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Kovo 28 d. Kauno Rotušėje pirmąkart 
buvo įteikti „Verslo taurų” apdovanojimai 
labiausiai nusipelniusioms miesto įmo-
nėms.

„Kaunas nuo seno garsėja kaip verslių 
žmonių miestas. Turime ne vieną dešimtį 
sąžiningo, socialiai atsakingo, skaidraus ir 
tauraus verslo pavyzdžių. Todėl pasiūliau 
įsteigti apdovanojimus, kurie bus įteikti 
skirtingose srityse labiausiai nusipelniu-
sioms verslo įmonėms“, – apdovanojimų 
ceremonijoje kalbėjo miesto meras An-
drius Kupčinskas.

Trys iš devynių pirmąkart teikiamų 
apdovanojimų skirti Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmų nariams. Tai UAB 
„SDG“, AB „Stumbras“ ir UAB „Baltijos 
kvapai“. UAB „SDG“ šiemet tapo verslo 
konsultacijų ir mokymų bendrovių lydere 
Lietuvoje. Jai skirta nominacija už socia-
liai atsakingą verslą.  Bendrovė „Baltijos 
kvapai“, gaminanti kvapnias žvakes iš 
natūralių medžiagų, pagerbta už verslo ir 
aplinkos darną. „Dosniausio darbdavio“ 
nominacija atiteko stipriųjų gėrimų ga-
myklai „Stumbras“. Bendrovė savo dar-
buotojams išmoka didžiausius vidutinius 
atlyginimus Kauno mieste. 

„Verslo taurus“ taip pat pelnė Kauno 
technologijos universiteto (KTU) palydo-
vo „LitSat-1“ komanda, jauna IT verslo 
bendrovė „Invenis“, kurianti į viso pasau-
lio rinkas orientuotus kompiuterinius žai-
dimus, UAB „NFQ Solutions“, rengianti 
didelius IT verslo projektus, Jungtinės 
Karalystės kredito ir rizikos valdymo ir 
finansinių paslaugų kompanija „CallCre-
dit Operations“, Žalgirio“ arenoje atida-
riusi informacinių technologijų centrą,  
AB „Kauno tiltai“ (nutiesti Kauno miesto 
aplinkkeliai, automagistralė Vilnius-Kau-
nas, tarptautinės reikšmės kelias „Via Bal-
tica“. Panemunės tiltui statyti naudoja ir  

Trims rūmų nariams – pirmieji „Verslo taurai“

savo lėšas), „Senukų prekybos centras“ 
(už didžiausią indėlį į miesto biudžetą).

UAB „SDG“ generalinis direk-
torius Eduardas JASAS: „Tai laikau 
garbingiausiu apdovanojimu“ 

– Kaip vertinate miesto mero įsteig-
tą apdovanojimą verslui? Kokia jo 
reikšmė Jums ir visuomenei plačiąja 
prasme? – pasiteiravome UAB „SDG“ 
generalinio direktoriaus Eduardo Jaso.

– Džiaugiuosi, kad miesto vadovai 
įvertino verslą. Labai graži idėja. Nepra-

ėjo nė 25 metai, kai valdžia suprato, kad  
visuomenės gerovę sukuria verslas.

Gebėjimas dalintis yra pats svar-
biausias socialinio gyvenimo principas. 
Bėda, kad esame truputį per gobšūs. Juk 
kai kurie verslininkai, slepiantys mokes-
čius, paskui piktinasi, kokie blogi keliai! 
Jei visi būtų sąžiningi, ir biudžetai būtų 
kitokie. Šiek tiek apmaudu, kad dalis ži-
niasklaidos pademonstravo ribotą požiūrį 
į renginį. Matyt, tas pats gobšumas valdo. 
Be pinigų „nematomi“ geri, pozityvūs da-
lykai, šviesioji verslo pusė. Užtat visuo-

menėje formuojasi vienpusiškas požiūris, 
kad verslininkai – blogiečiai.

Mus įvertino už socialinę atsakomy-
bę, kuriai verslas turi skirti papildomų 
pastangų, todėl tai laikau garbingiausiu 
apdovanojimu. Duodame daugiau nei 
reikalauja įstatymai. Neseniai viešėję par-
tneriai vokiečiai pasakė, kad tiek dėmesio 
socialiniams dalykams pas juos skiria gal 
tik ypač stambios kompanijos.

Manau, kad toks pagerbimas turi ska-
tinti ir kitų verslo atstovų socialinę atsa-
komybę. 

Nukelta į 5 psl.

Apdovanojimų ceremonija Kauno Rotušėje

Nukelta į 7 psl.

Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė

Balandžio 9 d. Raudondvaryje iškil-
mingai pasirašyta Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmų ir Kauno rajono 
savivaldybės bendradarbiavimo sutartis. 
Dokumentą parašais patvirtino rūmų pre-
zidentas Benjaminas Žemaitis bei genera-
linis direktorius Vytautas Šileikis ir rajono 
meras Valerijus Makūnas bei administra-
cijos direktorius Ričardas Pudževelis. 

Sutartyje numatyta, kad verslo ir pi-
liečių savivalda rajone veiks kaip atsa-

Pasirašyta bendradarbiavimo 
sutartis su Kauno rajono 
savivaldybe

kingi partneriai planuojant, derinant ir 
įgyvendinant ekonominės plėtros politiką 
bei konkrečias jos priemones.

Naujų galimybių startas
Plėtojant ir įtvirtinant plačią savivaldą, 

veikla bus nuolat derinama pagal šalių pri-
oritetus: Savivaldybės prioritetas – piliečių 
ir piliečių bendruomenių interesai, rūmų 
prioritetas – verslo ir verslinininkų ben-
druomenių interesai. Numatoma informuo-
ti vieni kitus apie posėdžių darbotvarkes, 
kviesti atsakingus asmenis dalyvauti su pa-
tariamuoju balsu, formuoti bendras pataria-
mąsias ir sprendimų derinimo komisijas.

Kuriant palankias sąlygas verslui ir 
užtikrinant jo konkurencingumą, bus vei-
kiama išvien gerinant verslo aplinką Kau-
no rajone ir užtikrinant palankų klimatą 
investicijoms, verslo iniciatyvos derina-
mos su rajono raidos prioritetais, kartu 
vystomos paslaugos verslui, rengiamos 
SVV plėtros programos. 

Kuriant ir puoselėjant palankų Kauno 
rajono įvaizdį, numatoma viešinti rajono 
konkurencinius privalumus ir verslo plė-
tros galimybes, bendrai organizuoti kon-
ferencijas, parodas ir kt., skatinti tiesio-
ginius verslo ryšius su susigiminiavusiais 
miestais ir rajonais bei kt.

Bendradarbiavimo sutarties pasirašymas Raudondvaryje
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Kovo mėnesio rūmų kronika

Atstovavimas

Priemonė Veiksmas Įmonės, 
dalyviai

Verslo plėtra

Patalpinta komercinių verslo pasiūlymų į svetainę 6
Pateikta verslo pasiūlymų Lietuvos įmonėms 1
Planinis rūmų narių lankymas, siekiant geriau patenkinti 
narių interesus / Jonava 1

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

Potencialių narių lankymas, informacija apie rūmų veiklą, 
paslaugas, kvietimas stoti į narius / Jonava 7

Seminarai

Komunikacija internete: kad internetas uždirbtų jums 
pinigus 21
Pirkimo-pardavimo sutarčių reikšmė bei rengimo 
ypatumai 9

Darbo kodekso naujienos ir aktualijos / Jonava 25
Verslo plėtra augančiose rinkose: kokios galimybės ir 
iššūkiai Lietuvos įmonėms 15

Praktiniai euro įvedimo aspektai, ką būtina žinoti įmonių 
vadovams / Jonava 50
Statinių techninė priežiūra bei jos vykdymo tvarka. 
Aktualijos 19

Profesionalus dalykinis susitikimas ir reprezentatyvus 
dalyvavimas parodoje 45

Verslo anglų kalbos mokymai 9
Projektų nauda Jūsų įmonei / Prienai 20

Rūmų 
bendruomenė

Bendras Verslo moterų tinklo ir Finansininkų klubo 
organizuotas susitikimas su banko Nordea ekonomistu 
Žygimantu Mauricu. 

40

Eksportuotojų klubas: Nyderlandų ir Lietuvos įmonių 
bendradarbiavimas: galimybės ir realybė 15

IT klubo iniciatyvinės grupės susitikimas aptarti klubo 
steigimą ir veiklos kryptis 5

Klubas „Intelektas“: Saugus miestas- erdvė saugiam 
verslui / Marijampolė 12

Klubas „Verslas Kaunui“: projektų svarstymas; studentų 
iniciatyvų pristatymas 9

Personalo vadovų klubas: Personalo strategijos ruošimas. 
KPI personalo valdyme 22

Rūmų klubas Lietuvos aviacijos muziejuje. Rūmų nario 
„REST TURO“ kelionių pristatymas 21

Vadovų klubo susitikimas „Tuščiaviduris miestas. Kauno 
atvejis“ 17

Vadovų klubo susitikimas „Stereotipai versle: vilniečiai 
diplomatiški – kauniečiai apsukrūs“ 12

Sūduvos buhalterių klubas: susitikimas su Draudimo 
bendrovės „Compensa Life“ atsakingais darbuotojais 10

Enterprise 
Europe 
Network

Kontaktų paieška Lietuvos įmonėms 5
Lietuvos įmonių užklausos 3
Išplatinta BCD anketų su įmonių pasiūlymais
Atsakymai į EEN partnerių užklausas 1
BCD konsultacija 6
Konsultacija verslo įmonėms 5
Paskyrimas kitam partneriui
Užsienio įmonių susidomėjimas EEN Lietuvos įmonių 
paskelbtais verslo bendradarbiavimo pasiūlymais 7

Tarptautiniai 
ryšiai Projekto „EPIC“, partnerių susitikimas

Viešieji ryšiai

„Rūmų žinios“ Nr. 581, aktualiausi straipsniai: „Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė viešėjo Kauno PPA rūmuose“; 
„Kauniečiams Vyriausybėje įteikti aukšti apdovanojimai“; 
„Ant darbo stalo – įmonių depolitizavimo principai“; 
„VDI vadovas: reikia bijoti ne inspekcijos, o nelaimingo 
atsitikimo“; „Rūmų klubo nariai susidomėjo „Eoltu“; 
„Susitikimas su garbės konsulais“; „Euro laukimas 
įmonėse: ruoškitės jau dabar“.

 900 
egz. 

Išplatinta pranešimai žiniasklaidoje apie rūmų veiklą 27

Dokumentų 
išdavimas

Atlikta tarptautinės prekybos dokumentų autentiškumo 
patikrinimų ir įforminta dokumentų 78

Atlikta prekybos dokumentų patikrinimų ir įforminta 
prekių kilmės sertifikatų / Kaunas 471

Atlikta prekybos dokumentų patikrinimų ir įforminta 
prekių kilmės sertifikatų / Marijampolė 76

Profesinis 
rengimas

Sudarytos ir pasirašytos asmens įgytų kompetencijų 
vertinimo paslaugų sutartys su profesinio mokymo 
įstaigomis

3

Pirminis profesinis mokymas
Renkama informacija asmens įgytų kompetencijų 
vertinimui sausio  mėn.(profesinio mokymo įstaigos) 17

Įvertintos profesinio mokymo programos 2
Tęstinis profesinis mokymas
Sudarytos asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijos 33
Įdarbinti asmens įgytų kompetencijų vertintojai 54
Parengtos asmens įgytų kompetencijų vertinimo užduotys 209
Įvertintos profesinio mokymo įstaigų asmenų 
kvalifikacijos 201

Institucija, renginys Rezultatas

VšĮ „Technopolis“ 
dalininkų susirinkimas

2013 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas; metinės finansinės 
atskaitomybės tvirtinimas; 2014 m. veiklos plano 
tvirtinimas. 

KPPAR Tarybos posėdis

1. Susitikimas su Kauno apskrities VPK vadovu Linu 
Parnavu. 
2. Informacijos: 
2.1. Rūmų veiklos kronika (vasario mėn.); 
2.2. Kitos informacijos. 
3. Priimtas sprendimas dėl 2013 m. biudžeto vykdymo. 
4. Priimta 2 / išbraukta 2 nariai.

Seed forumas 

Kauno verslininkų, verslo angelų ir investuotojų 
susitikimas, skirtas tiek pradedantiems, tiek patyrusiems 
investuotojams, kurių tikslas yra susipažinti su garsia 
verslo teorija apie rizikos kapitalo investavimo procesą 
ir išmokti praktinių metodų, kaip uždirbti investuojant 
į greitai augančias, inovatyvias, naujas, globaliai 
mąstančias Lietuvos kompanijas

Šiaulių PPA rūmų 
visuotinis narių 
susirinkimas

Atstovauta Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmams 

VšĮ Kauno regiono 
plėtros agentūros 
dalininkų susirinkimas

Dėl agentūros Regioninės plėtros strategijos – 2014 
m. darbo plano ir jo finansavimo sąmatos tvirtinimo; 
dėl 2013 m. finansinės atskaitomybės audito ir jį 
vykdysiančios audito įmonės patvirtinimo. 

Ūkio ministerija Susitikimas su ūkio viceministru K. Trečioku dėl Force 
Majeure teisės aktų keitimo

Verslo pietūs su meru 
A. Kupčinsku

Verslo pietūs su Kauno sav. meru Andriumi Kupčinsku 
dėl galimybės Kauno mieste pastatyti monumentą verslui

SVV tarybos posėdis 
SVV tarybos posėdis apie euro įvedimą; dalyvavo LR 
ūkio ministras E. Gustas, LR finansų ministras R. Šadžius 
ir Lietuvos banko vadovai

Kazlų Rūdos verslo 
inkubatorius

Susitikimas su Kazlų rūdos inkubatoriaus direktore dėl 
bendradarbiavimo; nutarta keistis informacija ir nukreipti 
interesantus pagal kompetenciją abiem organizacijoms

„Metų kaunietės“ 
rinkimų finalinis 
renginys

Nominuota viena iš Kauno PPA rūmų narių – Karaliaus 
Mindaugo profesinio mokymo centro direktorė Laimutė 
Anužienė

Susitikimas su 
Marijampolės regiono 
plėtros tarybos 
pirmininku

Su Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininku 
A. Žvaliausku ir direktoriumi E. Ulevičiumi aptartas 
Marijampolės filialo dalyvavimas įgyvendinant 2014-
2020 m. verslo aplinką skatinančias priemones

Susitikimas 
Marijampolės 
savivaldybėje

Susitikimas su Marijampolės savivaldybės Investicijų ir 
planavimo skyriaus vedėju D.Cinaičiu dėl paraiškos SVV 
fondui ir 2014-2020 m. Marijampolės regiono plėtros 
programos įgyvendinimo proceso

Susitikimas 
su Rumunijos 
ambasadoriumi 
Lietuvoje Dan Adrian 
Balanescu

Susitikimo metu buvo pristatyta Kauno miesto verslo ir 
investicinė aplinka, aptartos bendradarbiavimo galimybės 
ir verslo plėtra; pristatyta rūmų veikla ir aptartos 
Kauno PPAR narių bendradarbiavimo su Rumunijos 
verslininkais galimybės.

LSMU Susitikimas su tarptautiniais išoriniais vertintojais, 
ekspertais

Karaliaus Mindaugo 
profesinio rengimo 
centras

Susitikimas su direktore Laimute Anužiene; pristatytas 
Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centras, kalbėta 
apie profesinio rengimo padėtį Kaune. 

Susitikimas 
Marijampolės kolegijoje

Tikslas – aptarti naujų programų rengimą, diskusija – „Kokios 
specialybės reikalingos Marijampolės regiono verslui“

Susitikimas su Gruzijos 
ambasadore Lietuvoje 
Khatuna Salukvadze

Susitikimo metu buvo pristatyta Kauno miesto verslo ir 
investicinė aplinka, aptartos bendradarbiavimo galimybės 
ir verslo plėtra, Kauno PPAR narių bendradarbiavimo su 
Gruzijos verslininkais galimybės. Gruzijos ambasadorė 
Lietuvoje Khatuna Salukvadze išreiškė pageidavimą 
apsilankyti įvairiose Kauno įmonėse ir iš arčiau 
susipažinti su įmonių vykdoma veikla. 

Nukelta į 3 psl.
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VšĮ „Kėlimo įrenginių 
priežiūros tarnyba“ 
dalininkų susirinkimas

Direktoriaus metinė ataskaita; įstaigos finansinė ataskaita; 
įstatų dalies keitimas; įstaigos planuojami darbai 2014 m.

Pasitarimas dėl išorinės 
reklamos

Dalyvavo „Magnusson“ teisininkė G. Petrulevičienė, 
„Admen“ atstovė Sandra. Aptartos problemos ir parengti 
pasiūlymai, kaip jas šalinti, bus siūloma savivaldybei 
kartu surengti apskritą stalą.

EEN valdymo komiteto 
pasitarimas

Pasitarimas su EEN valdymo komitetu prieš  susitikimą 
su LR ūkio ministru E. Gustu

Susitikimas su ūkio 
ministru E. Gustu Susitikimas dėl EEN kofinansavimo.

Marijampolės darbo 
birža

Susitikimas Marijampolės darbo biržoje – Vietinių 
užimtumo iniciatyvų vertinimo komisijos susirinkimas

Renginys Suomijos 
ambasadoje 

Renginys skirtas Tamperės regionui pristatyti (vyraujantys 
sektoriai, investicijos) ir bendradarbiavimui aptarti

LPPAR asociacijos narių 
susirinkimas

Patvirtinta 2013 m. finansinė ataskaita ir 2014 m. 
finansinis planas; nuspręsta Verslo moterų tinklui 
pasiūlyti veikti asociacijos filialo statusu ir naudotis 
asociacijos juridinio asmens teisėmis

GS1 Lithuania 
asociacijos visuotinis 
susirinkimas

 2013 m. finansinės ir veiklos ataskaitos patvirtinimas, 
2014 m. veiklos plano patvirtinimas, 2014 m. biudžeto 
tvirtinimas, GS1 tarptautinės strategijos 2014 m. 
aptarimas 

Farmacijos ir sveikatos 
technologijų centro 
atidarymas

Farmacijos ir sveikatos technologijų centras sukurtas 
vykdant integruotą mokslo, studijų ir verslo centro 
(slėnio) „Santaka“ programą. 

Susitikimas su 
Marijampolės kolegijos 
atstovais

Susitikimas su Marijampolės kolegijos atstovais dėl 
organizuojamo apskrito stalo su Marijampolės regiono 
verslininkais; tikslas – nusimatyti, kokių specialistų 
reikės 4 metų perspektyvoje, kuriuos paruošti pajėgi 
Marijampolės kolegija

Susitikimas 
Marijampolės profesinio 
rengimo centre

Tarptautinio projekto veikla; diskusija su baskų atstovais 
ir MPRC dėstytojais „Dualinis mokymas“ 

Pasitarimas su Kauno 
miesto sav. adminstracijos 
direktoriumi D. Ratkeliu

Pasitarimas su Kauno miesto sav. administracijos 
direktoriumi D. Ratkeliu

Susitikimas su 
generaliniu policijos 
komisaru S.Skverneliu 

Susitikimas su generaliniu policijos komisaru S.Skverneliu; 
diskusijos tema – ar verslininkai Marijampolėje jaučiasi 
saugūs? Verslininkų lūkesčiai ir komentarai

Mokinių mokomosios 
bendrovės

Mokinių mokomųjų bendrovių konkursas-mugė. 
Dalyvavimas vertinimo komisijoje. Rūmai apdovanojo 
bendrovę kategorijoje „Inovatyviausia idėja“

Kauno kolegijos tarybos 
posėdis Atstovauta rūmams Kauno kolegijos tarybos posėdyje
Susitikimas su LR ūkio 
viceministru 
M. Skarupsku

Tikslas – į regioninių planų aprašą įdėti, kad projektinius 
pasiūlymus rengti ir įgyvendinti galėtų asocijuotos verslo 
struktūros

ASU tarptautinė verslo 
praktinio mokymo firmų 
mugė „Kaunas 2014“

V. Šileikis pasisakė renginio atidaryme, dalyvavo 
spaudos konferencijoje; A. Verbyla dalyvavo simuliacinių 
įmonių vertinimo komisijoje

Baltijos jūros strategijos 
2014-2020 konsultacija

Pateikti siūlymai dėl Baltijos jūros strategijos 2014-2020 
įgyvendinimo. Pateikti komentarai 1 ir 4 prioritetui. 
Komentarai skirti strategijos įgyvendinimo inovacijų ir 
verslumo skatinimo regione tema. Siūlyta pasinaudoti 
jau esančiomis priemonėmis norint pasiekti sinergijos 
efektą – naudotis EEN paslaugomis. Panašius komentarus 
atliks visų Baltijos šalių konsorciumai

Verslo tauro 
apdovanojimai

Apdovanoti rūmų nariai – UAB „SDG“, AB „Stumbras“, 
UAB „Baltijos kvapai“

Apskritojo stalo diskusija 
su LR Švietimo ir mokslo 
ministerijos vadovais

Atstovauta rūmams

Verslo taryba
Nutarta iki birželio 1 d. apsvarstyti naują savivaldybės 
įmonių valdymo dokumentą; rudenį svarstyti kioskų 
išdėstymo sprendinius; VT pirmininku išrinktas 
A. Kupčinskas

Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė

Nuo 2012 m. vasaros Verslo tarybo-
je gvildentos problemos dėl savivaldy-
bės įmonių valdymo ir jo depolitizavimo 
kovo mėnesio posėdyje baigėsi bemaž 
visų miesto Tarybos frakcijų ir verslinin-
kų sutarimu iki birželio 1 d. parengti naują 
turto valdymo aprašą, realizuojant Verslo 
tarybos rekomenduotus principus.

Pasiūlyti nauji principai
Verslo atstovai pusantrų metų atka-

kliai gynė savo poziciją, kad savivaldybės 
valdomos įmonės negali būti dalijamos, o 
jų valdybos formuojamos partiniu prin-
cipu. Todėl atsakingi asmenys iš esmės 
neprisiima atsakomybės už įmonių stra-
teginius, ilgalaikius plėtros tikslus ir pla-
nus, neformuluoja ilgalaikių užduočių. 
Pasikeitus politinei konjunktūrai, įmonės 
ir postai vėl perdalijami tuo pačiu partiniu 
principu. Toks politizuotas Kauno miesto 
savivaldybės įmonių valdymas neužtikri-
na skaidrumo rengiant viešuosius pirki-
mus, įgalina pasireikšti korupcijos ir ky-
šininkavimo atvejams. 

Siekdama depolitizuoti ir optimizuoti 
Kauno miesto savivaldybei priklausančių 
įmonių veiklą, Kauno miesto Verslo tary-
ba rekomenduoja Kauno miesto tarybai 
visiškai depolitizuoti savivaldybei pri-
klausančių įmonių valdymą (įmonės ne-
turi būti priskiriamos partijoms); įmonių 
stebėtojų tarybų ir valdybos nariais skirti 
asmenis, turinčius kompetencijos strategi-

Iki birželio – nauja savivaldybės 
įmonių valdymo tvarka

nio planavimo ir valdymo, finansų valdy-
mo, analizės ar audito srityse, darbo pa-
tirties ūkio srityje, kurioje veikia savival-
dybės valdoma įmonė. Stebėtojų tarybos 
ir valdybos nariui privalomas atitinkamos 
srities ir krypties aukštasis išsilavinimas; 
įmonių stebėtojų tarybos ir valdybos na-
riais skirti Kauno m. savivaldybės admi-
nistracijos valstybės tarnautojus, atitinka-
mos srities specialistus, turinčius ilgametę 
darbo patirtį ir nepriekaištingą reputaciją; 
numatyti kvotas nepriklausomiems stebė-
tojų tarybos ir valdybos nariams, parengti 
jų atrankos ir skyrimo tvarką.

Kalbama apie visuomenės atstovus
Šiuos principus Verslo tarybos iš-

plėstiniame posėdyje kovo 27 d. pristatęs 
UAB „Kautra“ generalinis direktorius 
Linas Skardžiukas pabrėžė, kad šis siūly-
mas nereiškia, kad į įmonių valdymą pre-
tenduoja kažkokių interesų turintys vers-
lininkai. Nepriklausomi stebėtojų tarybos 
ir valdybos nariai laikytini visuomenės 
atstovai, deleguoti iš pačių įvairiausių 
organizacijų – universitetų, medikų, pe-
dagogų, profsąjungų, auditorių ir t.t., o ne 
vien verslo asocijuotų struktūrų. 

Kad kalbama ne apie verslo, o apie 
visuomenės atstovus, dar kartą pabrėžė 
Kauno PPA rūmų tarybos ir Verslo tary-
bos narys Zigmantas Dargevičius.

Įmonės – ne politinis ringas
Šiems principams nepritarė dvi politi-

kų frakcijos – „Tvarkos ir teisingumo“ ir 
partijos „Jaunoji Lietuva“.

Verslo tarybos parengtai idėjai pritarė 

Darbo partijos frakcijos seniūnas Gintaras 
Furmanavičius: „Pasiūlymus vertinu kaip 
dalykiškus. Seniai reikėjo depolitizuoti 
įmones ir atsakingus asmenis skirti pagal 
kompetenciją. Įmonių valdymas – tai ne 
politinis ringas, jame turi galioti ekonomi-
niai, ne politiniai dėsniai.“

Liberalų sąjūdžio vardu kalbėjęs Ri-
mantas Mikaitis paragino numatyti kuo 
trumpesnį procedūros kelią, kad principai 
būtų realizuoti.

„Vieningo Kauno“ frakcijos seniūnas 
Povilas Mačiulis, pritardamas pasiūlymui, 
nuogąstavo, ar depolitizavimas nevirs po-
litinės įtakos monopolizavimu, jei skiria-
mi tik savivaldybės tarnautojai, kurie gali 
būti vienos partijos nariai? 

„Manome, jog įtraukus akademinės 
visuomenės ir verslo atstovus į savival-
dybės įmonių stebėtojų tarybas, padidė-
tų sprendimų priėmimo skaidrumas ir 
viešumas. Verslininkų patirtis privačia-
me sektoriuje padėtų įnešti naujų idėjų 
tvarkantis valdiškose įmonėse, tuo tarpu 
mokslininkai pateiktų savo įžvalgas dėl 
valdymo modelių ir naujausių metodų. 
Panašus valdymo modelis jau pritaikytas 
UAB „Kauno energija“, – teigė Tėvynės 
sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų 
frakcijos seniūnė Gintarė Skaistė. 

Meras Andrius Kupčinskas pasiū-
lė strategiškai svarbiose savivaldybės 
įmonėse (AB „Kauno energija“, UAB 
„Kauno autobusai“, UAB „Kauno vande-
nys“, UAB „Kauno švara“, UAB „Kauno 
gatvių apšvietimas“) sudaryti stebėtojų 
tarybas, kuriose būtų politikų. Tuo būdu 
būtų išlaikoma politinė atsakomybė prieš 
įmonių savininką – miesto tarybą. O val-
dybose dirbtų valstybės tarnautojai, pro-
fesionalai, visuomenės atstovai. 

Frakcija „Dirbam Kaunui“ atstovai 
atkreipė dėmesį į kandidatų skyrimo tvar-
ką – kad būtų numatyti aiškūs ir skaidrūs 
kandidatų vertinimo ir skyrimo kriterijai, 
o atrankos komiteto ar kitos institucijos 

vadovas nebūtų politinio pasitikėjimo pa-
reigūnas.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų viceprezidentas Mečislovas Rondo-
manskas pasiūlė imtis konkrečių veiksmų 
parengti dokumentus ir nurodyti konkre-
čias datas.

Savivaldybės administracijos iki bir-
želio 1 d. parengtas dokumentas, kuriame 
būtų numatyti nauji stebėtojų tarybų ir 
valdybų formavimo principai, bus svars-
tomas Verslo tarybos posėdyje.

Pirmininkaus meras
Verslo taryboje įtvirtintas rotacijos 

principas. Pagal jį pirmininkavimą nuo 
šių metų balandžio perima trečioji šalis – 
miesto savivaldybė.

„Verslo tarybai turėtų vadovauti po-
litikų lyderis, todėl logiška, jog naujuoju 
pirmininku išrinktas Kauno meras”, – sakė 
praėjusius metus Verslo tarybai vadovavęs 
Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių 
asociacijos prezidentas Jonas Guzavičius.

„Meras turėtų išnaudoti Verslo tarybą 
kaip instrumentą geriems darbams atlikti. 
Kuo daugiau informacijos gauni, tuo pla-
tesnį matymą turi ir tuo geresnius spren-
dimus gali padaryti. Tarybos pirmininko 
funkcija – įtraukti į darbotvarkę aktualius 
klausimus, o Verslo taryba su savo struk-
tūra, ekspertų grupėmis turi ieškoti atsa-
kymų.. Linkiu pasinaudoti Verslo taryba 
gerąja prasme dirbant miesto labui”, – lin-
kėjo Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis.

„Noriu padėkoti pramonininkams bei 
rūmams, jog Verslo tarybos idėja iš tiesų 
pasiteisino ir įgavo svorį pačioje savival-
dybėje. Apskritai asocijuotas bendradar-
biavimas turi prasmę, kadangi daugelis 
klausimų išgvildenami daug efektyviau 
dar prieš jiems pasiekiant miesto tarybą. 
Būtent Verslo tarybos įsteigimas paskati-
no Šeimos bei Akademinių reikalų tarybų 
atsiradimą”, – pabrėžė A. Kupčinskas.

Kovo mėnesio rūmų kronika. 
Atstovavimas Atkelta iš 2 psl.
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Audronė Jankuvienė

Neseniai parengtas Kioskų, paviljonų 
ir prekybai pritaikytų automobilių ar prie-
kabų išdėstymo Kauno miesto savivaldy-
bės teritorijoje specialaus plano koncep-
cijos projektas sukėlė daug atgarsių bei 
aistrų viešojoje erdvėje ir kovo mėnesio 
Verslo tarybos posėdyje. 

Smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai 
tvirtai įsitikinę, kad siekiama sunaikin-
ti kioskus, pataikaujama stambiesiems 
prekybos centrams, daroma žala miesto 
biudžetui, žmonės liks be pajamų šaltinio, 
o gyventojai ir miesto svečiai praras ga-
limybę nusipirkti pigesnės produkcijos, 
laikraščių, turistinės atributikos. 

Kas užsakovas?
Verslo tarybos posėdyje kalbėjęs 

Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir preky-

Rūmų klubo susitikimas kovo mėne-
sį surengtas unikalioje Kauno vietoje – 
Lietuvos aviacijos muziejuje. Ne vienas 
verslininkas prisipažino važiuodamas pro 
šalį Veiverių g. pastebėjęs didžiulį užrašą 
„Aviacijos muziejus“ ant buvusio civili-
nio oro uosto pastato, tačiau taip ir neras-
davęs laiko apsilankyti jame su šeima ar 
draugais.

Muziejus turi daugybę originalių 
eksponatų. Kolekcijoje – beveik 20 tūks-
tančių eksponatų (tarp jų per 40 skraidy-
mo aparatų), o ekspozicijos plotas siekia 
4700 kvadratinių metrų. Didelių gabaritų 
orlaiviai bei Priešgaisrinės gelbėjimo tar-
nybos technika eksponuojama 2 ha ploto 
atviroje lauko aikštelėje. Specializuotoje 
muziejaus bibliotekoje yra apie 19 tūks-
tančių leidinių.

Populiariausias eksponatas – skraidy-
mams tinkanti natūralaus dydžio legendi-
nės „Lituanicos“ kopija, sukonstruota ir 
pagaminta žinomo aviatoriaus V. Kens-

Audronė Jankuvienė

Tokį retorinį klausimą kėlė Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmuose 
viešėjęs banko „Nordea“ vyriausiasis eko-
nomistas Žygimantas Mauricas.

Verslo moterų tinklo ir Kauno Fi-

Kioskams gresia išnykimas?
bininkų asociacijos tarybos narys Algis 
Raižys norėjo sužinoti, kas yra koncepci-
jos užsakovas ir autorius. „Rengėjų galvo-
se – socializmo arba laukinio kapitalizmo 
šmėklos. Gal jiems nepatinka valdančioji 
dauguma ir jis nori mitingų prie savival-
dybės?“ – replikavo A. Raižys. 

Jis neprieštaravo, kad reikia nukelti 
netvarkingus, apleistus, neveikiančius ki-
oskus, tačiau užsimoti vėzdu prieš visus 
reiškia mažųjų rinkos dalyvių diskrimi-
naciją ir sunaikinimą. „Jeigu kioskai iš-
silaikė konkurencinėje kovoje ir rinkoje 
20 metų, vadinasi, jie yra reikalingi gy-
ventojams. Mums sako – ginkitės. Mes 
turim verslauti, o ne gintis“, – kalbėjo 
A. Raižys. Jis ypač piktinosi nubrėžta 300 
m zona aplink prekybos centrus, kur kios-
kams vietos nepalikta.

Urbanistikos ir architektūros skyriaus 
vedėjas Nerijus Valatkevičius  aiškino, kad 

be reikalo keliamas vėjas – koncepcija net 
neturėjo būti svarstoma su visuomene, jis 
pats „tik vakar“ su ja susipažino“, „viskas 
tėra svarstymo stadijoje, ir parengtos ne 
viena, o dvi koncepcijos“. 

N. Valatkevičiaus teigimu, viešo svars-
tymo procedūra privaloma tik sprendinių 
etape, kuris bus vasaros pabaigoje ar ru-
dens pradžioje. „Nematau jokių problemų. 
Pateiksite savo siūlymus, argumentuosite, 
pateiksime juos Tarybai“, – dėstė N. Valat-
kevičius.

Absurdiškas reikalavimas
UAB „Kauno spauda“ generalinė di-

rektorė Elena Bakanauskienė, išanalizavusi 
projektą, pateikė duomenis, kad įgyvendi-
nus koncepciją iš 130 spaudos kioskų Kau-
ne liks tik 7, ir tie kažkur miesto pakraš-
čiuose. „Ar ES pinigais, kuriais rengiama 
koncepcija, kuriame ateitį, ar ES pinigais 
žlugdome smulkųjį verslą? – teiravosi įmo-
nės, kurioje dirba 230 darbuotojų, vadovė. 

Pasak vadovės, ne prekybos centrai, o 
kioskai leidžia gyventojams greitai ir pa-

togiai sumokėti komunalinius mokesčius, 
įsigyti viešojo transporto bilietų, spaudos, 
gaiviųjų gėrimų, miesto svečiams – turis-
tams skirtų lankstinukų, atvirukų ir kt. Be 
to, šie statiniai stovėjo valstybinėje že-
mėje dar nesant prekybos centrų, o jiems 
žemė buvo atrėžta su kioskais. Statinių, 
į kurių atnaujinimą per trejus metus in-
vestuota bemaž milijonas litų, tinkamu-
mą yra patvirtinusios visos savivaldybės 
institucijos. O reikalavimas kiekviename 
9 kvadratinių metrų kioske įrengti persi-
rengimo kabiną, sanitarinį mazgą, atvesti 
vandentiekį ir kanalizaciją – E. Bakanaus-
kienės nuomone, absurdiškas reikalavi-
mas. O to nepadarius, kioskus bus reika-
laujama griauti?

Miesto politikai ramino verslo atsto-
vus, kad kol kas tik konstatuota esama 
situacija, koncepcija bus tobulinama atsi-
žvelgiant į verslininkų pasiūlymus, nes tai 
„jautrus klausimas“.

Verslo taryboje nutarta rudenį svars-
tyti parengtus kioskų ir paviljonų ir išdės-
tymo sprendinius.

Į aviacijos muziejų atvedė 
Rūmų klubas

jos muziejus įsteigtas 1990 m. (iki 1995-
ųjų vadinosi Lietuvos technikos muzieju-
mi) ir įsikūręs nuo 1915 m. veikiančio S. 
Dariaus ir S. Girėno aerodromo teritorijo-
je.

Rūmų nariai susipažino su ekspo-
zicijomis, unikalia J. Pyragiaus ženklų 
kolekcija, lėktuvų modeliais, istorinėmis 
nuotraukomis.

nansininkų klubo kvietimu su verslo 
bendruomene susitikęs vienas žymiausių 
šalies ekonomistų tvirtina, kad Lietuva 
jau nebegali neįsivesti euro. Tam padaryti 
laikas yra palankus: Lietuva stoja į antro-
sios pasaulyje valiutos zoną ir tampa an-
tros pasaulyje ekonominės galios dalimi. 

Ž. Mauricas akcentuoja, kad į euro zonos 
ekonomiką ateina renesansas, o Rusijo-
je – „tamsieji viduramžiai“. 

Lietuva atitinka visus reikalaujamus 
Mastrichto kriterijus, ir ekonomistas nema-
to jokios rizikos likti už euro zonos ribos, 
išskyrus neapgalvotų sprendimų riziką.

„Vieni teigia, kad įsivedus eurą viskas 
bus gerai, kiti tvirtina priešingai – viskas 
bus blogai. Tiesa glūdi per vidurį, nes ypa-
tingai didelės įtakos jis tiesiog neatneš. 
Tai tik pinigo formos ir spalvos pasikei-
timas“, – aiškina Ž. Mauricas. Dvi geros 
žinios Lietuvai – euras grįžta „į madą“, o 
Šiaurės ir Pietų Europos ekonominis ato-
trūkis mažėja. 

„Nordea“ vyriausiasis ekonomistas 
akcentuoja dvi problemas: stiprus euras 
ir žema infliacija. Antra vertus, tai reiškia, 
kad palūkanos dar ilgą laiką liks žemos. 

Kalbėdamas apie euro naudą, Ž. Mau-
ricas pabrėžia du dalykus: išnyksta valiutos 
keitimo kaštai ir mažėja skolinimosi kaina, 
nes valstybės kredito reitingai padidės. 

Akivaizdu, kad valdžia, verslas, gy-
ventojai neišvengs naujos valiutos įvedi-
mo kaštų, bet jie bus vienkartiniai, o nau-
da – ilgalaikė. 

Atsakydamas į Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmų Finansininkų klubo 
vadovės Vaidos Butkuvienės klausimą dėl 
galimo valiutos keitimo kurso, Ž. Mauri-
cas pareiškė esąs 100 proc. įsitikinęs, kad 
kursas liks toks, koks yra šiandien. „Kaip 
euro negali nebūti, taip negali būti keičia-
mas dabar fiksuotas kursas“, – teigė „Nor-
dea“ vyriausiasis ekonomistas.

Jo nuomone, kainų kilimas neišven-
giamai vyks, nes jos kyla nuolat. Tik be 
euro tai vyksta nuosaikiau, o naujos valiu-
tos įvedimas bus „didelė paskata“ keisti 
kainas. 

Kalbėdamas apie „baubus“, kuriuos 
įsivaizduoja žmonės, ekonomistas pami-
nėjo galimus piktnaudžiavimus ir bandy-
mus manipuliuoti kainomis, dalies tauti-
nio indentiteto praradimą. 

Vis dėlto Ž. Mauricas atkreipia dėme-
sį, kad daugelyje šalių atsisakant naciona-
linių valiutų būta skepticizmo, tačiau jo 
gerokai sumažėjo jau įvedus eurą. 

gailos 1982 m., kuriant filmą „Skrydis per 
Atlantą“. 

Muziejaus pasididžiavimas – lietuviški 
ir Lietuvoje naudoti sklandytuvai, tarp ku-
rių išsiskiria B.Oškinio sklandytuvų kolek-
cija. Du eksponatai turi tinkamumo skristi 
sertifikatus ir gali būti demonstruojami ore. 
Eksponuojami Lietuvoje naudoti sportiniai 
lėktuvai, salėse ir lauko aikštelėje – Lietu-
vos ir Lenkijos karinių oro pajėgų lėktuvai, 
Karinių oro pajėgų ir Valstybės sienos ap-
saugos tarnybos sraigtasparniai. Aikštelėje 
galima pamatyti „Baltijos kelio“ dalyvį – 
lėktuvą „An-2“. Muziejaus ekspozicijoje 
įrengta simbolinė S.Dariaus ir S.Girėno 
kripta, A. Gustaičio atminimo kambarys. 
Yra ugniagesybos istorijos ekspozicija. 

Lietuvos aviacijos muziejaus pirm-
takas – Visuomeninis sportinės aviacijos 
muziejus pradėtas kurti Lietuvos aviatorių 
pastangomis 1971 m. ir oficialiai atidary-
tas 1983 m.

Kultūros ministerijos Lietuvos aviaci-

Muziejaus salėje rūmų narys „Rest 
turas“ pristatė keliones ir pramogas Lietu-
voje. Organizatoriai siūlo ne tik pažintį su 
aviatoriais, bet ir viduramžių linksmybes 
Kaune, ekskursiją po fortus, miesto mitų 
ir vaiduoklių keliais, po Žemaitiją ir kt.

Klube į rūmų narius priimta UAB 
„Innso“, dirbanti reklamos srityje.

RŽ inf.

Ar 2015-ieji – palankus metas įsivesti eurą?

Daugelis verslo žmonių į unikalų muziejų užsuko pirmą kartą

Ž. Mauricas „Euro įvedimas – tik pinigo formos ir spalvos pasikeitimas“
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– „SDG“ garsėja ne tik kaip kon-
sultacijų ir mokymo bendrovių lyde-
rė Lietuvoje, bet ir įvairių socialinių 
iniciatyvų kūrėja ir organizatorė. Ką 
Jums ir bendrovei duoda socialinė at-
sakomybė?

– Esame LAVA (Lietuvos atsakingo 
verslo asociacija) nariai. Šią organizaci-
ją 2013 m. įkūrė Nacionalinio atsakingo 
verslo įmonių tinklas (NAVĮT). Asoci-
acijos siekis – kurti ir skatinti sąlygas 
atsakingos veiklos plėtrai įmonėse ir or-
ganizacijose, dalintis Lietuvos ir užsienio 
įmonių patirtimi bei praktika atsakingos 
veiklos srityje. LAVA yra oficiali didžiau-
sios pasaulyje įmonių ir organizacijų so-
cialinės atsakomybės iniciatyvos – Jung-
tinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ (angl. 
Global Compact) – atstovybė Lietuvoje. 
Šiuo metu yra išrinkta LAVA taryba ir 
kongresas, kurio sudėtyje ir „SDG“ atsto-
vas. Nuo 2007 m. dalyvaujame „Baltosios 
bangos“, kurios tikslas skatinti skaidrų ir 
sąžiningą verslą, veikloje. 

Jau ketvirtus metus vykdome sociali-
nę akciją „Kalėdinės vaikų svajonės“. Šis 
projektas ne tik padeda išsipildyti vaikų 
globos namuose gyvenančių vaikučių 
svajonėms, bet, svarbiausia, padrąsina 
juos siekti užsibrėžtų tikslų, skatina sa-
varankiškumą ir suvokimą, jog siekiant 
svajonių svarbiausia ne laukti, o pačiam 
įdėti pastangų ir imtis veiksmų, kad jos 
taptų realybe. 

Mūsų vykdomos socialinės atsakomy-
bės iniciatyvos  (rugsėjo 1-ąją – „Apsau-
gokime mūsų vaikus“, o balandžio 28-ąją, 
pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos 
dieną – „Saugok save darbe“) jau išaugo 
iki regiono ir tarptautinį pripažinimą pel-
niusių projektų. Pernai  Kauno maratone, 
kuriame bėgome su šeimos nariais ir vai-
kais iš globos namų bei dienos centrų, lai-
mėjome mero taurę. 

Esame įsitikinę, kad socialinio akty-
vumo skatinimas įmonėse yra reikalingas 
ir prasmingas. Retorinis klausimas – „Ko-
dėl baravykai neauga javų lauke?“ Ogi 
todėl, kad ąžuolas ir baravykas, gyvenda-
mi simbiozėje, teikia vienas kitam naudą. 
Lygiai taip tik betarpiškas darbdavio (o 
darbdavys yra įmonė, ne direktorius!) ir 
darbuotojų nuolatinis dialogas, tik kie-
kvieno jų indėlis leidžia kurti ir nuolat 
didinti įmonės vertę. O ir pasidalinti ga-
lime lygiai tiek, kiek pavyko sukurti. Taip 
formuojasi kiekvieno mūsų individuali 
atsakomybė, kuri sąžiningai veikiant kar-
tu perauga į visos įmonės socialinę atsa-
komybę. Viskas prasideda nuo kiekvieno 
iš mūsų. Pinigai nekuria pridėtinės vertės, 
ją kurią darbuotojai. Darbdavys be dar-
buotojų, kaip ir darbuotojai be jo, nieko 
nereiškia.

– Kokių apdovanojimų esate pelnę 
pastaraisiais metais ir už ką?

– Prieš keletą metų UAB „SDG“ 
buvo nominuota tarp 10 Europos įmonių 
Europos verslo apdovanojimui „Ruban 
d‘Honneur 2008“ kategorijoje „Už dė-
mesį klientams“. Europos verslo apdo-
vanojimų užsakymu BBC sukūrė filmą 
apie „SDG“ kompanijos veiklą. 2012 m.  
pelnėme apdovanojimą „Gausos žuvis“ 
už investiciją į žmogų. Bendrovė yra ga-
vusi padėkas iš LR Seimo pirmininko pa-
vaduotojo Eriko Tamašausko (2012 m.), 

Kauno miesto mero A. Kupčinsko (2012, 
2014 m.), Kauno, Vilniaus prekybos, pra-
monės ir amatų rūmų. 2009 m. pabaigoje 
buvau apdovanotas prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų garbės ženklu – bronzos 
(III laipsnio) „Darbo žvaigžde“, įvertinant 
kompanijos aktyvų dalyvavimą rūmų 
veikloje, jos pasiekimus Lietuvoje bei 
užsienyje, vykdomas socialines akcijas 
bei dalyvavimą socialiai atsakingo verslo 
projektuose.

UAB „Baltijos kvapai“ direk-
torius Thomas Andrew FOLEY: 
„Tokios akimirkos pradžiugina ir 
suteikia vilties“

– Kaip susikūrė bendrovė „Baltijos 
kvapai“ ir koks Jūsų kelias į Lietuvą? 
Kaip atsidūrėte Lietuvoje? Ką apie ją 
žinojote iki tol? – paklausėme bendro-
vės  įkūrėjo ir direktoriaus Thomas An-
drew Foley.

– Pirmą kartą į Lietuvą atvykau 1996 
m. žiemą su IT kompanija, kurioje tuo 
metu dirbau. Tačiau tais pačiais metais 
grįžau į JAV. Antrasis mano atvykimas 
Lietuvoje buvo 2000 m. Po šešerių metų 
IT kompanijoje įvyko pokyčių, ir mano 
pareigybė buvo panaikinta. Tuo metu nu-
sprendžiau, kad noriu kurti savo verslą.  
Mes su žmona praleidome daug laiko ieš-
kodami, ką naujo galėtume duoti Lietuvai 
ir ką galėtume plėsti ir prekiauti savaran-
kiškai. Idėjos ir verslo galimybių paieškos 
truko trejus metus.

Kvepiančių žvakių kompanijos idė-
ja kilo pastebėjus, kad po kelionių į JAV 
daugiausiai parsiveždavome kokybiškų 
kvepiančių žvakių. Tokių gaminių rasti 
Lietuvoje buvo itin sunku. Tuo laiku vos 
pora žmonių prekiavo jomis, dažnai pa-
gamintomis iš nenatūralių medžiagų, be 
to, kvapų pasirinkimas buvo labai ribotas. 
Apie kvepiančių žvakių gamybą mums 
papasakojo šeima iš Gruzijos. Įgytos ži-
nios tapo tarsi pagrindu, ant kurio pradė-
jome kurti verslo planą.

Pirmasis reikalingų priemonių siun-
tinys mus pasiekė 2009 m. rudenį, tada 
pradėjome gaminti žvakes savo virtuvėje 
ir išmėginti namuose. Tuo pat metu kon-
sultavomės, norėdami gauti reikiamos in-
formacijos apie verslo pradžią Lietuvoje. 
Nepaisant sudėtingo idėjų, informacijos 
bei atitinkamų žinių paieškos laiko, įre-
gistravimo procesas išties atrodė gan pa-
prastas. Pirmąją UAB „Baltijos kvapai“ 
studiją atidarėme Karaliaus Mindaugo 
prospekte ir pradėjome gaminti kvepian-
čias natūralaus sojų vaško žvakes 2010 m. 
vasarį.

Dabar prekiaujame daugiau nei 100 
kvapų žvakėmis. Išmėginome apie 400 
kvapų ir išsirinkome 120. Sojų vašką, aro-
matinius aliejus, dagtį  tenka importuoti iš 
Jungtinių Amerikos Valstijų. Parduodame 
tik pačių pagamintas, puikios kokybės ir 
iš natūralių bei nekenksmingų sudedamų-
jų dalių pagamintas žvakes. Neimportuo-
jame, negaminame ir nepardavinėjame 
tokių, kurios būtų tinkamos tik kaip de-
koravimo elementai ar puošybos detalės. 
Mūsų žvakes reikia deginti ir tiesiog būti-
na jomis džiaugtis.

Žmonai pasakau, kokius kvapus nau-
dojau, o ji sugalvoja pavadinimus, kurie 
yra prasmingi lietuviams ir kelia malonių 

Atkelta iš 1 psl.

Trims rūmų nariams – pirmieji 
„Verslo taurai“

asociacijų: „Cukrinė avelė“, „Gėlių tur-
gus“, „Kyla rūkas“, „Saulėtekis“. Kartais 
net nereikia specialiai galvoti pavadi-
nimo. Pavyzdžiui, vieną žvakę davėme 
pauostyti draugams ir jie iškart pasakė, 
kad kvapas primena medaus tortą. Taip ir 
pavadinome. 

– Koks, Jūsų nuomone, visuomenės 
požiūris į verslą Lietuvoje?

– Lietuvos verslo aplinka, be abejo, 
yra pilna iššūkių. Mūsų tikslas yra sukurti 
aukštos kokybės produktą už prieinamą 
kainą ir pasiekiamą visiems norintiems. 
Žmonės elgiasi atsargiai ir yra gan nepati-
klūs, nes tai liečia jų išlaidas. Todėl plėsti 
verslą yra gan sunku. 

Nepaisant to, didžioji dalis mūsų kli-
entų bent jau pabandymui įsigyja mūsų 
produkcijos ir po kiek laiko sulaukiame 
teigiamų atsiliepimų. Daug klientų jau 
tapo  nuolatiniais ir grįžta įsigyti ne tik 
jau jiems žinomų žvakių ir kvapų, bet ir 
nebandytų gaminių. 

Daugiau iššūkių patyrėme ieškodami 
partnerių mūsų verslui. Taip pat nėra len-
gva rasti patikimų tiekėjų. Vis dėlto mums 
pavyko išplėtoti gerus bendradarbiavimo 
ryšius, nors kol kas dar trūksta finansinių 
partnerių.

– Kaip vertinate naująjį miesto ap-
dovanojimą verslui? Ar tai pirmasis 
Jūsų bendrovės apdovanojimas?

– Tai pirmasis oficialus mūsų darbo 
pripažinimas. Ir tikrai geras jausmas gau-
ti tokį apdovanojimą. Suprasti, jog mūsų 
bendruomenės žmonės išgirsta mūsų 
„žinutę“ ir mato, ką mes darome, reiškia 
tikrai daug. 

Esu tikras, kad kiekvienas verslinin-
kas pasakytų, jog būna daug „juodų die-
nų“,  kuomet tik pradedi  ar net jau turi 
susiformavusį verslą, daug vienišų valan-
dų, kuomet bandai sugalvoti, kaip parduo-
ti savo produktą geriau ir greičiau ir kaip 
pritraukti daugiau klientų, kurie peržengtų 
tavo parduotuvės slenkstį. Tuo pačiu metu 
reikia galvoti ir apie tai, kaip išmokėti al-
gas, sumokėti mokesčius, padengti kitas 
išlaidas iš pinigų „baseino“, kuris nėra 
pakankamai gilus. 

Toks apdovanojimas, kurį gavome, ti-
krai pradžiugina ir suteikia vilties, kad vis 
dėlto kažką darome gerai.

– Kaip integruojatės į bendruome-
nę, ar turite draugų, kolegų, su kuriais 
malonu bendrauti ne tik darbo reika-
lais?

– Mes manome, kad verslui yra labai 
svarbu integruotis į platesnę benduomenę 
įvairiais aspektais. Kaip verslas, mes el-
giamės atsakingai – rūšiuojame atliekas, 
mokame mokesčius, iš dalies remiame 
įvairius projektus, patys dalyvaujame 
įvairiuose renginiuose, parodydami ir 
savo produkciją. 

Karts nuo karto mes mėgstame patys 
suorganizuoti nemokamus muzikos ar 
poezijos vakarus mūsų žvakių studijoje. 
Žinoma, mes šią vietą laikome tam tikra 
oaze – čia žmonės gali ateiti, atsipalaiduo-
ti, bendrauti ir uostyti įvairiausius nuosta-
bius kvapus, kokius mes galime pasiūlyti. 

Dėkojame už atsakymus.

Kalbėjosi Audronė Jankuvienė

E. Jasas: „Gebėjimas dalintis yra svarbiausias gyvenimo principas“ 

T. A. Foley: „Tai pirmas oficialus mūsų darbo pripažinimas“
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Sveikiname bendruomenės narius – 
įmones, kurios šį mėnesį pažymi gražias 
sukaktis. Sėkmės Jūsų kolektyvams nau-
juose veiklos horizontuose!

Viena žinomiausių ir inovatyviausių 
šalies tekstilės įmonių UAB „Garlita“ pa-
žymi veiklos 20-metį. Trikotažo gamybos 
srityje įmonė turi 40 metų darbo patirtį. 

Bendrovė gamina moterišką, vyriš-
ką, vaikišką viršutinį ir apatinį trikotažą, 
įvairius uniforminius megztinius, šalikus, 
kepures bei įvairius namų tekstilės gami-
nius. Kariuomenei skirta produkcija ga-
minama pagal NATO standartus, megzti-
niai yra įtraukti į jungtinį NATO katalogą, 
o įmonei suteiktas ir NATO komercinis 
kodas. Nuo 2007 m. „Garlita“ įtraukta į 
potencialių NATO konkursų dalyvių sara-
šą Taip pat mezgami megztiniai policijos 
ir muitinės pareigūnams. 

Maždaug 95 proc. „Garlitos“ pro-
dukcijos iškeliauja į užsienį. „Garlita“ 
bendradarbiauja su Didžiosios Britanijos, 
Švedijos, Danijos, Norvegijos, Vokieti-
jos, Prancūzijos kompanijomis. Per krizę 
„Garlitos“ geografija išsiplėtė į Afriką ir 
arabų kraštus. Apie sumanių ir darbščių 
lietuvių įmonę rašė įtakingi leidiniai, pvz., 
„The Economist“.

„Garlitos“ drabužiai – ypatingi. Tai 
megztiniai, atsparūs pjūviams, ugniai, 
drėgmei ir dėmėms, atbaidantys vabz-
džius, apsaugantys nuo ultravioletinių 
spindulių, bakterijų. Megztinius, prisotin-
tus vitamino E ir maitinančius organizmą, 
renkasi povandeninių laivų komandos, 
nes tokiuose laivuose smarkiai ribojamas 
svoris. Atbaidantys vabzdžius megztiniai 
buvo sukurti snaiperiams. Tokie drabužiai 
labai praverčia ir einant į mišką – nepuola 
nei erkės, nei uodai. 

Kai gaunamas užsakymas pagaminti 
kokį nors ypatingą drabužį, pirmiausia 
kreipiamasi į mokslininkus. Vėliau taria-
masi su žaliavos gamintojais, ar jie suge-
bės įterpti į verpalus, pavyzdžiui, nanoda-

lelių ir ar sugebės padaryti taip, kad audi-
nys savybes išlaikytų net po 60 skalbimų.

Įmonės inovatyvioji produkcija pel-
niusi ne vieną aukštą apdovanojimą. Pa-
vyzdžiui, 2010 m. megztinis, atsparus pjū-
viams ir aštriems daiktams, apdovanotas  
medaliu „Lietuvos metų gaminys 2010“. 
Tais pačiais metais bendrovės vadovas 
Juozas Martikaitis „Veido“ žurnalo ren-
giamame konkurse buvo išrinktas „Metų 
vadovu“. Apdovanojimą labiausiai tais 
metais nusipelniusiam verslininkui įteikė 
LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

2012 m. J.Martikaitis apdovanotas 
aukščiausiu rūmų sistemos apdovanojimu – 
sidabro (II laipsnio) „Darbo žvaigžde“.

2013 m. trikotažo įmonės  pasiekimų 
aruodą papildė LPK „Sėkmingai dirban-
čios įmonės“ prizas ir aukso medalis už 
daugiafunkcinį moterišką paltą. Ūkio mi-
nisterijos skelbtame konkurse praėjusiais 
metais „Garlita“ nugalėjo kategorijoje 
„Nauji pramoniniai sprendimai“.

Įmonė įsikūrusi Pagirių kaime, prie 
Garliavos, šalia gyvenamųjų namų, netoli 
mokyklos, todėl, suprasdama suinteresuo-
tų šalių poreikius, įsipareigojusi nenaudo-
ti pavojingų, žalingų aplinkai ir žmonių 
sveikatai medžiagų tokiais kiekiais, kurie 
keltų pavojų aplinkiniams gyventojams, 
šalia esančioms įstaigoms ir gamtai. 

Bendrovė turi elektronines 5, 7, 10 ir 
12 klasės STOLL mezgimo mašinas, kurios 
dirba nesustodamos 24 valandas per parą, 
septynias dienas per savaitę. Įmonėje yra 45 
Stoll mezgimo mašinos, 13 iš jų yra naujos, 
šiemet naujomis planuojama pakeisti visas. 
Įmonės plėtra, įrenginių, staklių pirkimas, 
naujų pastatų statyba – viskas vykdoma iš 
tų lėšų, kurias įmonė uždirba.

Farmacijos bendrovei „LITfas“  
sukanka 15 metų. Bendrovė orientuojasi į 
pažangias Europinės farmacijos tendenci-
jas, rinkos inovacijas, ypač natūropatijos 
bei homeopatijos srityse, specializuojasi 
saugių veiksmingų preparatų specifinėms 

sveikatos problemoms spręsti paieška ir 
įdiegimu ne tik Lietuvos, bet ir Europos, 
Rusijos ir kitų šalių rinkose.

„LITfas“ itin kruopščiai renkasi atsto-
vaujamus produktus. Dirbama su žinomais 
Vokietijos, Kanados, Šveicarijos, Austrijos, 
Prancūzijos ir kitų šalių vaistų gamintojais, 
kurių produkcija atitinka griežčiausius 
tarptautinius reikalavimus. „LITfas“ lai-
kosi principo siūlyti visuomenei tik tokius 
produktus sveikatai gerinti, kuriais yra 
visiškai pasitikima remiantis objektyviais 
kriterijais, kuriuos drąsiai rekomenduoja-
ma vartoti draugams bei šeimos nariams. 

Pagrindinės „LITfas“ veiklos kryp-
tys – tarptautinių gamintojų atstovavimas, 
naujų vaistų, maisto papildų, dermatolo-
ginės kosmetikos, medicininės paskirties 
prekių registracija, rinkodara, platinimas, 
sandėliavimas bei tiekimas, o nuo 2006-
ųjų metų, „LITfas“ įsigijus vaistų gamy-
bos ir pakavimo įmonę „Norfachema“, ir 
kontraktinė gamyba. 

Dabar „LITfas“ klientai ir partneriai 
gali gauti pilną paslaugų ciklą iš vienų ran-
kų: nuo vaistų registravimo, gamybos, rin-
kodaros, sandėliavimo, pateikimo į rinką 
iki platinimo mažmeniniuose tinkluose.

15 metų sukaktį balandžio mėnesį 
mini ir UAB „Autokurtas“, profesiona-
liai, operatyviai ir lanksčiomis sąlygomis 
teikiantis transporto priemonių bei jų įran-
gos remonto, detalių pardavimo, aptarna-
vimo (ir garantinio) paslaugas klientams, 
eksploatuojantiems „Mercedes Benz“ 
automobilius (visų rūšių); „Volvo“, „Sca-
nia“ ir kt. sunkvežimius; autonominius 
šildytuvus („Webasto“, „Eberspächer“). 

Darbo patirtis, gera įranga, naujos 
patogios patalpos, kvalifikuoti darbuo-
tojai, pažangios technologijos, tinkamos 
kokybės saugios automobilių sudėtinės 
dalys ir veikianti bei kvalifikuotai prižiū-
rima kokybės vadybos sistema pagal ISO 

9001:2008 standarto reikalavimus garan-
tuoja teikiamų paslaugų kokybę, trumpus 
ir tikslius užsakymų įvykdymo terminus. 
Atsižvelgdami į klientų pageidavimus 
ir gamintojų technines rekomendacijas 
kvalifikuoti ir kompetentingi bendrovės 
darbuotojai parenka tinkamiausią detalę, 
agregatą, suteikia klientams galimybę pa-
sirinkti tinkamo kokybės ir kainos lygio 
automobilio sudėtinę dalį.

Bendrovės padaliniuose Kaune, Vil-
niuje, Klaipėdoje, Šiauliuose teikiamos 
remonto ir techninio aptarnavimo paslau-
gos nuo paprastų iki sudėtingų sistemų 
remonto.

Pramoniniu montavimu ir vandens 
valymo įrenginių gamyba besiverčianti 
UAB „Ekovalitas“ įsteigta 2004 m. pri-
vataus kapitalo pagrindu. Pirmais veiklos 
metais gamybos apimtys siekė 38 tūkst. 
Lt, po penkerių metų – 5 mln. Lt.  Įkūrus 
kompaniją dirbo 7 darbuotojai, per 5 me-
tus komanda išaugo iki 64 darbuotojų. 

Jonavos rajone įkurtos bendrovės 
kultūra grindžiama šiais pagrindiniais 
principais – kokybe, profesionalumu ir 
atsakomybe. Įmonė neatsilieka nuo nova-
toriškų sprendimų, todėl savo paslaugoms 
ir darbams suteikia ilgalaikę garantiją. 
Pasinaudojus ES struktūrinių fondų para-
ma, bendrovė sukūrė geriamo vandens ir 
nuotekų valymo įrenginį, skirtą masiniam 
naudojimui. Pagal efektyvumą jis neturi 
lygių. Ateityje naująjį įrenginį ketinama 
eksportuoti į užsienio rinkas.

Kūrybinga, veržli ir profesionali pro-
gramuotojų ir web dizainerių komanda 
dirba prieš 5 metus įsteigtoje UAB „Do-
malina“. Pagrindinė veikla – internetinių 
svetainių kūrimas, internetinių parduotu-
vių programavimas. Antrinė veikla –  in-
teraktyvių reklamos priemonių kūrimas, 
internetinių reklaminių akcijų organizavi-
mas ir planavimas. Tarp sukurtų interne-
tinių parduotuvių  ir svetainių – „220 Sa-
bonis“, „Juvelyriniai gaminiai“, „Tuta“, 
„Elinta Motors“, „Vero Cafe“ ir kt.

RŽ inf.

Du dešimtmečius vietinėje rinkoje 
dirbanti IT bendrovė „Sekasoft“ šiais me-
tais plečia veiklą ir pradeda paslaugų eks-
portą. Artimiausiu metu bendrovė teiks 
paslaugas Jungtinės Karalystės, Olandijos 
ir Balkanų šalių rinkose. Planuojama, kad 
dar šiais metais pajamos iš eksporto pa-
sieks 10 proc.

„Per pastaruosius kelerius metus in-
vestavome į produktų vystymą daugiau 
kaip 3,7 mln. litų ir šį konkurencinį prana-
šumą sėkmingai panaudojome 2013 me-
tais. Šiemet intensyviai dirbsime eksporto 
srityje, taip pat planuojame įsigyti naujų 
verslų“, – sako UAB „Sekasoft” valdybos 
pirmininkas Evaldas Kulbokas.

Plėsdama veiklą, bendrovė taip pat 
įgyvendina pokyčius vadovybėje. Nau-
juoju UAB „Sekasoft” direktoriumi pa-
skirtas Vytautas Vaškevičius, o nuo 2000 
metų vadovavęs Antanas Jankūnas pratę-
sia darbą bendrovės valdyboje.

„Bendrovėje svarbu užtikrinti veržlų 
darbų tęstinumą ir strateginį valdymą. Pa-
tyrusių vadovų kompetencija naujose po-
zicijose prisidės prie efektyvaus rezultatų 
siekimo”, – teigia E. Kulbokas.

V. Vaškevičius „Sekasoft“ dirba nuo 
2002 metų ir ilgą laiką bendrovėje vado-
vavo investiciniams plėtros projektams, 
rūpinosi personalo kvalifikacija ir buvo 
atsakingas už kokybės valdymą.

Pasak V. Vaškevičiaus, bendrovė jau 
pasirašė pirmąjį kontraktą su partneriu 
Jungtinėje Karalystėje, kuris diegia pro-
jektų valdymo sistemas didelėse kompa-
nijose.

„Per 20 metų sukaupėme didelę prak-
tinę procesų valdymo patirtį, su Kauno 
technologijos universiteto mokslininkais 
sukūrėme procesų valdymo modelį, todėl 
matome neišnaudotų galimybių tai pa-
siūlyti užsienio rinkose“, – apie eksporto 
perspektyvas sako V. Vaškevičius.

Pasak jo, neatpažįstamai pasikeitęs 
technologijų „kraštovaizdis” verslo įmo-
nių ir valstybinių institucijų poreikius – 
sukurti savaime veikiančius projektų 
valdymo, pardavimų valdymo, klientų 
aptarnavimo ir kitus procesus, užtikrinti 
procesų kokybę ir skaidrumą, efektyvinti 
verslo valdymą, suvaldyti sparčiai augan-
čius dokumentų ir skaitmeninės informa-
cijos srautus – paverčia dar aktualesniais. 

Apie UAB „Sekasoft“:
UAB „Sekasoft“ įkurta 1994 metais. 

Įmonės veikla – kompiuterizuoto bendra-
darbiavimo įmonėse (angl. Enterprisecol-
laboration), dokumentų, procesų bei skai-
tmeninio turinio valdymo, CRM sistemų 
kūrimas, diegimas, priežiūra ir vystymas. 
Įmonė turi padalinius Kaune ir Vilniuje.

„Sekasoft“ sukurtos dokumentų ir 
procesų valdymo sistemos, paremtos Mi-
crosoft SharePoint bei IBM Notes / Do-
mino bendradarbiavimo ir skaitmeninio 

UAB „Sekasoft“ direktorius V. Vaškevičius

Sukaktis įprasmina nuveikti darbai, 
pasitikėjimas ir apdovanojimai

„Sekasoft” plečia veiklą į užsienį

turinio valdymo technologijomis, naudo-
jamos šalies bankuose, koncernuose, mi-
nisterijose bei vidutinio verslo įmonėse.
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Šiemet bus organizuojamos išplės-
tinės verslo popietės, bendri renginiai su 
Turizmo ir verslo informacijos centru, 
steigiama komisija (darbo grupė) dėl 
investicinio klimato gerinimo ir verslo 
inkubavimo rajone, rengiamos verslo pa-
mokos mokyklose, dalyvaujama europi-
niuose projektuose.

Rajono meras V. Makūnas pasidžiau-
gė, kad rajone veikia socialiai atsakingas 
verslas, steigiamos naujos darbo vietos, 
viešojo ir privataus sektoriaus bendromis 
pastangomis kuriama krašto gerovė. „Su-
tarties pasirašymas su rūmais reiškia, kad 
ilgametė draugystė virsta įsipareigojimais 
ir prasideda naujų galimybių etapas“, – 
kalbėjo meras.

„Evoliucijos kelias parodo, kad val-
džia be verslo ir verslas be valdžios negali 
sėkmingai veikti, ir visuomenės gerovė 
priklauso nuo jų bendro darbo“, – pabrė-
žė rūmų prezidentas Benjaminas Žemai-
tis, po sutarties pasirašymo apdovanotas 
Kauno rajono garbės ženklu. 

„Nustojome bijoti verslo“
Tokią frazę pirmojoje verslo popietėje 

pasakęs rajono savivaldybės Urbanistikos 
skyriaus vedėjo pavaduotojas Marius Tor-
rau paaiškino, ką ji reiškia. 

Pirma, komercinės, pramonės ir san-
dėliavimo paskirties teritorijos galimos ne 
tik bendrajame plane pažymėtose vietose, 
bet jų įrengimas ir žemės paskirties keiti-
mas leidžiamas bet kurioje rajono vietoje, 
jeigu numatoma veikla galima pagal toje 
vietoje galiojančius apribojimus ir nepa-
žeidžia trečiųjų šalių interesų. 

Antra, bandoma atsiriboti nuo mono-
funkcinio planavimo principo, t.y. darbo 
vietą pritraukti arčiau gyvenamosios. (Pa-
vyzdys – įmonės „Vilkijos Gija“ įkūrimas 
Vilkijoje: sukurta arti 100 naujų darbo 
vietų, žmonėms atkrinta transporto pro-
blema pasiekti darbo vietą).

Trečia, siekiama išmokti dėti kablelį 
„bausti negalima pasitikėti“ ne prieš „ne-
galima“, o po šio žodžio. Ketvirta, prin-
cipinė nuostata – ne „sutilpti“ į 20 darbo 
dienų, o padaryti greičiau. 

Vidutinis detaliojo plano rengimo 
laikas rajone – 6-7 mėnesiai. Žemės pa-
skirtis vidutiniškai pakeičiama per 3 dar-
bo dienas. Pagal išduotų statybos leidimų 

Balandžio 3 d. Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmuose susitiko grupė 
naujųjų bendruomenės narių, įstojusių 
į organizaciją 2012-2013 m. Susitikimo 
tikslas – pasikeisti sukaupta narystės pa-
tirtimi ir sužinoti įmonių lūkesčius. 

Jūsų dėmesiui pateikiame bendruo-
menės narių išsakytų minčių.

Vidmantas MILIUS, UAB „Scan-
dinavian Accounting and Consulting“ 
Verslo apskaitos departamento vado-
vas:

Verslas Kaune gyvuoja jau ilgus šim-
tmečius. Hanzos pirklius miestas suvilio-
jo dar XV a., kai Vytautas Didysis suteikė 
Magdeburgo teises ir Kaune buvo įkurta 
Hanzos pirklių kontora. Praėjus 500 metų 
1925 m.  įkurti rūmai.  Istorija rodo, kad 
lietuviai turi verslumo geną. Pagal atlik-
tus tyrimus Lietuvoje savo verslą norėtų 
pradėti daugiau kaip 46 procentai respon-
dentų, tuo tarpu Švedijoje savo verslą pla-
nuotų tik apie 6 procentai gyventojų.

Norėčiau paminėti naudingą rūmų 
veiklos sritį – tai renginius ir klubinę vei-
klą. Man buvo naudinga štai tokia patirtis. 
2012 m. rudenį savo iniciatyva ir rūmų 

Geroji narystės patirtis: įgyti konkurencinį pranašumą
darbuotojų paragintas užsiregistravau pra-
nešėju „Eksportuotojų klubo“ seminare 
apie rizikas einant į užsienio rinkas ir apie 
galimybę plėtoti verslą Norvegijoje, ap-
mokestinimo ypatumus veikiant užsieny-
je per nuolatines buveines. Renginio dėka 
turėjau naudos sau: susipažinau su klubo 
nariais – muitinės tarpininkų paslaugas 
teikiančių įmonių vadovais, su kuriais lig-
šiol pasitariame, pasikonsultuojame, kai 
kyla profesinių klausimų. Tarp renginyje 
dalyvavusių asmenų buvo ir Švedijos ka-
pitalo įmonės atsakingi darbuotojai. Tuo 
metu klubo nariui buvo aktualus apskaitos 
paslaugų klausimas. Rezultatas – pasira-
šėme sutartį. 

Rūmuose renginių yra daug, todėl 
svarbu įsijungti į veiklą ir optimaliai pa-
sirinkti labiausiai sau tinkamas sritis. 
Veikia beveik dešimt specializuotų klubų. 
Aš asmeniškai pasirinkau Verslo vadovų 
klubą. Klubas turi puslapį „facebook‘e“, 
kuriame bendraujame  tarpusavyje. 

Klube vyrauja demokratiška atmosfe-
ra, rengiami informatyvūs seminarai, vyks-
ta diskusijos. Kelios neseniai nagrinėtos te-
mos – Rusijos propaganda, reideriai ir rei-
derizmas, Kauno architektūra. Visi kviesti-
niai pranešėjai – savo srities profesionalai. 
Klubai – tai puiki galimybė pasisemti patir-
ties ir pasidalinti profesinėmis įžvalgomis 
apie mūsų laukiančius iššūkius.

Rūmai atlieka svarbią misiją, palaiko 
sinergijos procesą. Sinergija, sinergiz-
mas – tai reiškinys, kai du atskiri veiks-
niai, veikdami kartu, duoda didesnį po-
veikį, negu tų abiejų veiksnių, veikiančių 
atskirai, poveikių suma. Idomu, kad siner-
gijos sąvoka moksle atsirado 1925 m., tais 
pačiais metais, kai buvo įkurti rūmai.

Bendruomeniškumas, solidarumas, 
bendras interesų vardiklis yra tos sritys, 
kuriose visi kartu veikiame naudingai 
sau ir kitiems, įsiliedami į profesionaliai 
organizuotą Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų veiklą.

Baigdamas noriu pacituoti brazilų ra-
šytojo Paulo Coelho pasisakymą: „Spren-
dimai tėra tik ko nors pradžia. Darydamas 
sprendimą, žmogus iš tikrųjų pasineria 
veržlion srovėn, kuri jį nuneša ten, kur 
sprendimo akimirką jis net nenujautė at-
sidursiąs.“

Vaidas BERNOTAS, UAB „Tran-
ser“ vadovas:

Pirmus verslumo įgūdžius gavau dar 
būdamas studentu. Nors kuriame nedide-
lius, šeimyninius verslus, labai anksti su-
pratau, kad būti vienam versle yra sunku 
ir nenaudinga. Tarsi atrodo – kam man 
ta bendruomenė, tačiau ilgainiui suvoki,  
kad „virti savo sultyse“ pavojinga.  

Jei kas ateina į rūmus tik norėdamas 
padidinti pardavimus, tai silpnas motyvas. 
Jei nori augti kaip verslininkas, kaip va-
dovas, kaip asmenybė, turi būti bendruo-
menėje. Tobulėti kaip asmeniui geresnės 
vietos nei rūmai nėra. 

Gediminas Kleiva, UAB „Grand 
ERP“ vadovas:

Mes kuriame unikalius IT sprendimus 
verslui. Mūsų narystės motyvas – per ben-
dravimą įvertinti ir pasitikrinti, ar dirbame 
teisinga linkme. Dalyvaujame Verslo vado-
vų klube. Esame vieni iš rūmuose steigia-
mo naujo IT specialistų klubo iniciatorių.

Jūratė Banienė, UAB „Elodėja“ di-
rektoriaus pavaduotoja:

Mūsų kelias į rūmus prasidėjo nuo se-
minarų lankymo. Informacijos yra daug ir 
ji brangi. Rūmai jos suteikia sistemiškai ir 
protinga kaina. 

Be to, mums rūpi ir tai, kad čia buriasi 
verslas, kuriam svarbi socialinė atsakomy-
bė, kuriam ne tas pats, kokioje aplinkoje 
gyvename, kaip plėtojasi Kaunas ir pan. 

skaičių savivaldybė yra antra Lietuvoje, 
nusileidžia tik Vilniui.

Verslininkai giria
Rajone nuo 2012 m. veikia Garliavos 

verslininkų klubas, vienijantis apie 20 
įmonių. Jo populiarumo ir sėkmės prie-
žastis – nuoširdus ir glaudus bendradar-
biavimas su rajono savivaldybe siekiant 
gyvenimo kokybės gerinimo.

UAB „Linolitas“ vadovė Saulė Mo-

Rūmų prezidentui B. Žemaičiui įteiktas Kauno rajono garbės ženklas

Pasirašyta bendradarbiavimo 
sutartis su Kauno rajono 
savivaldybe
Atkelta iš 1 psl.

tiejūnienė popietės dalyviams papasakojo 
apie narystės rūmuose naudą verslui, ak-
tyvią klubinę veiklą, galimybes tobulėti 
kaip vadovui ir profesionalui. 

Verslumo rodikliai Kauno rajone – 
vieni geriausių Lietuvoje. Mokesčių siste-
ma – palanki verslui. Nedarbo rodikliai – 
vieni mažiausių šalyje. „Tai geriausia 
vieta gyventi Lietuvoje“ – teigė Kauno 
rajono turizmo ir verslo informacijos va-
dovė Emilė Kaminskaitė. 
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Dalė Lazauskienė, Prienų ir Birš-
tono laikraštis „Gyvenimas“

Kovo 5 dieną Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmų Prienų atstovybė 
rajono verslo, bendruomenių atstovus 
pakvietė į pirmąjį užsiėmimą – prak-
tinį seminarą „Projektų nauda Jūsų 
įmonei“. 

Įžanginį žodį taręs Kauno PPA rūmų 
prezidentas Benjaminas Žemaitis pasi-
džiaugė sausio mėnesį Prienuose susikū-
rusia atstovybe, kuri telks vietos verslinin-
kus, atstovaus jų interesams, teiks konsul-
tacines, informacines bei kitas paslaugas, 
rengs mokomuosius seminarus.  

Kauno PPA rūmų generalinis direk-
torius Vytautas Šileikis akcentavo šio 
seminaro temos svarbą ir verslo atstovus 
kvietė išnaudoti galimybes, sekti sėkmės 
pavyzdžiais bei rengti projektus europi-
nėms lėšoms įsisavinti. „Jūs investuosite 
tik savo laiką ir žmogiškuosius išteklius, o 
gausite paramą, kuri padidins jūsų įmonės 
konkurencingumą, – pabrėžė V. Šileikis. 

Su lietuviškais gerosios praktikos pa-
vyzdžiais supažindino Kauno PPA rūmų 
Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė Rita 
Baidokaitė. Jos teigimu, verslo įmonės, da-
lyvaudamos Leonardo da Vinci, ES struk-
tūrinių, Norvegijos fondų, PHARE pro-
gramos, Bendradarbiavimo abipus sienos, 
Europos kaimynystės ir partnerystės bei 
kituose projektuose, gali pagilinti darbuo-

Prienai: į projektų rengimą 
investuotas laikas atsipirks

tojų individualias ir profesines kompeten-
cijas, gauti paramą mobilumo projektams, 
profesiniam mokymui, dalyvavimui par-
odose ir verslo misijose, kurios gali tapti 
startu tarptautinių sutarčių sudarymui. 

UAB „SIKC“, Struktūrinių investici-
jų konsultavimo centro projektų įgyven-
dinimo grupės vadovas Gintaras Bleizgys 
turėjo kuo pasigirti: per 11 bendradarbia-
vimo su rūmais metų šios įmonės kon-
sultantai padėjo savo klientams pritraukti 
apie 1,5 mlrd. litų iš Valstybės investicijų 
programos, ES struktūrinių ir kitų fondų. 
Jis pristatė pagrindines paramos kryptis 
2014 – 2020 metų laikotarpiu, verslo at-
stovai galės teikti projektus šiose srityse: 
gamybos plėtros, klasterizacijos, viešojo 
ir privataus sektorių partnerystės, žmo-
giškųjų išteklių kvalifikacijos tobulinimo, 
kokybės užtikrinimo bei valdymo sistemų 
diegimui įmonėse, dalyvavimo parodose, 
verslo plėtros kaimo vietovėse. 

G. Bleizgio teigimu, pastaraisiais me-
tais populiarėja klasterių kūrimo idėjos 
sveikatinimo ir turizmo, gamybos, tech-
nologijų sklaidos ir tyrimų sferose. Kaimo 
vietovėse daugėja su žemės ūkio gamyba 
nesusijusių verslų – biokuro gamyba, 
nuotekų išsiurbimas, kelių taisymas ir kt., 
kuriuos kuria privatūs asmenys, už pro-
jektines lėšas įsigiję reikiamą techniką.

Nors Prienų rajone dominuoja smul-
kieji verslininkai, teikiantys paslaugas, 
užsiimantys gamyba ir prekyba, Kauno 

PPA rūmų Prienų atstovybės vadovė Lina 
Padvaiskienė, remdamasi UAB „Ekofrisa“ 
pavyzdžiu, verslininkus kvietė neužkirsti 
sau kelio ir ieškoti savo verslui palankiausių 
sprendimų, net jei jie ir netradiciniai. Pasak 
„Ekofrisos“ vadovės, įmonės darbuotojai, 
Europoje neradę nusipirkti reikiamo grikių 
džiovyklos įrenginio, jį suprojektavo patys 
ir gavo paramą džiovyklai pagaminti.  

Kauno PPA rūmų Profesinio rengimo 
skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Gie-
drienė pasakojo apie naujosios Erasmus+ 
programos galimybes įmonėms 2014 – 
2020 m. laikotarpiu. Programa rems mo-
bilumo veiklas (studentų studijas įstaigo-
je partnerėje arba stažuotes, gamybines 
praktikas; profesinio mokymo mokslei-
vių, pameistrių ir absolventų stažuotes 
ar patirties kaupimą, atliekant gamybinę 
praktiką), bendradarbiavimą strateginių 
partnerysčių, švietimo ir mokymo insti-
tucijų ir verslo partnerysčių, IRT rėmimo 
platformų ir kt. srityse. 

Prienų Vietos veiklos grupės atstovė 
Vaida Jančiauskienė pakomentavo įgy-

vendintos Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 
2013 m. programos privalumus ir pakvietė 
verslo atstovus jau dabar teikti savo idėjas 
kuriamai būsimo finansavimo laikotarpio 
Vietos veiklos strategijai.  

Enterprise Europe Network projekto 
koordinatorius Aivaras Knieža supažindi-
no su tarptautinės verslo plėtros galimy-
bėmis ir partnerių paieška.

Pasak seminaro pranešėjų, rašant pro-
jektus, reikia atmesti visus stereotipus ir 
išankstinę negatyvią nuostatą, ieškoti no-
vatoriškų sprendimų, rinktis paslaugas iš 
tų sričių, kurios dar neišnaudotos. Kauno 
PPA rūmų atstovai Prienų krašto versli-
ninkus, turinčius verslo idėjų, tačiau neži-
nančius, kaip jas realizuoti, kvietė atvykti 
į Kauno PPA rūmus ir pasikonsultuoti 
su ekspertais, kurie padės rasti geriausią 
sprendimą, įvertins įmonės pajėgumus 
konkuruoti tarptautinėse rinkose.

Reikiamą informaciją verslininkai ga-
lės gauti ir Kauno PPA rūmų Prienų atsto-
vybėje, kuri kuriasi Prienuose, Kauno g. 2 
(pastato II aukšte, šalia prokuratūros).

Pirmojo seminaro Prienų verslo atstovams rengėjai: (iš kairės) Kauno PPA rūmų Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė Rita Baido-
kaitė, generalinis direktorius Vytautas Šileikis, prezidentas Benjaminas Žemaitis ir Prienų atstovybės vadovė Lina Padvaiskienė. 
Dalės Lazauskienės nuotrauka

Jolanta Macaitienė, 
Jonavos Senamiesčio gimnazijos karjeros koordinatorė 
Senamiesčio gimnazija sėkmingai tęsia bendradarbiavimą su Kauno prekybos, 

pramonės ir amatų rūmų Jonavos atstovybe. Dar rudenį gimusi ir verslininkams rūmų 
narių susirinkime pristatyta idėja sudaryti mokiniams galimybes iš arčiau susipažinti su 
darbine aplinka išaugo į projektą „Išbandyk profesiją“.

Vasario mėnesį 27 atrinkti 2 klasių gimnazistai dalyvavo projekte. Projekto tikslas – 
sudaryti galimybę mokiniams pažinti tam tikros profesijos subtilybes, prisiliesti prie 
kasdienės veiklos konkrečioje  įmonėje, įstaigoje. Bendradarbiauti ir prisidėti prie tikslo 
įgyvendinimo sutiko šios įmonės: UAB „Achema“, UAB „Agrochema“, UAB „Baldai 
Jums“, UAB „Juta“, Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakultetas, 
Jonavos  rajono apylinkės teismas, Jonavos rajono savivaldybė, Jonavos socialinių pas-
laugų centras, VšĮ „Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras“,  lopšelis-darželis 
„Lakštingalėlė“, UAB „VetPet LT“, UAB „Jonavos vaistinė“, UAB „Juodmenos šeimos 
klinika“, IĮ „Odontologijos klinika“, UAB „Joneda“, UAB „Naujienos“, IĮ „Technoera“. 

Dvi dienas mokiniai stebėjo ir atliko užduotis realiose darbo vietose, išbandė che-

Jonavoje – projektas 
„Išbandyk profesiją“

mijos inžinieriaus, administracijos darbuotojo, logisto, buhalterio, ekonomisto, inži-
nieriaus mechaniko, baldų technologo, veterinaro, farmacininko, mediko, žurnalisto, 
rinkodaros specialisto, teisininko, socialinio darbuotojo profesijas. 

Apibendrinant galima teigti, kad šis projektas padėjo dalyvavusiems mokiniams 
geriau suprasti, kokiems mokomiesiems dalykams vertėtų skirti daugiau dėmesio, ko-
kios srities studijas pasirinkti ateityje, kaip atrodys darbo diena ir kokios asmeninės 
savybės reikalingos.

Pasinaudoję siūlymu, kovo mėnesį pakvietėme miesto verslininkus, įmonių vado-
vus į ekonomikos pamokas. Pirmąją pamoką vedė UAB „Rabinta“ direktorius Gintautas 
Strelčiūnas. Svečio nuomone, kiekvienas darbas turi būti gerbiamas – tiek kiemsargio, 
tiek prezidento. Mokiniai sužinojo, kaip klostėsi verslininko asmeninis karjeros kelias 
nuo svajonės tapti cirko artistu iki šiandieninio verslo statybos paslaugų srityje. 

Kita pamoka virto atvira diskusija, kai į klausimus atsakinėjo UAB „Lonas“ įkū-
rėjas ir ilgametis vadovas Kazimieras Jakutis. Apie ketverių metų vadovavimo patirtį 
pasakojo UAB „Agrochema“ direktorius Mindaugas Balkus. Svečias asmeniniu pavyz-
džiu skatino mokinius turėti savo nuomonę ir mokėti argumentuoti, nes šis gebėjimas 
padeda ir mokykloje,  ir versle. 

UAB „Binčis“ finansininkė Jolita Peleckienė pasakojo, kaip vaiko lūpomis ištartas 
neaiškus žodis tapo bendrovės pavadinimu ir išsiplėtojo į šeimos verslą. Viešnia ak-
centavo, kad versle svarbu laikytis duoto žodžio, nes pasitikėjimas prarandamas grei-
tai – pakanka vieno nesąžiningo poelgio. Su banko veikla, teikiamomis paslaugomis 
supažindino SEB banko atstovė Jūratė Pašukonienė. Įdėmiai klausę ir teisingai užduotis 
atlikę gimnazistai buvo apdovanoti prizais. 

Kovo 18 d. pirmą kartą į Kauno pre-
kybos, pramonės ir amatų rūmus su ofici-
aliu vizitu atvyko Rumunijos ambasado-
rius Lietuvoje Dan Adrian Balanescu, o 
kovo 19 d. – Gruzijos ambasadorė Lietu-
voje Khatuna Salukvadze. 

Susitikimo metu buvo pristatyta Kauno 
miesto verslo ir investicinė aplinka, aptartos 

Rūmuose 
lankėsi 
ambasadoriai

bendradarbiavimo galimybės ir verslo plė-
tra. Rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis 
bei generalinis direktorius dr. Vytautas Ši-
leikis pristatė rūmų veiklą ir aptarė Kauno 
PPAR narių bendradarbiavimo su Rumuni-
jos ir Gruzijos verslininkais galimybes. 

Ambasadoriai domėjosi, kokie pra-
monės sektoriai yra perspektyviausi ir ką 
galima padaryti, siekiant užmegzti glau-
džius ryšius tarp šalių miestų ekonomikos 
ir verslo srityse. 

Vizitų metu tiek Rumunijos ambasado-
rius Lietuvoje Dan Adrian Balanescu, tiek 
Gruzijos ambasadorė Lietuvoje Khatuna 
Salukvadze išreiškė pageidavimą apsilan-
kyti įvairiose Kauno įmonėse ir iš arčiau 
susipažinti su įmonių vykdoma veikla. 

RŽ inf. Gruzijos ambasadorė Khatuna Salukvadzė ir Rumunijos ambasadorius Dan Adrian Balanescu pasirašė rūmų svečių knygoje
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Kovo 28 d. Kauno maisto pramonės 
ir prekybos mokymo centre vyko dvie-
jų sektorinių praktinio mokymo centrų 
atidarymo šventė. Tai vieninteliai sekto-
riniai praktinio mokymo centrai Kauno 
regione, ruošiantys maisto produktų ga-
mybos ir viešbučių, restoranų bei viešojo 
maitinimo sektoriaus specialistus. Į juos 
investuota 11 mln. Lt ES paramos ir ša-
lies biudžeto lėšų. Darbuotojai rengiami 
bendradarbiaujant su darbdaviais: di-
džiausiomis mėsos perdirbimo įmonėmis, 
viešbučiais,duonos ir konditerijos įmonė-
mis, taip pat partneriais iš užsienio.

Analogiški praktinio mokymo centrai 
sėkmingai veikia Suomijoje, Norvegijoje, 
Vokietijoje, Danijoje. 

Praktinio mokymo centrai įrengti mo-
dernizavus Kauno maisto pramonės ir pre-
kybos mokymo centro praktinio mokymo 
bazę. Būsimieji viešbučių ir restoranų dar-
buotojai praktikuosis Kauno senamiestyje 
įsikūrusiame mokomajame viešbutyje ir 
restorane, kuriame vienu metu galima ap-
tarnauti 50 svečių. Papietauti gali užsukti 
kiekvienas praeivis. Virėjų praktiniam mo-
kymui įrengta visa reikiama įranga aprū-
pinta virtuvė. O mokomojoje parduotuvėje 
galima įsigyti mokinių pagamintų mėsos 
bei konditerijos gaminių, taip pat ir lietu-
viško kulinarinio paveldo gaminių – šako-
čių, natūraliai raugintos juodos duonos.

Unikalia mokymo baze galės naudotis 
ir kitos švietimo įstaigos.Naujai įkurtuose 
centruose mokysis ne tiktai profesinės 
mokyklos mokiniai. Čia taip pat bus ga-
lima vesti technologijų pamokas bendrojo 
ugdymo mokyklų mokiniams, kelti kvali-
fikaciją technologijų mokytojams, laikyti 
technologijų egzaminus, rengti technolo-

Atidaryti unikalūs sektoriniai 
praktinio mokymo centrai

Atidarymo akimirkos

gijų konkursus.
Praktinį mokymą centruose galės 

atlikti ir kitų profesinių mokyklų moki-
niai, bus teikiamos paslaugos profesinių 
mokyklų mokytojams ir verslo įmonėms 
rengiant seminarus, mokymus, konferen-
cijas, konkursus, suaugusiųjų mokymo 
užsiėmimus.

Atidaryme dalyvavo Lietuvos Respu-
blikos Seimo narės Orinta Leiputė ir Bi-
rutė Vėsaitė, Lietuvos Respublikos Švieti-
mo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis, 
rūmų vadovai ir kiti svečiai.

„Darbdaviams reikia kvalifikuotų spe-
cialistų, kad atėjęs į įmonę jis galėtų pradėti 
efektyviai dirbti. Juk ant lentos kumpio ne-
pieši – tam reikia praktinio mokymo cen-
tro, kuriame būtų įranga, su kuria gamina-
mi konkretūs produktai. Dabar mes tai jau 
turėsime ir sudarysime sąlygas praktinius 
sugebėjimus gilinti mėsininkams, duoni-
ninkams, konditeriams, miltų gamybinin-
kams, viešbučių darbuotojams, virėjams, 
padavėjams, barmenams“, – teigia KMP-
PMC direktorius Alvydas Pranas Grevas. 

Švietimo ir mokslo ministerijos duo-
menimis, iki 2015 metų pagal Sektorinių 
praktinio mokymo centrų plėtros progra-
mą Lietuvoje iš viso bus įrengti 42 tokie 
centrai – medienos technologijų ir baldų 
gamybos inovacijų, kirpimo, grožio ir su-
sijusių paslaugų, didmeninės ir mažmeni-
nės prekybos, inžinerinės pramonės, vieš-
bučių ir restoranų bei prekybos, tekstilės 
produkcijos gamybos, geležinkelio trans-
porto specialistų rengimo, žemės ūkio ir 
kitų sektorinių praktinio mokymo centrai.

Darbo biržos duomenimis, trys iš ketu-
rių registruotų laisvų darbo vietų yra skirtos 
kvalifikuotiems darbininkams. Dėl trum-

pesnio mokymo laiko ir tiesioginės orienta-
cijos į ūkio poreikius profesinės mokyklos 
gali greitai reaguoti į prognozuojamą kvali-
fikuotų specialistų paklausą rinkoje.

Per pastaruosius trejus metus stojančių-
jų į Lietuvos profesines mokyklas padaugė-
jo 40 proc.. Švietimo ir mokslo ministerijos 

duomenimis, 2008 m. profesinį mokymąsi 
rinkosi 5.200 abiturientų, 2010 m. – 8.500, 
2011 m. – 8.250 abiturientų. 2013 m. į ša-
lies profesinio mokymo įstaigas atėjo apie 
19.700 būsimųjų amato meistrų – tai ketu-
riais šimtais daugiau negu planuota.

RŽ inf.

Kviečiame kauniečius verslininkus prisijungti prie antrą kartą vykdomos verslo  
iniciatyvos „ŽYDIM“ –  gegužės mėnesį apsodinkime savo aplinką gėlėmis.

Mes tikime, kad kauniečiams verslininkams rūpi miestas, kuriame dirbame ir gy-
vename. Mes neabejojame, kad verslo žmonės yra aktyvioji visuomenės dalis, suvo-
kianti socialinės atsakomybės svarbą ir galinti kurti pozityvius pokyčius visuomeninėje 
aplinkoje. 

Jei kiekviena įmonė  papuoštų savo aplinką gėlėmis, verslo dėka Kaunas sužydėtų 
gėlėmis.

Akcijos iniciatorius – Kauno PPA rūmų klubas „Verslas Kaunui“. 
Susibūrę verslininkai skatina bendruomeniškumą ir vienija pastangas, kad visiems 

būtų jaukiau ir gražiau gyventi. Šiemet klubo nariai, kaip ir pernai, gėlėmis puošia Sa-
vanorių prospektą. 

Užtvindykime Kauną verslininkų žiedais!
Dėl papildomos informacijos kreiptis į Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmus, 

Vera Mileikienė tel. (8 37) 203 483, (8 615) 14 483, el.p.vera.mileikiene@chamber.lt

Gerinant darbuotojų saugos ir sveika-
tos būklę įmonėse bei siekiant viršyti kli-
entų lūkesčius ir UAB „SDG kodas“ įmo-
nių vadovams suteikia profesionalią in-
formaciją asmeninių apsaugos priemonių 
klausimais, kuriant saugią ir sveiką darbo 
aplinką. Didėjant dėmesiui darbuotojų 
saugumui darbo vietoje vis dažnesni už-
klausimai specializuotiems sprendimams.

Specifinė darbo aplinka reikalauja 
specifinio sprendimo. Gavus užklausimų 
iš klientų dėl praslydimo rizikos dirbant 

Klubas „Verslas Kaunui“ kviečia 
prisijungti prie iniciatyvos „ŽYDIM“

UAB „SDG kodas“ užsienio partnerį 
surado per EVIT duomenų bazę

maisto apdirbimo pramonėje UAB „SDG 
kodas“ pasinaudojo Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmuose veikiančio  
Europos verslo ir inovacijų tinklo EVIT 
verslo partnerių paieškos duomenų baze.

EVIT duomenų bazės pagalba už-
megztas kontaktas su Prancūzijos kom-
panija „Tiger Group“. Kompanija pristatė 
inovatyvų, Lietuvoje alternatyvos netu-
rintį gaminį (daugkartinio naudojimo pra-
slydimui atsparius antbačius).

Enterprise Europe Network (Europos 
verslo ir inovacijų tinklas) jungia daugiau 
nei 600 organizacijų 53 šalyse. Tinklo mi-
sija – teikti įmonių plėtrai reikalingą in-
formaciją, padėti įmonėms rasti verslo ir 
technologinius partnerius Europoje bei 
skatinti tarptautinį ir inovatyvų verslą. 

Tuo tikslu buvo sukurta EVIT tinklo 
verslo partnerių paieškos duomenų bazė, 
kurioje Lietuvos įmonės turi galimybę 
teikti savo pasiūlymus. 

Daugiau informacijos apie Europos 
verslo ir inovacijų tinklą galite rasti inter-
netinėje svetainėje www.paramaverslui.eu

Prancūzai apie sutartį su UAB „SDG 
kodas“:

„Europos verslo ir inovacijų tinklas 
padėjo mums įkelti koją į Lietuvos rinką“

RŽ inf.
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KONTAKTŲ MUGĖ

Kauno ir Marijampolės regionų įmonių 
kontaktų mugė
E. Mickevičiaus IĮ „Technoera“
Atlieka smulkios buitinės technikos remontą. 
Remontuoja televizorius, mobiliuosius telefo-
nus, audio ir video techniką. Taiso kompiuterius, 
monitorius, spausdintuvus ir kitą orgtechniką. 
Pildo tonerius, rašalines kasetes. Montuoja ap-
saugos sistemas automobiliuose ir patalpose. 
Kopijavimas, laminavimas, spausdinimas.
Kalnų g. 64A-1, Jonava
Tel.: (8 349) 62 067,(8 349) 52 624
Faks.: (8 349) 62 067
El. paštas:technoera@technoera.lt.
www.technoera.lt

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

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

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 „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

Viešbutis „Daniela“ 4* (UAB „Domus At-
hleticus“)
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 „Do-
riteksas”)
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 interne-

to 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 
makaronų ir kepsnių keptų ant grotelių atviroje 
virtuvėje. 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), 
konferencijų ir renginių centras, restoranas 
„Diverso“ (140 vietų) „Ginger“ baras (40 vie-
tų), sveikatingumo centras ir sauna, SPA cen-
tras „Saulėja“, vasaros terasa, „Olympic“ kazi-
no, 50 vietų nemokama 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

Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
20121019013 Švedijos įmonė, teikianti statybų ir konstravimo paslaugas, ieško statybinių 

medžiagų tiekėjų. Domintų cementas, tinkas, šiltinimo medžiagos, gipso kar-
tono plokštės, kartonas, tolis, mediniai langai, vidaus ir lauko durys, žiemos 
sodai, stogo dangos medžiagos, grindų dangos ir t.t.

BRUK20140227002 Smulki Jungtinės Karalystės įmonė parduoda džiovintą medieną kūrenimui, 
ieško FSC sertifikuotos medienos tiekėjų perpardavimo tikslais. Domina uo-
sio, ąžuolo, buko, sidabrinio beržo, alksnio malkos (mažiau kaip 20 proc. 
drėgmės, be pelėsių, 25 cm ilgio x 15 cm skersmens). 

BRSE20140224002 Švedijos įmonė gamina organinius odos priežiūros produktus (daugiau nei 
70 pavadinimų). Ieško subrangovo – etikečių gamintojo. Etiketės turės būti 
klijuojamos ant pakuočių iš stiklo, plastiko, skardos, turi būti atsparios rieba-
lams, aliejui.

20130211048 Didžiosios Britanijos įmonė, dirbanti su studentų mainų programomis, ieško 
partnerių, kurie norėtų dalyvauti studentų mainuose su mokyklomis ir univer-
sitetais iš paminėtos šalies. 

20121214004 BR Belgijos importo-eksporto kompanija specializuojasi šaldytų maisto produktų 
ir dehidratuotų ingredientų tiekimo srityje, teikia avia maitinimo, mažmeni-
nės prekybos paslaugas. Nori išplėsti savo produktų asortimentą, ieško naujų 
šaldytų maisto produktų gamintojų, siūlo tarpininko paslaugas.

20130522009 BR Slovakijos įmonė, užsiimanti stalo žaidimų kūrimu ir pardavimu, ieško įmo-
nės, kuri sėkmingai veikia toje pačioje srityje, ir turi asortimente bent tris 
žaidimus. Domina bendros įmonės steigimas, naujų produktų kūrimas.

20120731020 Prancūzijos prekybos agentas specializuojasi atsinaujinančios energijos sekto-
riuje (biomasė ir kogeneracija, energijos tapymas). Gali pasiūlyti savo paslau-
gas užsienio įmonėms, norinčioms pardavinėti savo produktus Prancūzijoje.

20130308005 Lenkijos kompanija teikia apsaugos paslaugas biuruose, privačios rezidenci-
jose, bankuose, teikia VIP palydos, GPS stebėjimo, signalizacijų ir priešgais-

rinės apsaugos sistemų montavimo paslaugas. Ieško terminių vaizdo kamerų, 
apsaugos sistemų, priešgaisrinės saugos sistemų gamintojų ir siūlo distribu-
toriaus paslaugas. 

20130321021 Armėnijos bendrovė, savo srities lyderė, gamina ir tiekia PVC (polivinilchlo-
rido) ir PE (polietileno) vamzdžius, durų ir langų rėmus. Ieško prekybos tar-
pininkų (agentų, atstovų, platintojų), subrangovų, galinčių padėti rasti naujas 
rinkas, partnerių, galinčių teikti logistikos paslaugas.

BRDE20130923004 Vokietijos įmonė, įsikūrusi Berlyne, siūlo aukštos kokybės ir tvaraus mados di-
zaino gaminius. Įmonės gamyboje naudojamos tik sertifikuotus organinės, ne-
toksiškos medžiagos. Gaminiai masiškai netiražuojami (maksimaliai gaminama 
po 50 vnt.). Ieško gamintojų, subrangovų. Domintų bendros įmonės steigimas.

BRIT20140226001 Italijos konsultacinė kompanija siūlo savo paslaugas užsienio įmonėms, no-
rinčioms patekti į Italijos rinką. Įmonė galėtų būti gamintojų, dirbančių šiuo-
se sektoriuose, agentas: 1) kitų staklių gamyba, įskaitant atsargines dalis ir 
pagalbinius reikmenis; 2) guminių ir plastikinių gaminių gamyba.

BRPL20140225001 Lenkijos bendrovė specializuojasi rankinių ir madingų aksesuarų didmeninė-
je prekyboje. Bendrovė platina naujausias italų ir prancūzų mados kompanijų 
kolekcijas. Siūlo platinimo paslaugas ir ieško ekologiškos odos rankinių ga-
mintojų, dizainerių. Potencialūs partneriai galėtų būti ir mažmeninės įmonės, 
prekiaujančios rankinėmis, rūbais.

BRRO20140214001 Rumunijos įmonė užsiima didmenine gėlių svogūnėlių (amarilių, vilkdalgių, 
lelijų, tulpių...), vaiskrūmių (serbentų, aviečių, agrastų...), vaismedžių, gėlių 
ir daržovių sėklų prekyba. Nori plėsti savo asortimentą, siūlo prekybos tarpi-
ninkavimo (platinimo) paslaugas.

BRPL20140306001 Lenkijos įmonė klientams siūlo veido ir kūno grožio ir priežiūros procedūras, 
naudojant natūralią kosmetiką. Taip pat prekiauja kosmetikos gaminiais. Ieš-
ko ekologiškos kosmetikos (veido, kūno, rankų, pėdų kaukių, aliejų, serumų, 
vonios kosmetikos ir kt.) gamintojų. Nori naudoti kosmetiką savo procedū-
roms arba gali pasiūlyti platintojo paslaugas.

Kiti verslo pasiūlymai anglų kalba skelbiami rūmų interneto svetainėje http://chamber.lt/
LT/Pradzia/Paslaugos/Verslo-pasiulymai arba interneto svetainėje http://www.paramavers-
lui.eu/index.php?1612999331 du kartus per mėnesį.
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Elan ataskaita, paskelbta 2007 m. ru-
denį, ir Pimlico ataskaita, paskelbta 2011 
m. rudenį, (http://ec.europa.eu/languages/
languages-mean-business/files/pimlico-
full-report_en.pdf) rodo, jog Europos 
mažųjų ir vidutinių įmonių sektorius dėl 
bendravimo barjerų patiria metinių eks-
porto apyvartos nuostolių (iki 11 proc.), 
ir vidutiniškai 16-25 proc. padidėja MVĮ 
apyvarta, jeigu įgyvendinamos kalbos 
valdymo strategijos (Language Manage-
ment Strategy). 

Smulkių ir vidutinių įmonių kalbos ir 
verslo komunikacijos įgūdžiai tiesiogiai 
įtakoja prekybos rezultatus, o investicijos 
į kalbų mokymąsi suteikia geresnes sąly-
gas išeiti į užsienio rinkas. Kalbos įgūdžiai 
yra būtini informacijai apie galimybes ki-
tose šalyse gauti. Per mažos investicijos į 
kalbų mokymąsi lemia gauto pelno dydį 
bei gali sąlygoti jo mažėjimą.

Komunikacijos audito diegimas ga-
lėtų padėti MVĮ stiprinti savo konkuren-
cingumą, ne tik „išgyventi“, bet ir plėsti 
eksportą. 

Tuo tikslu Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmai kartu su kitais 4 projekto 
partneriais vykdo LEONARDO DA VIN-
CI NAUJOVIŲ PERKĖLIMO PROJEK-
TĄ „TARPTAUTINĖS VERSLO KO-
MUNIKACIJOS STIPRINIMAS – EPIC 
2013-1-PL1-LEO05-37888“ (projekto 
trukmė 2013/10/01-2015/09/30). 

Pagrindinis projekto tikslas – išban-
dyti naują komunikacijos audito schemą 
(Lenkijoje, Lietuvoje, Ispanijoje ir Italijo-

Projektas „Tarptautinės verslo 
komunikacijos stiprinimas – 
EPIC 2013-1-PL1-LEO05-37888“: 
nauja galimybė MVĮ 
konkurencingumui didinti

je), nustatyti ir pašalinti kalbinius ir kul-
tūrinius barjerus, trikdančius tarptautinę 
prekybą, ir tokiu būdu didinti įmonių kon-
kurencingumą.

Projekto įgyvendinimo metu bus 
išbandytos parengtos audito schemos, 
skirtos MVĮ (PL, LT, ES, IT), išplėsta ir 
įgyvendinta komunikacijos auditorių mo-
kymo programa (4 šalyse ir 7 kalbomis), 
viešinama ir skatinama naudoti komuni-
kacijos audito schema, atrinkti ir apmo-
kyti 40 komunikacijos auditorių keturiose 
partnerių šalyse, atlikti komunikacijos 
auditai 80 MVĮ – Lietuvoje (20) Lenki-
joje (20), Ispanijoje - Baskų krašte (20) ir 
Italijoje (20), įvertinta pažanga ir pateikta 
ataskaita.   

Projekto partnerystė: Danmar com-
puters (Lenkija) – projekto koordinato-
rius; projekto partneriai: Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmai (Lietuva), Se-
mantica Ltd (Didžioji Britanija), Euro-
Friend Change Management Consultancy 
(Vengrija), ELHUYAR ZUBIZE (Ispani-
ja), CENTRO PER LO SVILUPPO CRE-
ATIVO “DANILO DOLCI” (Italija).

Kodėl įmonėms reikalingas kal-
bų auditas? Įmonių eksportas ne visada 
vyksta sklandžiai. To priežastys gali būti: 
negebėjimas sklandžiai komunikuoti tele-
fonu su užsienio partneriais; negalėjimas 
atsiliepti į kliento skambutį kliento gimtąja 
kalba; nesaugumas kalbant užsienio kalba.

Įmonėms gali reikėti audito dėl keleto 
ir kitų priežasčių. Nors įmonių veikla ski-
riasi, tačiau dažnai jos susiduria su tokio-

mis pačiomis komunikacijos problemomis. 
Jeigu įmonės turi su bent vieną iš paminėtų 
komunikacijos problemų, tai reiškia, kad 
įmonei jau reikalingas auditas.

Kodėl verta dalyvauti šiame pro-
jekte? 

Užsienio kalbų įgūdžiai didina įmo-
nės pardavimo galimybes.

Pasirinkta komunikacijos strategija, 
darbuotojai, turintys kalbinių įgūdžių, pa-
didina pardavimus užsienyje.

Mažesnėms įmonėms dažnai trūksta 
išteklių bei paskatos investuoti į kalbines 
kompetencijas, siekiant pagerinti bendra-
vimą su užsienio klientais.

Kokios įmonės gali dalyvauti pro-
jekte?

MVĮ, planuojančios pradėti arba sie-
kiančios plėtoti vykdomą eksporto veiklą 
Europoje ar kitose užsienio šalyse.

Projekto rezultatai: MVĮ, dalyvau-
siančios projekte, turės galimybę nemo-
kamai išbandyti naują komunikacijos 
audito schemą, padėsiančią nustatyti ir 
pašalinti kalbinius ir kultūrinius barjerus, 
trikdančius tarptautinę prekybą, ir tokiu 
būdu didinti įmonių konkurencingumą. 
Audito metu auditoriai išnagrinės šiuos 

komunikacijos kanalus:
• verbalinius (žodinius) (pardavimai 

telefonu, atsakomieji skambučiai, regis-
tratūros paslaugos, santykių užmezgimo 
skambučiai, techninės užklausos);

• rašytinius (korespondencija, komer-
cinių laiškų rašymas, fakso siuntimas, sąs-
kaitų rašymas, kvietimų, pranešimų spau-
dai rašymas, reklamos, tinklapių kūrimas);

• asmeninio kontakto užmezgimą 
(parodos, prekių pristatymai, vizitai į už-
sienio šalis, susitikimai, seminarai, užsie-
nio svečių priėmimas, prezentacijos, se-
minarai internete, skype konferencijos);

• dalomąją medžiagą (formų, spalvų, 
ženklų, medžiagų naudojimas).

Audito pabaigoje auditoriai parengs  
ataskaitą su išvadomis ir rekomendacijo-
mis įmonėms. 

Daugiau informacijos apie projektą 
galima rasti projekto tinklapyje: www.
epicforyou.eu

Projektą finansuoja Europos Komisija pa-
gal Mokymosi visą gyvenimą Leonardo da Vin-
ci naujovių perkėlimo programą. Publikuojama 
informacija atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl 
Europos Komisija neatsako už pateikiamos in-
formacijos turinį.  

Projekto partnerių susitikimas Bate (Didžioji Britanija)

Irma Taparauskienė,
Eksportuotojų klubo kuratorė

Kovo 28 d. vyko Eksportuotojų klubo 
susitikimas, kuriame susirinkusieji disku-
tavo tema „Nyderlandų ir Lietuvos įmonių 
bendradarbiavimas: galimybės ir realybė“. 

Eksportuotojų klubo valdybos narė, 
UAB „Metga“ direktorė Fausta Puzano-
vienė klubo nariams pristatė svečią ir savo 
verslo partnerį olandą – Pepijn Bosman. 
Jis – Nyderlandų kompanijos „SBLi“, jau 
keletą metų aktyviai plečiančios verslą ir 
turinčios atstovybę Lietuvoje, savininkas. 

P. Bosman susirinkusiems pateikė 
įdomų pristatymą, papasakojo apie savo 
verslo kelią į Lietuvą, apie lietuvių ir 
olandų panašumus ir skirtumus. Pasak 
svečio, Baltijos šalys, Lietuva – puikus 
neišnaudotų galimybių kraštas. Kai 2007 
m. jis atvyko į Lietuvą, rado viską net 
360 laipsnių kitaip nei buvo įsivaizdavęs: 
Lietuva nustebino šiuolaikiška ir efekty-

via gamyba, patyrusiais, išsilavinusiais ir 
aukštos kvalifikacijos žmonėmis. 

Tiesa, svečias pabrėžė, kad nors ir ga-
miniai kokybiški, bet gamybos kaštai Lie-
tuvoje – nemaži. Apgailestavo, jog šalies 
gamintojai dar vis nėra tinkamai pasiren-
gę atlikti didelių mastų užsakymų, nepa-
gailėjo kritikos ir mūsų kelių būklei.

Tačiau susirinkusiems buvo malo-
nu išgirsti ir teigiamų atsiliepimų. Pasak 
svečio, lietuviai pasižymi betarpiška ko-
munikacija, stipriu komandiniu darbu, 
orientacija į eksportą, lankstumu ir plačia 
sprendimų pasiūla. 

P. Bosman davė ir daugybę patarimų, 
norintiems plėsti eksportą: „Būkite akty-
vūs, didinkite savo žinomumą, auginkite 
pasitikėjimą, tikėkite patys, tuo, ką darote, 
ir tuo didžiuokitės“.

Eksportuotojų klubo narius labai do-
mino ir verslo pradžios, įėjimo į rinką ga-
limybės Nyderlanduose, tad svečiui teko 
atsakyti į  nemažai klausimų. 

Darbo patirtimi su Olandijos įmonė-
mis mielai pasidalino ir Lietuvos įmonių 
atstovai: UAB „Novameta“ regiono va-
dovas Daivaras Dailidonis ir UAB „Kar-
bonas“ pardavimo ir marketingo vadovas 
Mindaugas Mozūras. 

D. Dailidonis paminėjo, kad ben-
dradarbiaujant su olandais labai svarbu 
apsibrėžti taisykles, jie vertina neforma-

lų bendravimą, atsiskaitymus laiku. Tuo 
tarpu M. Mozūras pabrėžė, jog olandai 
pasižymi dalykiškumu, organizuotumu, 
inovatyvumu, terminų ir susitarimų lai-
kymusi. Jie, kaip ir lietuviai, operatyviai 
atsako į laiškus, nesivelia į ilgus svarsty-
mus dėl bendradarbiavimo, jei tik prekė ar 
paslauga jiems tinka. 

Lietuviai pateikė daug naudingų pa-
tarimų, paremtų asmenine patirtimi, kurie 
pagelbės ne vienam, planuojančiam atras-
ti Olandiją kaip verslo partnerių šalį. 

Jei Jūsų įmonė eksportuoja ar turi 
planų pradėti eksportą, mielai kviečiame 
prisijungti prie Kauno PPA rūmų Eks-
portuotojų klubo kolektyvo. Informaciją 
apie klubą rasite: http://chamber.lt/LT/
Pradzia/Verslo-savivalda/Rumu-klubai/
Eksportuotoju-klubas

Kilus papildomiems klausimams, su-
sisiekite su Eksportuotojų klubo kuratore 
Irma Taparauskiene, tel. (8 37) 22 92 12,  
el.p. irma.taparauskiene@chamber.lt.

Eksportuotojų 
klube – apie 
Nyderlandus

P. Bosman papasakojo apie savo verslo kelią į Lietuvą, apie lietuvių ir olandų panašumus ir skirtumus
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Karaliaus Mindaugo profesinio moky-
mo centrui jau dvidešimt metų vadovau-
janti Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų bendruomenės narė pateko į konkur-
so finalą tarp šešių žymių miesto moterų. L. 
Anužienė finale pagerbta už nuoseklumą. 

Ilgametės įstaigos vadovės pastangų 
dėka centras tapo didžiausia profesinio 
mokymo įstaiga šalyje. Mokinių skaičius 
išaugo daugiau nei dešimteriopai: nuo 300 
iki 3,5 tūkst. Atnaujinti pastatai, iš pagrin-
dų pasikeitė specialybių, kurių mokoma, 
sąrašas. Kas šeštas šio centro darbuotojas 
yra mokslų daktaras. Be to, direktorė su 
centro bendruomene aktyviai prisideda 
prie visuomeninio ir kultūrinio Kauno gy-
venimo paįvairinimo.

Tarp konkurso „Metų kaunietė 
2013“ finalisčių – Laimutė 
Anužienė

„Kaunas tampa atviru, jaukiu ir šiuo-
laikišku didmiesčiu. Esate pavyzdys, kad 
žmonės, mylintys savo miestą ir savo šalį, 
daro stebuklus. Aktyvios, veiklios ir kū-
rybiškos Kauno moterys daug prisideda 
prie pozityvių permainų mieste, – ren-
ginio metu sakė šalies prezidentė Dalia 
Grybauskaitė. – Visų jų akys nuostabios, 
veidai – gražūs, darbai – didingi”, – ne-
gailėjo komplimentų visoms šešioms ren-
ginio finalo dalyvėms prezidentė.

Kaip žinia, konkurso „Metų kaunietė 
2013″ nugalėtoja tapo menininkė Jolanta 
Šmidtienė, sukūrusi miestui įspūdingą 
Kalėdų eglę.

RŽ inf.

Kovo 26 d. „Žalgirio” arenoje vyko 
Kauno miesto mokinių mokomųjų ben-
drovių (MMB) mugė. Šie metai – jubilie-
jiniai: jau penktus metus rinkome geriau-
sią Kauno miesto MMB. 

2013/2014 mokslo metais LJA įre-
gistruotos 53 Kauno mokyklų mokinių 
mokomosios bendrovės. Konkurse savo 
gaminius ir paslaugas mugėje pristatė 30 
Kauno miesto ir rajono MMB. Dar 13 
MMB atvyko iš Norvegijos ir Danijos. 
Treti metai mugė – tarptautinė. Šiuose 
konkursuose dalyvavo svečiai iš Švedijos, 
Danijos, Italijos ir Norvegijos.

Aktyviausia konkurse-mugėje buvo 
Kauno ,,Saulės” gimnazija. Konkurse 
dalyvavo net 11 gimnazijos MMB. Šio-
je mokykloje jau mezgasi ir tarptautinės 

Kauno buitinių paslaugų ir verslo 
mokyklos Verslo skyriaus vedėja Lina 
Kaubrienė-Stunžėnienė, dėstanti kom-
piuterinę grafiką ir reklamą, Švietimo 
mainų paramos fondui padedant, 2014 m. 
pavasarį vyko į Prancūzijoje, Salignac`o 
mieste vykusį dalykinį kolegų susitikimą. 
Jame dalyvavo 13 asmenų iš ES šalių: 
Vokietijos, Italijos, Lenkijos, Graikijos, 
Suomijos, Čekijos, Turkijos, Latvijos, 
Rumunijos, Slovėnijos, Portugalijos, taip 
pat organizatoriai prancūzai. 

Susitikimo tema – ,,Neformalusis 
švietimas (ugdymas) nuo pradinės iki 
profesinės mokyklos“. Dalyviai – įvairių 
švietimo sistemos institucijų (darželių, 
pradinių, pagrindinių ir profesinių moky-
klų) vadovai. 

Kauno buitinių paslaugų ir 
verslo mokykla: kompetencijų 
vėjai iš Prancūzijos

Moksleivių bendrovių mugėje – idėjų konkursas

Penkias dienas vyko aktyvios disku-
sijos, kiekvienas dalyvis pristatė savo šalį 
ir švietimo sistemą, taip pat atstovaujamą 
mokymo įstaigą. Buvo dalijamasi gerąja 
patirtimi, pristatyti patys inovatyviausi 
neformalaus ugdymo metodai.

Vyko susitikimai su vietos švietimo 
sistemos atstovais, kurie papasakojo apie 
viešųjų įstaigų vaidmenį ir įtaką Prancū-
zijos kultūriniame, socialiniame ir verslo 
kontekste. Surengtos išvykos į keletą pro-
fesinių mokyklų Dordogne srityje, vaikų 
darželį-pradinę mokyklą, apskrities meriją, 
Salignac`o miesto Kultūros centro gildiją, 
Perigord Noi`r miestelio fermerių ir dar-
žininkų gaminamos produkcijos prekybos 
centrą, Socialinės rūpybos mokymo centrą. 

Diskusijoje buvo analizuojami Euro-

pos šalių švietimo sistemos panašumai ir 
skirtumai, domimasi praktine profesijos ap-
mokymo metodika, padedant jaunimui įsi-
darbinti, aptarta besimokančiųjų jaunuolių 
profesinių-praktinių žinių įgijimo praktika 
Prancūzijoje, neformaliojo ugdymo formos 
ir renginiai, kurie vienija besimokantį jau-
nimą ir vietos gyventojų bendruomenę. 

Vizito dėka KBPVM Verslo skyriuje 
bus taikomi nauji vadybos ir ugdymo me-
todai, įgyta žinių ir užmegzti profesiniai ry-
šiai. Kitas susitikimas numatytas lapkričio 
mėnesį Krokuvos mieste, Lenkijoje. Pažin-
tinio vizito dalyviai svarstė bendro dalyva-
vimo kituose projektuose galimybes.

RŽ inf.

Mokinių mokomosios bendrovės idėja.
Mokinių veiklas vertino komisija, su-

daryta iš verslo atstovų, universitetų, ban-
kų darbuotojų ir studentų. Bendrovių vei-
klą vertino ir mokyklų mokiniai. Komisija 
buvo griežta – iš galimų 360 taškų pirmoje 
vietoje atsidūrusi MMB surinko 270. 

Pagal bendrą surinktą taškų skaičių 
geriausia 2013/2014 mokslo metų MMB 
tapo Kauno ,,Saulės” gimnazijos MMB 
„Stick‘em Up“. 

Inovatyviausios/novatoriškiausios 
verslo idėjos nominaciją laimėjo ,,Saulės” 
gimnazijos MMB „Dvynukai“, kuriai pri-
zą įsteigė Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmai. Moksleiviams prizą įteikė 
rūmų  kancleris Andrius Verbyla. 

RŽ inf.

L. Anužienę sveikino LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Kauno meras Andrius Kupčinskas

Dalykinio vizito dalyviai atvyko iš 13 ES šalių

Rūmų prizas – moksleivių mokomajai bendrovei „Dvynukai“ 


