytautas Šileikis Vilniuje su-
sitiko su Eurochambres generaliniu se-
kretoriumi Arnaldo Abruzzini. Jis atvyko 
dalyvauti Lietuvos pirmininkavimo ES 
renginyje, skirtame viešojo administravi-
mo tobulinimui. Susitikime su A. Abruzzi-
ni taip pat dalyvavo rūmų asociacijos va-
dovai, Šiaulių, Panevėžio PPAR, Latvijos 
PP rūmų atstovai. 

A. Abruzzini pristatė Eurochambres 
poziciją nagrinėjama tema. Užkirsti kelią 
protekcionizmui – toks yra pagrindinis  
motyvas. Apie tai daug diskutuota ir pa-
teikta pavyzdžių iš Lietuvos bei Latvijos 
verslo praktikos. Taip pat išreikšta nuo-
monė, kad yra pribrendusi būtinybė ES 
lygiu patvirtinti viešųjų pirkimų standartą, 
kuriuo būtų siekiama suvienodinti sąlygas 
tarp valstybių, taip pat tarp stambaus bei 
smulkaus verslo.

Antras diskusijos klausimas lietė šį 
rudenį planuojamą Eurochambres kon-
gresą, kuriame bus renkama nauja va-
dovybė. Numatoma, kad Eurochambres 
politikai vėl vadovaus vokiečiai. Tarp 
viceprezidentų yra siūlomi kandidatai iš 
Turkijos, Austrijos, Liuksemburgo, Grai-
kijos, Švedijos. 

V. Šileikis pastebėjo, kad dominuoja 
šalys, kuriose rūmai yra viešosios teisės 
subjektas (su visuotine naryste), o priva-
čios teisės galimas atstovas yra tik iš Šve-
dijos. A. Abruzzini sutiko, kad Eurocham-
bres politikoje pusiausvyra yra reikalinga. 
Šalys su visuotine naryste įneša didžiąją 
dalį pinigų į Eurochambres biudžetą. Iš 
kitų, tarp jų ir Lietuvos, laukiama daugiau 
intelektinio bei ekspertinio indėlio ir ko-
kybiško grįžtamojo ryšio.

A. Abruzzini pristatė naujos Eurocham-
bres kadencijos strateginių gairių apmatus. 
Veikla orientuojama į 4 prioritetus:

1. Darbo tema, ypač jaunimo įdar-
binimas. Bus rekomenduojama rūmų ir 
jų asociacijų lygmeniu sudaryti veiklias 
komandas (komitetus, komisijas, dar-
bo grupes), kurios užsiimtų konkrečiais 

Audronė Jankuvienė

Tik prieš pusę metų Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose įsteigtas para-
mos klubas „Verslas Kaunui“ savo pavyzdžiu jau parodė, kad  bendromis pastangomis 
galima sukurti gražių permainų mieste. Klubo iniciatyva nuo pavasario Savanorių pros-
pektą puošia žydinčios gėlės. Keli šimtai elektros apšvietimo stulpų abipus vienos pa-
grindinių miesto gatvių „sužydėjo“ raudonais pelargonijų žiedais. Miesto savivaldybė 
rūpinosi, kad gėlės būtų prižiūrimos, laistomos visą sezoną.

Pirmajai iniciatyvai klubo nariai – UAB „Novameta“, „Romasta group“ „Serfas“, 
„Centrako“, „Autotoja“, „Aša“, „Liningas“, „SDG“, „Selteka“, „Liuks“, „Skubios siun-
tos“,  „Metga“, „Verslo aljansas“, „IBIS Kaunas Centre“ ir „Swedbank“ – skyrė kelias-
dešimt tūkstančių litų. 

Gėlės džiugino ir kauniečius, ir svečius, ir vairuotojus, ir praeivius. Todėl kitais 
metais, pavasarį, „Verslas Kaunui“ vėl organizuos akciją „Žydim“ ir kvies prie jos pri-
sijungti kuo daugiau miesto įmonių ir žmonių.

Klubas laukia  naujų idėjų, kurios ugdytų bendruomeniškumą, gražintų ir gyvintų 
miestą, kurtų pridėtinę vertę miesto bendruomenei, kad visiems būtų jaukiau ir gražiau 
gyventi. Šiuo metu pasirinktos tokios paramos kryptys: Kauno ar atskirų jo dalių „gy-
vinimas“ (apleistų pastatų, erdvių apipavidalinimas, renginiai); Kauno miesto gražini-
mas; Kauno miesto švarinimas; visuomenės švietimas ir verslumo skatinimas; saugumo 
Kauno mieste didinimas; vaikų, paauglių bei jaunimo laisvalaikio zonų/centrų kūrimas; 
Kauno miesto bendruomenės sveikatinimas; senų ir pagyvenusių žmonių atskirties 
mažinimas; projektai, skatinantys įvairias visuomenės grupes dalyvauti kompetencijų/
įgūdžių mainuose; įvairias visuomenės grupes vienijantys projektai.

„Verslas Kaunui“ neremia politinių ir religinių organizacijų projektų, atskirų asme-
nų, nesprendžia materialinių problemų, pirmenybę teikia tęstiniams projektams, turin-
tiems ilgalaikės išliekamosios vertės, „duodantiems meškerę, bet ne žuvį“. 

Bendri argumentai: ES lėšos 
bus skiriamos ir pramonei

Ministrui Pirmininkui siūlyta, kad atskira veiklų grupė turi numatyti galimybę teikti 
investicines paskatas tiesioginėms užsienio investicijoms į realųjį ekonomikos sektorių, 
taip pat subjektams, darantiems esmines investicijas Lietuvos regionuose, ypač proble-
minėse teritorijose. 

Rašte buvo apgailestaujama, kad Finansų ir Ūkio ministerijų darbuotojai, atsakingi 
už programavimo dokumentų rengimą, negirdi šių argumentų. Tokia pozicija priešta-
ravo ir Europos Komisijos derybinei pozicijai, raginančiai Lietuvą skatinti ekonominį 
aktyvumą ne tik Vilniuje, bet ir šalies regionuose.

Verslui ir savivaldai atstovaujančių organizacijų pastangas galiausiai vainikavo sė-
kmė – pramonės sektorius galės pretenduoti į ES lėšas. Ūkio ministerija, atsižvelgdama 
į Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos, Lietuvos savivaldybių aso-
ciacijos ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos pasiūlymus, papildė 2014-2020 m. 
Europos Sąjungos struktūrinės paramos veiksmų programą. 

Nauja pramonės plėtrai regionuose svarbi veiklų grupė apibūdinta taip: „Paskatos 
MVĮ investicijoms, siekiant pagyvinti regionų ekonomiką, padidinti tiesioginių užsie-
nio investicijų apimtis bei susitvarkyti techninę infrastruktūrą, vykdant plėtrą neįreng-
tuose sklypuose ar nepritaikytuose pastatuose“.

Per pastarąjį dešimtmetį ES pramonės indėlis į BVP nuo 20 proc. sumažėjo iki 15,3 
proc. Nuo 2008 m. pramonėje prarasta 3,8 mln. darbo vietų ir 10 proc. sumažėjo pro-
dukcijos apimtys. Po krizės tapo akivaizdu, kad sunkmetį žymiai geriau atlaikė valsty-
bės, turinčios stiprią pramonę (Vokietija), nei tos, kuriose pramonė nyko. 2000-2011 m. 
šis sektorius sparčiausiai traukėsi Pietų Europoje. Pramonės gamyba per dešimtmetį 
daugiausiai mažėjo Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Portugalijoje. Iki 2020 m. keliamas 
tikslas, kad pramonė vėl sudarytų 20 proc. Europos Sąjungos BVP.

Susitikimas su Eurochambres 
generaliniu sekretoriumi

veiksmais panaudojant rūmų tinklus ir 
kompetenciją.

2. Tarptautinė verslo aplinka. Svarbūs 
lieka klausimai, susiję su derybomis dėl 
laisvos prekybos sutarčių; klausimas dėl 
strateginės partnerystės Europai; rinkų 
subalansavimo klausimai.

3. Finansai. Eurochambres dirba su 
Europos investicijų banku siekdami sukur-
ti bendrą Europos garantijų verslui platfor-
mą. Eurochambres rekomenduoja rūmams 
aktyviau konsultuoti verslą, patarti jam dėl 
finansinių garantijų priemonių.

4. Inovacijos. Eurochambres siekia 
įtraukti rūmus į inovacijų vadybos proce-
sus. Diskusijoje pateikta pavyzdžių iš mūsų 
praktikos Lietuvoje, kai rūmų partnerystė 
yra ignoruojama ir atmetama, kai inovaci-
jų vadyba yra sutelkiama tik Vyriausybės 
kontroliuojamų agentūrų rankose.

Eurochambres pozicija vienareikš-
miška: Enterprise Europe Network tinklą 
turėtų valdyti rūmai, kurie betarpiškai 
jungia verslą regionuose. Tam tikslui bū-
tina įsteigti EEN pakomitetį prie Euro-
chambres. Kaip tik dabar yra projektuo-
jama nauja EEN finansinė ir turinio pers-
pektyva. Planuojama, kad EEN paslaugos 
bus nukreiptos į technologijų pernešimo 
prioritetus. 

Pasak V. Šileikio, Kauno PPA rūmų 
atvejis kaip tik dera su šiuo prioritetu, 
nes veikiame per „Technopolį“, kuriamus 
mokslo, studijų ir verslo slėnius. Tikimasi, 
kad naujasis EEN šaukimas bus paskelb-
tas jau gruodžio mėnesį.

Buvo malonu iš A. Abruzzini išgirsti, 
kad būsimame Eurochambres kongrese 
bus skiriamas išskirtinis dėmesys Euro-
chambres šalių rūmų tinklo efektyves-
niam panaudojimui informacijos, gero-
sios patirties, projektinių idėjų mainams 
panaudojant internetinę komunikacijos 
platformą. „Tai yra reakcija į mūsų rūmų 
dar šį pavasarį perduotą pasiūlymą“, – pa-
brėžė Kauno PPA rūmų generalinis direk-
torius V. Šileikis.

RŽ inf.

Rūmų klubas „Verslas 
Kaunui“ laukia naujų idėjų 

Klubo narių dėka gėlėmis papuoštas Savanorių prospektas
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Rugpjūčio 30 d. Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmuose lankėsi Kinijos 
Liaudies Respublikos ambasados Ekono-
mikos ir prekybos biuro pirmasis sekreto-
rius Huo Zhenghong ir antrasis sekretorius 
Meng Lingchun. Vizito tikslas – atlikti 
ekonominių ir investicijų galimybių tyri-
mus siekiant sustiprinti ekonominį bendra-
darbiavimą tarp Lietuvos ir  Kinijos.

Susitikime su Kinijos Liaudies Res-
publikos ambasados atstovais dalyvavo 
Kauno PPA rūmų generalinis direktorius 
dr. Vytautas Šileikis, Tarptautinių ryšių 
skyriaus vadovė Rita Baidokaitė bei rūmų 
kancleris Andrius Verbyla. 

Susitikimo metu svečiai supažindinti 
su rūmų veikla bei vykdomais projektais, 
pristatyti 2011-2012 m. Kaune įgyvendin-

Susitikimas su Kinijos atstovais
ti didžiausi užsienio investiciniai projek-
tai, strateginiai Kauno regiono pramonės 
sektoriai, verslo aplinka bei svarbiausi 
pasiekimai ekonomikos srityje.  

„Kaunas turi stiprų pagrindą ekono-
mikos plėtrai, mokslas ir technologijos 
yra jūsų regiono išskirtiniai privalumai”, – 
sakė Kinijos Liaudies Respublikos amba-
sados Ekonomikos ir prekybos biuro pir-
masis sekretorius H. Zhenghong.

Generalinis direktorius V. Šileikis pa-
žymėjo, kad pastaruoju metu verslo plėtros 
galimybes Kinijoje išbando vis daugiau 
Lietuvos įmonių, o kūrybinio ir inovaty-
vaus potencialo plėtojimas yra pagrindinis 
uždavinys ne tik Kauno regione, bet ir tarp 
Lietuvos ir Kinijos verslo atstovų.

Kartu su svečiais aptarti bendri ateities 

Vizito tikslas – atlikti ekonominių ir investicijų galimybių tyrimus

projektai bei bendradarbiavimo galimybės.
Lietuva yra didžiausia Kinijos pre-

kybos partnerė Baltijos šalių regione, o 
Kinija yra  didžiausia Lietuvos prekybos 

partnerė Azijoje. Kinija pernai užėmė 41 
vietą pagal tiesioginių užsienio investicijų 
dydį Lietuvoje.

RŽ inf.

2013 m. rugsėjo 4 d. sukako lygiai 
metai, kai buvo oficialiai atidaryta  
Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų Jonavos atstovybė. Kas gi pasi-
keitė per šiuos metus, pasakoja atsto-
vybės vadovas Alfonsas Meškauskas.

Svarbiausia – skatinti bendruome-
niškumą

2012 m. kovą, kuomet savo vadovauja-
moje įmonėje UAB „Baldai jums“ skyrėme 
kabinetą Jonavos atstovybės veiklai pradė-
ti, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rū-
muose buvo 7 įmonės iš Jonavos. Per 2012 
m. Jonavos atstovybė pasipildė 11 naujų 
narių, šiemet priimtos dar 9 bendrovės. 
Beveik visos jos yra smulkios bei vidutinės 
įmonės, mažiausiose yra vos pora dirban-
čiųjų, didesnėse – ir apie porą šimtų.

Nemanykim, jog rūmų tikslas – vien 
ieškoti naujų narių. Svarbiausia – skatinti 
bendruomeniškumą, stiprinti verslo pozi-
cijas Jonavos rajone, sukurti tokią verslo 
savivaldos organizaciją, kuri būtų vertina-
ma bei atsižvelgiama į jos nuomonę ne tik 
rajoniniu, bet ir respublikiniu lygiu. Norė-
tųsi, kad po rūmų vėliava susibūrę vers-
lininkai ne tik patys sulauktų paramos, 
užmegztų naudingų kontaktų, bet gerąja 
patirtimi bei idėjomis galėtų dalintis su 
kitomis įmonėmis, turėtų galimybių pri-
statyti savo prekes ar paslaugas. 

Bene svarbiausias Jonavos atstovy-
bės žingsnis – 2013 m. gegužės mėnesį  
pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su 
Jonavos rajono savivaldybe. Kauno PPA 
rūmai įsipareigojo bendradarbiauti geri-
nant verslo aplinką, pritraukiant investici-
jas į verslą Jonavos rajono savivaldybėje, 
bendradarbiauti plėtojant verslą skatinan-
čias paslaugas, įgyvendinant smulkaus 
bei vidutinio verslo plėtros programas, 
siūlyti  įtraukti  bendradarbiaujančių  ša-
lių  atstovus į savivaldybei ir jos įmonėms 
atstovaujančių delegacijų sudėtį, dalin-
tis informacija. Savivaldybė savo ruožtu 
įsipareigojo skleisti informaciją apie KP-
PAR Jonavos atstovybę, kviesti rūmų at-
stovus sprendžiant abiem šalims aktualius 
klausimus, bendradarbiauti organizuojant 
bendrus renginius, konferencijas, verslo 

Pirmieji metai Jonavos 
atstovybėje: sustiprėjusi 
verslo bendruomenė

forumus, seminarus, kvalifikacijos kėlimo 
kursus ir kitus renginius, informuoti apie 
Savivaldybės tarybos komitetų, kai svars-
tomi ekonominės plėtros ir verslo klau-
simai, posėdžių darbotvarkes ir kviesti 
bendradarbiaujančių šalių atsakingus as-
menis dalyvauti posėdžiuose, įgyvendinti 
priemones, skatinančias naujų darbo vietų 
kūrimą, bendradarbiauti kuriant ir plėto-
jant palankias sąlygas verslui. 

Jei tik bus vykdomi abipusiai įsipa-
reigojimai, atstumas tarp verslo ir rajono 
vykdomosios valdžios turėtų stipriai su-
mažėti. O kad sutarties žodžiai neliktų tik 
žodžiais, verslininkai iškart po sutarties 
pasirašymo buvo pakviesti diskusijai prie 
apskritojo stalo su savivaldybės vadovais 
ir administracijos darbuotojais. 

Verslo pamokos ir nominacijos
Dar viena, ne mažiau svarbi Jona-

vos atstovybės idėja, virtusi realybe – tai 
rūmų bendradarbiavimas su Jonavos rajo-
no švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, 
per jį užmegzti kontaktai su rajono moky-
klomis bei pradėtos vesti verslo pamokos. 
Jas jau vedė UAB „Achema“ generalinis  
direktorius V. Vareika, UAB „Binčis“  
įkūrėjai J. ir E. Peleckiai, IĮ „Technoera“ 
savininkas E. Mickevičius, UAB „Solo-
servis“ direktorius A.Rutkauskas, UAB 
„Atgaiva Tau“ direktoriaus pavaduotoja 
rinkodarai A. Vičiulienė. Sulaukiama vis 
naujų mokyklų prašymų, iki šiol bendra-
darbiauta su Lietavos pagrindinės mo-
kykla, Jonavos Senamiesčio gimnazija, 
Barupės pagrindine mokykla,  moksleivių 
ekskursijos įmonėse  taip pat laukiamos. 
Dėl šios iniciatyvos sulaukta padėkų, pa-
tenkinti ne tik mokytojai, bet ir mokiniai.

Per vienerius gyvavimo metus įvyko du 
Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų 
Jonavos atstovybės  tarybos posėdžiai. Pir-
majame svarstėme Jonavos rajono biudže-
to projektą, pristatėme atstovybės veiklos 
planą, aptarėme, ką norime veikti. 

Antrajame posėdyje, įvykusiame birže-
lio mėnesį, buvo išrinkta KPPAR Jonavos 
atstovybės taryba, įsteigtos nominacijos 
pasižymėjusiems verslininkams. Į tarybą 
išrinkti asmenys bei priskirtos jų kuruoja-

mos veiklos sritys: tarybos darbo koordi-
navimas, reprezentavimas, atstovavimas – 
A. Meškauskas; darbas savivaldybės darbo 
grupėse, rengiant verslo organizacijoms 
svarbius sprendimus – E. Mickevičius bei 
J. Peleckienė; ryšiai su žiniasklaida bei 
darbdavių asociacija – E. Gedvila; atstovy-
bės ambasadorius, naujų narių įtraukimas 
į rūmų veiklą – V. Kudokas; programos 
narys-nariui koordinavimas – AB „Ache-
ma“ gamybos direktorius R. Miliauskas; 
atstovavimas Trišalėje taryboje ir darbas 
su profsąjunginėmis organizacijomis – 
E. Mulokas. Kiekvienas rūmų ir tarybos 
narys pagal pageidavimą gali padėti ku-
ruoti ne tik jam priskirtą sritį. 

Nutarta įsteigti  keturias rūmų no-
minacijas: 1. Aktyviausias Jonavos at-
stovybės narys (asmeniui) – sprendžia 
susirinkimas; 2. Metų inovacijų šauklys – 
sprendžia taryba;  3. Metų bitė – sprendžia 
taryba; 4. Metų kultūros bei sporto rėmė-
jas – sprendžia taryba.

Surengėme verslininkų internetinę 
apklausą, o gavę atsakymus pateikėme 
pasiūlymus dėl smulkiojo verslo rėmimo 
nuostatų. Dėl netikėtai valdžios „numes-
to“ papildomo mokesčio už elektros ener-
giją (patikimumo kategorijos dedamosios) 
oficialiu raštu  kreipėmės į LR Seimo narį, 
susisiekimo ministrą Rimantą Sinkevičių. 
Ir nors gautas atsakymas gerom žiniom ne-
nudžiugino, rankų vis dar nenuleidžiam.

Gavę vieno Jonavos verslininko, sta-
tybinės įmonės direktoriaus žodinį pagal-
bos prašymą dėl diskriminacinių nuostatų 
taikymo Jonavos rajono savivaldybės vie-
šuosiuose pirkimuose, kreipėmės tiek į jo-
naviečių išrinktą Seimo narį, tiek į rajono 
savivaldybės administracijos direktorių ir 
rajono merą. Paaiškėjo, kad dėl susida-
riusios situacijos nėra kalta vien valdžia. 
Tokie yra šiuo metu galiojantys įstatymai. 
Tad situacija nepasikeitė, o mes kaip rūmų 
atstovybė atlikome tarpininko vaidmenį, 
išklausę abiejų pusių.

Jonavos atstovybėje per metus su-
rengta nemažai seminarų verslui aktualio-
mis temomis, vyko nemokamų konsulta-
cijų dienos ir kt.

Ambicingi planai
Veiklos tikrai netrūksta. Šiandien tu-

rime 26 rūmų narius iš Jonavos. Tad įsto-
jus dar 4 įmonėms, atstovybė galės tapti 
filialu, o tai  reikštų dar didesnį paslaugų 
prieinamumą Jonavos įmonėms. Tuomet 
jau ir Jonavoje galėsime vykdyti valsty-
bės deleguotas funkcijas – išduoti prekių 
kilmės sertifikatus, „force majeure“ pažy-
mas, tvirtinti užsienio prekyboje naudoja-
mų dokumentų autentiškumą.

Turime ir kitų ambicingų planų – kuo 
glaudžiau bendradarbiauti su VšĮ„Versli 
Lietuva“, dalyvauti įvairiose iniciatyvose 
bei tarptautiniuose projektuose. Jau pajudėję 
Jonavos Buhalterių ir personalo specialistų 
klubo steigimo reikalai, planuojama rūmų 
klubą surengti vienoje iš Jonavos įmonių. 
Kaip socialiniai partneriai galime dalyvauti 
savivaldybės tarybos posėdžiuose, kuriuose 
svarstomi aktualūs verslui klausimai, palai-
kome glaudžius ryšius su Jonavos turizmo 
ir verslo informacijos centru, Jonavos pro-
fesinių sąjungų susivienijimu.

O minėdami metų sukaktį, norėtume 
pakviesti bendruomeniškas, socialiai atsa-
kingas, norinčias ne tik imti, bet ir duoti, 
Jonavos įmones tapti Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų nariais. Jei ieš-
kote verslo partnerių, naujų galimybių, 
norite nuolat tobulinti darbuotojų kvalifi-
kaciją, tapti valdžios socialiniu-ekonomi-
niu partneriu, dalyvauti verslo bendruo-
menės šventėse, maloniai kviečiame tapti 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
Jonavos atstovybės nariu.

Šiuo metu rūmų nariai yra šios verslo 
įmonės: UAB „Achema“, UAB „Joneda“, 
UAB „Beržų kompleksas“, UAB „Solo-
servis“, UAB „Irona“, UAB „Atgaiva tau“, 
UAB „Jonavos vandenys“, UAB „Jonavos 
autobusai“, AB „Jonavos šilumos tinklai“, 
UAB „Transachema“, UAB „Jonavos 
paslaugos“, UAB „Deluxe ir Ko“, ŽŪB 
„Panoterių ūkis“, UAB „Vera Bonus“, IĮ 
„Technoera“, UAB „Lono mažmena“, UAB 
„Iremas“, UAB „Binčis“, UAB „Verslo vi-
zijos“, UAB „Ekovalitas“, UAB „Valditas“, 
UAB „Jonmedija“, UAB „Gudžionys“, 
UAB „Du-čia“, UAB „Agrochema“. 

Parengė Dalia Sinkevičienė, Kau-
no PPA rūmų Jonavos atstovybės na-
rystės koordinatorė

Kauno PPA rūmų Jonavos atstovybės vadovas 
Alfonsas Meškauskas
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Marijampolės regionas, pateikęs pro-
fesionalią verslumo strategiją, gavo sertifi-
katą Europos Sąjungos Regionų komiteto 
organizuotame 2014 m. verslaus Europos 
regiono konkurse.

Šis, kasmet organizuojamas, konkur-
sas padeda sužinoti apie išskirtinę verslu-
mo viziją turinčius Europos Sąjungos re-
gionus ir juos apdovanoja. Marijampolės 
regionas yra pirmasis iš Lietuvos regionų, 
gavęs apdovanojimą verslaus Europos re-
giono konkurse.

„Tai mums visiems yra labai svarbu. 
Apdovanojimas – puiki galimybė formuo-
ti pozityvų regiono ir verslo sektoriaus 
įvaizdį, kur žmonių verslumas yra dorybė, 
siektinas pavyzdys“, – sako Kauno preky-
bos, pramonės ir amatų rūmų Marijampo-
lės filialo direktorius Andrius Jasinskis.  

Jo teigimu, visiems aišku, kad ši no-
minacija nesuteikė naujų įgūdžių, kompe-
tencijų, nepastatė naujo fabriko, bet nea-
bejotinai pakėlė čia gyvenančiųjų saviver-
tę, norą labiau stengtis. „Juk smagu, kai 
mus pripažįsta ir įvertina kiti. Mums –  tai 
puiki galimybė, kurią privalome išnaudo-
ti ne tik regiono marketingo, bet ir naujų 
investicijų pritraukimo tikslais“, – kalbėjo 
A. Jasinskis. 

Paraiškas vertino Europos Regionų 
komiteto komisija, sudaryta iš verslo ir re-
gioninės politikos sričių ekspertų. 2014 m. 
verslaus Europos regiono nominaciją gavo 
Flandrijos (Belgija), Marche (Italija) ir 
Noord-Brabant (Olandija) regionai. Dar 

Rugpjūčio 21 d. Marijampolėje lan-
kėsi Afganistano, Pakistano, Kirgizijos ir 
Tadžikistano žemės ūkio ir veterinarijos 
tarnybų atstovai. Šios šalys priskiriamos 
didžiausios rizikos augalinio maisto im-
portuotojų į Europos Sąjungą (ES) gru-
pei, todėl vizito Lietuvoje metu siekiama 
sustiprinti šių šalių specialistų gebėjimus 
kokybiškai vykdyti negyvūninio maisto 
ir pašarų kontrolę, ypač akcentuojant eks-
portuojamos arba numatomos eksportuoti 
į užsienio rinkas, taip pat į ES rinką, pro-
dukcijos kontrolę. 

Marijampolės regiono potencialas įvertintas Europos lygiu
keturi regionai: Marijampolė (Lietuva), 
Limousin (Prancūzija), Valonija (Belgija) 
ir Gran Canaria (Ispanija) gavo garbės ap-
dovanojimus ir sertifikatus, patvirtinančius 
regionų galimybes verslumo srityje. Iš viso 
konkurse dalyvavo 16 Europos regionų. 

Marijampolės regione kartu su plė-
tojamomis tradicinėmis verslo šakomis 
įgyvendinamos naujos socialinio verslu-
mo iniciatyvos – regiono verslo įmonės 
skatina jaunimo užimtumą, įgyvendina 
projektus, kurių tikslas ugdyti jaunimo 
verslumą. Todėl verslaus regiono strate-
gijoje dėmesys skirtas ne tik tradiciniam 
verslumui – gamybos ir paslaugų plėtrai, 
bet ir socialiniam verslumui, įtraukiant 
jaunimą, vietos veiklos grupes. Tokiai 
plėtros strategijai Marijampolės regione 
tinkamos sąlygos, nes tai mobilus, terito-
rine prasme koncentruotas regionas. 

„Manau, kad yra puikios sąlygos 
stiprinti Marijampolės, kaip verslaus re-
giono įvaizdį: planuojama kurti laisvąją 
ekonominę zoną, tiesti geležinkelio vė-
žes. Svarbiausia, kad vietos verslininkai 
yra ambicingi, turi minčių ir naujų plėtros 
planų“, – mintimis dalijosi A. Jasinskis. Jo 
nuomone, skirstant 2014-2020 m. ES lėšas 
išskirtinis dėmesys turėtų būti kreipiamas 
verslo sektoriui. Pasak A.Jasinskio, turėtų 
būti remiamas naujų verslų, inovatyvių 
produktų ir paslaugų kūrimas, investicijos 
į mokymus ir technologijas, naujų rinkų ir 
eksporto plėtra, išvykusių žmonių į gimtą-
jį kraštą pritraukimas, jaunimo profesinis 

orientavimas ir praktikos. Trumpai tariant, 
turėtų būti didinamas šio krašto verslo 
įmonių konkurencingumas per asocijuo-
tas verslą vienijančias organizacijas.

Europos Regionų komiteto ekspertai 
palankiai įvertino Marijampolės regiono 
verslumo strategiją, kurios vienas svar-
biausių tikslų – tradicinių verslo sektorių 
gamybinių pajėgumų stiprinimas. „Tokiu 
būdu artimiausiu laikotarpiu gamybines 
apimtis planuojama išplėsti ir naujas dar-
bo vietas kurti maisto pramonės įmonėse. 
Kitas ne mažiau svarbus aspektas – in-
vesticijos į sąlygų verslo plėtrai gerinimą. 
Vienas svarbiausių regiono uždavinių – 
sukurta ir funkcionuojanti infrastruktūra, 
sudaranti palankias sąlygas naujų įmonių 
steigimui ar veiklą vystančių įmonių plė-
trai pramoninėse zonose. Į Marijampolėje 
esančią laisvąją ekonominę zoną pla-
nuojama investuoti 7 mln. eurų. Siekiant 
pagerinti verslo sąlygas regione, planuo-
jama investuoti į kelių ir geležinkelių inf-
rastruktūrą“ – apie artimiausius žingsnius 
regione kalbėjo Kauno prekybos pramo-
nės ir amatų rūmų Marijampolės filialo 
direktorius A. Jasinskis.  

Marijampolės regiono strategijoje di-
delis dėmesys taip pat skirtas socialinės 
atsakomybės ir socialinio verslumo skati-
nimui. Marijampolės regione jau įgyven-
dinamos inovatyvios socialinės atsako-
mybės ir verslumo mokymo projektai. 

„Socialinis verslumas – pakankamai 
nauja sąvoka. Nėra visuotinio supratimo 

ir palaikymo, tarkime, kad jaunimo orga-
nizacijos, kuriose buriasi ir kažką veikia 
jaunimas, teikia visuomenei naudingą 
paslaugą – kokybišką jaunimo užimtu-
mą“, – apgailestavo direktorius. Pasak 
jo, šiuo metu visas dėmesys kreipiamas į 
biudžetines organizacijas, kurių veikla fi-
nansuojama mokesčių mokėtojų pinigais, 
bet dažnai rezultatai nėra progresyvūs. 
„Turime nuolat ieškoti naujovių ir remti 
tuos, kurie kuria idėjas, įvykius, vysto ir 
kuria visuomenei naudingus produktus. 
Turime skatinti, kad organizacijos pačios 
save išsilaikytų per sukuriamą naudą“, – 
tikino A. Jasinskis.

Paskutinis, bet ne mažiau svarbus 
regiono verslumo strategijos tikslas yra 
partnerystės tarp mokslo, verslo ir viešojo 
sektoriaus stiprinimas. Svarbiausias sie-
kiamas partnerystės tarp mokslo, verslo 
ir viešojo sektoriaus rezultatas – regione 
rengiami specialistai, atitinkantys regiono 
verslo įmonių poreikius. 

Pirmą kartą tokio pobūdžio konkurse 
dalyvavusio Marijampolės regiono teigia-
mas įvertinimas ir gautas sertifikatas liu-
dija Marijampolės regiono verslo įmonių 
potencialą ir jų sėkmingą veiklą bei yra 
paskata regiono viešosioms institucijoms 
skatinti verslumą regione bei regiono 
švietimo institucijoms bendradarbiauti 
su verslo įmonėmis rengiant specialistus 
ir keliant darbuotojų kvalifikaciją ir toli-
mesnėje ateityje. 

RŽ inf.

Specialistai iš Vidurinės 
Azijos lankėsi Marijampolės 
bendrovėse

Svečiai su rūmų Marijampolės filialo darbuotojais

Specialistai, lankydamiesi Marijam-
polės įmonėse „Marijampolės pašarai“ ir 
„Arvi cukrus“, susitiko su Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų Marijampolės fi-
lialo atstovais. Svečiai aktyviai domėjosi 
regiono verslo, demografine situacija, eks-
porto ir importo galimybėmis. Jiems įspūdį 
paliko ne tik modernios šiuolaikiškos įmo-
nės, jų kokybės vadyba, bet ir miesto vaiz-
dai, kuriuos jie įamžino nuotraukose. 

Pasisvečiavę Marijampolėje, Viduri-
nės Azijos specialistai išvyko susipažinti 
su AB „Kauno grūdai“, vėliau – su Kauno 

valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, 
Medininkų pasienio postu. 

Vystomojo bendradarbiavimo ir pa-
ramos demokratijai programos projektą 

įgyvendina VšĮ Baltijos agroverslo ins-
titutas, projektą finansuoja LR Užsienio 
reikalų ministerija. 

RŽ inf.

Kviečiame dalyvauti tradicinėje, jau trečiojoje Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų akcijoje „Pasodinkime ąžuolą“. Pirmieji 20 medžių Kalniečių parke buvo paso-
dinti prieš dvejus metus, minint rūmų atkūrimo 20-metį. Pernai verslo bendruomenės 
kuriamas ąžuolynas prasiplėtė dar 15 raudonlapių medžių.

Kaip ir anksčiau, pasodinti savo ąžuolą ypatingai kviečiame įmones, kurios šiemet 
mini savo veiklos jubiliejines sukaktis. Tuo įprasminsite šią datą, tai bus Jūsų kolektyvo 
dovana miestui, rūmų tradicijos tęsinys.

Taip pat kviečiame kitų įmonių, rūmų klubų atstovus dalyvauti tęsiant bendruome-
nės tradiciją.

Ąžuolai bus sodinami spalio 1 d., antradienį, 14 val. Kalniečių parke (įėjimas į 
parką iš S. Žukausko gatvės).

Sodinti medžius padės nuolatiniai talkininkai – Dubravos eksperimentinės moko-
mosios miškų urėdijos specialistai. Dalyviai bus vaišinami kareiviška koše.

Norinčius dalyvauti prašome registruotis el. paštu agne.jaraite@chamber.lt arba tel. 
(37) 20 34 83.

Vėl kviečiame sodinti ąžuolus
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Saulius Kromalcas,
Lietuvos inovacijų centro ekspertas

Kas nutiktų, jei „Mc Donalds” ar 
„Apple“ šiandien nebūtų apsaugoję savo 
prekinių ženklų, maisto ruošimo ar ino-
vacinių technologinių sprendimų? Ar jie 
išliktų tokie paklausūs, jei kiekvienas no-
rintis galėtų ženklinti savo produkciją ar 
tiražuoti jau sukurtus dalykus? 

Iš pirmo žvilgsnio ne pirmaeiliai da-
lykai sulaukia vis didesnio visuomenės ir 
žiniasklaidos dėmesio. Didžiųjų pasaulio 
kompanijų patentų karai jau senokai ima 
dominuoti ne tik Lietuvos naujienų por-
taluose. Koncernai vienas kitą seniai „ap-
daliję“ tiek grasinimais, tiek milijardiniais 
ieškiniais dėl  neteisėtos intelektinės nuo-
savybės naudojimo. Tokio tipo verslo gin-
klai stambių kompanijų vadovų rankose 
prilygsta sunkiajai ginkluotei, juo labiau, 
kad pastaroji yra specialistų rankose.

Pridėtinė vertė kompanijai (kom-
panijos vertei)

Nemaža dalis smulkaus ir vidutinio 
verslo atstovų, kurių, 2013 m. Statistikos 
departamento duomenimis, Lietuvoje yra 
kiek daugiau nei 65000, kelia klausimą – 
ar tikrai to reikia? Viena vertus, tai tikrai 
reikalauja nemažų kaštų, kita vertus, pas-
tarųjų pagrindimas gana miglotas. Patentų 
sistemos paskirtis – skatinti informacijos 
skleidimą visuomenei, atlyginant išradė-
jams už jų pastangas. Tokiu būdu visuo-
meniškai  saugomos išradėjo teisės, o iš-
radėjas atskleidžia išradimo smulkmenas. 
Mainais už išradimo paskelbimą patento 
įstatymas suteikia išradėjui riboto laiko-
tarpio monopolį naudotis išradimu. Tuo 
metu patento savininkas turi išskirtinę tei-

Ar patentai ras vietą Lietuvos verslo 
ginkluotės arsenale?

sę (šiuo metu 20 metų) į išradimą. Ribotas 
patento saugojimo laikotarpis tenkina vi-
suomenės interesus ir skatina kuo greičiau 
realizuoti naujus išradimus. 

Kaip rodo statistika, didėja skaičius 
įmonių, kurios turi ilgalaikes strategi-
jas, tikslus bei vizijas užimti pasirinktas 
rinkos dalis. Jau seniai suprantama, kad 
Lietuvos vidaus rinka nėra tokia patraukli 
ir daug prasmingiau žvalgytis į ES rinką, 
kuri generuoja 500 milijonų potencialių 
vartotojų. Tačiau čia dominuoja „aukštes-
nis žaidimo lygis“, į kuri vis sėkmingiau 
įsilieja Lietuvos įmonės. 

Norint turėti įtaką Europos rinkoje, 
vidutinio dydžio kompanijoms reikėtų 
turėti strateginį investuotoją. Patentuotų 
gaminių turinčioms kompanijoms daug 
lengviau pritraukti investicijų. Jei kompa-
nijos planuose numatyta pritraukti strate-
ginį investuotoją ar tiesiog kompaniją par-
duoti, disponuojami patentai gali stipriai 
padidinti kompanijos vertę. Dažnai kom-
panijos, turinčios daug patentuotų techno-
logijų ar prekių ženklų, yra parduodamos 
daug brangiau nei panašaus dydžio ir pa-
rametrų konkurentai. Anot ,,Bloomberg” 
publikacijų, kompanija Google 2011 m. 
už 12,5 mlrd. JAV dolerių pirkdama išma-
niųjų telefonų gamintoją ,,Motorola Mo-
bility Holdings” taikėsi ne tik į bendrovės 
produktus, tačiau ir į patentus.

Valstybės parama verslui
Įgyvendinant Ūkio ministerijos Ūkio 

plėtros ir konkurencingumo didinimo pro-
gramą šiuo metu teikiama parama išradi-
mams ir pramoniniam dizainui apsaugoti. 
Pasak Ūkio ministerijos viceministro Ma-
riaus Skarupsko, „Lietuvai būtina skatinti 
verslą rūpintis intelektinės nuosavybės ap-

sauga, tai lemia mūsų šalies inovatyvumo 
rodiklio augimą, kuris praėjusiais metais 
siekė daugiau nei 5 proc. ir buvo antras 
Europos Sąjungoje (ES). Tęsiant tradiciją, 
suteikiamos palankios sąlygos gauti finan-
savimą išradimų patentavimui ir dizaino 
registravimui. Bus padengiama net iki 95 
proc. projekto tinkamų išlaidų. Numatyta 
skirti paramos suma siekia 830 tūkst. litų”. 

Mokslo, inovacijų ir technologi-
jų agentūra (MITA) paskelbė konkursą 
pramoninės nuosavybės teisių apsaugos 
projektams finansuoti, pagal kurį galima 
kreiptis paramos išradimams ir pramo-
niniam dizainui apsaugoti. Pagal MITA 
paskelbtą kvietimą gali būti apmokėtos 
tiek Europos patento arba patento, išduoto 
tarptautinės patento paraiškos pagrindu, 
gavimo išlaidos, tiek išlaidos, susijusios 
su Bendrijos dizaino arba tarptautinės di-
zaino registracijos liudijimo gavimu. Ga-
limi pareiškėjai – įmonės, mokslo ir studi-
jų institucijos. Tinkamomis išlaidomis yra 
pripažįstamos tokios išlaidos, kurios buvo 
patirtos ne anksčiau kaip 2011 m.

Lietuvos atvejis (statistika)
Europos patentų biuro metinis pra-

nešimas skelbia, kad 2012 m. Lietuva 
užregistravo 5 patentus ir atsidūrė tarp 
mažiausiai patentų gavusių Europos šalių. 
Mažiau patentų už Lietuvą suteikta tik 
Serbijai, Rumunijai, Albanijai,  Makedo-
nijai ir San Marinui. Lietuvos gyventojai 
iš viso buvo užpildę 41 paraišką patentui 
gauti. Palyginti su 2011 m., skaičius padi-
dėjo 28,5 %. Pagal paraiškų skaičių Lietu-
va užima 30 vietą iš 38 valstybių. 

Per 2012 m. LR Valstybinis patentų 
gavo 4629 paraiškas pramoninės nuo-
savybės objektams registruoti. 2012 m. 

patentų paraiškų skaičius, palyginti su 
2011 m., išaugo 14,8 proc.

Patentų biuro atstovai pastebi, jog per 
pastaruosius trejus metus pastoviai didėjo 
mokslo ir studijų institucijų paduodamų 
paraiškų skaičius. 2010 m. šis skaičius su-
darė 16 proc. nuo visų paduotų nacionali-
nių patentų paraiškų skaičiaus, 2011 m. – 
22 proc., 2012 m. – 25 proc. 

2012 m. LR Valstybinis patentų biu-
ras išdavė 92 nacionalinius patentus ir pa-
tvirtino 1176 Europos patentų galiojimą. 
Bendras Lietuvoje galiojančių Lietuvos 
Respublikos patentų skaičius sudaro 599, 
o galiojančių Europos patentų skaičius jau 
pasiekė 6076.

Iš viso per 2012 m. buvo įregistruoti 
4952 pramoninės nuosavybės objektai. 
Padidėjęs Lietuvos Respublikos pareiš-
kėjų aktyvumas atsiskleidžia ir paduodant 
bei registruojant prekinių ženklų paraiš-
kas. 2012 m. Lietuvos Respublikos pareiš-
kėjų paduotų nacionalinių prekinių ženklų 
paraiškų skaičius sumažėjo 0,8 proc., o 
registracijų skaičius išaugo 9 proc. 

Ar verslas tai išnaudos?
Mažoms valstybėms, nedisponuojan-

čioms gamtiniais ištekliais, tikriausiai vie-
nas geriausių kelių išskirtinumo link, savęs 
realizavimas yra mokslo ir technologijų 
nišoje. Tačiau technologijų pasaulyje svar-
biausia intelektinės nuosavybės apsauga 
įmanoma tik per išradimų patentavimą. 

Pabaigai pacituosiu I. Laurso viename 
iš seminarų vaizdžiai nupieštą situaciją: 
„XVIII a. pabaigoje JAV svarstyta uždary-
ti patentų biurus, esą viskas jau sugalvota 
ir nebeliko ką patentuoti, nors nebuvo nei 
kompiuterio, nei interneto, nei lėktuvo, 
nei erdvėlaivio...“. Klaidinga manyti, jog 
Lietuvoje nieko nesukuriama ir tik žinias-
klaidos dėka atrandame tokius deimantus, 
kaip pažangūs sprendimai lazerių pramo-
nėje, kurie jau seniai komercializuojami 
užsienyje. Juk išradimų ir prekių ženklų 
apsauga – tai visų pirma ne tik tiesioginė 
investicija į savo įmonę, tačiau ir dar vie-
na verslo ekipiruotės sudedamoji dalis.

2012/2013 m.m. Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmai organizavo as-
mens įgytų kompetencijų vertinimus 17-
oje Kauno ir Klaipėdos apskričių profesi-
nių mokyklų. Tam tikslui buvo įdarbinta 
340 vertintojų (darbdavių ir profesijos 
atstovų), sudarytos 234 vertinimo komi-
sijos.

Kauno PPA rūmai išrašė Kompeten-
cijų įvertinimo pažymėjimus 4851 asme-
niui, įgijusiam kvalifikaciją pagal pirminio 
profesinio mokymo formalias programas 
(4377 Kauno regiono ir 474 – Klaipėdos 
regiono mokiniams). Baigusiųjų skaičius 
kasmet didėja, o per pastaruosius trejus 
metus išaugo beveik penktadaliu.

Šiais mokslo metais didžiausią būrį 

Darbdavių ir profesijos 
atstovai įvertino beveik 
5000 absolventų

Baigusių ir įgijusių kvalifikaciją mokinių skaičiaus dinamika nuo 2000/2001 m.m. iki 2012/2013 m.m.

absolventų išleido šie profesinio rengimo 
centrai: Kauno paslaugų verslo darbuo-
tojų profesinio rengimo centras (1085),  
Marijampolės profesinio rengimo centras 
(669), Kauno socialinių paslaugų ir staty-
bos verslo darbuotojų profesinio rengimo 
centras (462), Kauno maisto pramonės ir 
prekybos mokymo centras (313). Mažiau-
siai mokinių baigė Kaišiadorių technolo-
gijų ir verslo (91), Raseinių technologijos 
ir verslo (104), Vilkijos žemės ūkio (107) 
mokyklose. „Nubyrėjusiųjų“ vidurkis su-
daro 10,8 proc. Didžiausias vertinime neda-
lyvavusių asmenų nubyrėjimas (16,9 proc.) 
buvo Jonavos politechnikos mokykloje.  

Palyginti su pernai, šiais mokslo me-
tais buvo dvigubai daugiau asmenų (31) 

įsivertino savo kompetencijas, įgytas dar-
bo ir savišvietos būdu.

Bendras 17-os profesinių mokyklų 
asmenų žinių ir gebėjimų įvertinimo vi-
durkis (su specialiais skyriais) yra 8,1 
balo. Aukščiausias pažymių vidurkis – 8,7 

balo – pasiektas Šilutės žemės ūkio mo-
kykloje. Žemiausiais balais (7,7) tenki-
nosi Kėdainių ir Marijampolės profesinio 
rengimo centrų absolventai. 

RŽ inf.
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Kita bendrovės veiklos sritis – admi-
nistracinių ir komercinių patalpų nuoma. 
Pramonės prospekte greta turimų  buvu-
sios „Snaigės“ pastatų projektuojamas ir 
naujas, keturių aukštų biurų ir parduotu-
vių kompleksas, kurio statybą planuojama 
pradėti ateinančiais metais. 

„Per 20 veiklos metų niekada nedir-
bome nuostolingai. Net per krizę nepaty-
rėme nuostolio, atsilaikėme prieš sukrėti-
mus rinkoje, partnerių bankrotus. Mūsų 
įmonėje praktiškai nėra darbuotojų kai-
tos. Yra žmonių, su kuriais dirbame nuo 
pat įkūrimo, kiti kolektyve – jau 10 ar 15 
metų. Jubiliejaus proga visiems jiems no-
riu nuoširdžiai padėkoti“, - sako įmonės 
įkūrėja ir direktorė Birutė Žilinskienė. 

B. Žilinskienė – buvusi ilgametė 
rūmų tarybos narė. Jos nuopelnai įvertinti 
rūmų apdovanojimu – „Padėkos ženklu“. 
Juo pagerbiami asmenys už ilgametį ir sė-
kmingą darbą, aktyvią veiklą rūmų siste-
moje, rūmų vardo garsinimą.

Sėkmės dešimtmečiai

Rugpjūčio mėnesį UAB „Eoltas“ įžengė į trečią sėkmingos veiklos dešimtmetį. Ta 
proga poilsio ir pramogų parke „TonyResort“ Anupriškėse, prie Trakų, įvyko didžiulė 
kolektyvo šventė. Joje dalyvavo Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas, bendrovės dar-
buotojai, partneriai, tiekėjai, kiti svečiai. 

Verslo bendruomenės vardu UAB „Eoltas“ generalinį direktorių, rūmų tarybos narį 
Tomą Alvydą Skėrį pasveikino KPPAR prezidentas Benjaminas Žemaitis ir generalinis 
direktorius Vytautas Šileikis.

Seimo pirmininkas V. Gedvilas įteikė padėkas T. A. Skėriui ir ilgamečiams bendro-
vės darbuotojams. Ypatingai šiltai už nuolatinę paramą ir skiriamą labdarą bendrovei 
padėkojo televizijos laidų „Bėdų turgus“ vedėja Edita Mildažytė.

Didmeninės ir mažmeninės prekybos autodetalėmis kompanija įsteigta 1993 m. Ji – 
daugiau kaip 70 autodalių gamintojų įgaliotieji atstovai Lietuvoje ir Baltijos valstybėse. 
Bendrovės prekybos centrai veikia visuose pagrindiniuose šalies miestuose, automobilių 
servisai įsikūrę Klaipėdoje, Rokiškyje, Marijampolėje ir kitur. Europos prospekte dirba 
jau trečiasis bendrovės prekybos centras Kaune ir keturioliktasis visoje Lietuvoje.

2006 m. Kaune buvo įkurtas didžiausias Lietuvoje UAB „Eoltas“ autopaslaugų 
centras „Viskas automobiliui“. 

RŽ inf.

„Eolto“ 20-mečio šventėje – 
garbingi svečiai ir padėkos

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų bendruomenė skatina ir ieško būdų sti-
printi tarpusavio bendradarbiavimą, formuoti solidarumu grįstus santykius, teikti neat-
lygintiną naudą kitiems rūmų nariams. Nemokamos konsultacijos – viena iš solidarumo 
programos sudėtinių dalių.

Šiuo metu nariams gali būti suteiktos nemokamos konsultacijos įvairiais veiklos 
klausimais: darbuotojų saugos ir sveikatos (UAB „SDG“), teisės (advokatų kontora 
„Magnusson“), finansų valdymo (UAB „MVP sprendimai“), audito, apskaitos ir mo-
kesčių (UAB „BDO auditas ir apskaita“). Nuo šiol nemokamą pagalbą kolegoms teiks 
ir UAB „Alvinta“, konsultuojanti aplinkosaugos temomis.

Konsultacijos vyksta rūmuose, iš anksto suderinus abipusiai tinkamą laiką. Išsa-
miau apie kiekvienos bendrovės galimybes konsultuoti tam tikroje srityje skaitykite 
svetainės skiltyje http://chamber.lt/LT/Pradzia/Paslaugos/Konsultacijos.

„Magnusson“ 
Veiklos sritys: ginčų sprendimas; baudžiamoji teisė; arbitražas; įmonių teisė; drau-

dimo teisė; mokesčių teisė; finansų teisė; intelektinė nuosavybė ir informacijos techno-
logijos; nekilnojamojo turto teisė; bankrotas ir restruktūrizavimas; darbo teisė.

Artimiausios konsultacijos planuojamos spalio 1 ir 15 d. ir lapkričio 5 ir 19 d.
Teisinės konsultacijos teikiamos Kauno PPA rūmuose (K. Donelaičio g. 8, Kaunas) 

tik užsiregistravusiems interesantams.
Registracija el. paštu andrius.verbyla@chamber.lt arba telefonu (8 37) 20 12 94. 

Anketa pateikiama rūmų svetainėje www.chamber.lt.

Nemokamos konsultacijos 

Kauno miesto savivaldybė ir rūmų narys bendrovė TEO pasirašė daugiau nei 2 mln. 
Lt vertės sutartį dėl 52 aukštos kokybės ir raiškos vaizdo kamerų įrengimo mieste.

„Prieš septynerius metus Kauno miesto savivaldybei viešose erdvėse įrengtus vaiz-
do stebėjimo kameras, nusikalstamumas sumažėjo net kelis kartus. Ši statistika – pui-
kiausias įrodymas, kaip aplinkos stebėjimas prisideda prie saugaus miesto kūrimo.“, – 
teigia Andrius Kupčinskas, Kauno miesto meras.

Pagal sutartį iki spalio pabaigos TEO kartu su partnere bendrove „Telekonta“ įrengs 
27 valdomas ir 25 stacionarias vaizdo kameras. Jos bus sujungtos ir valdomos iš vieno 
valdymo centro.

Stebėjimo sistema Kaune užtikrins kokybišką vaizdo įrašymą ir saugojimą trisde-
šimt dienų. Kameros veiks visą parą, jos galės suktis apie savo ašį ir filmuoti aplinkui, 
vaizdą bus galima priartinti iki dvidešimties kartų. Kameroms valdyti bus įrengtas cen-
trinis valdymo pultas Kauno miesto vyriausiajame policijos komisariate.

Vaizdo stebėjimo sistemas bendrovė TEO yra įrengusi Visagine (veikia 75 kame-
ros) ir Druskininkuose (34 kameros). Panašias sistemas bendrovė taip pat yra įdiegusi 
Šiauliuose, Kretingoje, Kelmėje, Kupiškyje, Kuršėnuose, Pakruojyje, Radviliškyje, Ra-
seiniuose, Švenčionyse, Anykščiuose ir kituose miestuose.

RŽ inf.

TEO Kaune įrengs 52 
stebėjimo kameras

Rūmų narys UAB „Aivita“ pradėjo 
savo veiklą 1993 m. – šį rugsėjį įmonė 
mini sėkmingos veiklos dvidešimtmetį. 
Bendrovė užsiima didmenine prekyba. 
Siūlomą asortimentą sudaro apie 11 000 
pavadinimų prekės, skirtos tiek profesi-
onaliam, tieik buitiniam vartojimui. Tai 
įrankiai, dažymo, elektros priemonės, pre-
kės automobiliams, sodo ir daržo įrankiai, 
kopėčios, keltuvai, grindjuostės ir kt. 

Pagrindiniai bendrovės partneriai ir 
tiekėjai yra kelios dešimtys užsienio ga-
mintojų iš Lenkijos, Slovakijos, Vokieti-
jos, Austrijos, Olandijos ir kitų šalių. Pre-
kės išvežiojamos bendrovės transportu po 
visą Lietuvą, o elektroninėje parduotuvėje 
gali apsipirkti ir pavieniai klientai.

UAB „Doletos langai“ rugsėjo 1-ąją 
sukako 10 metų. Tai dukterinė jau 21 
metus veikiančios, vienos didžiausių ir 
moderniausių langų gamintojų Lietuvoje 
UAB „Doleta“ įmonė. „Mes neparduo-
dame langų, mes parduodame gyvenimo 
būdą su langais“. „Mūsų kolektyvo tiks-
las – dirbti taip, kad ir po daugelio metų 
užsakovas džiaugtųsi mūsų gaminiu“, – 
tokį moto skelbia Prienų rajone įsikūrę 
langų gamintojų lyderiai.

Bendrovė, garsi Lietuvoje unikaliais 
konstrukciniais sprendimais, gaminių ko-
kybe, jau įsitvirtino ir europinės Rusijos 
dalyje, ES rinkose, Baltijos valstybėse. 
Daugiau nei du trečdaliai visų gaminių eks-
portuojama. Jiems keliaujant į Skandinavi-
ją, Kazachstaną, Vokietiją, JAV, Izraelį ir 
kitas šalis, garsinamas ir Lietuvos vardas.

Didžiausias dėmesys skiriamas ne 
kiekybei, o kokybei. Nesistengiama plėsti 
gamybos apimties, gaminant kuo daugiau 
serijinių langų. Didžiausia produkcijos 
dalis – unikalūs elitiniai gaminiai. Apie 
60 proc. gaminių yra ypatingai sudėtingos 
formos arba pasižymi įvairių konstrukcijų 
derinimu.

Daugiausiai produkcijos gamina-
ma biurams ir individualiems namams. 
Orientuojamasi į užsakovą, kuriam reikia 
itin geros kokybės ir patikimai funkci-
onuojančių, komfortą patalpose užtikri-
nančių ir neprieškaitingą estetinį vaizdą 
turinčių gaminių. Medžio apdirbimo tech-
nologijos leidžia sukurti įmantriausių for-
mų, konfigūracijų, plataus spalvų spektro 
langus. Gamintojai neieško lengviausio 
kelio – svarbiausia, kad gaminys atitiktų 
užsakovo poreikius, realizuotų konkrečią 
architektūros idėją, derėtų tiek prie išorės 
architektūros, tiek prie vidaus interjero 
detalių. Įmonė laiko prestižo reikalu už-
sakovui neleisti įgyvendinti klaidingo ar 
nepatogaus architektūrinio sprendimo. 

RŽ inf.

UAB „Eoltas“ generalinį direktorių T. A. Skėrį sveikino Seimo pirmininkas V. Gedvilas ir rūmų vadovai B. Žemaitis ir V. Šileikis
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Aivaras Knieža, 
Enterprise Europe Network 
projekto vadovas – koordinatorius
Lietuvoje

Enterprise Europe Network (liet. pa-
vadinimas – Europos verslo ir inovacijų 
tinklas) yra vienas iš svarbiausių ES stra-
tegijos įgyvendinimo įrankių, skirtų Eu-
ropos ekonominės gerovės augimui už-
tikrinti. Tai – vienintelė bendra Europos 
Sąjungos ir šalių narių priemonė, teikianti 
viešąsias (nemokamas) smulkiajam ir 
vidutiniam verslui skirtas paslaugas, tie-
siogiai didinančias jo inovacinės veiklos 
mastą bei konkurencingumą.

 
Vieno langelio principas
Enterprise Europe Network veikia 

vieno langelio principu 53 šalyse, 600 
organizacijų. Tinklo partneriai įsikūrę ne 
tik ES šalyse, bet ir svarbiausiose Europos 
ekonomikai šalyse. Paslaugos nemokamai 
teikiamos ne tik partnerių organizacijų 
klientams, tačiau visos šalies ir visos ES 
ūkio subjektams. 

Tai reiškia, kad bet kuris klientas 
Lietuvoje, kreipdamasis į tinklo partnerį, 
gauna visas paslaugas, kurias teikia tin-
klas, t.y. konsultacijas, informaciją, įmo-
nės pasiūlymų platinimą ir t.t. bei tokią 
pačią informaciją ir paslaugas iš bet ku-
rios tinklo partnerių šalies. 

Pavyzdžiui, kreipdamasis dėl intelek-
tinės apsaugos, įmonės steigimo, finan-
savimo ar kitais klausimais, klientas gali 
gauti informaciją apie sąlygas Lietuvoje 

Aivaras Knieža, 
Projekto vadovas

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai sėkmingai įgyvendino Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos administruojamą 2007-2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros 
veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemo-
nę „Socialinio dialogo skatinimas“. Projekto partneris – Lietuvos profesinių sąjungų 
konfederacijos Kauno regioninis centras.

Projekto tikslas – ugdyti darbdavių, profesinių sąjungų ir jų susivienijimų socialinės 
partnerystės srities gebėjimus, tobulinti kolektyvinius darbo santykius, keistis darbo patir-
timi su užsienio šalių partneriais, skleisti gerąją profesinių sąjungų veiklos patirtį, infor-
muoti ir šviesti profesinių sąjungų narius bei visuomenę apie socialinio dialogo plėtrą. 

Projekto metu Kaune, Marijampolėje ir Raseiniuose vyko tarptautinės konferenci-
jos kartu su Didžiosios Britanijos profesinių sąjungų konfederacijos atstovais. Konfe-
rencijų metu buvo pasidalinta gerąja patirtimi Didžiojoje Britanijoje, kurioje profesinių 
sąjungų ir darbdavių derybos turi ne vieną šimtmetį gyvuojančias tradicijas. Lietuvoje 
šios tradicijos dar tik pradedamos kurti, ir šis projektas buvo puiki priemonė pademons-
truoti, kad socialinio dialogo keliu galima kur kas daugiau nuveikti, nei konfliktuojant 
ir ieškant sprendimų teisminiu keliu. 

arba/ir kitose jį dominančiose šalyse, pvz. 
Latvijoje, Ispanijoje ar Turkijoje. 

Nuo tinklo gyvavimo pradžios 2008 
m. iki dabar buvo atsakyta į 3553 Lie-
tuvos ir užsienio įmonių užklausas, su-
teiktos 2928 konsultacijos intelektinės 
nuosavybės, finansavimo programų, tarp-
tautinės verslo plėtros, inovacijų diegimo 
(įskaitant ir technologinius auditus) ir kt. 
klausimais. Visos paslaugos atliekamos 
kokybiškai ir remiasi tinklo kokybės val-
dymo susitarimu Code of Conduct. 

Padeda surasti verslo partnerių už-
sienyje

Lietuvos įmonėms tinklo ekspertai 
padeda surasti partnerių užsienyje. Šias 
paslaugos teikiamos organizuojant atvyks-
tamąsias/išvykstamąsias verslo misijas, 
organizuojami verslo kontaktų renginiai. 

Nuo 2008 m. veikiančio tinklo orga-
nizuotuose verslo kontaktų renginiuose 
dalyvavo 1072 Lietuvos įmonės. Šalies 
įmonėms kontaktų ieškoma ne tik orga-
nizuojant misijas, bet ir pasitelkiant duo-
menų bazes bei pateikiant tinklo partne-
riams užklausas. Taip įmonės ne tik gauna 
informaciją apie juos dominančios šalies 
rinką, bet ir dominančioje srityje veikian-
čias įmones. 

Taip pat tinklo klientai turi galimybę 
užpildyti verslo arba technologinių pasiū-
lymų anketas, kurios talpinamos ir plati-
namos visų tinklo partnerių naudojamose 
duomenų bazėse. Tokiu būdu įmonės pa-
siūlymas per savaitę gali būti išplatinamas 
53 tinklo šalyse.

Nuo 2008 m.  išplatinta 747 Lietuvos 
įmonių pasiūlymai, kuriais susidomėjo 
1319 užsienio įmonių. 

Lietuvos  įmonėms skirti pasiūlymai 
prieinami Enterprise Europe Network 
Lietuva tinklapyje www.paramaverslui.
eu, juos galima užsiprenumeruoti (vidu-
tiniškai 233 nauji pasiūlymai per mėnesį, 
iš viso beveik 26000). Taip pat ši ir kita 
informacija platinama ir su tinklo nau-
jienlaiškiu, kuris siunčiamas du kartus per 
mėnesį. Tinklo partneriai informaciją apie 
Lietuvos pasiūlymus platina analogiškai. 

Stiprina konkurencingumą
Enterprise Europe Network veikla yra 

skirta ne tik tarptautinei verslo plėtrai, bet 
ir regiono, šalies ir visos Europos Sąjun-
gos įmonių konkurencingumui didinti. To-
dėl rengiami mokomieji seminarai, kon-
ferencijos, teikiama informacija verslui 
aktualiomis temomis: pristatomos naujos 
ir verslui įtaką turinčios ES direktyvos ir 
jų pakeitimai, naujos finansavimo galimy-
bės, modernūs įmonių veiklos optimizavi-
mo ir vadybos modeliai, Europos Komi-

sijos organizuojamos įvairios kampanijos 
ir t.t. Kiekvieno renginio metu dalyviams 
pateikiamos anketos ir atsižvelgiama į 
pasiūlymus dėl renginių temų, kokybės. 
Tinklo vietiniuose renginiuose dalyvavo 
11367 dalyviai. 

Tinklo darbuotojai atlieka Europos 
Komisijos inicijuojamas apklausas, skir-
tas nuomonėms surinkti prieš direktyvų 
priėmimus (ir po jų) verslui svarbiais 
klausimais, o dalyvaujančios apklausoje 
įmonės vėliau yra informuojamos apie re-
zultatus ir EK priimtus sprendimus. Fik-
suojami įmonių nusiskundimai, susiję su 
nesąžiningais teisės aktais ir konkurencija 
vykdant tarptautinę veiklą, apie tai infor-
muojama Europos Komisija.

Per pirmus penkerius metus (2008-
2012) Enterprise Europe Network Lietu-
vos įmonėms padėjo sudaryti 34 paslau-
gų pirkimo/pardavimo, 39 technologijų 
perdavimo ir 5 mokslinių tyrimų ir verslo 
bendradarbiavimo sutartis. 

Daugiau informacijos ir artimiausią 
renginių sąrašą galite rasti Tinklo interne-
tinėje svetainėje www.paramaverslui.eu

Enterprise Europe Network: 
nemokamos paslaugos 
visoms įmonėms

Enterprise Europe Network organizuotos verslo misijos iš Lenkijos metu pristatomos galimybės bendradarbiauti

Sėkmingai įgyvendintas socialinio dialogo skatinimo projektas
Kauno ir Marijampolės apskrityse buvo apmokyti 984 darbdavių ir darbuotojų at-

stovai iš dešimties projekte dalyvavusių organizacijų. Dalyviai supažindinti su derybų 
taktika, konfliktų, krizių valdymo galimybėmis ir nelegalaus darbo prevencija, taip pat 
lanksčių ir inovatyvių darbo priemonių diegimo, lyčių lygybės darbe užtikrinimo niu-
ansais, darbuotojų teisėmis ir pareigomis, kolektyvinių sutarčių rengimo principais ir 
Darbo kodekso aktualijomis. 

Įgyvendinant projektą pasirašytos 8 kolektyvinės sutartys įmonėse, viena teritorinė 
kolektyvinė sutartis tarp Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų bei Lietuvos pro-
fesinių sąjungų konfederacijos Kauno regioninio centro, įsteigti 5 saugos ir sveikatos 
komitetai. Kolektyvines sutartis sudarė UAB „Danspin“, UAB „Liningas“, AB „Orto-
pedijos technika“, Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio 
rengimo centras, Raseinių technologijos ir verslo mokykla, Marijampolės profesinio 
rengimo centras, UAB „Marijampolės autobusų parkas“, Marijampolės kolegija. Kau-
no prekybos, pramonės ir amatų rūmai bei Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos 
Kauno regioninis centras paritetiniais pagrindais įkūrė sutarties priežiūros komisiją, 
kuri spręs darbuotojų užimtumo, darbo organizavimo, darbo apmokėjimo ir kitus soci-
alinius, ekonominius klausimus. 

Šie rezultatai prisideda prie Kauno ir Marijampolės regionų socialiai atsakingų san-
tykių tarp darbdavio ir darbuotojų formavimo.
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Audronė Jankuvienė,
Grosseto, Italija

Dvejus metus trukęs Leonardo da 
Vinci projektas „Neformalaus ir savai-
minio mokymosi pripažinimas švietimo 
sistemoje“ „INFORMEDU“ Italijoje bai-
gėsi aplodismentais ir padėkomis Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmams di-
džiulėje baigiamojoje konferencijoje Tos-
kanos regiono Grosseto mieste.

Tai pirmasis Kauno PPA rūmų veiklos 
istorijoje vykdytas tarptautinis projektas, 
kuriame kauniečiai buvo patirties pertei-
kimo donorai. 

Didžiulė reikšmė rūmų reputacijai
„Tokia lyderio pozicija yra labai svar-

bi įtvirtinant Kauno rūmų, kaip patikimo 
ir stipraus partnerio, vardą visoje Europo-
je ir siekiant tarptautinių projektų veiklos 
tęstinumo“, – sako rūmų generalinis di-
rektorius Vytautas Šileikis.  

„Dvejus metus mūsų rūmų, kaip do-
noro, vardas mirgėjo tarsi bėganti eilutė 
ES projektų bazėje. Tai byloja apie  tarp-
tautinį kauniečių kompetencijų ir patirties 
pripažinimą“, – projekto sėkme džiau-
giasi Kauno PPA rūmų Profesinio rengi-
mo skyriaus vyriausioji specialistė Aušra 
Giedrienė. 

Kauno PPA rūmuose sukurta nefor-
maliai įgytų kompetencijų pripažinimo 
metodologija yra perkeliama ir bus pritai-
koma Italijos švietimo sostemoje. Kadan-
gi Toskanos regionas laikomas švietimo 
naujovių iniciatoriumi šioje Pietų Europos 
valstybėje, būtent čia prasideda praktinis 
modelio išbandymas įvertintant ir sertifi-
kuojant neformaliai įgytąsias kompeten-
cijas. Iki šiol Italija neturėjo jokios siste-
mos ir patirties šioje srityje. Nuo projekto 
rezultatų priklausys politiniai valdžios 
sprendimai dėl neformalaus ir savaiminio 
mokymosi pripažinimo.

Naudinga ir darbdaviui, ir darbuo-
tojui

Prieš dvejus metus Grosseto pramoni-
ninkų konfederacija ir jos šakinė instituci-
ja Giano Ambiente ėmėsi iniciatyvos su-
kurti modelį ir metodiką, kuri leistų įver-

Kauniečių patirtis paskatino 
permainas Italijos švietimo 
sistemoje

tinti ir pripažinti neformaliai įgytas kom-
petencijas. Italai donoru pasirinko Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmus, šioje 
srityje dirbančius jau nuo 2006 m. 

Kadangi Toskanos regione turizmas 
yra viena svarbiausių verslo šakų, italai 
kūrė viešbučio administratoriaus ir in-
formacijos vadybininko kompetencijų 
pripažinimo modulį. Šios specialybės pa-
sirinktos praktiniam išbandymui, tačiau 
sukurta metodika bus universali, taikytina 
ir kitose veiklos sferose.

Viso projekto metu dirbo organizaci-
nės ir mokslinės specialistų grupės, kurios 
pagal kauniečių pavyzdį sukūrė nefor-
maliai įgytųjų kompetencijų pripažinimo 
sistemą ir metodologiją (nuo individo po-
reikių iki vertinimo įrankių ir metodikos), 
elektroninę platformą, kurios pagrindu 
kiekvienas asmuo galės susikurti savo 
elektroninį profilį, atspindintį jo įgytas 
žinias, įgūdžius ir gebėjimus, patalpinti 
videoįrašą apie save ir kt. Vyko praktinio 
pobūdžio diskusijos su švietimo organiza-
torių ir darbdavių organizacijų atstovais: 
ar rengiama sistema būtų naudinga ir 
reikalinga, kurie vertinimo kriterijai svar-
biausi, kaip užtikrinti vertinimo kokybę 
ir patikimumą bei  kt. Jie neabejojo, kad 
neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytųjų 
kompetencijų pripažinimas padėtų spręsti 
įdarbinimo problemą ir būtų naudinga tiek 
būsimam darbuotojui, tiek darbdaviui.

Projekto dalyviai lankėsi vienoje 
didžiausių regiono įmonių „Elettromar 
SpA“. Vizito metu buvo diskutuojama 
apie žmogiškųjų išteklių svarbą eko-
nomikai ir regionui. Įmonėje kuriamos 
pramonės procesų automatizavimo ir 
kontrolės bei priežiūros sistemos metalo 
apdirbimo, energetikos, chemijos pramo-
nės, popieriaus gamybos, geležinkelio, 
jūrų transporto, aplinkosaugos ir kitose 
šakose. Kuriant techninę bei programinę 
įrangą, automatizuojant procesus, taiko-
mos bevielio ryšio, nuotolinio valdymo 
ir kitos naujos technologijos. Įmonė dir-
ba su Slovakijos, Danijos, JAV, Lenkijos, 
Kinijos, Afrikos ir kitų valstybių užsako-
vais. Lietuvos įmonėms gali būti įdomi ir 
naudinga šios Italijos kompanijos patirtis. 
Bendrovės svetainė – www.elettromar.it.

Išleistas leidinys – gidas
Vizito metu buvo surengtos dvi aps-

kritojo stalo diskusijos. Pirmojoje, kuri 
vyko Toskanos pramonininkų konfedera-
cijos būstinėje, rūmų generalinis direkto-
rius Vytautas Šileikis ir Profesinio rengi-
mo skyriaus vyriausioji specialistė Aušra 
Giedrienė pristatė Kauno rūmų patirtį ne-
formaliai įgytų kompetencijų pripažinimo 
srityje, pabrėžė šių naujovių naudą verslui 
ir darbo rinkai. 

Susitikime dalyvavo ne tik projekto 
partneriai, bet ir savanorių draugijas vie-
nijančios CESVOT regioninės organizaci-
jos vadovai. Savanorystė gali būti kelias 
neformaliuoju būdu įgyti įgūdžių ir žinių, 
kurios vėliau gali tapti profesinės veiklos 
pagrindu. Ir šiuo atveju taip pat svarbūs jų 
vertinimo kriterijai, galimybės formalizuo-
ti per savanorystę įgytas kompetencijas. 

Baigiamojoje konferencijoje, kuri 
vyko Grosseto gamtos istorijos muziejuje, 
už perteiktą patirtį, ekspertines konsultaci-
jas ir itin vertingą bendradarbiavimą Kau-
no PPA rūmams dėkojo Grosseto adminis-
tracijos atstovas Emilio Bonifazi, projekto 
koordinatorius Giovanni Mascagni. 

Kauno PPA rūmų atstovė Aušra Gie-
drienė Italijos švietimo sistemos darbuo-
tojams pristatė kauniečių paskutiniųjų 
metų veiklos rezultatus formalizuojant 
neformaliai įgytąsias kompetencijas. 

Renginyje buvo išsamiai aptariama 
reikšmingas permainas Italijos švietimo 
sistemoje skatinanti neformaliai įgytų 
kompetencijų pripažinimo metodologija ir 
instrumentai, diskutuojama apie šių inova-
cijų diegimą praktikoje ir perspektyvas. 

Baigiamojoje konferencijoje susirin-
kusiems Toskanos regiono švietimo sis-
temos atstovams buvo įteiktas projekto 
baigtį vainikavęs 100 puslapių leidinys – 
gidas apie neformaliai įgytųjų kompeten-
cijų pripažinimą.

Faktas, jog iš kauniečių mokosi kitų 
Europos valstybių kolegos, liudija, kad 
Kauno rūmuose dirba aukšto lygio profe-
sinio rengimo specialistai.

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 AM-
BIENTE  srl., Grosseto (Italija).

Projekto partneriai:
KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR 

AMATŲ RŪMAI, Kaunas (Lietuva).
STEUNPUNT SCOUTING GERDER-

LAND, Nnb Velp (Nyderlandai).
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSO-

NA, SETTORI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE PROVINCIA DI GROSSE-
TO, Grosseto (Italija).

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO “L. 
EINUADI”, Grosseto (Italija).

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

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

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

Projekto tikslas: pagreitinti kompeten-
cijų pripažinimo procesą, žmonių negrąži-
nant į formaliojo švietimo sistemą. Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų vykdy-
tas 2007-2009 m. naujovių perkėlimo pro-
jektas tapo pagrindu šiam „INFORMEDU“ 
projektui. Minėto projekto metu išleistos 
„Neformalaus ir savaiminio mokymosi pri-
pažinimo metodologinės rekomendacijos“ 
tapo esminiu perkėlimo objektu į Toskanos 
regiono (Italijos) švietimo sistemos aplin-
ką. Rūmų vaidmuo projekte ekspertinis 
– analizuoti ir vertinti  naujas metodologi-
jas, padėti kurti el. įrankius kompetencijų 
vertinimui, vykdyti pagrindinius sklaidos 
darbus. Rūmų atstovai sudaro mokslinės 
darbo grupės branduolį ir viso projekto 
metu teikia  rekomendacijas dėl projekto 
įgyvendinimo kokybės. Projekto baigia-
majame etape rekomendacijos išbandytos 
praktiškai partnerių organizacijose.

Projekto trukmė: 2011 – 2013 m.
Projekto internetinė svetainė: 

www.informedu.it Pažintis vienoje didžiausių regiono įmonių „Elettromar SpA“

A. Giedrienė skaitė pranešimą baigiamojoje projekto konferencijoje

Renginyje dalyvavo apie 60 Toskanos regiono valdžios ir švietimo sistemos atstovų
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KONTAKTŲ MUGĖ

Kauno ir Marijampolės regionų įmonių 
kontaktų mugė
UAB „Transer“
Specializuoti techniniai vertimai ir kitos su 
kalba susijusios paslaugos: vertimas, redaga-
vimas, korektūra, lokalizacija, įmonių vertimo 
poreikių optimizavimas.
Taikos pr. 42-36, LT-50231 Kaunas
Tel.: (8 37) 38 00 08, (8 677) 44 231
Faks.: (8 37) 38 00 08
El. paštas: info@transer.net\
www.transer.net

UAB „Tranzito paslaugų centras“
Visos muitinės tarpininko paslaugos, sandėlia-
vimas, krovinių pervežimas Lietuvoje ir užsie-
nyje, Intrastato ataskaitų pildymas ir pateikimas 
muitinei, transporto priemonių draudimas, teisi-
ninko paslaugos. Atstovauja įmonėms muitinė-
je, išimant judėjimo ir kilmės sertifikatus, taip 
pat maisto ir veterinarijos inspekcijoje, Valsty-
binėje augalų inspekcijoje, išimant fitosanitari-
nius ir veterinarinius sertifikatus. Tarpininkauja 
išimant ATA knygelę (ATA CARNET).
Taikos pr. 96-318, LT-51178 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 75 50
Faks.: (8 37) 35 06 83
El. paštas: tpc@bnk.lt
www.tir-service.lt
 
UAB „TUV Uolektis“
Teikia šias paslaugas: kokybės (ISO 9001), 
aplinkos apsaugos (ISO 14001), darbuotojų 
saugos ir sveikatos (OHSAS 18001), maisto 
saugos (ISO 22000) vadybos sistemų, infor-
macijos saugumo valdymo sistemų (ISO/IEC 
27001) ir kitų (ISO/IEC 20000-1, SA 8000, 
FSC) vadybos sistemų sertifikavimas; vadybos 
sistemų mokymų organizavimas.  
Partizanų g. 17, LT-49476 Kaunas 
Tel./faks.: (8 37) 33 17 68
Tel.: (8 37) 33 18 60 
El. paštas: info@tuvuolektis.lt 
www.tuvuolektis.lt

UAB „Universal Business Group“
Visos projektavimo, konsultavimo paslaugos. 
Rengia projektus visų tipų pastatams. Rengia 
detaliuosius planus. Rengia vėjo, saulės, hidro, 
bioelektrinių ir kitus techninius projektus. 
Savanorių pr. 173A, LT-44168 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 32 34
Faks.: (8 37) 33 32 34
El. paštas: info@ub-group.lt
www.ub-group.lt

AS „UniCredit Bank” Lietuvos skyrius, 
Kauno padalinys 
„UniCredit” yra viena didžiausių Europos ban-
kų grupių, veikianti 22 Europos šalyse ir api-
manti apie 50 pasaulinių rinkų. Centrinė banko 
būstinė Baltijos šalyse įsikūrusi Rygoje, padali-
niai – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje,Taline.
Verslo klientams teikia šias paslaugas: kreditai, 
sąskaitos; indėliai; „Master Card“ kredito kor-
telės; išvestinės finansinės priemonės; prekyba 
valiutomis; lėšų valdymas ir prekybos finansavi-
mas; dokumentiniai atsiskaitymai; banko garan-
tijos; internetinis bankas; lizingas (bendradar-
biaujant su SIA „UniCredit Leasing” bendrove).
Savanorių pr. 363, LT-49425 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 87 58
Faks.: (8 37) 40 87 57
El. paštas.: kaunas@unicreditgroup.lt
www.unicreditbank.lt

UAB „Uolektis“ 
Konsultuoja ir moko diegiant šias vadybos 
sistemas: LST EN ISO 9001:2008 – kokybės 
vadybos sistema; LST EN ISO 14001:2005 – 
aplinkos apsaugos vadybos sistema; BS 
OHSAS 18001:2007 – darbuotojų saugos ir 
sveikatos vadybos sistema; ISO/IEC 20000-
1:2005 – IT paslaugų valdymo sistema; LST 
EN ISO 22000+AC:2006 – maisto saugos 
vadybos sistema; LST ISO/IEC 27001:2006 – 
informacijos saugumo valdymo (ISO/IEC) sis-
temos; SA 8000:2008 – socialinio atsakingumo 
vadybos sistema; FSC – miškų valdymo ir ga-
mybos grandies sistemos.

Apmoko vidaus auditorius ir išduoda pažymė-
jimus. 
Savanorių pr. 284, LT-49475 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 17 70, (8 687) 30 361
Faks.: (8 37) 33 17 70
El. paštas: info@uolektis.lt
www.uolektis.lt 

UAB „Ūkio banko rizikos kapitalo valdy-
mas“
Veiklos rūšys: investavimas į nuosavą kapitalą, 
finansinis tarpininkavimas, nekilnojamojo tur-
to valdymas, pardavimas, nuoma.
Ieško galimybės investuoti į perspektyvias, au-
gimo potencialą turinčias įmones.
Ieško klientų, pageidaujančių pirkti, nuomotis 
komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą.
Laisvės al. 80/Maironio g. 26, 
LT-44249 Kaunas
Tel.: (8 37) 39 55 50
Faks.: (8 37) 30 13 83
www.ubrkv.lt

UAB „Vakoil“
Mažmeninė, didmeninė prekyba automobilių 
degalais. Lietuviško kapitalo degalinių tinklas 
veiklą pradėjo 2001 m. Degalinėse teikiamos 
plataus spektro paslaugos: parduotuvė, greitas 
maistas, karšta kava, motelis, dušas, saugoma 
ginkluota apsauga krovininių automobilių sto-
vėjimo aikštelė bei visų rūšių transporto au-
tomatinė ir rankinė plovykla. Taikoma lanksti 
nuolaidų sistema įmonėms ir lojalumo progra-
ma privatiems klientams.
Draugystės 8B, LT-51262 Kaunas
Tel.: (8 37) 37 30 90
Faks.: (8 37) 37 30 90
El. paštas: pardavimai@vakoil.lt
www.vakoil.lt 

UAB „Vesiga“
Majonezo, kečupo, pomidorų padažų, ekolo-
giškų, be maisto priedų produktų, sojos padažų, 
garstyčių, adžikos gamyba, didmeninė prekyba 
ir eksportas.  
Daukšių k., LT-57174 Kėdainių r.
Tel.: (8 347) 67 020
Faks.: (8 347) 61 557
El. paštas: vesiga@vesiga.lt
www.vesiga.lt

Viešbutis „Daniela“ 4* 
(UAB „Domus Athleticus“)
Jaukūs 75 kambariai, nuo standarto iki VIP 
apartamentų. Veikia 80 vietų restoranas. Įreng-
tos erdvios ir jaukios konferencijų salės, nauja 
sporto ir laisvalaikio zona (sauna ir baseinas).
A. Mickevičiaus g. 28, LT-44311 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 15 05
Faks: (8 37) 32 16 32
El.paštas: daniela@danielahotel.lt
www.danielahotel.lt

Viešbutis „IBIS Kaunas Centre” 
(UAB „Doriteksas”)
Įsikūręs Kauno centre, arti geležinkelio ir auto-
busų stočių. Yra 125 modernūs ir patogūs kam-
bariai su oro kondicionieriais, vonios kambariu 
su dušo kabina ir plaukų džiovintuvu. Visame 
viešbutyje veikia nemokamas bevielio interneto 
ryšys. Svečių paslaugoms – 2 konferencijų salės 
(iki 35 dalyvių) su natūralia dienos šviesa ir oro 
kondicionavimo sistema. „The Oopen Pasta & 
Grill” restorane svečiai gali paskanauti makaro-
nų ir kepsnių keptų ant grotelių atviroje virtuvė-
je. Nemokama automobilių stovėjimo aikštelė.
Vytauto pr. 28, LT-44328 Kaunas
Tel.: (8 37) 26 56 00
Faks.: (8 37) 26 56 66
El. paštas: h8622@accor.com
www.ibishotel.com

Viešbutis „Kaunas“ 4*  
Teikia apgyvendinimo, maitinimo, konferenci-
jų organizavimo paslaugas. Viešbučiui priklau-
santis restoranas „55º“ teikia maitinimo pas-
laugas, rengia furšetus, banketus, verslo pietus 
įmonėms ir privatiems asmenims.

Laisvės al. 79, LT-44297 Kaunas
Tel.: (8 37) 75 08 50, (8 697) 22 222
Faks.: (8 37) 75 08 51
El. paštas: info@kaunashotel.lt
www.kaunashotel.lt

Viešbutis „Park Inn Kaunas“
Įsikūręs Kauno miesto centre, šalia Laisvės alė-
jos. Viešbutyje yra 206 šiuolaikiški ir patogūs 
kambariai (įskaitant 2 kambarius šeimoms), kon-
ferencijų ir renginių centras, restoranas „Diver-
so“ (140 vietų) „Ginger“ baras (40 vietų), sveika-
tingumo centras ir sauna, SPA centras „Saulėja“, 
vasaros terasa, „Olympic“ kazino, 50 vietų ne-
mokama automobilių stovėjimo aikštelė.
K. Donelaičio g. 27, LT-44240 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 61 00 
Faks.: (8 37) 30 62 00
El. paštas: info.kaunas@rezidorparkinn.com
www.parkinn.com/hotel-kaunas

UAB „Vikspana“ 
Saulėja SPA centrų tinkle – SPA paslaugos, 
masažai, grožio procedūros, pirtys, hamamas, 
soliariumas.SPA užsakymai grupėms, SPA do-
vanų kuponai.
K. Donelaičio g. 27, LT-44240 Kaunas
Tel.: (8 37) 24 08 47, (8 685) 02 902
El. paštas: saulejaspa@sauleja.lt
Baltų pr. 7A, LT-48259 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 88 47, (8 656) 42 890
El. paštas: spa@sauleja.lt
www.sauleja.lt

Vilniaus kooperacijos kolegija
Ekonomikos ir vadybos profesinio bakalauro 
studijos Vilniuje ir Kaune.Tyrimų ir kvalifika-
cijos kėlimo paslaugos.
Kauno skyrius: Vytauto pr. 43, 
LT-44354 Kaunas
Tel.:(8 37) 32 41 48
El. paštas: kaunas@vkk.lt
Vilniaus skyrius: Konstitucijos pr. 11, 
LT-09308 Vilnius
 Tel.: (8 5) 275 01 83, (8 5) 275 01 03
El. paštas: info@vkk.lt
www.vkk.lt

Vilniaus kooperacijos kolegijos Kauno skyrius
Vilniaus kooperacijos kolegija – ilgametę patirtį 
turinti ekonominio profilio mokykla Lietuvoje. 
Vilniaus ir Kauno skyriuose rengiami vadybi-
ninkai, ekonomistai, buhalteriai kooperacijos ir 
valstybinėms įmonėms, akcinėms bendrovėms 
bei kitoms organizacijoms. Studijų programos: 
informacinių sistemų diegimas ir priežiūra, 
verslo ekonomka, mažmeninės bankininkystės 
ekonomika, buhalterinė apskaita, pardavimo 
valdymas, maitinimo verslo organizavimas, 
verslo vadyba, komunikacijos ir informacijos 
vadyba, verslo anglų kalba ir komunikacija 
(vyksta šios programos vertinimas).
Vilniaus skyrius: Konstitucijos pr. 11, 
LT-09308 Vilnius
Tel.: (8 5) 275 01 83, 275 01 03
El. paštas: info@vkk.lt, www.vkk.lt 
Kauno skyrius: Vytauto pr. 43, 
LT-44354 Kaunas
Tel. (8 37) 32 41 48, 
El. paštas: kaunas@vkk.lt
www.vkk.lt 

VšĮ „Vilties žiedas“
Teikia profesinės reabilitacijos paslaugas. Vei-
kia profesinės reabilitacijos metodinis centras, 
ECDL testavimo centras, verslo praktinio mo-
kymo firma. Gamina ir individualiai pritaiko 
ortopedijos priemones, slaugai skirtus siūtinius 
gaminius. Ieško partnerių užsienyje.
A. Juozapavičiaus pr. 7C, LT-45251 Kaunas
Tel.: (8 37) 75 62 07
www.viltiesziedas.lt 

UAB „Vynėja“
Vyno namai „Brome“ – jauki, pačiame Kauno 
centre įsikūrusi gero skonio ir kokybės oazė. 
Čia siūloma rinktis iš plataus vynų asortimen-
to ir gausios tauriųjų gėrimų pasiūlos. Galima 
įsigyti įvairių gurmaniškų užtepėlių, alyvuogių, 
tikrojo Balsamico acto, pirmojo spaudimo aly-
vuogių aliejaus ir kt. Rengiamos įvairios temi-
nės degustacijos – pradedant vyno ir baigiant 
kavos, konjako, viskio, kalvadoso ir kitų gėri-
mų. Taip pat organizuojamos privačios degus-
tacijos įmonių darbuotojams ar partneriams bei 

draugų ratui asmeninių švenčių proga.
A.Mickevičiaus g. 23, LT-44245 Kaunas
Tel.: (8 615) 35 162; (8 662) 22 664
El. paštas: info@brome.lt
www.brome.lt

UAB „Vocalis“
Importo ir eksporto įmonė, dirbanti Lietuvos, 
Latvijos, Estijos rinkose. Verčiasi plačiai var-
tojamų pramoninių prekių didmenine prekyba. 
Prekių asortimentas yra įvairus ir kintantis pa-
gal klientų poreikius, sezoniškumą, vartojimo 
tendencijas: kojinės, apatinis trikotažas, piršti-
nės, kepurės, higienos, kosmetikos prekės ir kt. 
Aukščiausia kokybė už geriausią kainą.  
Totorių g. 3A, LT-44237 Kaunas
Tel.: (8 37) 42 20 33
Faks.: (8 37) 42 20 33
El. paštas: info@vocalis.lt
www.vocalis.lt

UAB „Aconitum“
Vaistų ir maisto papildų gamintojas garantuoja 
preparatų kokybę ir saugumą. Visi preparatai ga-
minami Lietuvoje iš aukščiausios kokybės Euro-
pos Sąjungos reikalavimus atitinkančių žaliavų 
pagal Geros gamybos praktikos (GGP) stan-
dartus. Kokybę ne vieną kartą aukštai  įvertino 
Lietuvos pramonininkų konfederacija: įmonės 
gaminami maisto papildai pelnė ne vieną aukso 
medalį geriausio metų gaminio kategorijose. 
Inovacijų g. 4, LEZ, LT-54469 Kauno r. 
Tel.: (37) 32 80 08
Faks.: (37) 33 84 87
El. paštas: aconitum@aconitum.lt
www.aconitum.lt, internetinė parduotuvė  
www.gyvenksveikai.lt

UAB „Acorus Calamus“
Vaistažolinių arbatų ir produktų iš vaistažolių 
(kapsulės, sirupai, pastilės ir kt.) gamyba ir 
prekyba. Gaminama produkcija su prekiniais 
ženklais „Gripolis“, „Bronchos“, „Neuro-3“, 
„E.Šinkūnaitės arbatos“. Gamina įvairias re-
klamines arbatas ar jų rinkinius pagal individu-
alius užsakymus.
Statybininkų g. 6A, LT-83182 Pakruojis
Tel.: (8 37) 31 07 86
Faks.: (8 37) 31 24 61
El. paštas: info@acorus.lt
www.vaistazoles.lt, www.acorus.lt

UAB „Adeo Web“
El. prekybos sistemos „Magentas“ vystymas 
ir tobulinimas. Mobiliųjų aplikacijų kūrimas: 
Android ir iOS, el. verslo sistemų sprendimai.  
Lietuvoje dirba su AB „Audimas“, UAB „Iris“, 
UAB „Baltijos kontaktų grupė“ ir kt.
Studentų  g. 65, LT-51369 Kaunas 
Tel.:  (8 676) 47 849
El. paštas: info@adeoweb.lt
www.adeoweb.lt, www.adeoweb.biz

UAB „Ainava“ Kauno padalinys
Teikia kasdieninio patalpų valymo, teritorijos 
priežiūros, įvairias kitas valymo paslaugas, ku-
rias galima užsakyti vieną kartą arba sudaryti 
ilgalaikę sutartį.Valo biurų, bankų, verslo cen-
trų, gamybines, automobilių servisų, salonų, 
prekybos centrų, medicinos įstaigų patalpas.
Atsižvelgia į kiekvieno kliento veiklos specifi-
ką, norus, pageidavimus ir pagal tai pritaikome 
valymo būdus, priemones bei grafikus.
Veiverių g. 134, LT-46352 Kaunas
Tel.: (8 37) 42 90 00
Faks.: (8 37) 42 90 01
El. paštas: kaunas@ainava.lt
www.ainava.lt

UAB „Aivita“
Didmeninė prekyba įvairiais įrankiais, grindjuos-
tėmis, kopėčiomis, dažais ir kitomis prekėmis. 
Asortimentą sudaro apie 10 000 pavadinimų 
prekės. 
Svirbygalos 6, LT-46281 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 76 41 
www.aivita.lt

AB „Aksa“
Gelžbetoninių gaminių gamyba.
Elektrėnų g. 10, LT-51218 Kaunas
Tel.: (8 37) 35 14 05
Faks.: (8 37) 45 57 84
El. paštas: info@aksa.lt
www.aksa.lt
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
BOIT20130808001 Italijos kompanija sukūrė naują, patentuotą, išmaniąją, belaidę namų ūkio ir 

pastatų automatizavimo sistemą. Ieško platintojų ir atstovų užsienyje.
BOPT20130809001 Parduodami arbatos namai Portugalijoje. Įmonė, prekiaujanti šviežiais už-

kandžiais bei egzotiškomis arbatomis, parduodama kartu su visa įranga, bal-
dais, transporto priemonėmis bei darbuotojais.

BOFR20130703017 Prancūzų įmonė, skrudinanti bei tiekianti aukščiausios klasės kavą, arbatą bei 
šokoladus, ieško platintojų. Įmonę domina agentai bei specializuotos gurma-
nų parduotuvės.

BOIT20130729001 Italijos dizaino įmonė, prekiaujanti interjero aksesuarais (vazos, šviestuvai, 
skulptūros ir t.t.) ieško platintojų Lietuvoje.

BOPL20130724003 Lenkijos konsultacijų kompanija siūlo savo paslaugas įmonėms, norinčioms 
įeiti į Lenkijos rinką.

BOFR20130710001 Prancūzijos įmonė, užsiimanti ekologiškų šildymo sistemų gamyba, nori par-
duoti dalį arba visą įmonę užsienio investuotojui, tokiu būdu gerinant savo 
produktų patekimą į kitą rinką.

BODE20130724001 Vokietijos įmonė, gaminanti įvairių vaisių brendžius, ieško  alkoholinių gėri-
mų importuotojų.

BOPL20130801005 Lenkijos kompanija, gaminanti radiatorius, ieško partnerių frančizei bei su-
brangos paslaugoms. Įmonę taip pat domina platintojai Lietuvoje.

BOHU20130725002 Vengrijos įmonė, gaminanti įvairių rūšių vynus, ieško platintojų Lietuvoje.
BRDE20130725001 Vokietijos kompanija ieško plastikinių terariumų gamintojų. Terariumai tu-

rėtų būti įvairių spalvų, išmatavimų, modernūs, tvirti, atsparūs įbrėžimams, 
lengvi, pritaikyti egzotiniams gyvūnams laikyti.

BOUK20130711001 Didžiosios Britanijos verslo vystymo kompanija siūlo savo paslaugas įmo-
nėms, norinčioms patekti į Jungtinės Karalystės rinką. Įmonė organizuoja 
prekių gavimą, saugojimą, siuntimą, padeda įkurti naują įmonę, taip pat siūlo 
transporto/ logistikos paslaugas.

BRFR20130729001 Prancūzijos keramikos gamintojas ieško gamybos partnerių, galinčių paga-
minti formas ir stalo įrankius iš keramikos, kaulinio porceliano ar porceliano. 
Įmonė taip pat ieško platintojų Europoje.

BRDE20130701001 Vokietijos įmonė, prekiaujanti darbo drabužiais bei tekstilės gaminiais, skir-
tais sveikatos priežiūros sektoriui, ieško šios srities prekių gamintojų.

TOFI20130702002 Suomijos kompanija kuria lauko apšvietimo valdymo sprendimus. Įmonė 
ieško partnerio (technologinės kompanijos) bendrai pažangių valdymo blokų 
gamybai.

BOUK20130730010 Didžiosios Britanijos kompanija, gaminanti angliško ir prancūziško stiliaus 
baldų reprodukcijas, ieško platintojų Europoje.

Komerciniai (mokami) pasiūlymai
Užklausą dėl sudominusių mokamų pasiūlymų siųsti el. paštu Ingrida.braziuniene@chamber.lt
Pa.071. Graikijos įmonė, daugiau nei 50 metų užsiimanti dažymo įrankių gamyba ir 

prekyba JAV bei Europos šalyse, ieško patikimų platintojų Lietuvoje.
Pa. 072. Lenkijos įmonė siūlo plieno ir aliuminio lakštus, juostas, ruošinius pagal už-

sakovo pateiktus matmenis.
Pa. 073. Lenkijos įmonė prekiauja pirmos klasės egiptiečių gamybos dažytais cinkuoto 

plieno ritiniais: 0,40 x 1250,DX51D, Z100. Įmonė siūlo konkurencingas kai-
nas bei galimybę pristatyti produktą į bet kurią kliento pageidaujamą vietą.

Pa. 074. Kinijos įmonė, gaminanti aukštos kokybės RFID nuskaitomąsias žymas ir 
korteles, ieško platintojų Lietuvoje.

Pi.076. Vokietijos įmonė ieško paletinės medienos (lentos iki 7 m ilgio, tašas) ir jos 
gaminių (nestandartinių dydžių paletės, dėžės, rėmai ir t.t.) tiekėjų. Kokybė: 
1-os rūšies, spygliuotis, džiovinta/ nedžiovinta, su ir be IPPC. Pageidautina, 
kad transportą organizuotų pats tiekėjas.

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.

Ūkio ministerija kviečia verslininkus, verslo asociacijų atstovus ir kitus suintere-
suotus asmenis dalyvauti Europos Komisijos (EK) paskelbtoje apklausoje ir pareikšti 
nuomonę dėl  nemokumo procedūrų Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse. Atsi-
žvelgus į gautas nuomones bus siekiama modernizuoti įstatymus. Apklausa vyksta iki 
2013 m. spalio 11 d.

„Nemokumo procedūros turi būti greitos ir efektyvios, atsižvelgiant tiek į skolininkų, 
tiek į kreditorių interesus. Jos turėtų padėti išsaugoti darbo vietas, tiekėjams išlaikyti kli-
entus, o savininkams – gyvybingų įmonių vertę. Pagrindiniai naujojo Europos požiūrio į 
verslo žlugimą ir bankrotą elementai yra sudaryti galimybę sąžiningiems verslininkams iš 

Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklas), veikiantis Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, ir Enterprise Europe Network Švedijoje lapkri-
čio 12-13 d. kviečia dalyvauti tarptautiniame verslo kontaktų renginyje Subcon-
tractor CONNECT 2013. Renginys vyks gerai Lietuvos verslininkams žinomos paro-
dos Elmia Subcontractor metu (Elmia, Elmiavägen 11, Jönköping). Elmia Subcotractor 
yra viena iš perspektyviausių tarptautinių parodų, skirtų subrangovams, dirbantiems 
inžinerijos, automobilių, metalo, gumos, plastiko, apdirbimo, elektrotechnikos ir kitose 
pramonės šakose. 

Elmia Subcontractor yra skirta įmonėms, kurios vykdo veiklą šiose srityse:
Produktų ir jų komponentų iš metalo, gumos, plastiko ir medienos gamyba•	
Medžiagos, žaliavos ir pusgaminiai•	
Gamybos technologijos•	
Įrankiai ir įrenginiai•	
Projektavimas ir kūrimas•	

Informacija apie renginį:
Planuojama, kad šiais metais verslo kontaktų renginyje dalyvaus apie 150 įmonių iš 

20 šalių. Ankstesnių renginių rezultatai rodo, kad Subcontractor Connect verslo kontak-
tų renginių metu 50 procentų susitikimų virsdavo verslo galimybių arba tolimesnio ben-
dradarbiavimo sutartimis, o 30 procentų užmegztų kontaktų virto verslo kontraktais.

Kaip dalyvauti? Paprasta...
Registruokitės internetinėje svetainėje www.b2match.eu/subcontractorconnect2013. 

Europos Komisija klausia 
verslininkų nuomonės dėl 
nemokumo procedūrų

naujo pradėti verslą ir išsaugoti darbo vietas“, – sako ūkio viceministrė Rasa Noreikienė.
ES kiekvienais metais bankrutuoja vidutiniškai 200 tūkst. įmonių. Dėl šios priežas-

ties per metus darbo netenka 1,7 mln. žmonių. Maždaug ketvirtadalyje minėtų bankro-
to procesų dalyvauja asmenys iš kelių ES valstybių narių. Siekiant padėti ekonominį 
potencialą turinčioms įmonėms įveikti finansinius sunkumus ir suteikti sąžiningiems 
verslininkams galimybę pradėti verslą iš naujo, turi būti tobulinami įstatymai.

Šių EK konsultacijų poreikis susijęs su 2012 m. EK priimtais dokumentais dėl Re-
glamento dėl bankroto bylų keitimo ir komunikatu „Naujas europinis požiūris į verslo 
žlugimą ir bankrotą“.

EK komunikate išskirtos pagrindinės sritys, kuriose nacionalinės ES valstybių na-
rių nemokumo teisės skirtumai gali kliudyti sukurti veiksmingus su nemokumu susiju-
sius teisės aktus vidaus rinkoje. Taip pat iškelti klausimai, į kuriuos turi būti sutelktas 
dėmesys ugdant ir plėtojant verslo gelbėjimo ir išsaugojimo kultūrą visose valstybėse 
narėse, ir pateikta informacija apie naudą, kurią atneš specifinių nacionalinės nemoku-
mo teisės sričių suderinimas.

EK klausimyną ir daugiau informacijos šiuo klausimu galima rasti: http://ec.europa.
eu/justice/newsroom/civil/opinion/130624_en.htm ir http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/
forms/dispatch?form=InsolvencyTwo. 

RŽ inf.

Pildydami dalyvio anketą pateikite tikslią ir aiškią informaciją apie savo įmonę, bendra-
darbiavimo pasiūlymą, galimą partnerį. Aiškiau ir išsamiau pateikta informacija plačiau 
atveria duris ateities partnerystei. Pildant registracijos anketą, Jums reikės pasirinkti 
konsultacinį partnerį Lietuvoje („Support Office“). Rinkitės „Kaunas chamber of com-
merce, industry and crafts“. Visos anketos yra patikrinamos. Jei yra netikslumų, dalyvių 
yra prašoma/rekomenduojama papildyti informaciją. 

Tik sumokėjus dalyvio mokestį, informacija apie Jūsų įmonę skelbiama kontaktų 
renginio svetainėje ir prieinama kitiems dalyviams.

Dalyvio mokestis: 
2000 SEK (pirmam įmonės atstovui);
1500 SEK (kiekvienam sekančiam įmonės atstovui).

Svarbios datos:
Dalyvių registracija: iki 2013 10 14.
Susitikimų su galimais partneriais registracija: iki 2013 10 28.
Išankstinis susitikimų grafikas bus pateiktas iki 2013 11 06.
Dalyvių registracija: lapkričio 12 d. 08:00-10:00 val. (halė D).
Įmonių susitikimai: lapkričio 12 d. 10:00-12:00 val. ir 13:30-17:30 val.
Bendravimo vakaras: lapkričio 12 d. 17:45 val. (registruotis reikia iš anksto).
Įmonių susitikimai: lapkričio 13 d. 9:30-12:00 val. ir 13:30-15:00 val.

Pagalba verslo kontaktų mugės dalyviui: mes padėsime Jums pildant dalyvio 
registracijos anketą, atsakysime į Jūsų klausimus prieš renginį ir renginio metu, patar-
sime, kaip nuvykti į renginio vietą. Tarptautinių ryšių vadybininkas Edmundas Cylikas, 
tel. (8 37) 20 14 91, el. paštas: cylikas@chamber.lt 

Daugiau informacijos apie verslo kontaktų renginį Subcontractor Connect rasite 
interneto svetainėje: www.b2match.eu/subcontractorconnect2013

Daugiau informacijos apie parodą Elmia Subcontractor 2013 rasite interneto sve-
tainėje: http://www.elmia.se/en/subcontractor/ 

Kviečia „Subcontractor 
Connect 2013“

NAUji KONTAKTAi
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