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Kaunas tarp 
lyderių

Audronė Jankuvienė

Seime svarstomas įstatymo dėl Kau-
no ir Palangos oro uostų prijungimo prie 
Tarptautinio Vilniaus oro uosto projektas 
buvo nagrinėjamas rugsėjo mėnesio Vers-
lo tarybos posėdyje.

Apie tai, kad dviejų didžiausių oro 
uostų tarpusavio konkurencija kenkia 
valstybei ir kiekvienam iš jų, Verslo ta-
ryba diskutavo dar 2012 m. birželio mė-
nesį. Dabartinė situacija – pavasarį itin 
sunkioje finansinėje duobėje atsidūręs 
Kauno oro uostas ir nuostolius dėl didelių 
nuolaidų „Ryanair” kompanijai patiriantis 
Vilniaus oro uostas – akivaizdžiai parodė, 
kad verslininkų įžvalgos buvo teisingos. 

Šį kartą buvo atvirai įvardyta, kad lei-
dimas pigių skrydžių bendrovėms įsitvir-
tinti sostinėje buvo klaida, padaryta dėl 
politinių arba asmeninių ambicijų, arba 
dėl nesuvokimo.

Ar pritarti?
Posėdyje dalyvavęs Seimo narys Me-

čislovas Zasčiurinskas teiravosi kauniečių 
nuomonės, ar pritarti įstatymo nuostatoms 
prijungti Kauno oro uostą prie Vilniaus, jei 
taip – su kokiomis išlygomis, ar be jų? 

Įstatymo projektu siekiama optimi-
zuoti ir sumažinti visų oro uostų valdymo 
išlaidas ir suformuoti efektyvų jų valdymo 
modelį, leidžiantį darniai plėtoti visus tris 
šalies oro uostus. Pasak M. Zasčiurinsko, 
prijungimo, o ne sujungimo, būdas pasi-
rinktas dėl paprastesnių ir greitesnių juri-
dinių procedūrų. 

„Jei tikslas – tik sutvarkyti buhalteri-
ją ir sumažinti išlaidas, tai jis mums kelia 
nerimą“, – nuogąstavo Verslo tarybos na-
rys Zigmantas Dargevičius. 

Kauno PPA rūmų generalinis direkto-
rius Vytautas Šileikis priminė viceminis-

Verslo taryba sieks apsaugoti Kauno oro 
uosto ir regiono interesus

trui 2010 m. patvirtintą Lietuvos pasie-
kiamumo oro transportu strategiją, kurią 
tereikia vykdyti: joje buvo aiškiai diferen-
cijuota visų trijų oro uostų veikla. Svars-
tomame  įstatyme tai neapibrėžiama.

Verslo tarybos narys UAB „Kautra“ 
vadovas Linas Skardžiukas akcentavo, 
kad prijungus oro uostus labai svarbu, 
koks valdymo modelis bus pasirinktas. 
Miesto tarybos narys Vygandas Gudėnas 
pasiūlė naująjį darinį ir jo valdymą per-
kelti į Kauną.

Kauno meras Andrius Kupčinskas 
išreiškė kauniečių poziciją, kad naujojo 
darinio valdyme (stebėtojų taryboje ar kt.) 
dalyvautų miesto ir rajono savivaldybės, 
kurioms oro uosto veikla labai reikšminga. 

Pasirinkta optimali alternatyva
Susisiekimo viceministras Saulius 

Girdauskas tvirtino, jog rengiant įstatymo 
projektą buvo atlikta galimybių studija, 
kurioje analizuotos trys galimos Lietuvos 
oro uostų valdymo alternatyvos: išlaiko-
ma esama padėtis, centralizuotas oro uos-
tus valdančių valstybės įmonių veiklos 
koordinavimas arba oro uostus valdančių 
valstybės įmonių jungimas. 

Trečioji alternatyva pasirinkta kaip 
optimali. Po reorganizacijos sprendimus, 
susijusius su visų oro uostų valdymu, 
priimtų viena įmonė – t.y. būtų tikslin-
giau planuojamos investicijos, tikslingiau 
nustatomi konkretūs rinkliavų dydžiai, 
geriau užtikrinamas turimų išteklių ir pa-
jėgumų panaudojimas, įmonės finansinis 
stabilumas, sumažėtų veiklos sąnaudos, 
darbuotojų skaičius (apie 5 proc.) ir admi-
nistracinė našta Susisiekimo ministerijai 
(ji įgyvendintų vienos valstybės įmonės, 
valdančios tris tarptautinius oro uostus, 
savininko teises ir pareigas).

Nepaisant to, kad rengiamame įstaty-

me įrašyta nuostata „darniai plėtoti visus 
tris oro uostus“, Verslo tarybos nariai reiš-
kė abejones dėl Kauno oro uosto likimo: 
ar nebus jis „nukirstas“, nes jo finansinė 
būklė nėra gera? Tai reikštų stiprų smū-
gį regiono verslui: viešbučių, maitinimo 
įstaigų, transporto ir kitiems sektoriams, 
darbo rinkai, biudžetui ir kt.

Kauno pranašumai
Susisiekimo viceministras teigė, kad  

netrukus Tarptautinis Vilniaus oro uostas 
pasieks maksimalią ribą ir nebeturės jokių 
galimybių plėstis dėl objektyvių priežas-
čių. Tad plėtra galės būti vykdoma tik 
Kaune, turinčiame neišnaudotų galimybių, 
taip pat ir geografinį pranašumą. Be to,  
privalumus neabejotinai sustiprins 2015 
m. miestą su Europa sujungsianti europi-
nė geležinkelio vėžė ir statomas Viešasis 
logistikos centras Palemone. S. Girdaus-
ko teigimu, Vilniaus oro uostas turėtų būti 
tradicinių oro bendrovių centras, o Kauno 
oro uostas – orientuotis į pigių skrydžių ir 
krovinių pervežimo veiklas. 

Viceministras pabrėžė, kad Kauno oro 
uosto finansinė situacija pavasarį buvo to-
kia sunki, kad teko imti paskolą iš bankų 
vien tam, kad būtų išmokėti atlyginimai 
darbuotojams. Kadangi sutartys su pigių 
skrydžių bendrovėmis Vilniuje sudarytos 
iki 2015 m., praktiškai nėra galimybių 
šiuos kelis metus grąžinti jų skrydžius į 
Kauną. Šią žiemą iš miesto bus rengiami 
25 skrydžiai per savaitę (pernai buvo 18). 

V. Šileikis ir Z. Dargevičius pabrėžė, 
kad ydinga orientuotis tik į emigracines 
arba poilsines skrydžių kryptis, kuriomis 
ne atvežami, o išvežami žmonės ir pini-
gai. „Tarsi ieškotume, kaip geriau išskris-
ti, o ne atskristi“, – kalbėjo V. Šileikis. 

Verslo taryba parengė savo pasiūlymus 
dėl Lietuvos oro uostų ateities (žr. 3 psl.).

Šią žiemą iš Kauno oro uosto bus rengiami 25 skrydžiai per savaitę

Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė

Kaunas 2013 m. savivaldybių reitinge 
užėmė 3-iąją vietą. Tai ne pirmas kartas, 
kai įvairių institutų ir organizacijų skai-
čiuojami savivaldybių indeksai ir reitin-
gai rodo geresnę gyvenimo kokybę Kau-
ne, nei patys manome. Tiesa, visuomenės 
nuomonė yra gana inertiškas dalykas, 
ji keičiasi kur kas lėčiau nei objektyvūs 
duomenys, tad dar reiktų palaukti, kol šie 
rodikliai suveiks subjektyviai ir individu-
aliai. 

Antra vertus, blogosios žinios gali būti 
tendencingai sureikšminamos dėl politinių 
motyvų,  konkuruojant dėl antrojo miesto 
pozicijos, investuotojų dėmesio ir pan. 

Nieko pozityvaus, jei blogos žinios 
yra geros žinios (o geros žinios kainuoja). 
Jei Kaunas būtų likęs, sakykim, antrojo ar 
trečiojo dešimtuko gale, ko gero, riksmo 
būtų žymiai daugiau, nei džiugesio dabar, 
kai aplenkėme Klaipėdą. 

Žurnalo „Veidas” sudarytame 2013 m. 
savivaldybių reitinge Kaunas pagal 25 pa-
rametrus vertintų visų šalies savivaldybių 
išsiskyrė renovuotų mokyklų skaičiumi, 
nusikalstamumo mažėjimu, gera sveika-
tos priežiūra, pagyvėjusia nekilnojamojo 
turto rinka, bibliotekų skaičiumi, mažu 
sergamumu bei maža migracija į kitus 
Lietuvos miestus ar užsienio šalis. 

Lietuvos savivaldybės maksimaliai 
galėjo surinkti 200 taškų. Vilniaus mies-
to savivaldybė buvo įvertinta 148 taškais, 
Neringos – 131, o Kauno – 120 taškų. 
Septintus metus sudaromame reitinge 
praėjusiais metais Kaunas buvo užėmęs 
ketvirtąją vietą. 

Be to, Kaunas patenka į perspekty-
viausių savivaldybių sąrašą. Taip pat yra 
tarp tų, kuriose fiksuojamos mažiausios 
santykinės valdymo išlaidos.

Specialistai ir keleiviai pripažįsta, kad 
palyginti su nevykusiais Vilniaus viešojo 
transporto „eksperimentais“, Kaune šios 
paslaugos tenkina ir keleivius, ir speci-
alistus. Vis daugiau jaunų žmonių lieka 
Kaune, nes čia patogiau gyventi, nereikia 
laisvalaikio leisti transporto kamščiuose. 
Nekilnojamojo turto agentai pataria vil-
niečiams pensininkams parduoti brangius 
butus sostinėje, o už panašią kainą nusi-
pirkti patogų ir pigesnio išlaikymo reika-
laujantį kotedžą Kaune. 

Žinią, kad Kaunas 2013 m. savivaldy-
bių reitinge užėmė 3-iąją vietą, galima sė-
kmingai išnaudoti kuriant miesto įvaizdį 
ir rinkodarą.
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Rugsėjo mėnesio rūmų kronika

Verslo savivalda
Instittucija, 
renginys Turinys Rezultatas

Pasitarimas su 
SADM minis-
tre A.Pabedins-
kiene 
(V. Šileikis)

1. Dėl darbo biržų situacijos. 
2. Dėl socialinių įmonių. 3. 
Dėl ES naujos finansinės 
perspektyvos priemonių planų. 
4. Dėl susitikimo su verslo 
bendruomenių atstovais.

Pateikti rūmų poziciją dėl socialinių 
įmonių veiklos konkurencinėje 
aplinkoje. Pateikti rūmų veiklos 
gaires naujai ES finansinei pers-
pektyvai. Numatytas susitikimas 
su verslo bendruomenių atstovais 
10.18. Parengti konkrečius klausi-
mus susitikimui.

Kauno PPA 
rūmų tarybos 
posėdis

1. Dėl VšĮ „Kėlimo įrenginių 
priežiūros tarnyba“ 1/3 dalininko 
teisių įsigijimo. 2. Dėl darbo 
grupės sudarymo nario mokesčio 
skaičiavimo metodikai peržiū-
rėti. 3. Dėl vietos verslo ir sa-
vivaldos politikų debatų. 4. Dėl 
„atvirų durų“ dienos rūmuose. 
5. Sprendimai dėl narystės.

1. Paskirta komisija išvadoms 
parengti dėl įmonės įsigijimo. 
2. Sudaryta darbo grupė, kuri 
parengs tarybai nario mokesčio 
tvarkos pakeitimus. 3. Pristatytas 
debatų formatas, nuspręsta parinkti 
temą ir rengti debatus. 4. Rugsėjo 
20 d. rengiama „atvirų durų“ diena. 
5. Priimta 9 / Išbraukta 1.

LPPAR 
asociacijos 
visuotinis narių 
susirinkimas 
(B. Žemaitis, 
V. Šileikis)

1. Dėl LPPARA 2012 m.  
veiklos ir finansinės ataskaitos. 
2. Dėl 2013 m. LPPARA fin-
ansinio plano. 3. Dėl GS1 veik-
los. 4. Dėl Eurochambres nario 
mokesčio. 5. Kiti klausimai.

1. 2012m. ataskaitos patvirtintos. 
2. 2013 m. finansinio plano pro-
jektas patvirtintas su pastabomis. 
3. Atšaukti sprendimai 3.1, 3.2, 
3.3. iš 2013.07.25. visuotinio narių 
susirinkimo protokolo. 4. Rūmai 
atsiskaito lygiomis dalimis už Euro-
chambres narystės mokestį iki 10.15. 
Išklausytos informacijos.

Marijampolės 
filialo taryba

1. Dėl susitikimo su europar-
lamentare L.Andrikiene 2. Dėl 
verslininko dienos paminėjimo. 
3. Projekto veiklų nauda ir 
tikslai sekančiuose etapuose. 
4. Dėl Marijampolės filialo 
tarybos narių sudėties.

1. Suderinta susitikimo su europar-
lamentare programa. 2. Suder-
inta Verslininko dienos renginio 
programa ir sąmata. 3. įvertinta 
vykdomo projekto pažanga ir 
gairės. 4. Aptartos naujų tarybos 
narių kandidatūros.

Susitikimas su 
Europos komis-
are A. Vassiliou 
(A. Jasinskis)

Susitikimas su Europos komis-
are A. Vassiliou Atstovauta Kauno PPA rūmams

Atstovavimas 
rūmams Itali-
jos Grosseto 
regione

Dalyvavimas baigiamuosiuose 
projekto renginiuose: 1. Toska-
nos pramonininkų asociacijoje. 
2. Baigiamojoje konferencijoje 
dalyvaujant ministerijų, verslo 
asociacijų ir profesinio rengimo 
institucijų atstovams. 3. Susiti-
kimuose lankomose įmonėse.

Tinkamai atstovauta rūmams. 
Suderintas bendradarbiavimas 
rengiantis naujam projektui.

LPPAR asocia-
cijos valdyba 
(V. Šileikis)

1. Dėl profesinio orientavimo 
veiklų. 2.Dėl Eurochambres 
kongreso Stambule. 3. Dėl ren-
giamos ekonominės apžvalgos. 
4. Dėl GS1 sutarčių. 5. Dėl 
Force majeure. 6. Dėl prekių 
kilmės sertifikavimo tvarkos. 
7. Dėl EEN perspektyvų.

1. Pasitarimas ŠM ministerijoje 
parodė, kad ministerija nemato gali-
mybių rūmams įsitraukti į profesinio 
orientavimo veiklas. 2. Eurochambres 
kongrese Stambule siūloma palaikyti 
kandidatus iš šalių su laisvanoriš-
ka naryste. 3. Ekonominę regionų 
apžvalgą pateikti iki 09.30. 4. Nutarta 
pratęsti GS konsultavimo sutartis 
su rūmais. 5. Pasiekta, kad Ūkio 
ministerija pagaliau teiks Vyriausybei 
siūlymus dėl force majeure reglamen-
tų. 6.Nutarta surengti rūmų vadovų 
ir vyriausiųjų ekspertų susitikimą 
su Muitinės vadovybe. 7. Pateikta 
EEN perspektyvų vizija. Aptartos 
galimybės ir veiksmų taktika rengiant 
paraišką nuo rūmų naujam šaukimui.

Norvegija

Susitikimas su svečiu iš Nor-
vegijos Shan Jafari (konsultantų 
įmonės savininkas, investuoto-
jas, IT specialistas) ir jo kolega 
iš Indijos Avinash Ramchandra 
Bokil (advokatas, investuotojų 
tarpininkas).

Susitikimo metu pristatyta Lietuvos 
verslo aplinka, pateikta informaci-
ja apie Kauno PPAR. Susitikimo 
tikslas – Shan Jafari ieško įmonių 
veikiančių IT srityje, kurios galėtų 
teikti programavimo arba kitas 
paslaugas Norvegijos įmonėms taip 
padedant jo klientams sutaupyti).  
Svečias iš Indijos domėjosi investi-
cine aplinka Lietuvoje, nekilnojamo 
turto kainomis Kaune, studentus ir 
IT specialistų skaičių regione.

Pasitarimas su 
MITA vadovu 
(V. Šileikis, 
A. Knieža)

Tikslas: aptarti naujos ES 
finansinės perspektyvos priemo-
nes inovacijų srityje.

Aptartos kooperacijos galimybės 
įgyvendinant naujos ES finansinės 
perspektyvos priemones.

Seimo narė 
Agnė Bilotaitė 
(A. Verbyla)

Seimo narės Agnės Bilotaitės 
susitikimas su asocijuotų 
verslo struktūrų, savivaldybės 
ir akademinės bendruomenės 
atstovais.

Aptarta regionų politika. Seimo 
narė pristatė regioninės plėtros 
įstatymo pakeitimus. Išklausė 
socialinių partnerių pasiūlymus dėl 
regioninės plėtros.

Lietuvos SMU 
taryba 
(V. Šileikis)

 1. Dėl universiteto ligoninės 
valdymo struktūros optimizavi-
mo. 2. Dėl eksternu ginamos di-
sertacijos mokesčio patvirtinimo. 
3) Dėl apmokėjimo disertacijos 
gynimo procedūros dalyviams. 

Sprendimams pritarta po diskusijų. 
Išklausyta SMU rektoriaus prof. 
R. Žaliūno informacija apie 
bendradarbiavimą su KTU.

Trišalis pasita-
rimas dėl oro 
uostų jungimo 
(V. Šileikis)

Pasitarimas vykdant Verslo 
tarybos sprendimą

Parengtas kreipimosi į Seimą ir 
Vyriausybę projektas

Verslo taryba

1. Dėl VĮ įmonės „Kauno 
aerouostas“ ir VĮ Tarptautinis 
Palangos oro uostas prijungimo 
prie VĮ Tarptautinis Vilniaus oro 
uostas. 2. Dėl Europos Sąjungos 
paramos 2014-2020 m. periodui 
pagal priemonę URBAN. 
(Kauno miesto Žaliakalnio ir 
Aleksoto infrastruktūros planas)

1. Aptarta susidariusi situacija. 
Nuspręsta Verslo tarybai kreiptis 
raštu į atsakingas institucijas dėl oro 
uostų situacijos. 2. Verslo taryba 
pritaria projektams. Reikia dele-
guoti atstovą (-us) į BIVP grupes.

Priemonė Veiksmas Įmonės, 
dalyviai

Verslo plėtra

Patalpinta komercinių verslo pasiūlymų į svetainę 5
Planinis rūmų narių lankymas, siekiant geriau patenkinti 
narių interesus / Kaunas 15
Potencialių narių lankymas, informacija apie rūmų veiklą, 
paslaugas, kvietimas stoti į narius / Kaunas 2
Potencialių narių lankymas, informacija apie rūmų veiklą, 
paslaugas, kvietimas stoti į narius / Marijampolė 2

Seminarai

Susitikimas su EP nare dr. L. Andrikiene 24
„Krizė jau baigėsi – o Jūsų versle?“ 8
Seminaro „Atliekų tvarkymo aktualijos: įmonėms keliami 
reikalavimai“ organizavimas 24
Naujausia viešųjų pirkimų teismų praktika 8
Mokomasis seminaras „5 svarbiausi žingsniai žengiant į 
užsienio rinką“ 27
Dokumentų rengimo pagrindai ir apskaita įmonėse ir orga-
nizacijose 6

Konsultacijos Konsultacijos narys-nariui 2
Teisinės konsultacijos / partneris Magnusson 2

Rūmų 
bendruomenė

Rūmų atvirų durų diena 29
Klubo „Verslas Kaunui“ strateginis susirinkimas 7
Eksportuotojų klubas „Komercinis atstovavimas“ 11
Strateginis Kauno personalo vadovų klubo susitikimas 15
Kauno finansininkų klubas „2013 m. pensijų reforma. Ap-
sisprendimo galimybės“ 10
Rūmų klubas floristikos dizaino studijoje „AntRibos“ 27
Vadovų klubo susitikimas kavos namuose „Vero Coffee House“ 13
Vadovų klubo susitikimas vyno namuose „Brome“ 12

Enterprise 
Europe 
Network

Kontaktų paieška Lietuvos įmonėms 5
Atsakymai į EEN partnerių užklausas 3
BCD anketos išplatinimas 6
Švedijos verslo misija 27
Paskyrimas kitam partneriui 1
Lietuvos įmonių užklausos 2
Lietuvos įmonių susidomėjimas EEN užsienio įmonių 
paskelbtais verslo bendradarbiavimo pasiūlymais 5
Užsienio įmonių susidomėjimas EEN Lietuvos įmonių 
paskelbtais verslo bendradarbiavimo pasiūlymais 4

Tarptautiniai 
ryšiai

Tarptautinio Leonardo da Vinci projekto „Green Bridges from 
Grey to Greening Jobs“, Nr. 518525-LLP-2011-ES-LEON-
ARDO-LMP, projekto partnerių susitikimas San Sebastiane 
(Ispanija)
Tarptautinio Leonardo da Vinci projekto „Strengthening 
Business Performance Management in Economic Networks, 
Nr. 2011-1-OL1-KEO05-19900“, konferencija Lešno 
(Lenkija)
Praktinis seminaras „Baltijos jūros regiono ekonomika: per-
spektyvos ir galimybės“ Orebro mieste (Švedija), pranešimų 
„Lietuvos verslo kultūra“ ir „Lietuvos rinkos“ skaitymas  
KTU regioninio parko organizuota tarptautinė konferen-
cija „Pramonės/Verslo sąsajos su akademiniu sektoriumi“, 
pranešimo skaitymas

Viešieji ryšiai

„Rūmų žinios“ Nr. 575, aktualiausi straipsniai: „Rūmų 
nariai optimistiškai vertina ateitį“; „Rudens aktualijos“; 
„Bendri argumentai: ES lėšos bus skiriamos ir pramonei“; 
„Rūmų klubas“, „Verslas Kaunui“ laukia naujų idėjų“; 
„Pirmieji metai Jonavos atstovybėje: sustiprėjusi verslo 
bendruomenė“; „Sėkmės dešimtmečiai“; „Enterprise 
Europe Network: nemokamos paslaugos visoms įmonėms“; 
„Kauniečių patirtis paskatino permainas Italijos švietimo 
sistemoje“.

900 egz. 

Išplatinta pranešimų spaudai apie rūmų ir rūmų narių veiklą 26

Dokumentų 
išdavimas

Atlikta tarptautinės prekybos dokumentų autentiškumo 
patikrinimų ir įforminta dokumentų 6
Atlikta prekybos dokumentų patikrinimų ir įforminta prekių 
kilmės sertifikatų / Kaunas 434
Atlikta prekybos dokumentų patikrinimų ir įforminta prekių 
kilmės sertifikatų / Marijampolė 82

Profesinis 
rengimas

Pirminis profesinis mokymas
Įvertinta pirminio profesinio mokymo programa 1
Tęstinis profesinis mokymas
Renkama informacija asmens įgytų kompetencijų vertinimui 
spalio mėn.(profesinio mokymo įstaigos) 9
Sudarytos asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijos 58
Įdarbinti asmens įgytų kompetencijų vertintojai 79
Parengtos asmens įgytų kompetencijų vertinimo užduotys 329
Įvertintos 17 profesinio mokymo įstaigų asmenų kvalifikacijos 327
Įvertintos tęstinio profesinio mokymo programos 13
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Per  2014-2020 m. Kaunas gali pritraukti 100-150 mln. Lt iš Europos regioninės 
plėtros fondo. Penkiems didiesiems šalies miestams numatoma skirti 500 mln. Lt. 

Bendruomenės inicijuotos veiklos plėtrai visai Lietuvai planuojama suteikti 50 
mln. Lt. Kiek iš jų teks Kaunui, kol kas nežinia. 

Kauno m. savivaldybės taryba patvirtino dvi seniūnijas, kurioms bus skiriamos 
pagrindinės investicijos. Įvertinus pagal įvairius kriterijus, pasirinktos Žaliakalnio ir 
Aleksoto seniūnijos.

Už ES lėšas Aleksote planuojama įkurti bendruomenės namus, nutiesti pėsčiųjų 
tiltą į Nemuno salą,sutvarkyti upės krantinę, investuoti į verslo inkubatorių buvusio 
mėsos kombinato teritorijoje, nutiesti dviračių takus, įrengti apžvalgos aikštelę prie 
Aleksoto funikulieriaus ir kt.

Žaliakalnio seniūnijoje tikimasi ES lėšas panaudoti  tvarkant Prisikėlimo bažnyčios 
aplinką ir Kauko laiptų baseiną, Ąžuolyno infrastuktūrai, bendruomenės namams, dvi-
račių takams ir kt.

Kofinansavimui reikės skirti palyginti nedaug, apie 7,5 proc. lėšų. 
Bendruomenių inicijuotos veiklos plėtra (BIVP) gali būti vykdoma tik per BIVP 

grupes, kurios bus sudaromos iš savivaldybės, bendruomenės ir verslo atstovų. Todėl 
Kauno bendruomenių centrų asociacijos tarybos pirmininkas prof. Ramūnas Navickas 
priemonę URBAN pristatė Verslo tarybai. Grupės veiks pagal Asociacijų įstatymą.

Audronė Jankuvienė

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai su Kauno krašto pramonininkų ir 
darbdavių asociacija rengia jau trečiuosius, 
tradicinius verslo ir politikos debatus. 

Šis ruduo nėra rinkimų kampanijos 
laikas, todėl bus orientuojamasi į savival-
dos kadencijos pusiaukelę: ką išrinktieji 
politikai jau nuveikė, ko nepadarė ir ką 
ruošiasi atlikti antroje kadencijos pusė-
je, kokia jų kompetencija vienu ar kitu 
klausimu, susijusiu su miesto šiandiena 
ir raida. 

Debatai „Kadencijos pusiaukelė: kom-
petencija, rezultatai, lūkesčiai“ vyks lap-
kričio 19 d., antradienį, 14 val. Savival-
dybės didžiojoje salėje (Laisvės al. 96).

Į debatus bus kviečiamos visos Kauno 
m. savivaldybės tarybos  frakcijos. Mode-
ruos žinomas politologas, prof. Algis Kru-
pavičius.

Visiems debatų dalyviams iš anksto 
bus pateiktas vienas klausimas – kokie 
darbai nuveikti per pirmąją kadencijos 

ES lėšos į Kauną ateis per 
bendruomenes

Be to, jau dabar svarbu rengti galimybių studijas, technines sąlygas ir projektus, o 
šiems parengiamiesiems darbams reikalingos pradinės lėšos. Savivaldybės taryba turi 
patvirtinti projektus spalio mėnesį, Vidaus reikalų ministerija – iki gruodžio 15 d. Galu-
tinis tvirtinimas – kitų metų vasario mėnesį.

RŽ inf.

Lapkritį rengiami verslo ir 
politikos debatai

pusę? Kiti klausimai bus nežinomi, juos 
frakcijų atstovai trauks burtų keliu. 

Verslo bendruomenė suformuos 10 
atstovų grupę, kuri bus debatų centre. 

Be jos, labai svarbu, kad renginio au-
ditorijos branduolį sudarytų gausi ir akty-
vi verslo žmonių auditorija, kuri operaty-
viai ir argumentuotai reaguotų į politikų 
pasisakymus, replikuotų ir pan.

Vieši debatai demokratinėse šalyse 
yra įprastas ir populiarus, visuomenės lau-
kiamas būdas išsiaiškinti jai svarbius rei-
kalus. Tai demokratijos, tolerancijos, idė-
jų mainų, kritinio mąstymo bei komandi-
nio darbo ugdymo mokykla. Vieši debatai 
padeda išsiaiškinti politikų kompetenciją, 
požiūrius ir veiksmų motyvus.

Pirmieji debatai buvo surengti 
2011 m. vasarį prieš savivaldos rinkimus. 
Tuomet verslininkai labiausiai pasigedo 
konkretumo ir  aiškumo, kokiais būdais  
bus siekiama vykdyti  rinkiminius paža-
dus. Antrieji debatai „Rinkimai į Seimą: 
idėjos ir realybė“ vyko pernai spalio mė-
nesį prieš parlamento rinkimus.

Verslo tarybos kreipimesi dėl Kauno ir Palangos oro uostų prijungimo prie Tarptau-
tinio Vilniaus oro uosto iš esmės pritariama numatytam procesui. Tačiau atkreipiamas 
dėmesys, kad būtina numatyti ir suformuoti efektyvų oro uostų valdymo modelį, lei-
džiantį ateityje darniai plėtoti šiuos strateginius šalies oro uostus.

Kadangi Kauno  miesto ir Kauno rajono savivaldos institucijoms, verslo atstovams 
svarbi viso Kauno regiono plėtra, su kuria siejama ir valstybės įmonės „Kauno aero-
uostas“ veikla ateityje, aeoruostų reorganizavimo procese Verslo taryba siūlo užtikrinti 
valstybės įmonės „Kauno aerouostas“ veiklos tęstinumą tiek trumpalaikėje, tiek ir il-
galaikėje perspektyvoje, strategiškai ją plėtojant ir nemažinant skrydžių bei keleivių 
srautų. 

Taip pat siūloma perduoti reorganizavime dalyvaujančių valstybės įmonių „Kauno 
aerouostas“ ir Tarptautinis Palangos oro uostas teises ir pareigas su anksčiau prisiimto-
mis sutartimis ir įsipareigojimais valstybės įmonei Tarptautiniam Vilniaus oro uostui, 
išlaikant partnerystės susitarimus; numatyti vienodą (lygiateisį) juridinį visų reorgani-
zavime dalyvaujančių aerouostų statusą, pavadinant naują juridinį vienetą „Lietuvos 
tarptautinių aerouostų valdymo bendrovė“ bei numatyti subalansuotą steigiamos vals-
tybės įmonės valdymą, įsteigiant stebėtojų tarybą, kurios sudėtyje būtų Kauno miesto ir 
Kauno rajono savivaldybių atstovai.

Raštą, skirtą LR Seimo Pirmininkui, Seimo Ekonomikos komitetui, LR Ministrui 
Pirmininkui Algirdui Butkevičiui ir LR susisiekimo ministrui Rimantui Sinkevičiui, 
pasirašė Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojas, ėjęs mero pareigas, Vasilijus 
Popovas, Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, Kauno verslo tarybos pirmininkas 
Jonas Guzavičius.

RŽ inf.

Siūloma suformuoti efektyvų 
oro uostų valdymo modelį

Tradicinis kalėdinis rūmų bendruomenės renginys, kuriame 
pagerbsime labiausiai nusipelniusius narius, įvyks 

gruodžio 6 d., penktadienį, viešbutyje „Park Inn“ 
(K. Donelaičio g. 27, Kaunas). 

Dalyvio kaina – 150 Lt/1 asmeniui, 250 Lt/2 asmenims. 
Kvietimai bus išsiųsti kiekvienai įmonei.
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Vis garsiau kalbant apie euro įvedimą 
2015 m., ne vienam iš mūsų kyla klausi-
mas: o kas gi tada nutiks mano piniginei? 
Manoma, kad galimybės įsivesti eurą 
gana palankios, tačiau daugelis nerimau-
ja, kaip tai paveiks šalies ir mūsų kiekvie-
no gyvenimą. 

Apie tai Marijampolės regiono vers-
lininkai ir socialiniai partneriai diskutavo 
rugsėjo 20 d. Kauno PPA rūmų Marijampo-
lės filiale vykusiame susitikime su Europos 
Parlamento nare dr. Laima Andrikiene. Su-
sitikimą organizavo rūmų filialas kartu su 
Marijampolės profesinio rengimo centru.

Diskusija prasidėjo skepticizmo gai-
dele. Smulkieji ir vidutiniai verslininkai 
ne kartą pabrėžė, kad jie jau ir taip yra 
pavargę nuo nesibaigiančios mokesčių 
kaitos. Pasaulinė krizė, praėjusių metų 
„Snoro“ ir „Ūkio“ situacija ir iki šiol 
jaučiamos pasekmės ir nepasitikėjimas, 

Euro įtaka Lietuvai. 
Pliusai ar minusai?

o euras vėl – naujas iššūkis mažam ir vi-
dutiniam verslui. Ne kartą buvo paminė-
ta, kad tiek ir verslininkai, tiek ir paprasti 
žmonės pagaliau nori stabilumo ir aiškios 
ateities. Diskusijos dalyviai prisiminė kitų 
eurą įsivedusių šalių patirtį, kai darbuoto-
jų atlyginimai konvertavosi  euro kursu, o 
prekių kainos parduotuvių lentynose sua-
pvalėdavo į didesnę pusę ir, dažniausiai – 
ne pirkėjų naudai.  

Europarlamentarė dr. Laima An-
drikienė suprato susirinkusiųjų nerimą, 
tačiau tuo pačiu priminė, kad tapdama 
Europos Sąjungos nare, Lietuva (kaip 
ir kitos valstybės įstojusios į šią sąjungą 
2004 m. gegužės 1-ąją) pasižadėjo įsivesti 
bendrąją Europos valiutą, kai tik atitiks 
konvergencijos (Mastrichto) kriterijus. 
Šiuo metu pasirengimas įvesti Lietuvoje 
eurą yra vienas svarbiausių Vyriausybės 
prioritetų. Jo įvedimas neabejotinai at-

neš ir daug naudos – padidės mūsų, kaip 
valstybės, patikimumas. Tai padės plėsti 
prekybos ir finansinius ryšius su kitomis 
euro zonos valstybėmis, neturėsime pini-
gų keitimo išlaidų, užtikrins kainų stabi-
lumą ir sumažins infliaciją, bus sudarytos 
geresnės skolinimosi sąlygos.  

Įdomios diskusijos metu buvo prieita 
išvados, kad euro įvedimas yra  neišven-

giamas ir kiekvienas, nepriklausomai nuo 
valdžios veiksmų, jam turi pasiruošti sa-
varankiškai. Po diskusijos europarlamen-
tarė išvyko aplankyti vieną didžiausių 
Rytų Europoje modernią šaldytų duonos 
ir pyrago gaminių įmonę – rūmų narę  
UAB „Mantinga”, susipažinti su jos vei-
kla ir gaminama produkcija. 

RŽ inf.

Audronė Jankuvienė

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų bendruomenė jau trečią kartą sodino 
ąžuolus Kalniečių parke. Nuo šio rudens 
verslo ąžuolų giraitėje augs jau 61 naujas 
medis. 

 Spalio 1-ąją net 26 raudonuosius 
ąžuolus pasodino šiemet jubiliejines su-
kaktis mininčios įmonės, rūmų klubai ir 
kiti nariai. 

Pasak rūmų prezidento Benjamino 
Žemaičio, tai gausiausia parko kūrimo 
akcija iš visų trijų. Iniciatyva prasidėjo 
2011 m., kai rūmų veiklos 20-mečio pro-
ga buvo pasodinti pirmeji 20 ąžuolų. Tą-
kart pirmieji kurti verslo ąžuolyną pradėjo 
rūmų steigėjai, ilgamečiai tarybos nariai, 
asociacijos vadovai ir visi, kurie norėjo 
įprasminti rūmų jubiliejų.

Tarp reikšmingas veiklos sukaktis 
mininčių ir savo ąžuolą parke šiemet pa-
sodinusių bendrovių yra UAB „Aivita“ 
(20 metų), UAB „Inida“ (20 metų), UAB 
„Eoltas“ (20 metų), UAB „Liningas“ (20 
metų), UAB „Pirmas žingsnis“ (20 metų), 
UAB „Autotoja“ (15 metų), UAB „BDO 
auditas ir apskaita“ (15 metų).

Prie rudeninės akcijos taip pat prisi-
jungė  „Bitė Lietuva“, „Colemont drau-
dimo brokeris“, UAB „Dizaino sprendi-
mai“, UAB „Enerstena“, UAB „Informa-
cijos saugumo agentūra“, UAB „Interjero 
elementai“, Kauno mechanikos mokykla, 
UAB „Metga“, UAB „MVP sprendimai“, 
UAB „Prografika“, UAB „Serfas“, UAB 

Žaliuoja šešios dešimtys verslo ąžuolų
„TUV uolektis“, UAB „Uolektis“, UAB 
„Verslo aljansas“, UAB „Vikspana“.

Taip pat savo medį pasodino rūmų 
Verslo vadovų klubas, Eksportuotojų klu-
bas, Finansininkų klubas, klubas „Verslas 
Kaunui“ ir kt. 

„Esu vienas iš laimingųjų, savo įmo-
nės garbei pasodinęs ąžuolą. Tai bus mūsų 
pasididžiavimo vieta, į kurią galima ateiti 
ir su darbuotojais, ir su vaikais, – kalbėjo 
20 metų sukaktį spalio mėnesį mininčios 
UAB „Pirmas žingsnis“ įkūrėjas ir va-
dovas Algimantas Astrauskas. – Ąžuolai 
auga kelis šimtus metus, ir didžiuojuosi, 
kad jie išliks ateinančioms kartoms, isto-
rijai.“

UAB „Informacijos saugumo agen-
tūra“ direktorė Danguolė Predeinienė 
džiaugėsi, kad kaip tik šiomis dienomis 
bendrovė mini savo gimtadienį, ir labai 
simboliška turėti savo ąžuolą, kurį bus ga-
lima lankyti kasmet. 

Kaip visuomet, raudonlapius ąžuolus 
padėjo sodinti ir patarimus dalijo Dubra-
vos eksperimentinės mokomosios urė-
dijos specialistai. O tradicinė kareiviška 
košė gryname ore buvo soti ir ne mažiau 
skani kaip restorane.

Pernai verslo ąžuolyne savo medžius 
pasodino UAB „Dovaina“, UAB „Eners-
tena“, UAB „Interjero elementai“, UAB 
„SDG“, UAB „Rikonetas“, UAB „Telra-
da“, UAB „Novameta“, UAB „Baltijos 
polistirenas“, Kauno maisto pramonės 
ir prekybos mokymo centras, viešbutis 
„Park Inn Kaunas“. 

Ąžuolų sodinimo šventėje visuomet lydi džiugi nuotaika

Europarlamentarė Laima Andrikienė (trečia iš dešinės 1 eilėje) su rūmų Marijampolės filialo darbuotojais ir diskusijos dalyviais
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Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė

Kuo Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmai skiriasi nuo kitų verslo or-
ganizacijų? Kokiais principais jie veikia? 
Iš kokių pajamų vykdoma veikla? Kodėl 
verta būti rūmų nariu? Tradicinės atvirų 
durų dienos metu tuo besidominčiai au-
ditorijai pasakojo rūmų vadovai ir vers-
lininkai.

Kuriama pridėtinė vertė 
„Vienytis, burtis draugėn svarbu dėl 

to, kad verslo balsas būtų išgirstas val-
džios ir visuomenės. Rūmai yra ta vieta, 
kurioje demokratijos principais sukurtoje 
aplinkoje įmonių vadovai ir specialistai 
gali bendrauti ir atstovauti verslo inte-
resams. Be to,  rūmų nariais labiau pa-
sitikima, ypač užsienyje, nes tai reiškia, 
kad jos vadovaujasi aukštesniais verslo 
standartais “, – pabrėžė rūmų prezidentas 
Benjaminas Žemaitis. 

Pasak prezidento, įvertinti narystę tie-
sioginės materialinės naudos prasme būtų 
keblu. Pridėtinė vertė verslui kuriama per 
rūmuose keliamą vadovų ir specialistų 
kompetenciją, tarpusavio pasitikėjimą, so-
lidarumą, kontaktų gausą.

„Rūmai yra verslo savivaldybė ir 
paslaugų verslui agentūra“, – taip organi-
zacijos esmę apibūdino rūmų generalinis 
direktorius dr. Vytautas Šileikis. Jis pa-
brėžė, kad rūmai valdomi demokratiniais 
pagrindais, juose būtina suderinti ir smul-
kaus, ir stambaus verslo interesus. Tai yra 
vienintelė verslo organizacija Lietuvoje, 
veikianti regioniniu principu. Rūmai nėra 
valstybės išlaikoma institucija. Pajamos 
gaunamos iš nario mokesčio, valstybės 
deleguotų funkcijų, didžioji dalis – iš pro-
jektinės veiklos. Kasmet vykdomi 8-10 
tarptautinių ar nacionalinių projektų, ku-
rių nauda tenka rūmų nariams. 

Narystės motyvai
Anot V. Šileikio, narystės rūmuose 

motyvai – tokie patys, kaip kitose šalyse: 
60 proc. tampa rūmų nariais dėl teikiamų 
paslaugų, 20 proc. reikia dialogo su val-
džia, 10 proc. svarbi reprezentacinė funk-
cija, 5 proc. iš principo dalyvauja visose 
asociacijose, o likusieji 5 proc. nežino at-
sakymo. Šią statistiką savo patirtimi ilius-
travo rūmų narių atstovai.

Apie veiklą regione potencialiems 
nariams pasakojo Jonavos atstovybės va-

Rūmų durys visuomet atviros
dovas Alfonsas Meškauskas. Faktas, kad 
per metus rūmų narių skaičius išaugo nuo 
7 iki 29 ir tetrūksta vieno mažo žingsnelio 
iki filialo statuso, rodo, kad Jonavos vers-
lininkai labai greitai suvokė bendruome-
niškumo naudą, o veikla buvo vykdoma 
teisinga kryptimi. 

„Aš esu čia, nes man naudinga ben-
drauti su kitų įmonių vadovais, pasikeisti 
nuomonėmis, išgirsti, kaip jie randa vie-
nokius ar kitokius praktinius sprendimus. 
Taip pat man svarbu jausti pripažinimą, 
kad galiu per Verslo tarybą perduoti savo 
poziciją ar iniciatyvą tiesiai miesto merui. 
Laisvė veikti yra mūsų rankose“, – sakė 
UAB „Kauno energtikos remontas“ gene-
ralinė direktorė Olga Grigienė.

UAB „Metga“ direktorė Fausta Pu-
zanovienė, vadovaujanti Verslo moterų 
tinklo Kauno branduoliui, prisipažino 
dalyvaujanti rūmų penkių klubų veikloje. 
„Yra problemų, kurių neaptarsi su šei-
ma, su pavaldiniais ar draugais. Moterys 
verslininkės susiduria ir su specifinėmis 
problemomis, pradedant lyčių lygybe ir 
baigiant verslo ir šeimos suderinamumu. 
Jas mokėmės spręsti per tris tarptautinius 
projektus“, – kalbėjo F. Puzanovienė, ne-
slepianti, kad verslo moterims rūpi ir sa-
pnų reikšmės, ir papuošalai.

Sėkmės istorijos ir solidarumas
Savo sėkmės istoriją, užmegztą per 

rūmus, papasakojo UAB „Statybos eko-
nominiai skaičiavimai“ generalinis direk-
torius Saulius Mikalauskas. Įmonė pasira-
šė bendradarbiavimo sutartį su Swedban-
ku: moko banko vadybininkus, kaip įver-
tinti statybos projektą, teikia konsultacijas 
banko klientams. 

Verslo vadovų klubo pirmininkas Ne-
rijus Šėža pabrėžė, kad per rūmus galima 
įvertinti, kurios mokymo ir konsultacijų 
firmos teikia kokybiškas paslaugos, yra 
patikimos. „Solidarumas reiškia, kad na-
rio nariui paslaugos kaina krenta, o koky-
bė kyla“, – pridūrė N. Šėža.

Pasak advokatų kontoros „Magnu-
sson ir partneriai“ atstovės Marijos Žido-
nienės, dažnai verslininkai vengia kreiptis 
į teisininkus, nes nežino, į kuriuos kreip-
tis, nuogąstauja, ar verta, kad paslaugos 
brangiai kainuos. Ši advokatų kontora 
rūmų nariams pirmines teisines paslaugas 
teikia nemokamai.

UAB „Interjero elementai“ direktorius 
Giedrius Bučas ir „Bitė Lietuva“ Kauno 
regiono verslo klientų vadovas Ramūnas 
Tepliakovas pasakojo apie tradicinius ben-

druomenės renginius – kalėdinius balius, 
vasaros šventes, ąžuoliukų sodinimą, tei-
kiančius itin daug teigiamų emocijų.

UAB „Romasta Group“ direktorius 
Egidijus Šileika nurodė vieną daug sa-
kantį faktą: bendrovė veikia 18 metų, ir 
15 metų ji yra rūmų narė. Įsijungusi vos 

pradėjusi verslą, šiandien įmonė klesti, 
pritraukė strateginį investuotoją. Rūmuo-
se bendrovės specialistai rado atsakymus 
į daugelį klausimų – nuo personalo atran-
kos iki verslo plėtros.

Atvirų durų dienos renginyje dalyva-
vo apie 20 potencialių rūmų narių.Rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis ir generalinis direktorius Vytautas Šileikis pateikė organizacijos „vizitinę kortelę“

Atvirų durų dieną rūmuose apsilankė apie 20 įmonių atstovai

Alfonsas Meškauskas

Marija Židonienė

Fausta Puzanovienė Saulius Mikalauskas

Nerijus Šėža Giedrius Bučas

Egidijus Šileika Ramūnas Tepliakovas
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UAB „Pirmas žingsnis“ įkurta 
1993 m. spalio 29 d. Tarp panašaus profi-
lio įmonių bendrovė jau ne vieneri metai 
užima antrą vietą šalyje pagal aptarnauja-
mųjų pacientų statistiką. Ji didžiausia Lie-
tuvoje pagal skyrių skaičių (15). 

Pasak firmos steigėjo ir direktoriaus 
Algimanto Astrausko, vienas iš „Pirmo 
žingsnio“ pranašumų yra paslaugos priei-
namumas.

Firma gamina ir pritaiko protezinius-
ortopedinius ir ergoterapijos gaminius (per 
100 pavadinimų) Lietuvos žmonėms po 
operacijų, traumų ar neįgaliems žmonėms. 
Individualiai gaminami ir pritaikomi įvai-
rūs įtvarai, protezai, avalynės įdėklai, or-
topedinė avalynė. Visiems gaminiams yra 
taikomi garantiniai įsipareigojimai.

 UAB „Pirmas žingsnis“ remia įvai-
rias sporto šakas: moterų rankinio koman-
dą, Kauno regbio veteranų klubą, vyrų 
krepšinio komandas, mašinų sportą. Yra 
įsteigusi dvi stipendijas po 1000 Lt KTU 
biomechanikos specialybės studentams. 

A. Astrausko iniciatyva įkurta asoci-
acija „Šviesuva“ jau penktus metus orga-
nizuoja nemokamas paskaitas ir mokslo 
populiarinimo renginius visuomenei. Tai 
švietėjiška organizacija, vienijanti įvairių 
sričių lektorius: mokslininkus, universitetų 
dėstytojus, pedagogus, medikus, inžinie-
rius, ekonomistus, menininkus, politolo-
gus, verslininkus, studentus. Asociacijos 
prezidentas ir generalinis rėmėjas – Algi-
mantas Astrauskas. Asociacijos tarybos 
pirmininkas – akademikas Jurgis Brėdikis.

Bendrovės įkūrėjas ir vadovas Algi-
mantas Astrauskas yra apdovanotas rūmų 
sidabro (antro laipsnio) „Darbo žvaigž-
de“. 2009 m. ir 2011 m. bendrovei skirta 
rūmų nominacija „Už svarų indėlį ben-
druomenei“. 

Šiemet A. Astrauskas tapo Lietuvos 
Metų privataus verslo lyderiu. 2011 m. 
LR Prezidentė Dalia Gybauskaitė apdo-
vanojo UAB „Pirmas žingsnis“ kaip pa-
žangiausią tradicinės pramonės įmonę už 
inovatyvių technologijų kūrimą, aktyvų 
bendradarbiavimą su mokslu bei visuo-
menės švietimą. 2010 m. įmonė  laimėjo 
Nacionalinio atsakingo verslo apdovanoji-

Sveikinimai svarbias sukaktis 
pažymintiems bendruomenės nariams

mą: A. Astrausko firma „Pirmas žingsnis“ 
tapo „Bendruomeniškiausia metų įmone“ 
už nuosekliai plėtojamą partnerystę su 
vietos bendruomene. A. Astrauskui yra  
įteiktas Kauno miesto Santakos garbės 
2-ojo laipsnio garbės ženklas, Lietuvos 
neįgaliųjų sporto federacijos atminimo 
medalis, kristalas „Už paramą Lietuvos 
krepšiniui“ ir kiti apdovanojimai.

Dvidešimties metų sukaktį pažyminti 
UAB „Agrochema“ – viena didžiausių 
šalies agroverslo bendrovių, aktyviai ple-
čianti savo veiklą Baltijos šalyse, propa-
guojanti naujoves, produktų ir paslaugų 
kokybę, atsakingumą ir pagarbą klien-
tams. Bendrovė gamina skystąsias kom-
pleksines trąšas LYDERIS, NPK trąšų 
mišinius, prekiauja visų rūšių biriosiomis 
trąšomis, cheminėmis augalų apsaugos 
priemonėmis, sėklomis, pašarais ir jų 
priedais, durpių produktais, žymėtuoju 
kuru, superka javus, rapsus, keičia grūdus 
į trąšas, kredituoja žemdirbius trąšomis.

UAB „Agrochema“ grupei priklauso 
įmonės: filialas “Vilkaviškio agrochemi-
ja”, filialas “Agrochemos grūdai”, „Agro-
chema Eesti‘ OÜ, SIA „Agrochema La-
tvia“, UAB „Žemaitijos grūdai“, KB “Že-
maitijos pašarai”. 

„Agrochema“ yra pagrindinė AB 
„Achema“ produkcijos platintoja Baltijos 
šalyse. Įmonė palaiko glaudžius ryšius su 
pažangiomis agroverslo firmomis Euro-
pos Sąjungoje ir kitose šalyse. 

Plečiantis prekybai grūdais, 2011 m.  
Grūdų ir pašarų skyrius reorganizuotas į 
UAB „Agrochema“ filialą „Agrochemos 
grūdai“. Filialui priklauso UAB „Žemai-
tijos grūdai“ su 70 tūkst. tonų talpos grūdų 
elevatoriumi Plungėje, KB „Žemaitijos 
pašarai“, valdantys 35 tūkst. tonų grūdų 
elevatorių Viduklėje. Šeduvoje veikia 10 
tūkst., o Kupiškyje 5 tūkst. tonų talpos 
grūdų elevatorius.

UAB „Agrochema“ investavo 100 
tūkst. litų, už kuriuos buvo atnaujinta di-
džiausia A. Stulginskio universiteto Agro-
nomijos fakulteto auditorija. Per 10 metų 
„Agrochema“ į šį universitetą investavo 
apie 0,5 mln. litų, įmonės specialistai ir 
universiteto mokslininkai bendradarbiau-
ja tiriant trąšas, atliekant bandymus.

Šių metų rugsėjį Jonavoje veikianti 
bendrovė,  priklausanti „Achemos gru-
pei“, tapo Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų  rūmų nare.

Neseniai bendruomenės nare tapo ir 
Jonavos UAB „Valditas“, įkurta 1998 m. 
Tai atestuota statybos įmonė, kurios pa-
grindinė veikla – trinkelių klojimas, aplin-
kos tvarkymas bei projektavimas ir kiti 
gerbūvio darbai. Įmonėje dirba patyrę ir 
profesionalūs specialistai.  Veikloje nau-
dojamos pažangios technologijos, visada 
orientuojamasi į klientų poreikius, atliktų 
darbų ilgaamžiškumą bei kokybę.

Bendrovė teikia visas paslaugas, reika-
lingas aplinkos grožiui ir jaukumui, pasi-
rūpina reikalingomis medžiagomis, žemės 
kasimo technika, transporto paslaugomis, 
kvalifikuotais meistrais. Įrengiamos vaikų 
žaidimų, sporto, automobilių stovėjimo 
aikštelės ir kt., kuriami kraštovaizdžio di-
zaino projektai. Jonavoje veikianti įmonė 
dirba visoje Lietuvoje. Atliktiems darbams 
suteikiama penkerių metų garantija.

Penkerius metus veikianti UAB 
„Ecococon“ veikla yra draugiškų aplin-
kai šiaudinių skydų gamyba namų staty-
bai. Įmonė yra išradusi unikalų šiaudinių 
skydų gamybos būdą, t.y. į karkasinį me-
dinį skydą dedami šiaudai yra suspaudžia-
mi  ypatingai tankiai ir taip pasiekiamos 
ypatingai geros šiaudinio skydo šilumi-
nės varžos, garso izoliacijos, atsparumo 
ugniai ir kitos charakteristikos. 

Įmonės veikla turi išskirtinai teigiamą 
poveikį aplinkai – gaminant šiaudinius 
skydus nenaudojami senkantys žaliavų 
šaltiniai, o naudojama antrinė atsinau-
jinanti žaliava – šiaudai. Šiaudai yra su-
vežami iš vietinių aplink įmonę esančių 
ūkių, todėl žaliavos transportavimas taip 
pat yra tausojantis aplinką. Gamybos pro-
cese nenaudojami senkantys energijos ir 
gamtos ištekliai – dujos, nafta ir vanduo, 

naudojama tik elektra.. Taigi inovatyvūs 
gamybos aspektai yra šie: pastatų staty-
bai naudojami atsinaujinantys ištekliai; 
gamyba ir iš šiaudų pastatyti pastatai yra 
draugiški aplinkai; pasiekiamos ypatingai 
geros namo techninės charakteristikos; 
„kvėpuojantis“ pastatas, kuriame žmogui 
gera gyventi.Įmonės produkcija yra ser-
tifikuota. Produkcijai 2013 m. suteiktas 
Nacionalinis techninis liudijimas, taip pat 
planuojama produkciją ženklinti Europos 
Sąjungos CE sertifikatu. 

Per metus įmonė pagamina 5000 
kv.m. sienų skydų (apie 30 namų).

2008 m. įsteigtos UAB „Kelmukai“ 
veiklos sritis – aplinkos tvarkymas, ke-
lio dangos remontas, šaldymo ir šildymo 
sistemų įrengimas, teritorijų valymo, be-
tonavimo ir kitos paslaugos (kelio duobių 
taisymas, asfalto dangos atstatymas, ger-
būvio darbai, teritorijų tvarkymas, aplin-
kos tvarkymas, apželdinimas, daugia-
bučių priežiūra, žolės pjovimas, medžių 
pjovimas, krūmų naikinimas ir kt.). 

Bendrovės darbuotojai džiaugiasi, 
kad pasirašo vis saugiau sutarčių: „Mes 
siekiame gauti naudos, bet ne pelno, esa-
me lankstūs derybose“.  

Tarp įmonės partnerių – AB „Orlen 
Lietuva“, „Europa Royale Kaunas Hotel“, 
Vilniaus Gedimino technikos universite-
tas, UAB „Dotnuvos projektai“ ir kt.

UAB „Poptest“ taip pat pažymi pen-
kerių metų sukaktį. Kauno senamiestyje 
įsikūręs viskio baras „W 1640“ siūlo 150 
viskio rūšių iš daugiau kaip 60 distilerijų 
visame pasaulyje. Tai škotiškas, airiškas, 
amerikietiškas, švediškas, japoniškas ar 
kanadietiškas...

Ką reiškia pavadinimas „W 1640“? 
Jame užšifruota veiklos idėja bei namo, 
kuriame įsikūręs baras, istorija. „W“ sim-
bolizuoja viskį, kurio gimtinėse Škotijoje ir 
Airijoje gėrimas vadinamas „whisky“ arba 
„whiskey“. 1640 m. pirmą kartą rašytiniuo-
se šaltiniuose minimas pastatas Kurpių g. 
29, kuriame veikia viskio baras. Apie išta-
kas byloja ne tik data ant baro slenksčio, 
bet ir autentiškas skliautuotas XVIIamžiaus 
Kauno senamiesčio rūsys, kurio interjero 
autorius architektas – Audrys Karalius.

RŽ inf.

Atėjo metas tapti geru pavyzdžiu! Nelaukime permainų – kurkime jas!
Kiekvienas esame Kauno bendruomenės dalis ir savo indėliu galime jau dabar pada-

ryti savo miestą tinkamesnį gyventi, dirbti ir juo didžiuotis.
Klubo tikslas – suvienyti žinias ir pastangas pažangių idėjų bei veiklų rėmimui 

Kauno mieste.
Kiekvienas turime gerų idėjų, patirties ir lėšų, kuriomis galime pasidalinti. Tokiu 

būdu galime sukurti dar daugiau vertės atrandant sritis, kur mūsų indėlis būtų juntamas 
ir vertingas miesto mastu, bei prisidedant prie bendruomeninių iniciatyvų skatinimo ir 
įgyvendinimo.

Kauno verslininkai vienijasi, būkite ir Jūs Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų klubo „Verslas Kaunui“ gretose!

• Jei Kaune veikiančios įmonės būtų bitės – tai sudarytų didelį apie 20 000 bičių 
spiečių.

• Jei kiekviena tokia Kauno bitė atneštų bent po 1000 litų savo indėlį į bendrą korį 
Kauno miesto gerovei kurti – susidarytų jau dešimtys tūkstančių litų!

• Jei veiktume atskirai po vieną – rezultatas būtų vos pastebimas, jei veiktume ben-
dromis pastangomis – rezultatas taptų matomas ir vertingas visai Kauno bendruomenei!

Kviečiame tapti Kauno PPA rūmų klubo „Verslas Kaunui“ nariais!

Kauno PPAR prezidentas Benjaminas Žemaitis
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Pirmajam rudens sezono susitikimui 
Rūmų klubo nariai rinkosi naujame, V. Pu-
tvinskio g. įsikūrusiame floristikos dizaino 
salone „AntRibos“. Tai nauja rūmų nario 
UAB „Uma Trans“, vadovaujamos direk-
toriaus Dariaus Marmos, veiklos kryptis. 

Floristikos dizaino salono pavadini-
me – sutrumpinti steigėjų Antano ir Ritos 
vardai. Floristai dizaineriai Antanas Ma-
žonas ir Rita Bagdzevičiūtė paaiškina, 
kad žodį „riba“ pasirinko dėl to, kad yra 
kitokie: stovi ant ribos tarp to, kas sena ir 
vertinga, ir to – kas nauja ir madinga. 

Floristė dizainerė Rita Bagdzevičiūtė 
yra įgijusi tarptautinį floristo dizainerio 
diplomą, kurį gavo baigus mokslus pagal 
Šveicarijos floristų asociacijos patvirtintą 
programą. Ji yra 2010 m. nacionalinio flo-
ristų konkurso laureatė, taip pat tarptauti-
nių žemės meno festivalių ir floristų sim-
poziumų dalyvė. Floristas dizaineris An-
tanas Mažonas irgi baigė mokslus pagal 
Šveicarijos floristų asociacijos patvirtintą 
programą ir gavo tarptautinį floristo dizai-
nerio diplomą. Jis – 2010 m. nacionalinio 
floristų konkurso pagrindinio prizo laimė-
tojas, tarptautinių žemės meno festivalių 
ir kitų floristikos renginių Lietuvoje ir už-
sienyje dalyvis.

„Mes esame dviejų profesionalių ir di-
plomuotų floristų, o svarbiausia – geriausių 
draugų komanda. Floristika yra mūsų gy-
venimas. Degam noru kurti, dirbti su auga-
lais ir džiuginti žmones, kurie nėra abejingi 
gėlėms. Norime, kad mūsų aistra grožiui 
pasitarnautų visiems. Ypač vestuvių, gim-
tadienių, kolektyvų ar šeimyninių švenčių 

Pirmasis Rūmų klubo rudens 
susitikimas – floristikos 
salone „AntRibos“

proga. Ir ne tik...“, – sako Rita ir Antanas.
Jie dekoravo visus „Vičiūnų“ grupės 

restoranus, centrinę telekomunikacijų ben-
drovės „Bitė“ būstinę Vilniuje, „Molo“ 
prekybos centrą ir kt. Salone kuriamos 
puokštės, įvairios kompozicijos, vykdomi 
renginių dekoravimo užsakymai, origina-
liai puoselėjama ritualinė floristika.

Įstabioje gėlių aplinkoje rūmų prezi-
dentas Benjaminas Žemaitis pasveikino 
naujus bendruomenės narius. 

UAB „ENSO Baltic“ veikia jau 20 
metų. ENSO įmonių grupė atlieka kom-
pleksinį projektavimą, t.y. rengia tiek ar-
chitektūrinius, tiek inžinerinius projektus. 
Projektuoja energetiškai efektyvius na-
mus, įvairios paskirties pastatų šildymo, 
vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas, 
atlieka projektų priežiūrą, projektų val-
dymą, pastatų energetinį sertifikavimą. 
Pastatų inžinerinių sistemų automatinis 
valdymas užtikrina lengvą ir efektyvų oro 
parametrų reguliavimą bei sumažina ener-
gijos suvartojimą. Automatinė valdymo 
sistema užkerta kelią avarinių situacijų at-
siradimui ir laiku praneša operatoriui apie 
jų pavojų. Specialistai vykdo vėdinimo, 
oro kondicionavimo sistemų, šilumos bei 
šalčio gamybos punktų automatizavimo 
projektus, atlieka paleidimo-derinimo ir 
priežiūros darbus įvairios paskirties pas-
tatuose; pastatų valdymo sistemų (BMS) 
programavimą ir kt. Užsakymų geografi-
ja – nuo Skandinavijos iki Rusijos. 

VšĮ „Eventmanagement LT“ speci-
alizacija – konferencijų, kongresų ir kitų 
renginių organizavimas. Daugiau nei 10 

metų patirtį sukaupusios komandos sie-
kis – renginys be rūpesčių.

Mažoji bendrija „Gludis“ įkurta prieš 
metus. Tai jaunų, ambicingų žmonių ko-
manda, kurianti įvairias informacines, 
pramogines programėles, reklamas, mo-
biliąsias aplikacijas (Vilniaus knygų mu-
gei, „Scanorama“, „15 min“ ir kt.).

Jonaviškė UAB „Valditas“ įsteigta 
1998 m. Veiklos kryptis – aplikos tvarky-
mo darbai nuo trinkelių klojimo iki vejos 
priežiūros. Darbai atliekami visoje Lietu-
voje, suteikiama penkerių metų garantija.

Rūmų bendruomenę papildė ir kita 
Jonavos įmonė „Gudžionys“. Bendrovei – 
jau daugiau kaip 20 metų. Joje veikia pa-
prasti ir muitinės sandėliai, dirba muitinės 
tarpininkai, teikiamos transporto paslau-
gos. Bendrovė valdo Jonavos turgų.

Naujais rūmų nariais taip pat tapo Kė-
dainių UAB „Sakret LT“ (turi sausų staty-
binių mišinių gamyklą, prekiauja dažais, 
statybine chemija, apšiltinimo sistemomis 
ir kt.), kauniškė UAB „Flatyz“ (rankų dar-
bo žvakių gamyba), UAB „Terina“ (Prie-
nuose veikiančios siuvimo įmonės sie-
kis – noras kurti ir nustebinti, o įgyvendi-

nant naujoves – gerbti senąsias tradicijas), 
Jonavos UAB „Ekovalitas“(pramoninio 
montavimo, nuotekų valymo įrenginių 
gamybos ir montavimo paslaugos) ir 
Marijampolės kelionių agentūra „Janikės 
kelionės“.

RŽ inf.

Rugsėjo mėnesį įvykusiame rūmų Personalistų klubo susirinkime išrinkta nauja 
valdyba ir klubo vadovė.  Ja tapo Aušra Kerzienė iš  UAB „SDG“. 

Valdybos narėmis tapo Irma Kaminskienė (UAB „GKF“), Rūta Jocytė (UAB 

Personalo vadovų klube – 
nauja vadovybė

Susitikimo  akimirkos

„TOPO grupė) ir Laima Okuličienė (UAB „NO MAGIC EUROPE“). 
Visos kolegės nuoširdžiai padėkojo klubo iniciatorėms ir ilgametėms vadovėms 

Neringai Sabeckienei (UAB „Personalo sprendimai“) ir Sigitai Butkienei (UAB „Ser-
fas“). Jos ir toliau dalyvaus klubo veikloje.

Susirinkime aptarti artimiausi darbai, galimos diskusijų temos. Elektroninės apklau-
sos būdu apibrėžtos labiausiai dominančios: nepiniginės motyvacijos paketas darbe, 
motyvacinės sistemos praktika, personalo strategijos rengimas, darbuotojų įvertinimas, 
vidinė įmonės komunikacija, organizacijų psichologija, konfliktų valdymas, karjeros 
planavimas ir kt.

RŽ inf.
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Projekto „Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų tobulinimas“
Nr. LLP-LdV-TOI-2012-LT-0117 partnerių susitikimas su projekto „BEQUAL+“ 

partneriais, Sofija, (Bulgarija).
Rugsėjo 19-20 d. Sofijoje vyko tarptautinio naujovių perkėlimo projekto „BEQU-

AL+“ partnerių susitikimas ir baigiamoji konferencija, kurią organizavo projekto pa-
reiškėjas NAVET (Švietimo ir mokslo ministerijos metodologinis padalinys) bei pro-
jekto koordinatorius – privati konsultacijų ir mokymų įmonė „IWatch Industry group“. 

Susitikimų metu buvo aptartos dviejų projektų „EXPANDVET“ ir „BEQUAL+“ 
susijusios veiklos – produktų komercializavimo galimybė, tęstinumas per „K3“ progra-
mą, bendra projektų sklaida. 

Projekto „ŽALIEJI TILTAI ENER-
GETIKOS SEKTORIUJE” turinys remia-
si trimis pagrindinėmis nuostatomis: Eu-
ropos Sąjunga siekia, kad iki 2020 metų 
75 proc. 20–64 metų moterų ir vyrų būtų 
aprūpinti darbu, 20 proc. būtų sumažintos 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
ir 20 proc. suvartojamos energijos būtų 
išgaunama iš atsinaujinančių energetikos 
išteklių. 

Tvaraus augimo sektoriui reikalingi 
milijonai darbuotojų, tačiau stinga vady-
bos ir techninių sričių specialistų, todėl 
sunkiau įgyvendinti šiuos tikslus. 

Mokymasis visą gyvenimą yra svar-
bus veiksnys siekiant išnaudoti tvaraus 
augimo galimybes. Svarbu skatinti žmo-
nes dalyvauti mokymosi visą gyvenimą 
bet kurioje Europos sąjungos šalyje ini-
ciatyvoje bei remti mokymosi rezultatų 
perkėlimą, pripažinimą bei kaupimą tiek 
oficialiu, tiek neoficialiu lygiu. 

Dėmesys siekiančiųjų įgyti kvalifi-

Projektas „Žalieji tiltai energetikos sektoriuje“: 
sukurta europinė elektroninė priemonė

Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmai 
įgyvendino tarptautinį 
Leonardo da Vinci pro-
jektą „ŽALIEJI TIL-
TAI ENERGETIKOS 
SEKTORIUJE“, pro-
jekto Nr. 518525 – LLP- 
2011-ES-LEONARDO-
LMP. 

kaciją mokymosi rezultatų perkėlimui, 
pripažinimui ir kaupimui pagerins ben-
drąjį supratimą apie piliečių mokymosi 
rezultatus, rezultatų skaidrumą, tarptauti-
nį mobilumą ir galimybę juos perkelti iš 
vienos Europos Sąjungos šalies į kitą ar, 
jei reikia, šalies viduje. Tai vyksta moky-
mosi visą gyvenimą bet kurioje Europos 
Sąlygos šalyje iniciatyvos rėmuose. 

Nacionaliniu lygiu siekta didesnio 
mobilumo darbo rinkoje ir galimybės per-
kelti kvalifikaciją iš vieno ekonomikos 
sektoriaus į kitą. Tai skatins glaudesnį ir 
aktyvesnį Europos šalių bendradarbiavimą 
švietimo ir profesinio mokymo srityse.

Projekto koordinatorius – Fondo 
Formación Esukadi, S.L.L. (Ispanija). 

Projekto partneriai
• Asociación de Empresarios (Ispanija)
• Asociación Cluster Industrias de 

Medio Ambiente de Euskadi (Ispanija)
• Instituto Vasco de Cualificaciones y 

Formación Profesional (Ispanija )
• Dobričiaus prekybos ir pramonės 

rūmai (Bulgarija)
• Kauno prekybos, pramonės ir amatų 

rūmai (Lietuva)
• Groupement D’interet Public - FCIP 

(Prancūzija)
• NOEMA - CMI (Suomija)
Pagrindinis projekto tikslas – skatinti 

naudotis Europos kvalifikacijų skaidrumo 
instrumentais (Europos kvalifikacijų siste-
ma, ECVET, Europasu), didinti įsidarbini-
mo galimybes, mobilumą, produktyvumą 
atsinaujinančios energetikos sektoriuje. 

Specifinis projekto tikslas – didinti 
kvalifikacijų pripažinimo skaidrumą, siekti 
padidinti piliečių mobilumą ir palengvinti 
mokymosi pasiekimų pripažinimą.

Pagrindinė projekto tikslinė gru-
pė – kompetentingi kvalifikacijų ir profe-
sinio mokymo plėtros centrai, veikiantys 
kiekvienoje iš projekte dalyvaujančių 
šalių ir visoje ES, atsinaujinančios ener-
getikos išteklių srityse dirbantys darbuo-
tojai, atsinaujinančios energetikos srityje 
veikiančios įmonės, prekybos, pramonės 
ir amatų rūmai, konsultacinės įmonės, dir-
bančios žmogiškųjų išteklių srityje, moks-
lo institucijos ir kitos viešosios įstaigos  

Projektu „ŽALIEJI TILTAI ENER-
GETIKOS SEKTORIUJE“ buvo sie-
kiama sukurti ir išbandyti europinę elek-
troninę priemonę, kuri padėtų užtikrinti 
profesinį mobilumą ir prisidėtų prie atsi-
naujinančių energetikos išteklių srities dar-
buotojų įvairiomis aplinkybėmis ir įvai-
riose šalyse formaliai ir neformaliai įgytų 
žinių ir gebėjimų pripažinimo. Tai ypač 
svarbu norint išnaudoti tvariosios plėtros 
galimybes. Projektu taip pat buvo siekiama 
prisidėti prie „Europos mokymosi erdvės“ 
kūrimo, kartu su kitomis interesų grupėmis 
išplėtojant  šią priemonę, pasitelkiant ben-
druosius Es įrankius (EQF ir  ECVET) ir 
paisant lyčių lygybės principo. 

Projekto įgyvendimo metu kiekvie-
nos šalies projekto partneris parengė na-
cionalines ataskaitas apie atsinaujinančius 
energijos šaltinius: pateikė bendrą apž-
valgą ir ekonominius rodiklius; dabartinę 
ekonominę situaciją; esamą darbo rinkos 
situaciją atsinaujinančių energijos šaltinių 
srityje; perspektyvas ir tendencijas, suda-
rė atsinaujinančių energijos šaltinių sekto-
riaus procesų žemėlapį.

Buvo siekiama užmegzti artimą 
bendradarbiavimą su suinteresuotaisiais 
subjektais (įmonių asociacijomis, aplin-
kosaugos organizacijomis, įmonėmis, 
dirbančiomis atsinaujinančių energeti-
kos išteklių srityje, kompetentingomis 
kvalifikacijos kėlimo organizacijomis, 
viešosiomis įstaigomis ir kt.) iš projekte 
dalyvaujančių šalių, nuo veiklos pradžios 
įtraukiant  juos į tyrimus ir produktų kūri-
mą bei tyrimą. Kiekvienas projekte daly-
vaujantis partneris suformavo nacionali-
nes ekspertų grupes. Pagrindinės ekspertų 
funkcijos įgyvendinant projektą: įvertinti 
tendencijų kaitą atsinaujinančiuose ener-
gijos šaltiniuose, projekto tarpinius ir 
galutinius rezultatus, identifikuoti kompe-
tencijas, žinias ir reikalingus įgūdžius.   

Atlikus išsamią analizę ir apklausus 
atsinaujinančių energetikos išteklių spe-
cialistus, išskirtos trys pagrindinės darbų 
kategorijos atsinaujinančių energijos šal-
tinių srityje:

- fotovoltinių saulės modulių ir šilu-
minės energetikos elementų montuotojai;

- fotovoltinių saulės modulių projek-
tuotojai;

- vėjo jėgainių prižiūrėtojai.   
Lietuvoje perspektyviausia darbų ka-

tegorija pasirinkta „Fotovoltinių saulės 
modulių projektuotojai“.   

Atsižvelgiant į Europos profesinio 
švietimo ir mokymo kreditavimo sistemą, 
projekto ribose nustatytos profesinės kva-
lifikacijos, reikalingos atsinaujinančios 
energetikos pramonei, ypač akcentuojant 
mokymosi rezultatus. Sukurta ir interne-
te patalpinta projekto „Žalieji tiltai ener-
getikos sektoriuje“ europinė elektroninė 
priemonė. Ši priemonė padeda interpre-
tuoti ir suprasti skirtingas dalyvaujančių 
šalių kvalifikacijas, tad lengviau nuspręsti 
ir dėl jų perkėlimo. Lietuvoje priemonė 
išbandyta realioje darbinėje aplinkoje su 
techniniais ir administracijos darbuotojais 
atsinaujinančios energetikos įmonėje „Ar-
ginta“, dalyvaujant atsinaujinančių ener-
gijos išteklių srityje dirbančiam auditoriui 
iš Bulgarijos.  

Projektas gerina atsinaujinančios 
energetikos kvalifikacijų supratimą ir 
interpretavimą įvairiose šalyse ir šalina 
atsinaujinančios energetikos specialistų 
mobilumo kliūtis, skatindamas įgytųjų 
žinių ir įgūdžių kokybės pripažinimą ne-
priklausomai nuo šalies.

Projektas „ŽALIEJI TILTAI 
ENERGETIKOS SEKTORIUJE“ bei 
projekto laukiami rezultatai sėkmingai 
pristatyti ir Kaune bei Vilniuje  vykusioje 
praktinėje  konferencijoje – tiekėjų mugė-
je „Viskas apie saulės elektrinių verslą“.  

„Žalieji tiltai energetikos sektoriu-
je“ – originalus indėlis į Europos moky-
mo erdvės kūrimą. Daugiau informacijos 
apie projektą projekto svetainėje: www.
greenjobsproject.eu

Projektą finansuoja Europos Komisija 
pagal Mokymosi visą gyvenimą Leonardo 
da Vinci naujovių perkėlimo programą. 
Publikuojama informacija atspindi tik 
autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisi-
ja neatsako už pateikiamos informacijos 
turinį.

„EXPANDVET“ projekto komandai buvo itin naudinga gauti informaciją iš jau 
pasibaigusio projekto partnerių apie patirtis Bulgarijoje, Italijoje, Turkijoje. Taip pat 
netikėtai išryškėjo akivaizdus skirtumas tarp www.bequal.info produkto panaudojimo 
skirtingų šalių politiniame kontekste. Pietinėse valstybėse švietimo ir mokslo ministe-
rijų įtaka profesinėms mokykloms naudoti įrankį yra didžiulė. Lietuvoje, priešingai, tai 
yra pačių mokymo institucijų laisvanoriškas apsisprendimas. 

Pageidaujantiems gauti informacijos apie galimas projektines partnerystes Bulga-
rijoje prašome kreiptis į Profesinio rengimo skyrių, Aušrą Giedrienę arba telefonu: (8 
37) 20 66 79.

Projektinis bendradarbiavimas: kryptis – Bulgarija
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Rugsėjo mėnesį Kauno prekybos pra-
monės ir amatų rūmų Marijampolės filia-
las priėmė svečius. 2007-2013 m. Lietu-
vos, Lenkijos ir Rusijos EKPP bendradar-
biavimo per sieną programos Jungtinio 
techninio sekretoriato filialas Lietuvoje 
organizavo projektų apžiūros turą.

Į Marijampolę atvyko LR Vidaus rei-
kalų ministerijos, žiniasklaidos, Medardo 
Čoboto Trečiojo amžiaus universiteto, Lie-
tuvos žurnalistų sąjungos, Vilniaus bendri-

Įvertinta „Create4Compete“ projekto eiga

jos „Bočiai“ ir kitų, Jungtinio techninio 
sekretoriato kviestų organizacijų atstovai. 

Vizito metu projekto vietos veiklų ko-
ordinatorė (Kauno PPA rūmų Marijampo-
lės filialo projektų vadovė) Eglė Dorelaitė 
pristatė projekto tikslus, uždavinius ir tar-
pinius rezultatus. Sertifikuoti, didelę pa-
tirtį turintys ugdomojo vadovavimo (angl. 
couching) treneriai Povilas Petrauskas ir 
Oleg Kovrikov atskleidė, kad koučingas – 
tai ugdymo metodika, kai kryptingų klau-

simų pagalba siekiama tiek asmeninio, 
tiek ir verslo įmonės efektyvumo. 

Jungtinio techninio sekretoriato filialo 
Lietuvoje pagrindinis ekspertas, grupės 
vadovas Giedrius Surplys palankiai įverti-
no projekto eigą, komunikaciją su projektą 
administruojančiu personalu. 

Artimiausi projekto „Create4Com-
pete“ renginiai, į kuriuos kviečiamos 
Marijampolės regiono verslo įmonės: 
kūrybiškumo ugdymo mokymai Kaune 

(spalio mėn. pabaigoje), inovacijų val-
dymo mokymai Kaliningrade (lapkričio 
mėn. pabaigoje), pasienio verslo įmonių 
koučingo mokymai Marijampolėje – su-
sitikimai planuojami nuo 2013 m. gruo-
džio mėn. iki 2014 m. gegužės mėn. Šių 
mokymų tikslas – kurti naujus produktus, 
paslaugas, užmegzti naujus verslo ryšius, 
skatinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir 
Kaliningrado srities verslininkų.

Projektas taip pat buvo pristatytas 
rugsėjo viduryje Lenkijoje, Europos ben-
dradarbiavimo dienos metu. Jai skirta 
šventė vyko Mikolaikuose, garsiame tu-
ristų traukos centre. 

Projektą pristatė partneriai iš Kali-
ningrado prekybos ir pramonės rūmų bei 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
Marijampolės filialo. 

RŽ inf.

Programa iš dalies finansuojama Europos Sąjungos
Programme is co-financed by the European Union

Vaida Kriščiūnaitė,
projekto koordinatorė

Gavę paramą iš Europos Sąjungos 
fondų pagal Mokymosi visą gyvenimą pro-
gramą, kurią Lietuvos Respublikoje admi-
nistruoja Švietimo mainų ir paramos fonas, 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai 
vykdė Leonardo da Vinci mobilumo projek-
tą „Verslo moterų vadovavimo gebėjimų 
stiprinimas tobulinant jų kvalifikaciją 
personalo valdymo klausimais“ (VMT-
KVAL) Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-
0688. Šis mobilumo projektas buvo įgyven-
dinamas kartu su  IDEC SA organizacija, 
kuri įsikūrusi Pirėjo mieste, Graikijoje. Pa-
grindinis projekto tikslas buvo suteikti gali-
mybę verslo moterims pakelti kvalifikaciją 
personalo valdymo bei kokybės sistemų 
diegimo srityje, tokiu būdu sustiprinant ir 
tobulinant jų vadovavimo gebėjimus. 

Spalio 6-12 d. vyko numatytas de-
šimties tinklo narių vizitas pas projekto 
partnerius IDEC SA, kurio metu projekto 
dalyvės dalyvavo mokymuose bei susiti-
ko su kitų verslo institucijų atstovais. 

Nuo pirmadienio prasidėję mokymai 
projekto dalyves iškart įtraukė į kokybės 
sistemų valdymo mokymus: moterys 
klausėsi teorijos, dirbo grupėmis bei at-
likinėjo užduotis. Po antradienio moky-
mų vizito dalyvės susitiko su IDEC SA 
organizacijos vadovais, Pirėjo įmonių 
atstovais bei Atėnų smulkiųjų ir viduti-
nių įmonių prekybos ir pramonės rūmų 
atstovais. Susitikimo metu Natassa Ka-
zantzidou pristatė IDEC SA organizacijos 
veiklą, Elias Kyrgiopoulos papasakojo 
apie Atėnuose veikiančių rūmų specifiką 
ir sunkumus krizės metu. Susitikimo metu 
taip pat buvo pristatyta Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų veikla. 

Trečiadienį buvo tęsiami mokymai 
apie kokybės valdymo sistemas. Moky-
mų vadovas Panagiotis Kenterlis, patyręs 
kokybės valdymo sistemų lektorius, kūry-
bingai ir aiškiai dėstė mokymų medžiagą 
ir visas dalyves įtraukė į diskusijas. Po to 
vienos iš vizito dalyvių – Astos Šileikienės 
iniciatyva buvo organizuotas susitikimas 

Verslo moterys mokėsi Graikijoje

su Graikijos verslo moterų tinklo vado-
ve, ilgamete rūmų prezidente ir direktore, 
verslininke Sofia Economakos, kuri vieš-
nias iš Kauno pasikvietė pas save į namus. 
Susitikimo metu S. Economakos pasidali-
no savo neįkainojama patirtimi apie Verslo 
moterų tinklo veiklą Graikijoje, apie savo, 
kaip moters verslininkės patirtį, papasako-
jo apie graikų kultūrą ir tradicijas.

Ketvirtadienį prasidėjo mokymai apie 
žmogiškųjų išteklių valdymą organizacijo-
se. Dalyvėms buvo pateikta daug praktinių 
užduočių, kurias jos turėjo atlikti dirbdamos 
grupėmis. Po mokymų susitikta su vienos 
seniausių Atėnuose Smulkiųjų ir vidutinių 
įmonių asociacijos atstovu Charlambos 
Tsardanidis, atsakingu už tarptautinius ry-
šius. Ch. Tsardanidis išsamiai pristatė or-
ganizacijos veiklą,  papasakojo apie verslo 
aplinką Graikijoje, o atsakinėdamas į mo-
terų klausimus plačiai aiškino apie šalies 
krizę verslo požiūriu ir pasekmes ateičiai. 
Po susitikimo laukė ekskursija po Atėnus. 

Penktadienis buvo skirtas mokymų 
apie žmogiškųjų išteklių valdymą pabai-
gai. Paskui Verslo moterų tinklo narių 
iniciatyva dalyvės aptarė mokymus bei  
Kauno verslo moterų veiklą. 

UAB „Linolitas“ generalinė direk-
torė Saulė Motiejūnienė:

„Mano nuomone, mus mokė tikrai 
profesionalūs lektoriai, sklandžiai ben-
draujantys su auditorija ir gebantys per-
duoti savo žinias. Gerai, kad buvo ir prak-
tinių užduočių, kurios padėjo efektyviau 
suvokti mokomąją medžiagą.“ 

UAB „Diremta“ bendrasavininkė 
Rita Daugėlienė:

„Mokymai buvo žymiai stipresni nei 
tikėjausi – sužinojau daug naujo, labai 
patiko praktinės užduotys, kurios davė 
realios naudos. Kolegės – savo sričių 
profesionalės, todėl vyko ir neįkainojami 
neformalūs mokymai. Kelionė pilna įspū-
džių, gerų emocijų, idėjų ateičiai. Labai 
dėkoju už nuostabų projektą!“ 

UAB „IMTC“ direktorė Skaidra 
Vaicekauskienė:

„Pirmą kartą dalyvavau mokymuose 
užsienyje. Nauja, įdomi ir vertinga patirtis 

ne tik mokymo turiniu, bet kaip dėstyto-
jai – ir mokymo metodika. Puikiai išdės-
tytas turinys, gerai derinama teorija su 
praktinėmis užduotimis, aiškiai, logiškai 
išdėstyta dalomoji medžiaga. Įdomūs ir 
vertingi susitikimai, ypač su Sofia Econo-
makus. Jaukus ir šiltas priėmimas jos na-
muose. Kelionė buvo fantastiška. Ačiū.“ 

UAB „Metga“ generalinė direkto-
rė, Kauno verslo moterų tinklo vadovė 
Fausta Puzanovienė:

„Projektas sukūrė galybę pridėtinių 
verčių: kvalifikacijos kėlimo ir įgūdžių 
ugdymo, asmeninės patirties pasidaliji-
mo, verslo moterų tinklo Kauno bran-
duolio stiprinimo, bendruomeniškumo 
stiprinimo.“

UAB „Garliavos šeimos klinika“ 
savininkė Asta Šileikienė:

„Tai jau ketvirtas mūsų Verslo moterų 
tinklo projektas, įgyvendintas per Kauno 
PPA rūmus. Šitaip, žingsnis po žingsnio, 
įprasminama tinklo veikla, atnešanti nau-

dą mūsų įmonėms. Naujos žinios, naujos 
patirtys turi būti toliau skleidžiamos, ne-
savanaudiškai dalijamos. Tokiu būdu mes 
įnešime reikšmingą indėlį į pačius rūmus, 
įprasmindami juos kaip pačią solidariau-
sią verslo bendruomenę.“

UAB „Ispado“ savininkė Ina Tur-
sienė:

„Mokymai viršijo lūkesčius. Medžia-
ga pateikta labai profesionaliai, aiškiai ir 
suprantamai. Ir kompanija taip pat virši-
jo lūkesčius. Pasirodo, dešimčiai verslo 
moterų kartu gali būti labai smagu, gera 
ir įdomu. Manau, visos tikrai galime nu-
veikti daug naudingų, įdomių ir prasmin-
gų darbų.“

SPA „Saulėja“ direktorė Dalia Pau-
lauskienė:

„Mokymai buvo tikrai šaunūs, struk-
tūrizuoti ir aiškiai išdėstyti. Svarbiausia, 
kad užteko laiko viskam: ir pasimokyti, 
ir susipažinti su įdomiais žmonėmis, ir 
sužinoti apie graikų kultūrą. Svarbiausia, 
kad visas tas dienas praleidome šauniame 
moterų kolektyve ir gavome daug teigia-
mų emocijų.“

Projektą finansuoja Europos Komisija 
pagal Mokymosi visą gyvenimą Leonardo 
da Vinci naujovių perkėlimo programą. 
Publikuojama informacija atspindi tik au-
toriaus požiūrį, todėl Europos Komisija ne-
atsako už pateikiamos informacijos turinį.

Susitikimas su Sofia Economakos jos namuose Pirėjuje

Projekto dalyvės mokymų metu
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KONTAKTŲ MUGĖ

Kauno ir Marijampolės regionų įmonių 
kontaktų mugė
UAB „Kauno Naujamiesčio darbo rinkos 
mokymo centras“  
Periodinis ir pradinis vairuotojų profesinis mo-
kymas „95 kodas“, B, C, CE, D kategorijų trans-
porto priemonių vairuotojų mokymas, ADR 
kursai vairuotojams ir saugos specialistams, 
SM kategorijos traktoriaus vairuotojų, asmenų, 
vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto 
veiklai, autotransporto priemonių variklių taisy-
tojų, autošaltkalvių, elektros įrengimų taisytojų, 
plataus profilio kirpėjų, manikiūrininkų kursai. 
Lietuvos Respublikoje patvirtinti ir išduoti for-
malaus profesinio mokymo, komptetencijų ver-
tinimo, kvalifikacijos pažymėjimai. 
Maironio g. 11, LT-44298 Kaunas
Tel.: (8 620) 33444
El. paštas: info@automokykla.lt
www.automokykla.lt 

UAB „All Group“
Dizaino studija „ALLdesign“ teikia interjero 
dizaino konsultacijas, vykdo interjero, baldų, 
grafinio dizaino projektus. Dizaino paslaugų 
įvairovė leidžia pasiūlyti nestandartinių apdai-
los sprendimų, esant poreikiui, išpildyti visą 
interjero projektą iki smulkiausių detalių. Mak-
simalus kliento poreikių išpildymas, konkuren-
cinga kaina, šiuolaikiškumas bei kūrybiškumas. 
Darbinės užsienio kalbos: anglų, italų, rusų.
Komerciniams objektams siūloma: firminis sti-
lius, pakuotės, reklaminiai projektai, produkto 
dizainas, baldai. Interjero koncepcijos ir kom-
pleksiniai projektai.
Privatiems objektams siūloma: grafinio dizaino 
sprendimai namų interjerams, baldų dizainas, 
aksesuarai. Interjero konsultacijos, interjero 
dizaino projektai.
Kuršių g.7, LT-48107 Kaunas
Tel.: (8 652) 59 522
Faks.: (8 37) 21 20 99
El. paštas: design@allgroup.lt
www.allgroup.lt

UAB „Alvinta“ 
Aplinkosaugos dokumentų tvarkymas; atliekų 
(pavojingų, nepavojingų) tvarkymas (ATĮR 
219195);
darbuotojų profesinės rizikos vertinimas ir kitos 
su darbo sauga susijusios paslaugos; prekyba 
kompanijų „Chemjay“, „Norstar“ produkcija.
Studentų g. 65-407, LT-51369 Kaunas
Tel.:(8 37) 30 08 16, (8 37) 30 08 22, (8 685) 
12 411
Faks.:(8 37) 45 15 99
El.paštas: alvinta@ktc.lt
www.alvinta.ktc.lt

UAB „Anona“
Reklamos agentūros specializacija – reklami-
niai suvenyrai ir verslo dovanos, sportiniai pri-
zai, įvairūs apdovanojimai, antspaudų gamyba 
ir smulkiatiražė spauda. Veikia nuo 1991 m. 
Turi lazerinio graviravimo, tampografijos, gra-
viravimo smėliu ir kitas technologijas, reikalin-
gas reklaminei produkcijai ženklinti.
Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 37 65
Faks.: (8 37) 32 37 65
El. paštas: info@anona.lt
www.anona.lt 

UAB „Arvi ir ko“ 
ARVI įmonių grupė sėkmingai veikia trąšų, 
biodegalų, pašarų, cukraus gamybos ir preky-
bos, kalakutienos mėsos gamybos, perdirbimo 
ir prekybos, akmens anglies, techninės druskos 
prekybos, šalutinių gyvūninių produktų perdir-
bimo, krovinių ekspedijavimo srityse.
J. Basanavičiaus a. 8,  LT-68308 Marijampolė
Tel.: (8 343) 310 20
Faks.: (8 343) 515 76
El. paštas: arvi@arvi.lt
www.arvi.lt

UAB „Asiga“
Projektuoja, gamina išskirtinius baldus ir inter-

jero detales. Teikia baldų  projektavimo pas-
laugas pagal individualius kliento  užsakymus. 
Turi didelę  patirtį baldų privačiam ir viešajam 
sektoriui gamyboje. Taikomi aukšti kokybės 
reikalavimai projektavimo paslaugai ir gami-
namai produkcijai.
Neries g. 4, Domeikava, LT-54370 Kauno r.
Tel./faks.: ( 8 37) 26 31 24
Tel.: (8 655) 32 332
El. paštas: albertas@asiga.eu
www.asiga.eu
 
UAB „Aša“
Sprendimai stiklo tobulinimui. Plėvelių gamin-
tojo SOLAMATRIX Inc. (JAV) atstovas Pa-
baltijo šalims. Plėvelių nuo akinimo, karščio, 
sužalojimo šukėmis, žaibiškos vagystės klija-
vimas pastatams ir automobiliams. Stiklo per-
tvarų ir baldų stiklų dekoravimas ornamentais 
ir įvariaspalve spauda. Ieško partnerių – baldi-
ninkų ir stiklo pertvarų statytojų. 
Partizanų g 17, LT-49476 Kaunas
Tel.: (8 37) 41 15 66
Faks.: (8 37) 41 08 20
El. paštas: info@pleveles.lt
www.pleveles.lt

AB ,,Atrama“
Gamina kieto kuro šildymo katilus, akumulia-
cines talpas, automobilinius dujų balionus, bui-
tinius dujų balionus. Gamina iš metalo pagal 
užsakovo pateiktus brežinius. Ieško produkci-
jos pirkėjų tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse.
Raudondvario pl. 162, LT-47174 Kaunas 
Tel./faks: (8 37) 36 25 42
El. pa tas: sales@atrama.lt; info@atrama.lt
www.atrama.lt

UAB „Autokurtas“
„Mersedes-Benz“ lengvųjų automobilių ir ko-
mercinio transporto priežiūra ir remontas; ori-
ginalios, neoriginalios, dėvėtos detalės. „Vol-
vo“, „Scania“ naujos ir dėvėtos detalės, šių ir 
kitų markių sunkvežimių priežiūra ir remontas. 
Autonominių („Webasto“, „Eberspacher“) šil-
dytuvų pardavimas, montavimas, priežiūra ir 
remontas. Tachografų patikra, priekabų remon-
tas. Padaliniai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 
Šiauliuose.
Verslo g.13, LT-54311 Kumpių k. Kauno r.
Tel.: (8 37) 39 10 90
Faks.: (8 37) 39 14 54
El. paštas: info@autokurtas.lt
www.autokurtas.lt

UAB „Autotoja“
Oficiali „TOYOTA“ ir „LEXUS“ atstovybė 
Kaune.Prekiauja „TOYOTA“ ir „LEXUS“ 
markės naujais ir naudotais automobiliais, šių 
markių automobilių aksesuarais ir atsarginėmis 
dalimis.
Teikia garantinio aptarnavimo, techninės prie-
žiūros paslaugas bei visų markių automobilių 
kėbulo remonto ir dažymo darbus.     
Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 80 32
Faks.: (8 37) 31 27 79
www.autotoja.lt

UAB „Aveiras“
Vienas iš didžiausių lazerinio graviravimo cen-
trų Lietuvoje atlieka lazerinio graviravimo ir 
markiravimo paslaugas pramonei: metalinių, 
medinių, plastikinių detalių markiravimas-žy-
mėjimas. Identifikacinių lentelių įrengimams 
gamyba. Darbuotojų kortelių gamyba. Apdo-
vanojimų, padėkų ,suvenyrų ir verslo dovanų 
gamyba bei graviravimas. Iškilių polimerinių 
lipdukų gamyba. Įvairių ženkliukų, raktų ir 
rūbinių pakabukų gamyba. Antspaudai. Dirba 
nuo 1995 m.
Lydos g. 4, LT-44213 Kaunas
Tel.: (8 37) 20 87 04
Faks. : (8 37) 20 36 73
El. paštas: info@aveiras.lt
www.aveiras.lt

UAB „Azovlitas“ 
Importuoja ir prekiauja įvairių Europos ir Azijos 
gamintojų plieno linijinių ir lakštinių gaminiais. 
Ieško verslo kontaktų, plieno gaminių vartoto-
jų, metalo konstrukcijų gamintojų, statybinių 
firmų, katilų gamintojų.
Domina pasiūlymai iš užsienio metalurgijos 
įmonių ir plieno tiekėjų.
Elektrėnų g. 10, LT-51218 Kaunas
Tel.: (8 37) 45 26 00
Faks.:(8 37) 35 02 48
www.azovlitas.lt

UAB ,,Baldai Jums“
Gamina svetainės, miegamojo, vaikų kambario 
baldus iš ąžuolo ir beržo masyvo. Baldų ekspo-
zicijas galima rasti internete: http://parduotuve.
baldaijums.lt/, www.baldaijums.lt, 
firminėse parduotuvėse: 
Fabriko g. 3, LT-55111 Jonava
Tel.: (8 349) 50 525, (8 655) 47 006
Faks.: (8 349) 59 226
El. paštas: svetlana@baldaijums.lt
Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius
Akropolio baldų centras
El. paštas: parduotuve@baldaijums.lt
Nemuno baldų centras
Taikos pr. 125B, Kaunas 
Tel.: (8 699) 94 124
El.paštas: kaunas@baldaijums.lt
www.baldaijums.lt

UAB „Baltic Clipper“
Visos turizmo paslaugos užsienyje ir Lietuvo-
je. Rezervuoja, užsako ir parduoda aviabilietus, 
viešbučius, vizas, organizuoja poilsio ir pažin-
tines keliones, keliones šeimoms, poroms, gru-
pėms, vaikams, pagal individualius užsakymus 
į visas šalis.
Teikia verslo (tarnybinių) kelionių organizavi-
mo paslaugas. Organizuoja konferencijas, mo-
kymus, verslo renginius, sutinka užsienio sve-
čius. 17 metų kelionių organizavimo patirtis!
Laisvės al. 61-1, LT-44304 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 03 00
Faks. (8 37) 22 34 71
www.bc.lt , www.avia.lt 

UAB „Baltijos paslaugų brokeris“
Siūlo internetinėje parduotuvėje įsigyti karna-
valinių kostiumų ir aksesuarų, pakavimo me-
džiagų, rankų darbo stiklo suvenyrų, įvairių 
ortopedinių gaminių, medicinos, sporto prekių, 
šiaurietiško ėjimo inventoriaus. Ieško klientų ir 
sveikatingumo prekių tiekėjų.
K. Petrausko 26-201 kab.,  LT-44156 Kaunas
Tel.: (8 657) 61 704
El. paštas: info@bpb.lt
www.rinkaplius.lt

UAB ,,Baltijos polistirenas“
Gamina įvairias polistirenines pakuotes: buiti-
nei technikai (šaldytuvams, televizoriams ir kt.) 
ir kitus formuotus gaminius pagal individualius 
kliento užsakymus. Ieško partnerių, užsakovų 
polistireninėms pakuotėms.
S. Lozoraičio g. 15A, 
LT-53229 Garliava, Kauno r.
Tel.: (8 37) 55 15 18 (8 656) 39 387
Faks.: (8 37) 55 10 15, 
El.paštas: v.rimaitis@balpol.lt
www.balpol.lt 

UAB ,,BDO auditas ir apskaita“
Tarptautinė audito kompanija, užimanti 5 vietą 
pagal dydį Lietuvoje ir pasaulyje. Finansinių 
ataskaitų auditas (finansinių pagal naciona-
linius ir/arba tarptautinius finansinės atskai-
tomybės standartus); kitos audito paslaugos 
įskaitant Europos Sąjungos lėšų panaudojimo 
auditą ir t.t.; įmonių apskaitos tvarkymas bei 
finansinės atskaitomybės parengimas; mokes-
čių ir apskaitos konsultacijos; reorganizavimo 
projektų sąlygų įvertinimas; bendrovių veiklos 
atitikimo LR Akcinių bendrovių įstatymui 
įvertinimas; ekspertizė ir atstovavimas ūkinė-
se-finansinėse, mokestinių ginčų ir bankroto 
bylose; vidinės kontrolės ir audito paslaugos; 
verslo konsultacijos (verslo analizė, valdymo 
apskaita, sąnaudų įvertinimas, biudžeto bei 
pinigų srautų projektavimas); finansinės kon-
sultacijos (įmonių sujungimai ir įsigijimai, 
pardavimo sandoriai).

Kęstučio g. 58-5, LT-44304 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 03 90
Faks.: (8 37) 20 27 40 
El. paštas: info@bdo.lt 
www.bdo.lt

UAB „Bernelių smuklė“
„Bernelių užeiga“ džiugina savo lankytojus 
tradiciniais lietuviškos virtuvės patiekalais ir 
tautine dvasia alsuojančia aplinka. Šiuo metu 
veikia šeši šiam tinklui priklausantys restoranai 
ir lauko smuklės. „Bernelių užeigai“ pirmajai 
Lietuvoje suteiktas kulinarijos paveldo fondo 
sertifikatas. Šis sertifikatas liudija, kad „Berne-
lių užeiga“ savo veikla (aplinka, svečių priėmi-
mas, aptarnavimas, valgių paruošimas) atspin-
di per šimtmečius sukauptą tradicinę patirtį, 
vaišių papročius ir kultūrą, tradicines valgių 
gaminimo technologijas, regionų specifiką, ir 
jai suteikiamas kulinarijos paveldo statusas.
K. Donelaičio g. 11, LT-44239 Kaunas
Tel.: (8 37) 20 88 02
Faks.: (8 37) 75 07 56
El. paštas: info@berneliusmukle.lt
www.berneliuuzeiga.eu

UAB „Betonika“
Gamina betono ir gelžbetonio gaminius. 
Naglio g. 4A, LT-52367 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 01 00
Faks.: (8 37) 40 01 11
El. paštas: info@betonika.lt
www.betonika.lt

„Bitė Lietuva“
Kokybiško mobiliojo ryšio ir greičiausio mobi-
liojo interneto šalyje operatorius. „Bitės“ salo-
nuose visada galima rasti naujausių mobiliųjų 
telefonų modelių, „Blackberry“ išmaniųjų tele-
fonų ir išbandyti įvairias mobilių technologijų 
naujoves ir paslaugas. „Bitės“ ryšiu Lietuvoje 
naudojasi daugiau nei 1 mln. vartotojų, ku-
riems nereikia daryti kompromiso tarp kainos 
ir kokybės.
Salonus galima rasti visoje Lietuvoje
Tel.: 1501 (tik BITĖS klientams, nemokamas), 
Tel.: (8 699) 23 230 (kitų operatorių klientams)
El. paštas: info@bite.lt 
www.bite.lt 

„Centurion IT“
Daugiau nei 25 metus veikianti olandų įmonė 
„Centurion IT“ yra rinkos lyderė teikiant kom-
piuterinių sistemų sprendimus personalo bei 
įmonės valdymui. Sistema leidžia įmonę valdy-
ti vieno klavišo paspaudimu.
Savanorių pr. 192, LT-49425 Kaunas
Tel.: (8 672) 46 646, (8 673) 09 445
Faks.: (8 521) 00 200
El. paštas: pdm@centurionit.nl
www.centurionit.eu 

UAB „Corpack“
Teikia rinkos dalyviams pakuotės iš gofruoto 
kartono gamybos paslaugas. Turi galimybę ga-
minti maksimaliai įmanomų formatų pakuotę 
iš gofruoto kartono (pagal FEFCO katalogą). 
Gali ant dėžių uždėti spaudą. Papildoma pa-
slauga savo klientams – lipnių etikečių iš rulo-
ninio lipnaus etiketinio popieriaus gamyba.
Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas
Buveinės adresas: Eigirgalos km., Voškonių  
km., Kauno r.
Tel.: (8 686) 42 136 (gamybos vadovas Au-
drius), (8 698) 36 265 (direktorius Arvydas)
El. paštas: audrius@corpack.lt,arvydas@cor-
pack.lt, info@corpack.lt

UAB „Dent art“
Viena pirmųjų privačių odontologijos klinikų 
Kaune. Teikia aukščiausios kokybės odonto-
logijos paslaugas (vaikų ir suaugusiųjų dantų 
gydymas, estetinis plombavimas, endodon-
tinis gydymas mikroskopo pagalba), burnos 
higiena, burnos chirurgija, dantų implantacija. 
Dantų protezavimas (metalo, bemetale kera-
mika, nuimamais dantų protezais). Skubi pa-
galba. Įdiegta naujausia skaitmeninė rentgeno 
diagnostikos aparatūra, moderni odontologinė 
įranga. Dirba 8-20 val.
Sukilėlių pr. 102, LT-44304 Kaunas
Tel. : (8 37) 75 15 92, (8 686) 76 249
www.odontologijakaune.lt
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai

VAsArOs šVeNTĖs rĖMĖjAi

PARTNERIAI

RĖMĖJAI

BOIT20130910001 Italijos kelionių organizatorius Ligurijos regione, teikiantis pažintinių, poilsi-
nių, verslo kelionių paketus, ieško partnerių, dirbančių kelionių srityje. Taip 
pat siūlo išskirtinių kelionių paketus, transporto paslaugas, organizuoja indi-
vidualias bei grupines ekskursijas.

BOLV20130905003 Latvijos dizaino kompanija, gaminanti baldus bei interjero detales, ieško spe-
cializuotų parduotuvių, kuriose galėtų prekiauti savo gaminiais. Taip pat siūlo 
subrangos paslaugas.

BOES20130718001 Ispanijos įmonė, gaminanti automatinius vartus bei duris, ieško platintojų 
Lietuvoje.

BRUK20130830002 Įmonė iš Didžiosios Britanijos, užsiimanti vardinių produktų (tualeto, valy-
mo reikmenys; priemonės virtuvei, maistas: šokoladas, traškučiai, riešutai, 
kava, gėrimai ir t.t.) didmenine prekyba pigiose parduotuvėse, ieško produktų 
tiekėjų Europoje. Domina partneriai, galintys pasiūlyti produktus konkuren-
cingomis kainomis.

BOPL20130905004 Lenkijos įmonė, gaminanti plieno gaminius – mašinų kėbulo dalis, rezervu-
arus, šilumokaičius, triukšmo barjerus ir t.t. – siūlo subrangos bei abipusės 
gamybos paslaugas. Taip pat domina bendros įmonės sukūrimo galimybės.

BRFR20130730001 Prancūzijos įmonė, dirbanti elektroninės komercijos srityje, ieško patyrusių  
apskaitos įmonių, turinčių darbo Europoje patirtį. Siūlo subrangos paslaugas.

TRGR20130926001 Graikijos kompanija, gaminanti liftus bei eskalatorius, ieško partnerių siek-
dama plėtoti naują technologiją automatizuotai automobilių parkavimo 
sistemai, varomai elektros variklių ir hidraulinių siurblių. Ieško patyrusios 
gamybos įmonės, dirbančios robotechnikos srityje, kuri galėtų perduoti savo 
pažangiąją patirtį (know-how).

BRBE20130904002 Įmonė Belgijoje, gaminanti šilumokaičius, slėginius indus, vamzdynus che-
mijos, naftos ir dujų pramonei, parduoda dalį įmonės. Kompanija taip pat do-
misi bendros įmonės sukūrimo su šios srities produkcijos tiekėjais galimybe.

BRSE20130917001 Švedijos įmonė, dirbanti parduotuvių interjero įrengimo srityje, ieško metalo 
tiekėjų Lietuvoje. Taip pat ieško stiklo ir veidrodžių gamintojų.

BOUK20130821001 Anglijos konsultacijų įmonė siūlo savo paslaugas užsienio kompanijoms, no-
rinčioms patekti į Jungtinės Karalystės sveikatos priežiūros rinką, įskaitant ir 
Nacionalinę sveikatos tarnybą.

BORU20130820001 Rusijos įmonė, gaminanti elektros ir elektronikos įrangą motorizuotoms trans-
porto priemonėms, ieško partnerių bendros įmonės sukūrimui. Domina skaitme-
ninių tachografų gamintojai, kurie galėtų dirbti naudojantis patentu Rusijoje.

BRFI20130903001 Suomijos kompanija, prekiaujanti medicinos prietaisais bei burnos priežiūros 
priemonėmis, ieško partnerio Europoje, galinčio pagaminti dantų pastą su jų 
prekės ženklu.

BRPL20130812001 Lenkijos leidybos kompanija, gaminanti bei platinanti stalo žaidimus, ieško 
stalo bei simuliacinių verslo žaidimų kūrėjų, kurie pasiūlytų naujų žaidimų 
Lenkijos rinkai.

BOPT20130902001 Portugalijos vyno gamintojas iš Madeiros ieško platintojų Lietuvoje.
BOLV20130904002 Latvijos natūralios kosmetikos gamintojas ieško potencialių platintojų Lietu-

voje. Taip pat ieško partnerių frančizei.

Komerciniai verslo pasiūlymai
be.081 Kinijos įmonės, dirbančios automatizacijos, gamtosaugos, atsinaujinančios 

energijos bei vandenvalos srityse, ieško bendradarbiavimo galimybių Lietu-
voje.

pa.078 Indijos įmonė, gaminanti gaiviuosius gėrimus, sultis, gaiviųjų gėrimų mil-
telius, sirupus, pieno priedus, džemus bei arbatas, ieško importuotojų savo 
produkcijai.

pa.079 Indijos įmonė, gaminanti bei eksportuojanti automobilių dalis, laikrodžius, alie-
jų, cukrų, prekiaujanti medvilnės žaliavomis, ieško importuotojų Lietuvoje.

be.080 Įmonė iš Slovėnijos, užsiimanti vielos tinklelių bei kitų metalo gaminių ga-
myba, siūlo savo paslaugas suvirinimo, produktų surinkimo srityse. Įmonė 
taip pat gali gaminti įvairius vielos gaminius pagal individualius brėžinius.

pa.077 Indijos įmonė, gaminanti bei eksportuojanti gaminius iš plastiko (lapus, rulo-
nus, pramonines užuolaidas, vežimėlių ratus, PVC vamzdžius), ieško platin-
tojų Lietuvoje.

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.

Nuo rugpjūčio 1 d. įsigaliojo naujos išorinės reklamos įrengimo ir naudojimo tai-
syklės.

Asmenys, naudojantys išorinę reklamą, raginami ją įsiteisinti. Už pakartotinius šios 
rūšies administracinius teisės pažeidimus baudos dydis fiziniams asmenims siekia iki 2 
tūkstančių litų, o pagal naujos redakcijos LR Reklamos įstatymą juridiniams asmenims 
už išorinės reklamos įrengimo reikalavimų nesilaikymą taikomos piniginės sankcijos, 
siekiančios iki 30 tūkstančių litų.

Rugpjūtį pažeidėjams iš viso buvo surašyti 132 administracinės teisės pažeidimų 
protokolai už išorinės reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymą.

Pasak Urbanistikos ir architektūros skyriaus atstovės Daivos Kalvaitytės, išorinė 
reklama turi būti įrengta vadovaujantis projektavimą, statybą, kraštovaizdžio apsaugą, 
teritorijų planavimą, valstybinės kalbos vartojimą reguliuojančių teisės aktų nuostato-
mis, taisyklėmis, savivaldybės institucijos patvirtintais išorinės reklamos specialiaisiais 
planais ar bendraisiais teritorijų planavimo dokumentais ar juose nustatytais išorinės 
reklamos įrengimo reglamentais.

Išorinės reklamos įrengimas arčiau kaip 30 metrų nuo gatvių bei arčiau kaip 150 
metrų nuo kelio ne gyvenvietėse turi būti suderintas su policijos pareigūnais.

Leidimus įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išduoda Kauno miesto 
savivaldybės Licencijų ir paslaugų skyrius. Išorinės vaizdinės reklamos įrengimo taisy-
kles rasite tinklalapyje http://www.kaunas.lt/index.php?3385250692

Kaune griežtinama išorinės 
vaizdinės reklamos kontrolė 

Siekiant nustatyti specialistų poreikį, jų perspektyvas darbo rinkoje ir išsiaiškinti, 
kurias studijų ir mokymo programas baigę asmenys yra reikalingiausi, nuo lapkričio 
1 d. pradedami kaupti duomenys apie darbuotojų profesijas.

Nuo lapkričio 1 d. darbdaviai, priimdami į darbą darbuotojus, turės pateikti Valsty-
binio socialinio draudimo fondo valdybai („Sodrai“) duomenis apie darbuotojų profesi-
jas. Duomenis apie jau dirbančių darbuotojų profesijas darbdaviai taip pat turės pateikti 
„Sodrai“. Šiam tikslui numatytas 4 mėnesių laikotarpis, t. y. nuo 2013 m. lapkričio 1 d. 
iki 2014 m. kovo 1 d.

Surinkta informacija bus naudojama rengiant specialistų kvalifikacijų žemėlapį. Šį 
žemėlapį rengia Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ūkio ministerija. 

Diplomų ir atestatų registro bei Gyventojų registro turima informacija bus susieta su 
„Sodros“ informacine sistema ir papildyta duomenimis apie darbuotojo profesiją, kurią 
pateiks darbdaviai. Tokiu būdu studijų ir profesinio mokymo absolventai bus susieti su 
darbo vieta pagal profesiją. Tai leis stebėti jų įsidarbinimą ir darbo užmokesčio augimą.

Darbuotojo profesija – tai žmogaus atliekamas darbas, o ne jo turimas išsilavinimas 
ar kvalifikacija, todėl profesijoms koduoti bus taikomas Ūkio ministerijos parengtas 
Lietuvos profesijų klasifikatorius. Profesijų duomenis darbdaviai gali teikti internetu, 
paprastu paštu arba atvykę į „Sodros“ teritorinį skyrių.

Lietuvos profesijų klasifikatorių galite rasti http://www.ukmin.lt/web/lt/profesi-
ju_klasifikatorius. Taip pat papildomos informacijos rasite „Sodros“ tinklalapyje http://
www.sodra.lt/lt/profesiju_klasifikatorius.

RŽ inf.

Duomenys apie darbuotojus padės 
išsiaiškinti specialistų poreikį
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