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Audronė Jankuvienė

2015 m. kovo 1 d. pirmą kartą merus 
rinksime tiesiogiai. Lietuva bus vienuo-
liktoji Europos valstybė, kurioje diegia-
mas iš esmės amerikietiškasis rinkimų 
modelis.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai tęs tradiciją ir prieš rinkimus jau 
ketvirtą kartą rengs verslo ir politikos de-
batus. Pirmieji buvo surengti prieš 2011 
m. savivaldos rinkimus, antrieji – prieš 
2012 m. Seimo rinkimus, o pernai disku-
tuota apie savivaldybės tarybos kadenci-
jos pusiaukelę – kas nuveikta, ar darbai 
skiriasi nuo programinių deklaracijų ir kt.

Vieni politologai teigia, kad tiesiogi-
niai merų rinkimai yra svarbi politinė nau-
jovė, kiti ją vertina tik kaip „kitokį vieno 
tarybos nario rinkimą“. Naujuoju būdu iš-
rinktieji bus „hibridiniai“ merai – pusiau 
tarybos, pusiau vykdomosios valdžios 
vadovai. 

Kompromisinis mero statuso ir funk-
cijų variantas pasirinktas laviruojant tarp 
idėjos  ir Konstitucijos, siekiant nepažeisti 
(nekeisti) pagrindinio šalies įstatymo ir 
Konstitucinio Teismo išaiškinimo. „Pusi-
nis“ variantas užprogramuoja ir tolesnes 
problemas. Viena iš labiausiai aptariamų – 
koks bus mero ir savivaldybės tarybos 
santykis, kai daugumą taryboje turės ne 
mero atstovaujama partija? Ar neištiks kri-
zė, nepateksime į politinio pato situaciją? 
Politologai prognozuoja, kad tik maždaug 
10-tyje savivaldybių merai ir jų atstovau-
jamos partijos turės daugumą tarybose. 

Nepaisant  nuspėjamų problemų, tie-
sioginių merų rinkimų privalumas – sa-
vivaldybėse bus mažiau perversmų, des-
trukcijos, nestabilumo, politinio turgaus, 
daugiau asmeninės atsakomybės. Atšaukti 
merą bus galima tik savivaldybės gyven-
tojų referendumo keliu (principas „kas 
išrenka – tik tas gali atšaukti“).

Politologai, prognozuodami, kaip klos-
tysis mero ir tarybos santykiai, pabrėžia, 
kad tolesni iššūkiai labai priklausys nuo 
politinės kultūros ir politinės brandos. Esą 
kitose Europos valstybėse opozicijos atsto-
vai  niekada neturės tyčinių ambicijų boi-
kotuoti ar kenkti tiesiogiai išrinktam merui, 
nes kituose rinkimuose jie tiesiog būtų nu-
šluoti. Tiesiogiai išrinktas meras yra visuo-
menės pripažintas lyderis, autoritetas, ir dėl 
politinių ambicijų prieštarauti jam reikštų 
paniekinti visuomenės pasirinkimą. Tad 
tiesioginiai mero rinkimai parodys ne tik 
piliečių, bet ir pačių politikų brandos laips-
nį, o mero sėkmės pagrindas bus pozicijos 
ir opozicijos sąlyčio taškai.

Tiesioginiai merų rinkimai bus lyde-
rių, asmenybių kova. Kas jie tokie, kokios 
jų programos ir tikslai, tikimės, pamatysi-
me verslo ir politikos debatuose 2015 m. 
pradžioje.

Lyderių debatai

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmuose veikia 10 klubų. Tai viena se-
niausių ir populiariausių organizacijos 
„ląstelių“. Visiems nariams visuomet atvi-
ras Rūmų klubas, kaskart keliaujantis iš 
vienos bendrovės į kitą,  artimiau susipa-
žįstant tiek tarpusavyje, tiek su įdomiomis 
ir sėkmingomis regiono įmonėmis. Siekda-
mas skatinti narių socialinę atsakomybę, 
susikūrė bendruomenės klubas „Verslas 
Kaunui“.

Septyni – susibūrę pagal profesines 
kompetencijas. Tai Personalo vadovų, 
Kauno finansininkų, Verslo vadovų, Mar-
ketingo vadovų, Eksportuotojų, Sūduvos 
buhalterių klubas, Verslo moterų tinklas. 
Marijampolėje dar veikia bendruomenės 
klubas „Intelektas“.

Rugsėjo ir spalio dienomis Finansi-
ninkų, Personalo vadovų, Marketingo va-
dovų, Eksportuotojų klubai, Kauno verslo 
moterys svarstė ką nuveikę ir brėžė vei-
klos perspektyvas. 

Pateikiame kai kurių klubų vadovų 
mintis prasidėjus naujam aktyvios veiklos 
sezonui.

Kauno finansininkų klubo vadovė Vai-
da Butkuvienė:

Pasak Roberto T. Kijosakio, pinigai 
yra viena iš galios formų. Tačiau dar ga-
lingesnis yra finansinis išprusimas. Todėl 
mūsų klubo tikslas – ne tik suburti vien-
minčius ir aktyvius Kauno finansų specia-
listus, bet ir kelti klubo narių kompetenci-
ją,  plėtoti visapusiškai naudingą profesinį 
dialogą, dalintis gerąja patirtimi ir idėjo-
mis, ugdyti kritinį – analitinį požiūrį į fi-
nansų valdymą, veikimo principus. 

Viena iš mūsų užduočių – žaibiškai 
reaguoti į vykstančius procesus finansų 
srityje ir apie tai informuoti verslo visuo-
menę. Todėl glaudžiai bendradarbiaujame 
su Valstybine mokesčių inspekcija ir kito-
mis valdžios institucijomis.

Mums taip pat labai svarbu skleisti 
finansines žinias, didinti visuomenės fi-
nansinį raštingumą. Antra vertus, verslo 
įmonėms rūpi, kad aukštosiose mokyklo-
se būtų rengiami kompetentingi finansų 
specialistai. Todėl glaudžiai bendradar-
biaujame su mokslo institucijomis, kartu 
svarstome aktualijas, rengiame praktinius 
seminarus ir bendras mokslines-praktines 

Rūmų klubai: nuo profesinių interesų iki 
organizacijos tikslų

konferencijas, padedame organizuoti stu-
dentų profesinės veiklos praktikas.

Nuo 2010 m. klube įvyko daugybė 
susitikimų su žinomais finansų ekspertais, 
analitikais, mokslininkais, VMI konsul-
tantais, bankų atstovais. Turėjome gali-
mybę padiskutuoti su Nerijumi Mačiuliu, 
Žygimantu Mauricu, Rūta Vainiene, euro-
komisaru Algirdu Šemeta ir kitais žymiais 
specialistais. Organizavome ir profesinę 
finansininkų kelionę į Strasbūro ir Liuk-
semburgo finansų institucijas.

Klubo narių skaičius nuo 2010 m. 
išaugo daugiau kaip trečdaliu. Užsibrėžė-
me tikslą, kad kiekvienas atvestų bent po 
vieną naują kolegą. Būdami rūmų dalimi, 
siekiame stiprinti verslo bendruomenę, 
kelti jos etiką bei kultūrą. 

Šiuo metu svarstome, kaip ir kiek klu-
bo veikla naudinga įgyvendinant Gene-
ralinės asamblėjos uždavinius. Ar klubai 
veikia tik kaip profesinių interesų sambū-
ris, saviugdos ir laisvalaikio praleidimo 
forma, ar turėtų prisidėti ir vykdant rūmų 
pagrindines funkcijas, veikti ne tik viduje, 
bet ir į išorę? Ar klubų nariai, būdami savo 
srities profesionalai, pakankamai aktyviai 
dalyvauja kaip ekspertai, konsultantai 
rūmų komitetų, Verslo tarybos ekspertų 
grupėse? Šie klausimai taip pat bus arti-
miausio laikotarpio mūsų darbotvarkėje. 

Klubas jau nusprendė suburti profe-
sionalių finansų specialistų grupę, kurios 
nariai pasirengę padėti savo kompetenci-
jos ribose kitiems rūmų nariams. Mes taip 
pat pasirengę aktyviai veikti tarptautinėje 
erdvėje, bendradarbiauti su įvairiomis fi-
nansų institucijomis, tuo pačiu viešinant 
Kauno PPA rūmus.

Verslo moterų tinklo Kauno branduo-
lio vadovė Fausta Puzanovienė:

Skirtingai nuo kitų, profesinių intere-
sų pagrindu susikūrusių klubų, mūsų tin-
klas yra labiau orientuotas į bendražmo-
giškuosius dalykus, saviugdą, turiningą 
laisvalaikį, pasaulėžiūros ir pasaulėjautos 
formavimą. Verslo moterys, žinoma, ugdo 
ir savo profesines kompetencijas, ypač 
vadovavimo, komandos formavimo, lyde-
rystės, motyvacijos ir panašiose srityse. 

Klubas tikru klubu virsta tuomet, kai 
žmonės artimiau susipažįsta ir įgyja pasi-
tikėjimo vienas kitu. Tada galima atvirai 

kalbėtis apie problemas ne tik bendrame 
būryje, bet ir individualiai.

Antras labai svarbus veiksnys – norėti 
susitikti ir turėti kuo dalintis. Ne parduo-
ti, o dalintis. Apskaičiuotos, materialinės 
naudos motyvas klubinėje veikloje yra 
silpnas ir trumpalaikis. Kai toks siekis nu-
stoja dominuoti, klubas virsta tikra ben-
druomene.

Verslo moterų kelionė į Graikiją per 
projektinę veiklą buvo ne tik prasminga 
ir turininga kaip vadovėms, bet tai buvo 
ir tam tikras lūžio taškas, naujo, brandes-
nio etapo pradžia. Realiai suvokę projek-
tų teikiamą naudą, aktyviai dalyvausime 
tarptautinėje projektinėje veikloje. O šios 
galimybės ateina per rūmus kaip tinklinę 
organizaciją, turinčią platų partnerių tin-
klą daugelyje valstybių.

Netrukus visos Lietuvos verslo mote-
rys keliaus drauge į Gruziją. Gruodžio 4 d. 
rinksimės į moterų verslumui skirtą konfe-
renciją Vilniuje. Tai bus unikalios galimy-
bės artimai pabendrauti su visos šalies ko-
legėmis. Ta proga prisiminiau ir pernykštį 
mūsų visų susitikimą Palangoje ir ralį pa-
jūrio maršrutais. Jis buvo labai svarbus sti-
prinant Lietuvos verslo moterų judėjimą. 
Tokie susitikimai vyksta kas pusmetį. 

Verslo moterys nėra užsidariusios tik 
savo tinkle – dauguma jų dalyvauja ir kitų 
rūmų klubų veikloje ir per juos prisideda 
vykdant rūmų funkcijas. Džiaugiamės,  
kad per Verslo moterų tinklą į rūmus atėjo 
ir naujų narių.

Personalo vadovų klubo pirmininkė 
Aušra Kerzienė:

Vokiečių rašytojas, humanistas, filo-
sofas J. V. Gėtė yra pasakęs: „Patirtis – tai 
amžina gyvenimo mokykla“. Dalijimasis 
patirtimi brandina ir augina patį žmogų. To-
dėl džiugu, jog į Kauno personalo vadovų 
klubą susirinkusios bendramintės gali kartu 
aptarti kiekvienai įmonei svarbias persona-
lo vadybos, darbo teisės temas, pasidalinti 
savo žiniomis, mintimis ir patirtimi. 

Smagu, kad klubo narių skaičius nuo-
lat auga ir esami nariai aktyviai bei kons-
truktyviai dalyvauja klubo veikloje, teik-
dami įvairius pasiūlymus. Juk personalo 
vadovas – tai žmogus, mylintis savo darbą 
ir darbo aplinkoje kuriantis atmosferą, ku-
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Pirmąjį rudens sezono mėnesį į strate-
ginius arba ataskaitinius susirinkimus rin-
kosi kone visi rūmuose veikiantys klubai. 

Verslo vadovai diskutavo apie rūmų 
vietą ir vaidmenį XXI amžiuje, Kauno fi-
nansininkai ir Sūduvos buhalteriai – apie 
pasirengimą euro įvedimui. Veiklos pers-
pektyvas brėžė Personalo vadovų, Eks-
portuotojų, Marketingo vadovų klubai, 
Verslo moterų tinklas, o „Verslas Kaunui“ 
toliau svarstė Verslo šlovės įamžinimo er-
dvės sukūrimo darbų eigą. 

Pirmą kartą visų klubų atstovai rinko-
si į bendrą renginį – informacinę popietę 
apie mediaciją, alternatyvų teismui konf-
liktų ir ginčų sprendimą. 

Tai buvo padaryta rūmų tarybai pa-
skatinus rengti bendrus susitikimus, for-
muoti uždavinius verslo sąlygoms gerinti 
ir ieškoti sprendimų. 

Rūmų taryba rugsėjį nusprendė orga-
nizuoti du bendruomenės renginius – tai 
verslininkų apdovanojimų šventės kartu 
su savivaldybėmis (lapkričio mėnesį mi-
nint Verslininkų dieną) ir tradicinį metinį 
kalėdinį rūmų balių.

Jonavos filialo taryba nutarė šiemet 
vietoje keturių skirti tris apdovanojimus: 
„Metų mecenatas“, „Metų bitė“ ir „Metų 
inovacijų šauklys“.

Generalinis direktorius Vytautas Šilei-
kis ir Verslo moterų tinklo Kauno lyderė 
Fausta Puzanovienė lankėsi Norvegijoje, 
kur dalyvavo Lietuvos-Norvegijos preky-
bos rūmų atidaryme Osle, susitiko su 40 
vietos verslininkų ir politikų. Vėliau ben-
drauta su laivų statyklos klasterio atsto-
vais ir su jais aptartos bendradarbiavimo 
bei verslo misijos galimybės. 

Rugsėjį įvyko net dviejų didelių tarp-
tautinių projektų – „Create4Compete“ ir 
„EXPANDVET“ baigiamosios konferen-
cijos, kuriose dalyvavo atitinkamai 150 ir 
80 žmonių.

Kaip visuomet, ieškota tarptautinių 
kontaktų Lietuvos bendrovėms, pavie-
šinti 35 įmonių veiklos profiliai, talpinti 
komerciniai verslo pasiūlymai svetainėje. 
10 užsienio kompanijų susidomėjo Enter-
prise Europe Network paskelbtais mūsų 
įmonių bendradarbiavimo pasiūlymais.

Vykdant valstybės deleguotas funk-
cijas, Kaune atlikta prekybos dokumentų 
patikrinimų ir įforminta 650 prekių kil-
mės sertifikatų. 

Tęstinio profesinio mokymo srityje 
parengta 180 asmens įgytų kompetencijų 
vertinimo užduočių, įvertintos 175 asme-
nų kvalifikacijos ir 7 mokymo programos.

RŽ inf.

Rugsėjo 
kronika

Aušra Giedrienė,
Kauno PPA rūmų Profesinio rengi-

mo skyriaus vyr.specialistė, nacionali-
nė ECVET ekspertė

Rugsėjo 23-24 d. Rumunijos sostinė-
je Bukarešte įvyko tarptautinis praktinis 
ECVET seminaras „Mokymosi rezultatai 
darbo rinkos perspektyvoje“ („Learning 
outcome and the labour market perspecti-
ve“), kuriame dalyvavo 25 šalių švietimo 
ir mokslo ministerijų bei verslo atstovai.

Pagrindiniai analizuoti klausimai – 
ECVET principų nauda verslo pasauliui 
projektuojant bei įgyvendinant mokymo 
programas; kaip ECVET principais parem-
tos kvalifikacijos gali padėti darbo rinkai; 
kaip mokymosi rezultatų vienetai teikia 
naudą darbo rinkai; kaip įtraukti darbda-
vius į profesinį rengimą; kaip identifikuoti 
ECVET įgyvendinimo profesinio rengimo 
srityje naudą bei suvaržymus; kaip skatinti 
ECVET naudojimą atsižvelgiant į kiekvie-
nos šalies vystomas iniciatyvas.

Seminaro metu buvo detaliau anali-
zuojamos Slovėnijos, Prancūzijos, Belgi-
jos, Rumunijos, Vokietijos profesinio ren-
gimo sistemos, formuluojamos praktinės 
užduotys, lyginamosios dalyvaujančių 
ekspertų šalių profesinio rengimo sistemų 
analizės pagrindu aptarta mokymosi re-
zultatų nauda darbo rinkai.

Įdomių įžvalgų pateikė ir pats  ECVET 
sukūrėjas M. Aribaud bei EK Švietimo ir 
kultūros direktorato atstovas C. Scatoli. 

ECVET ekspertų tarptautinis 
susitikimas Bukarešte

Pastarasis teigia, jog ECVET nereikia re-
klamuoti, reikia remti ir pradėti naudoti. 
M. Aribaud siūlo nesureikšminti darbda-
vių skundų, jog šiais laikais jaunuoliai po 
profesijos įgijimo neturi įgūdžių ir gebėji-
mų, reikalingų darbo rinkai. Šis skundas 
yra senas kaip pasaulis, kuris skamba net 
Biblijoje. Anot jo, nėra buvę tokių laikų, 
kada darbdaviai būtų patenkinti profesi-
niu rengimu. 

R. Siilivask iš Estijos Švietimo ir 
mokslo ministerijos pabrėžė jaunų, kapi-
talistinių šalių (Estijos, Latvijos, Lietu-
vos...) ekonominės situacijos išskirtinumą, 
formuojant socialinį dialogą tarp švietimo 
ir verslo bendruomenių. Tokiose šalyse 
darbdavių įtraukimas ir dalyvavimas pro-
fesiniame rengime vis dar lieka iššūkiu.

M. Aribaud pabrėžė, jog verslo pasau-
lis  neturi kalbėti po vieną, o tik per asoci-
juotas verslo struktūras. Kai įmonės kalba 
po vieną, išsikreipia tikri darbo rinkos 
poreikiai, nes jie susiaurinami iki vienos  
įmonės situacijos.

Ch. Sperle, pristatydamas Vokietijos 
dualinį mokymą, akcentavo, jog profesi-
nio rengimo standartai ir mokymo progra-
mos turi būti rengiami ilgalaikei perspek-
tyvai – mažiausiai 15 metų į priekį. Nes 
keičiantis mokymo priemonėms (įrangai, 
technologijoms) esminės siekiamos pro-
fesijos kompetencijos neturi keistis.

R. Maniak, ECVET komandos fasili-
tatorius, pabrėžė, jog ECVET turi prasmę 
tik tuomet, kai visiems dalyviams gerai 

suvokiami jo principai ir prasmė. ECVET 
buvo kuriamas ne dėl švietimo sektoriaus, 
o dėl darbo rinkos. Tam, kad sėkmingai 
veiktų ši sistema, labai svarbu šalies po-
litinis įsipareigojimas, tačiau dar svarbiau 
suvokti ir teisingai įgyvendinti techninius 
ECVET parametrus. Įkvepiantis sėkmės 
pavyzdys yra Europasas, kuris kažkada 
irgi atrodė sunkiai įgyvendinamas. 

Mokymų metu iškilo ir šiek tiek abejo-
nių dėl ECVET šalutinio galimo poveikio. 
Pvz., dalinis (-iai) kvalifikacijos pripažini-
mas gali sukelti ir skatinti didesnį mokinių 
nubyrėjimą profesiniame rengime.

Kita šio seminaro sesija numatoma 
gruodžio 16-17 d. Briuselyje. Po pasku-
tinės sesijos bus parengta išsami ataskaita 
dėl ECVET naudojimo prielaidųvisose 
ES šalyse.

Rugsėjo 12 d. įvykusiame pirmaja-
me Verslo tarybos rudens posėdyje buvo 
aptariama, kaip Kauno miesto įmonės ir 
organizacijos rengiasi euro įvedimui. 

Tiek savivaldybės, tiek verslo atstovai 
akcentavo, kad sėkmingai kuriama abipu-
siu pasitikėjimu grindžiama aplinka, kau-
niečiai nepiktnaudžiauja, nėra skundų dėl 
neteisingo kainų perskaičiavimo į eurus ir 
kt. 55 iš 176 savivaldybės administruoja-
mų įmonių jau pasirašė Geros valios me-
morandumą.

Daugiausiai nuogąstauta dėl „Kauno 
autobusų“ ir kito viešojo transporto, kai 
vadinamuoju dviejų valiutų laikotarpiu 
(sausio 1-15 d.) bilietus pardavinėjantys 
vairuotojai privalės būti gerokai atidesni: 
ne tik vairuoti, bet ir skaičiuoti, grąžą kon-
vertuoti ir atiduoti eurais. Iškyla jų aprūpi-
nimo euro monetomis, saugumo, pavojaus 

eismo saugumui problema. „Mūsų auto-
busai dirbs kaip 300 mobiliųjų keityklų, – 
prognozuoja UAB „Kautra“ generalinis 
direktorius Linas Skardžiukas. – Tikiuosi, 
nebus daug piktnaudžiaujančių keleivių, 
kurie pateikę 200 Lt kupiūrą, pirks vieną 
bilietėlį,  susitvarkysime.“ 

DNB Kauno skyriaus vadovas Al-
gimantas Anužis atkreipė dėmesį, kad 
įmonės labai vangiai sudaro sutartis su 
bankais dėl aprūpinimo naująja valiuta. 
Paskutiniais mėnesiais dėl to gali kilti 
problemų.

Verslo tarybos nariai taip pat disku-
tavo dėl Rusijos embargo ir ES paskelb-
tų sankcijų Rusijai, jų reikšmės Kauno 
verslui. Neoficialiomis žiniomis, netrukus 
Rusija gali uždrausti ir plataus vartojimo 
prekių, naudotų automobilių įvežimą iš 
ES, taigi ir Lietuvos. 

Pasak Kauno PPA rūmų generalinio 
direktoriaus Vytauto Šileikio, reikia kal-
bėti apie tokio reiškinio priežastis – tai 
Rusijos informacinis karas, kuris eskaluo-
ja priešišką požiūrį į partnerius Lietuvoje. 
„Mes kaip tinklinė organizacija turime 
griauti tokius įsitikinimus“, – sakė V. Ši-
leikis. Jo teigimu, rūmų nariai jau yra už-
grūdinti tokių situacijų ir gebėjo perkelti 
rinkas į saugesnes vietas. 

VT narys Zigmantas Dargevičius in-
formavo apie rimtus pokyčius turizmo 
sektoriuje. 78 proc. turistų grupių anulia-
vo rezervacijas, neatvažiavo didžiulės ja-
ponų grupės. Nuogąstaudami, kas toliau, 
stabtelėjo ir investuotojai. 

L. Skardžiukas pabrėžė, kad verslas ne-
prašo finansinės paramos, dotacijų, tačiau 
reikalingas kitoks, lojalesnis ir palankesnis 
valdžios požiūris į vietos verslininkus. 

Pirmasis Verslo tarybos rudens posėdis

ECVET sukūrėjas M. Aribaud

Lietuvos užsienio reikalų viceministro 
Rolando Kriščiūno vadovaujama delegaci-
ja Taškente, Uzbekistane, rugsėjo 23–24 d. 
dalyvavo politinėse ir ekonominėse kon-
sultacijose, kurių metu aptartos tolesnio 
bendradarbiavimo perspektyvos, apžvelg-
tos verslo ryšių stiprinimo galimybės.

Lietuvos delegacijoje buvo ne tik Už-
sienio reikalų ministerijos ir Žemės ūkio 
reikalų ministerijos atstovai, bet ir Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų kan-
cleris Andrius Verbyla. 

Taškente aptarti verslo ryšiai
Susitikime su Uzbekistano užsienio 

reikalų ministro pavaduotoju Dilyoru 
Khakimovu buvo apžvelgtas abiejų vals-
tybių bendradarbiavimas politinėje, eko-
nominėje ir kultūrinėje srityje. 

Lietuvos delegacijos susitikime su Iš-
orinių ekonominių santykių, investicijų ir 
prekybos ministerijos pirmuoju ministro 
pavaduotoju Akmalu Kamalovu aptarta 
galimybė artimu metu Taškente surengti 
penktąjį Lietuvos ir Uzbekistano tarpvy-
riausybinės ekonominio bendradarbiavi-

mo komisijos posėdį. 
Uzbekistano prekybos ir pramonės 

rūmų atstovai buvo supažindinti su Lie-
tuvos verslo galimybėmis žemės ūkio, 
transporto, aukštųjų technologijų, turizmo 
ir švietimo sektoriuose. Aptartas bendra-
darbiavimas tarp Lietuvos ir Uzbekistano 
rūmų, siekiant padėti nariams rasti verslo 
partnerius. 2015 m. planuojama surengti 
Lietuvos įmonių verslo misiją į Uzbekis-
taną 2015 m. pirmoje pusėje.

Uzbekistano smulkaus verslo subjek-
tų paramos eksportui agentūros vadovui 
Žahondirui Mustafojevui viceministras 
R. Kriščiūnas perdavė bendradarbiavimo 
memorandumus, kuriuos pasirašė VšĮ 

„Versli Lietuva“ ir Lietuvos prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų asociacija. Su-
tarta užmegzti glaudesnius kontaktus tarp 
Lietuvos ir Uzbekistano asocijuotų verslo 
struktūrų. Lietuvos įmonės, kurios domisi 
Uzbekistano rinka, galės gauti informa-
cijos apie Uzbekijos įmones ieškančias 
partnerių, o taip pat teikti pasiūlymus Uz-
bekijos įmonėms.

Kadangi pasitaiko atvejų, kada Uzbe-
kistano muitinei netinka Lietuvoje išduoti 
prekių kilmės sertifikatai, Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų kancleris kėlė šitą 
klausimą vizito metu, atsakingose institu-
cijose pažadėta šią problemą išspręsti. 

RŽ inf.
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Daugiau informacijos artimiausiu metu. 
Renginio oRganizatoRiai

Be jūsų dalyvavimo 
renginys neteks dalies žavesio!

Renginio tema: tarpukario retro.

Gruodžio 6 d. viešbučio Park Inn Alfa salėje. 
Mes jums pažadame: 

 smagią bendraminčių kompaniją
 įdomią ir linksmą programą
 puikią šventinę nuotaiką

„Verslo bendruomenEs 

retro vakaras“.

KAUNO PREKYBOS,  PRAMONĖS IR  AMATŲ RŪMAI  KV IEČIA 
TRAdIcIšKAI  SUSIT IKT I  šVENT INIAME RENgINYjE

„1924 m. gruodžio 19 d. LR 
prezidentą pavadavęs Seimo 
pirmininkas jonas Staugaitis 
patvirtino Seimo priimtą 
Prekybos ir pramonės rūmų 
įstatymą“ 
Nuo to laiko praėjo 90 metų...

Naujas Narys. VIZITINĖ KOrTELĖ

rioje kiekvienas darbuotojas jaustųsi esąs 
geriausiu.

Ateityje klubas numatęs ir toliau di-
dinti personalo specialistų kompetencijas, 
analizuoti  skirtingų verslo sektorių žmonių 
išteklių valdymo ypatybes, dalintis gerąja 
praktika, bendradarbiauti su universitetais 
bendruose projektuose, organizuojant stu-
dentų praktikas, pagal organizacijose susi-
dariusias problemas rengiant atvejo studi-
jas. O svarbiausia – atrasti tinkamus būdus  
skleisti informaciją apie klubo veiklą tiek 
tarp Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų narių, tiek už rūmų sienų.

Marketingo vadovų klubo pirmininkė 
Vilma Launikonienė:

Rūmų klubai: nuo profesinių 
interesų iki organizacijos tikslų

Nors Marketingo vadovų klubas yra 
visiškai jaunas, mes turime pakankamai 
ambicijų tapti vienu iš šauniausių klubų. 
Šaunumą paminėjau ne be reikalo – mar-
ketingistai yra kūrybingi žmonės, todėl 
keliame sau reikalavimus ne tik tobulėti 
profesinėje srityje, bet ir įdomiai leidžiant 
laiką dalintis patirtimi su kolegomis. 

Būtent socializacija tarp patyrusių 
marketingo specialistų yra viena iš pa-
grindinių klubo varomųjų jėgų. Nebūtume 
marketingistai, jei nesinaudotume sociali-
niais tinklais tarpusavio komunikacijai. 
Facebook yra pagalbinė priemonė dalintis 
informacija ir diskutuoti. Ten sukūrėme 
savo erdvę ir esame aktyvūs.

Marketingo vadovų klubas siekia būti 
socialiai atsakingas, todėl pradėjome ben-
dradarbiauti su Kauno miesto savivaldy-
bės Kultūros skyriumi. Konkretus projek-
tas – Marketingo vadovų klubas prisidės 
prie Kauno ženklo žinomumo didinimo. 
Apie tai diskutavome neseniai vykusiame 
susitikime.

Parengė Audronė Jankuvienė

2014 m. spalio 1 d. Lietuvos preky-
bos, pramonės ir amatų rūmai Klaipėdoje 
surengė Vakarų Lietuvos verslo forumą, 
skirtą regionų plėtros Lietuvoje perspek-
tyvoms ir problemoms 2014 – 2020 m. 
aptarti. Renginyje dalyvavo 130 dalyvių, 
verslo įmonių vadovų iš Klaipėdos, Tau-
ragės, Plungės, Mažeikių, Šiaulių, Pane-
vėžio, Kauno, Vilniaus.

Žinant, jog 2014 – 2020 metais ES 
regioninei ir sanglaudos politikai skiria-
ma 352 mlrd. eurų, iš jų iš Lietuvai – 8,5 
mlrd. eurų, bei susipažinus su verslo foru-
me pateiktais Ūkio, Vidaus reikalų, Soci-
alinės apsaugos ir darbo ministerijų vado-
vų pranešimais, regionų verslo savivaldos 
organizacijų vadovų požiūriu į regionų 
politiką, verslo situaciją juose bei tai, jog 
nuo 2020 m. Lietuva kaip ES narė tampa 
šalimi – donore, kreiptasi į Vyriausybę dėl 
regionų plėtros politikos ir jai skiriamo fi-
nansavimo. Forumo dalyviai siūlo:

Verslo forumo 
Klaipėdoje 
išvados ir 
pasiūlymai

1. Žinant Lietuvos regionų problemas 
ir atskirų ministerijų rengiamas priemones 
regionų plėtros finansavimui, paskirti vieną 
už regioninės plėtros lėšas bei jų koordina-
vimą atsakingą ministeriją, siekiant išveng-
ti prioritetų dubliavimo ir jų netinkamo pa-
rinkimo bei finansavimo. Siūlome, kad už 
tvarią regionų plėtrą būtų atsakinga Ūkio 
ministerija, kaip už visos šalies konkuren-
cingumo didinimą atsakinga institucija;

2. Atsižvelgiant į tai, kiekviena inves-
ticija į regionų plėtrą privalo būti įverti-
nama ekonominio naudingumo, naudos 
vietos verslui, kiekvieno regiono konku-
rencingumo didinimo atžvilgiu. Tokius 
pat reikalavimus taikyti investicijoms iš 
Valstybės investicijų programos;

3. Į investicinių projektų aptarimą 
įtraukti regionų verslui, regionines verslui 
atstovaujančias organizacijas.

4. Užtikrinti, kad regionų plėtrai būtų 
pasirinktos ilgalaikės, konkretų poveikį tu-
rinčios priemonės, kurios išliktų veiksmin-
gos ilgesniam laikotarpiui nei numatytas 
ES finansavimo 2014 – 2020 m. etapas. 

Šios išvados ir pasiūlymai išsiųs-
ti premjerui Algirdui Butkevičiui, ūkio 
ministrui Evaldui Gustui, vidaus reikalų 
ministrui Dailiui Alfonsui Barakauskui, 
aplinkos ministrui Kęstučiui Trečiokui, 
socialinės apsaugos ir darbo ministrei  Al-
gimantai Pabedinskienei.

RŽ inf.

Atkelta iš 1 psl.
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Audronė Jankuvienė

Koks jausmas už sraigtasparnio vaira-
lazdės? Per kiek laiko galima tapti pilotu? 
Kiek kainuoja tokie kursai? 

Pirmojo rudens Rūmų klubo nariai tu-
rėjo išskirtinę galimybę ne tik klausti, bet 
ir išbandyti AK „Avia Baltika“ sraigtas-
parnius simuliatorius, kuriuose savo įgū-
džius tobulina  įvairių pasaulio valstybių  
kariškiai. „Įspūdis tarsi skristum realiai: 
orlaivis kyla, žemė siūbuoja, aplink vien 
dangus, prietaisai mirguliuoja“, – kalbėjo 
rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis, 
kurio valdomą orlaivį simuliatorių kom-
piuterio ekrane atidžiai stebėjo kompani-
jos profesionalai.

1991 m. įkurta bendrovė per du de-
šimtmečius išaugo į tarptautinį holdingą, 
o UAB „Avia Baltika“ yra tik viena iš 
šešių kompanijos įmonių ir mokslinio ty-
rimo organizacijų, neskaičiuojant regioni-
nių atstovybių Europoje, Indijoje, Lotynų 
Amerikoje, Afrikoje ir kt. 

Pasak  generalinio direktoriaus Vikto-
ro Brazaičio, bendrovė įsikūrusi buvusio 
karinio dalinio Karmėlavoje teritorijoje, 
o administracija – buvusios ambulatori-
jos pastate. Joje šiuo metu dirba apie 100 
aukštos kvalifikacijos specialistų – nuo 
remonto meistrų iki profesionalų moky-
mo instruktorių.

„Avia Baltikos“ pagrindinė veikla – 
sraigtasparnių Mi-8/17 tiekimas po kapi-
talinio remonto, Rusijos gamybos orlai-
viams skirto aviacinių dalių ir agregatų 

Rūmų vyrai išbandė „Avia 
Baltikos“ sraigtasparnius

tiekimas, šių sraigtasparnių kapitalinis re-
montas, modernizavimas ir techninis per-
tvarkymas, gelbėjimo ir medicininės įran-
gos montavimas, sraigtasparnių Mi-8/17 
modernizavimas, sumontuojant Vakarų 
gamybos radioelektroninę įrangą, trans-
portinių  sraigtasparnių Mi-8/17 techninis 
pertvarkymas į VIP saloną. Kompanijoje 
rengiamas skraidančiojo ir techninio per-
sonalo mokymas, apimantis teorinį mo-
kymą, mokymą treniruoklyje ir skrydžio 
treniruotes. Joje savo įgūdžius tobulina 
profesionalai pilotai iš įvairių šalių.

„Esame įsikūrę strategiškai geroje 
vietoje, netoli oro uosto, čia gali leistis di-
džiuliai, net 4 neišardytus sraigtasparnius 
talpinantys lėktuvai“, – pasakojo bendro-
vės komercijos direktorius Jonas Bazaras. 
Prieš ketverius metus įrengtas dažymo ce-
chas, kuriame sumontuota vokiška įranga, 
oro uoste bendrovė turi 2700 kv m angarą, 
skirtą orlaivių remontui.

Susitikimas UAB „Avia Baltika“ už-
truko daugiau nei dvi valandas. Tuo metu 
kaip tik vienos žinomos Kauno įmonės 
vadovai skrydžių treniruotėje mokėsi val-
dyti tokio tipo orlaivį.

Renginyje buvo pasveikinti nauji ben-
druomenės nariai: UAB „Global Travel 
Supply“ – maisto atsargų tiekėja Kauno 
oro uoste, Prienuose įsikūrusi IĮ „Algirdo 
Minikausko konsultacinė firma“, šeimos 
įmonė iš Marijampolės IĮ „Ipukis“, užsi-
imanti automobilių gabenimu, ir daugiau 
kaip 60 metų istoriją turinti bendrovė „Že-
mūktechnika“. Susitikimo akimirkos

Palma Pugačiauskaitė, 
Prienų ir Birštono 
laikraštis „Gyvenimas“

Rugsėjo 24 d. UAB „Ekofrisa“ vyko 
Kauno PPA rūmų Prienų atstovybės narių, 

Prienų verslininkai susitiko 
„Ekofrisos“ įmonėje

rajono verslininkų susitikimas su savival-
dybės meru ir specialistais.

Į susitikimą atvyko Prienų rajono 
savivaldybės meras Vytas Bujanauskas, 
savivaldybės administracijos Architektū-
ros ir urbanistikos skyriaus vedėja Dalia 

Joneliūnienė. Susitikime buvo aptarti dar-
biniai Prienų verslo atstovybės klausimai, 
iškelti uždaviniai Verslo tarybai. 

UAB „Hidrosta“ vadovas V. Paulaus-
kas kvietė savivaldybę mažinti žemės 
nuomos mokestį verslininkams, taip pat 
pasisakė dėl nekilnojamojo turto mokes-
čio sumažinimo. Jo manymu, savivaldy-
bės administracija ir savivaldybės taryba 
šiems klausimams skiria per mažai dėme-
sio. Anot verslininko, žemės nuomos mo-
kesčio klausimas yra tik pradžia ir vienas 
iš instrumentų, kaip bendrauti su verslu.

V. Paulauskas ir UAB „Ekofrisa“ di-
rektorė L. Padvaiskienė kėlė klausimą: 
„Kiek įmonių veikia mūsų rajone, kiek 
jų yra įregistruotų ir kiek neįregistruotų?“ 
Verslininkų teigimu, į šį klausimą geriau-
siai galėtų atsakyti seniūnai. „Tikrai galė-
tume papildyti savivaldybės biudžetą“, – 
pabrėžė V. Paulauskas. Jam pritarė ir 
L. Padvaiskienė. Jos nuomone, smulkias 
įmones reikia paskatinti bendradarbiauti: 
„Kai vienas auga, padės augti ir kitam“.

Meras V. Bujanauskas siūlė Verslo ta-
rybai rūpimais klausimais ne tik diskutuo-
ti tarpusavyje, bet ir savivaldybės tarybos 
Ekonominės plėtros, finansų ir investicijų 
bei Bendruomenių ir kaimo reikalų komi-
tetuose, kartu rengti sprendimų projektus 
ir teikti juos tarybai.

Verslininkai diskutavo ir apie verslo 
plėtrą, verslo aplinkos gerinimą Prienų ra-
jone, ir apie konkrečias priemones, kurios 
padidintų savivaldybės patrauklumą in-
vestuotojams. Jų manymu, verslo atstovai, 
ieškodami pritarimo ir paramos savo pro-

jektams, turėtų aktyviau kreiptis į Verslo 
plėtros agentūrą ir Kauno PPA rūmus. 

Verslininkai V. Paulauskas ir UAB 
„Mačiūnai“ vadovas A. Zdanys savi-
valdybės atstovų teiravosi apie apleistų 
miesto teritorijų ir objektų tvarkymo pers-
pektyvas. Meras supažindino su būsimu 
kompleksiniu projektu, kurio metu pla-
nuojama sutvarkyti „Revuonos“ parką, 
krantinę, viešbutį, kelio Vilnius – Prie-
nai – Marijampolė atkarpą, rekonstruo-
ti autobusų stotį, nutiesti dviračių taką. 
Deja, anot mero, lėšos skiriamos pagal 
gyventojų skaičių, o jis sumažėjo. 

L. Padvaiskienė pasakojo apie Kauno 
PPA rūmų Prienų atstovybės iniciatyvą 
gražinant Prienų miestą. Viena iš idėjų – 
verslininkų dovanoti suoleliai pagrindinei 
miesto aikštei. D. Joneliūnienė jai pritarė, 
tačiau kvietė pirmiausia padiskutuoti su 
visuomene, kuri galbūt per žiniasklaidos 
priemones pasiūlytų ir savo idėjų. Buvo 
diskutuojama ir dėl Prienų miesto ribo-
ženklio, teritorijos žemėlapio, kuris, pasak 
architektės, turėtų būti modernus.

Po ilgų diskusijų UAB „Ekofrisa“ 
direktorė L. Padvaiskienė verslo atstovus 
pakvietė į ekskursiją po cechus, kuri sutei-
kė galimybę susipažinti su jau vienuolik-
tus metus skaičiuojančios įmonės veiklos 
patirtimi. Ši ekologiškų kruopų gamintoja 
užima deramą vietą tarp Kauno apskrities 
verslo įmonių. Joje keturiomis pamaino-
mis dirba 43 darbuotojai, iš jų 40 – mūsų 
rajono gyventojai. Jos apšildymui naudo-
jamos pačioje įmonėje perdirbtų grikių 
lukštų granulės.Savivaldybės vadovai ir verslininkai aplankė vieną sėkmingiausių rajono įmonių UAB „Ekofrisa“. Autorės nuotrauka
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Aleksandro Stulginskio universitetas 
yra viena seniausių Lietuvoje valstybinė 
aukštojo mokslo ir studijų institucija. Uni-
versitete mokosi apie 5000 studentų, pasi-
rinkusių biomedicinos, technologijų ir so-
cialinių mokslų srities studijų programas.

Tai vienintelis šalyje universitetas, 
vykdantis šiuolaikinius tarpdisciplininius 
tyrimus, rengiantis ir suteikiantis Euro-
poje ir pasaulyje pripažįstamus mokslų 
daktaro, magistro bei bakalauro moksli-
nius laipsnius ir kvalifikacijas šioms svar-
bioms sritims: aprūpinimas maistu, žemės 
ir miškų ūkis, vandens ir žemės ištekliai ir 
jų tvarkymas, klimato kaita, alternatyvioji 
bioenergetika. Šios veiklos yra susiję su 
pagrindiniais gamtos ištekliais. 

Naują raidos etapą universitetas pra-
dėjo ne tik nauju Aleksandro Stulginskio 
vardu, bet ir tapdamas atviresnis, moder-
nesnis. Universiteto misijoje įvardijamas 
pagrindinis tikslas – kurti ir skleisti moks-
lo žinias, nuoširdžiai siekti, kad kiekvie-
nas Lietuvos žmogus turėtų saugų ir svei-
ką maistą, visavertę gyvenamąją aplinką. 

Naujasis universiteto moto „Valia 
keisti. Galia kurti“ reiškia keturias stichi-
jas: tai žemė, vanduo, ugnis ir oras. Va-
lia iš žemės, kaita iš vandens, galia – tai 
ugnis, arba žmonės, kūrimas – oras. 

Ištakos
Pirmosios aukštojo žemės ūkio mokslo 

užuomazgos susijusios su senuoju Vilniaus 
universitetu, kuriame 1819-1832 m. Fizi-
kos-matematikos fakultete veikė Žemės 
ūkio (Agronomijos) katedra, bei su 1920 
m. įsteigtais Aukštaisiais kursais Kaune ir 
1922 m. įkurtu Lietuvos universitetu.

Raidos etapai
Žemės ūkio akademija buvo įsteigta 

1924 m. rugsėjo 3 d. Dotnuvoje, pertvar-
kius Lietuvos universiteto (Kaune) Agro-
nomijos ir miškininkystės skyrių ir Dotnu-
vos žemės ūkio technikumą.  Iškilmingas 
Steigiamasis posėdis įvyko spalio 15 d. Ši 
diena laikoma akademijos įkūrimo data. 

Tarpukario akademijoje (1924-1937 m.) 

Aleksandro Stulginskio 
universiteto 90-metis: 
valia keisti, galia kurti

išlaikė baigiamuosius egzaminus ir apgynė 
diplominius darbus 125 absolventai. Vienas 
skaudžiausių istorijos etapų – sovietinė oku-
pacija. Daug profesorių ir dėstytojų buvo 
ištremti į Sibiro lagerius, iš kurių daugelis 
nebegrįžo. Nemaža jų dalis pasitraukė į Va-
karus.

1945 m. akademija perkeliama į Kau-
ną, į buvusią Žemės ūkio ministeriją Kęs-
tučio gatvėje. 1946 m. pradžioje jai per-
duodama dalis Noreikiškių tarybinio ūkio 
studentų gamybiniam mokymui. Tais 
pačiais metais įsteigti inžineriniai fakul-
tetai: Žemės ūkio mechanizacijos bei Hi-
dromelioracijos ir Žemėtvarkos. Galutinai 
Kaune akademija įsikūrė 1947 m. Didė-
jant studentų skaičiui ir atidarius neaki-
vaizdinį skyrių, patalpos, esančios Kaune, 
pasidarė ankštos, be to, buvo problemų 
vežiojant studentus į mokomąjį ūkį No-
reikiškėse. Todėl buvo nuspręsta pastatyti 
atskirą Lietuvos žemės ūkio akademijos 
miestelį Noreikiškėse.

Akademija Noreikiškėse 
Naujų rūmų kertinis akmuo buvo 

padėtas 1957 m., o galutinai į šį mieste-
lį persikelta 1964 m. Ilgainiui miestelyje 
įsikūrė Vandens ūkio ir žemėtvarkos bei 
Ekonomikos fakultetų rūmai su auditorijų 
ir mokomųjų laboratorijų korpusai. Miškų 
ūkio ministerija pastatė mokomosios giri-
ninkijos pastatą. Buvo pastatyti 9 bendra-
bučiai bei Akademijos gyvenvietė, kurio-
je šiuo metu gyvena daugelis profesorių, 
docentų, dėstytojų bei darbuotojų. 

Lietuvai atgavus nepriklausomy-
bę, akademija perėjo prie naujos studijų 
sistemos. Atsirado nauji kvalifikaciniai 
laipsniai, studijų ir mokslo pagrindu tapo 
fundamentiniai teoriniai dalykai. Lygia-
grečiai, fakultetų tarybų sprendimu, orga-
nizuojamos ir taikomosios studijos.

1996 m. Lietuvos žemės ūkio aka-
demija pavadinama Lietuvos žemės ūkio 
universitetu, kuriam 2011 m. suteiktas 
Aleksandro Stulginskio vardas.

1991 m. įkurtoje Rektorių alėjoje pa-
garbiai įamžinti visi universiteto rektoriai.

Išskirtiniai pasiekimai
2012 m. Lietuvos mokslo premija 

Technologijos mokslų srityje apdovanoti 
universiteto mokslininkai: prof. dr. Prute-
nis Petras Janulis, prof. dr. Violeta Maka-
revičienė, dr. Eglė Sendžikienė – už darbų 
ciklą „Naujos žaliavos ir metodai biody-
zelino gamybai“.

Pripažinta geriausia Lietuvos moks-
lininkų disertacija aplinkos apsaugos sri-
tyje 2011 m., jos autorius – Universiteto 
Ekologijos katedros dr. Žydrūnas Preikša. 

ASU – mokslo ir žinių sklaidos lyde-
ris Lietuvoje. Organizuojamos didžiau-
sios Lietuvoje tarptautinės parodos „Ką 
pasėsi” ir trečia pagal dydį šalies paroda 
„Sprendimų ratas”, taip pat  Pasaulio 
arimo čempionatas 2007 m., Tarptautinė 
maisto ir žemės ūkio paroda „Agrobalt 
2008“, Europos tauriųjų elnių kvieslių 
čempionatas 2012 m.

ASU – inovacijų partnerystės lyderis, 
vienintelio Lietuvoje žemės ūkio ir mais-
to mokslo, studijų ir verslo slėnio „Nemu-
nas” iniciatorius ir steigėjas bei lyderis. 

Svarbiausi faktai
Fakultetai: Agronomijos, Ekonomikos 

ir vadybos, Miškų ir ekologijos, Vandens 
ūkio ir žemėtvarkos, Žemės ūkio inžine-
rijos.

Studijų centrai: Kultūrinės komunika-
cijos ir edukacijos, Fizikos, matematikos 
ir informatikos.

Mokslo ir studijų institutai: fakulte-
tuose buvusios katedros jungimo būdu 

nuo 2012 m. spalio mėn. pertvarkytos į 
14 institutų, jų pagrindinė paskirtis yra: 
moksliniai tyrimai, eksperimentinė plė-
tra, mokslininkų ugdymas; mokslu grįstos 
studijos; žinių sklaida.

Moderni infrastruktūra: universitetas 
įsikūręs 719 ha plote, turi 5 mokomuosius 
korpusus, Bandymų stotį, Mokomąjį ūkį, 
unikalų studentų ir dėstytojų miestelį. Inf-
rastruktūra sparčiai modernizuojama įgy-
vendinant ES fondų finansuojamus projek-
tus. 2012 m. užbaigta modernaus pasauli-
nio lygio mokslinių tyrimų centro statyba, 
jame kuriasi jungtinių tyrimų centras ir 
moderniausia įranga aprūpintos atviros 
prieigos mokslinių centrų laboratorijos. 

Universiteto mecenatai: UAB „ROVAL-
TRA“, UAB „LYTAGRA“, UAB „DELA-
VAL“, UAB „DOTNUVOS PROJEKTAI“, 
UAB “BALTIC AGRO”, UAB „ARVI“ IR 
KO, UAB „AGROCHEMA”, UAB „DO-
JUS AGRO”, UAB „BIRŽŲ ŽEMTIEKI-
MAS”, UAB „IVABALTĖ”, UAB „AGRO-
KONCERNAS”, UAB „PLUNGĖS JO-
NIS“, VšĮ „LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO 
KONSULTAVIMO TARNYBA“.

Tarptautiniai partneriai: daugiau kaip 
120 užsienio šalių partnerių (aukštųjų moky-
klų, jų padalinių, mokslo, tyrimų bei verslo 
įstaigų). Pagal Europos Sąjungos Erasmus 
programą universitetas yra partneris su dau-
giau kaip 70 Europos šalių universitetų.

ASU yra 11 tarptautinių organizacijų 
narys.

Parengė Audronė Jankuvienė

Universiteto rektorius ir fakultetų dekanai su 2014 m. pirmakursiais

Universiteto energija ir gyvastis – mūsų studentai ASU mokslo bazė – viena moderniausių visame Pabaltijyje

Lapkričio 5 d. 9 val. seminaras „Dar-
buotojų kaita ir komercinių paslapčių ap-
sauga“. Pranešėjas – Marius Liatukas, tarp-
tautinės advokatų kontoros„Magnusson ir 
partneriai“ partneris.

Lapkričio 11 d. 9 val. seminaras „Il-
galaikė įmonės sėkmė – viskas vadovo 
rankose“. Lektorius – Rytis Ambrazevi-
čius, turintis daugiau kaip 20 metų vado-
vavimo patirtį.

Lapkričio 21 d. 9 val. praktinis se-
minaras „SEO dirbtuvės ne SEO speci-
alistams“. Renginį veda Webconsulting 
interneto rinkodaros konsultantas Vladas 
Sapranavičius (daugiau http://www.web-
consulting.lt/apie-mane/).

Lapkričio 11-12 d. verslo kontaktų 
renginys Elmia, Jončiopinge, Švedijoje 
„Elmia Subcontractor“ – Šiaurės Euro-
pos pirmaujanti subkontraktingo paroda 
įmonėms, veikiančioms arba norinčioms 

Kviečiame į renginius 
veikti metalo apdirbimo, automobilių pra-
monės srityse ir apimančias šiuos sekto-
rius: produktai ir komponentai; žaliavos, 
neapdirbtos arba iš dalies užbaigtos žalia-
vos; gamybos technologijos, apdirbimo 
metodai; įrankiai ir įranga; dizainas ir 
projektavimas.

Lapkričio 26-27 d. tarptautinis verslo 
kontaktų renginys „BALTIC BUSINESS 
ARENA 2014“ ir Baltijos verslo forumas 
Taline. Registracija susitikimams iki lap-
kričio 21 d. Dvišaliai susitikimai vyks lap-
kričio 27 d. Sektoriai, kurie gali dalyvauti: 
švariosios technologijos; atsinaujinantys 
energijos šaltiniai; tvari statyba; informa-
cijos ir ryšių technologijos; gyvosios gam-
tos mokslai; informacija ir komunikacija; 
maisto produktų ir gėrimų technologijos; 
kūrybinės industrijos; automatizavimas.

Detalesnė informacija – www.
chamber.lt, renginių kalendoriuje.
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Lietuviškoje enciklopedijoje pažymė-
ta fabriko įkūrimo data – 1934 m. Šį mė-
nesį bendrovė švenčia garbingą 80 metų 
sukaktį.

Faktai iš istorijos
1934 m. fabriko savininkų brolių Ša-

jos ir Mordchelio Gothelfų antspaude įra-
šyta „Pilnoji bendrovė, avalynės fabrikas 
„Lituanica“ ir odos prekyba“.

1940 m. bendrovė, kurioje dirbo apie 
100 žmonių, rugsėjo mėnesį buvo nacio-
nalizuota, o karo metais – sunaikinta. Pir-
mosiomis pokario dienomis fabrikas buvo 
skubiai atstatytas ir „Lituanica“ pagamino 
27 tūkst. porų avalynės.

1953 m. buvo pakeistas įmonės tuo-
metinis pavadinimas į „Raudonąjį Spalį“.

1959-1981 m. fabrikas žymiai išsi-
plėtė. Tuo metu pastatyti gamybiniai kor-
pusai, įdiegti nauji įrenginiai ir pažangios 
avalynės gamybos technologijos.

1975 m. fabrikas tapo vyriškos ava-
lynės gamybos įmone, kurioje dirbo apie 
2000 žmonių.

1988 m. bendrovei grąžintas tikrasis 
istorinis įmonės vardas „Lituanica“.

1992 m. valstybinė įmonė „Lituani-
ca“ Kauno mieste viena pirmųjų tapo ak-

„Lituanica“ pažymi istorinę 
80 metų sukaktį

cine bendrove.
Dabar ši akcinė bendrovė yra didžiau-

sia avalynę gaminanti įmonė Lietuvoje. 

Kryptis – naujos technologijos ir 
eksportas

Pagal naujausią šiuolaikinę techno-
logiją ir paskutines mados tendencijas 
įmonė gamina įvairią odinę avalynę. Me-
tinį asortimentą sudaro apie 250 skirtingų 
avalynės modelių.

Prioritetinis „Lituanica“ tikslas – aukš-
tos kokybės užtikrinimas, todėl įmonė ava-
lynę gamina laikantis tarptautinių kokybės 
standartų ISO 9001:2008, o natūralią odą, 
padų poliuretaną ir visas kitas medžiagas 
perka tik iš patikimų gamintojų.

Didžiąją dalį vyrų avalynės ir visą 
moterų avalynę „Lituanica“ gamina nau-
dodama technologiją, pagal kurią avaly-
nės padai iš skysto poliuretano priliejami 
„Klockner Desma“ agregatais prie batvir-
šių, užtrauktų ant kurpalių. Komfortiška 
avalynė, pagaminta pagal šią technologi-
ją, yra lengva ir labai lanksti.

Įmonė plečia modernaus dizaino kla-
sikinių vyriškų pusbačių gamybą. Pagal 
spec.užsakymus gaminama avalynė bou-
lingo klubams, karinė ir kita specialios 

Spalio mėnesį ŽŪB „Nematekas“ pra-
deda rašyti trečiojo dešimtmečio istoriją. 

Bendrovė pradėjo veikti 1994 m., pre-
kiaudama Vokietijoje pagamintomis mėsos 
perdirbimo linijomis NEMATEC. Siekiant 
šiuos įrengimus išbandyti praktikoje, buvo 
įsteigtas nedidelis parodomasis mėsos per-
dirbimo cechas, per dieną pagamindavęs 
vos 900 kg mėsos gaminių. Pamažu jis 
išaugo į mėsos perdirbimo bendrovę. Šiuo 
metu „Nematekas“ kasdien paruošia dau-
giau kaip 80 tonų mėsos gaminių.

Per veiklos meus pastebimai padidėjo 
įmonės užimami plotai, išaugo darbuotojų 
skaičius (šiuo metu bendrovėje dirba dau-

„Nematekas“ žengia į trečią 
veiklos dešimtmetį

giau kaip 600 darbuotojų), išsiplėtė vei-
klos sritys bei gaminių asortimentas. Ben-
drovės apyvarta kasmet išauga 25 proc.

2013 m. atnaujintas įmonės ženklas, 
atspindintis svarbų pokytį „Nemateko“ vei-
kloje – posūkį sveikesnio maisto link. Tai 
liudija ir gaminiai – dešros su probiotinė-
mis kultūromis, dešrelės be jokių priedų.

Kasmet apie 2 mln. litų skiriama nau-
joms technologijoms ir metodikoms diegti, 
siekiant vieno tikslo – pateikti vartotojams 
patikimą produkciją. Bendrovėje įsteigta 
kokybės monitoringo, valdymo ir kontro-
lės sistema, užtikrinanti kokybę kiekvie-
noje grandyje – nuo žaliavos supirkimo iki 

paskirties avalynė.
Glaudaus bendradarbiavimo su užsie-

nio partneriais dėka pavyksta įgyvendinti 
idėjas ar technologines naujoves, leidžian-
čias išsilaikyti rinkoje ypatingai sunkio-
mis ekonominėmis sąlygomis, ir tuo pa-
čiu suteikia galimybę pasiūlyti ir Lietuvos 
pirkėjams  tai, ko kiti gamintojai padaryti 
negali. Tokiu būdu pastaraisiais metais 
pirkėjams buvo pasiūlyta natūralios odos, 
bet vandeniui nepralaidi avalynė, kuri turi 
specialią vandenį atstumiančią ir tuo pa-
čiu praleidžiančią orą membraną. 

Partnerių Anglijos rinkoje investicijų 
dėka įdiegtos dvi naujos lietų avalynės 
padų fasonų presformos, leidžiančios ga-
minti avalynės modelius, kurie turi tris 
avalynės pilnumo variantus ir padidintą 
avalynės dydžių skalę. Antri metai gami-
nama naujoviška avalynė lieto poliuretano 
padais, kurios batviršiui naudojama nano-
technologijomis apdirbta medžiaga. Nau-

ja produkcija tinkama ortopedinių bėdų 
turintiems pirkėjams, nes viduje išlaiko 
37 laipsnių temperatūrą, nepraleidžia drė-
gmės, šalčio, yra atspari purvui. 

Pasak Kęstučio Deltuvos, ilgamečio 
akcinės bendrovės „Lituanica“ genera-
linio direktoriaus, su specializuota, įvai-
resnio asortimento avalyne tapo lengviau 
konkuruoti užsienyje, kur parduodama 
daug pigios Azijos šalyse pagamintos odi-
nės avalynės.

1987 m. AB „Lituanica“ pradėjo eks-
portuoti avalynę į Italiją, o 1989 m. – į 
Vokietiją. Šiuo metu eksportas į Vakarų 
Europą sudaro apie 65-70 proc. pagami-
namos produkcijos, priklausomai nuo se-
zono. Pagrindinės eksporto rinkos dabar  
yra Didžioji Britanija, Suomija, Vokietija, 
Baltijos šalys. Lietuvoje bendrovė avaly-
nę parduoda per partnerius ir 6 savo firmi-
nėse parduotuvėse.

RŽ inf.

pagamintos produkcijos transportavimo.
Bendrovėje sumontuota naujausia 

šveicariška gamybos įranga, atidaryta 
šiuolaikiška paukščių skerdykla, gavus 
SAPARD paramą, įsteigtas modernus 
paukštienos cechas. Nė vienoje įmonės rū-
kykloje nėra atviros ugnies, buko malkos 
ne deginamos, bet trinamos, tad lengvas, 
nuolatinis dūmas nepalieka gaminyje 
kancerogeninių medžiagų. Visas gamybos 
procesas yra visiškai automatizuotas, ste-
bimas ir analizuojamas kompiuterinėmis 
programomis, todėl jokių nukrypimų bei 
paklaidų paprasčiausiai negali būti.

Įranga nuolat atnaujinama. „Nemate-
kas“ moderniausią gamybos, perdirbimo 
ir fasavimo įrangą perka tik iš patikimų, 
ES sertifikatus turinčių gamintojų. Dau-
giausia gamyklos įrengimų yra iš Vokie-
tijos, Šveicarijos ir Ispanijos.

Kurdami naujus gaminius „Nemate-
ko“ technologai bendradarbiauja su KTU 

Maisto instituto mokslininkais, Vokietijos 
maisto pramonės aukščiausio lygio spe-
cialistais bei mokslininkais, tariasi su ge-
riausiais kitų užsienio šalių ekspertais.

Eksportas vykdomas į Didžiąją Bri-
taniją, Airiją, Vokietiją, Daniją, Švediją, 
Olandiją, Latviją, Estiją, Rusiją.

„Nemateko“ gaminiai įvairiose paro-
dose ir konkursuose pelnė daugybę apdo-
vanojimų. Konkurse „Lietuvos metų ga-
minys“ bendrovės produktai net 15 kartų 
buvo įvertinti ir pelnė 5 aukso bei 3 sidabro 
medalius, 3 produktai pripažinti geriau-
siais metų gaminiais ir 4 gaminiai įvertinti 
diplomais. Nemateko gaminius vertina 
ir tarptautinėse parodose. IFFA parodoje 
įvairūs gaminai apdovanoti 18 medalių (9 
aukso, 7 sidabro, 2 bronzos).

„Nemateko“ direktorė Egidija Vaice-
kauskienė 2006 m. tapo konkurso „Lietu-
vos metų verslininkė/vadovė“ nugalėtoja.

RŽ inf.

Kauno bendrovė yra didžiausia avalynės gamintoja Lietuvoje

Naujas Narys. VIZITINĖ KOrTELĖ
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VšĮ „Kauno socialinių paslaugų ir 
statybos verslo darbuotojų profesinio ren-
gimo centras“ kaip partneris baigia įgy-
vendinti Leonardo da Vinci naujovių per-
kėlimo projektą Nr. 2012-1-NL1-LE005-
08734 SUPREME „Mentorystė – kaip 
prevencinė priemonė išvengti „iškritimo“ 
iš profesinio rengimo sistemos“.

Projekto vykdytojai – Friesland Col-
lege iš Nyderlandų, taip pat projekte daly-
vauja partneriai iš Suomijos, Turkijos, Ita-
lijos, Belgijos. Friesland College daugiau 
nei 10 metų savo provincijoje įgyvendina 
mentorystės programą www.mentorpro-
gammafriesland.nl 

Projekto metu vykdytos pasiruošimo 
mentorystei veiklos: mentorystės vadovo 
su priedais išvertimas iš anglų į lietuvių 
kalbą, teksto suderinimas su Kvalifikacijų 
ir profesinio mokymo plėtros centru, ga-
lutinės versijos parengimas. 

Mentorystės veikla pradėta vykdyti 
nuo mentorių paieškos. Surasta, atrinkta, 
rekomenduota 11 mentorių iš 7 skirtingų 
organizacijų. Surasti šių sričių mentoriai: 
imigrantų integracijos į Lietuvos darbo rin-
ką, visuomenę; verslo mentoriai; karjeros 
mentoriai; asmenų su spec. poreikiais in-
tegracijos į darbo rinką, visuomenę mento-
riai. Projekte dalyvavo mentoriai iš šių or-
ganizacijų: VšĮ „Kauno socialinių paslau-
gų ir statybos verslo darbuotojų profesinio 
rengimo centras“, UAB „Paliatyvios me-
dicinos centras“, UAB „Betonika“, UAB 
„Euribija“, Lietuvos mokinių neformaliojo 
švietimo centro, Kauno technikos kole-

Lietuvos profesinio 
rengimo įstaigos išbandė 
mentorystės veiklas

gijos, Kauno socialinių paslaugų centro. 
Mentorystės veiklose dalyvavo daugiau 
nei 20 ugdytinių iš Kauno miesto švietimo 
įstaigų, imigrantai iš Afganistano. 

Veiklos metu užmezgėme kontaktus 
su kitomis organizacijomis, įvykdėme 
vertinimo veiklas. Po mentorystės veiklų 
suformulavome rekomendacijas: vykdant 
mentoriams veiklas švietimo įstaigose 
reikalingas nuolatinis klasių auklėtojų 
palaikymas, vykdant ilgalaikes veiklas 
reikalinga finansinė parama mentoriams. 
Po mentorystės veiklų augo ugdytinių 
pasitikėjimas savimi, drąsesnė tapo savo 
minčių raiška, augo savigarba, savaran-
kiškumas, ugdytiniams buvo įdomu taip 
pat iš vyresnių kolegų pasisemti profesi-
nės patirties.

2014 m.  gegužės 22 d. sklaidos rengi-
nio metu mentorystės vadovas ir vykdytos 
veiklos pristatytos visuomenei, kitiems 
Lietuvos profesinio rengimo centrams. 

Daugiau informacijos apie projektą 
http://e-vanderwerff.jimdo.com/ 

Projektinė veikla vykdoma gavus Eu-
ropos Sąjungos paramą pagal Mokymosi 
visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos 
Respublikoje administruoja Švietimo 
mainų paramos fondas.

Daugiau informacijos:
Projektų vadovas Tomas Vilčinskas 

+37068752810 tomas.vilcinskas71@
gmail.com 

Kauno socialinių paslaugų ir statybos 
verslo darbuotojų profesinio rengimo cen-
tras www.profcentras.lt 

VšĮ „Kauno socialinių paslaugų ir 
statybos verslo darbuotojų profesinio ren-
gimo centras“ kaip partneris įgyvendino 
Leonardo da Vinci partnerystės projektą 
„Europe Job Bank“ Nr. LLP-LdV-PRT-
2012-LT-0352 pagal Mokymosi visą gy-
venimą programą. Partnerystę koordina-
vo BURDUR TEKNİK VE ENDÜSTRİ 
MESLEK LİSESİ (Turkija). Projekte taip 
pat dalyvavo partneriai iš Vokietijos, Ispa-
nijos, Jungtinės Karalystės, Čekijos Res-
publikos, Italijos, Rumunijos, Turkijos.

Projekto metu atliktas darbo rinkos 
tyrimas statybos sektoriuje. Tyrime da-
lyvavo 5 Lietuvos statybų bendrovės: 
AB „YIT Kausta“, UAB „Mitnija“, UAB 
„Inžinieriniai tinklai“, UAB „Vėtrūna“, 
UAB „Virmalda“. Tyrimas atskleidė, kad 
statybų sektoriaus darbo rinkoje pastebima 
stagnacija ir lėtas augimas po 2008-2009 
metų krizės. Populiariausios yra tradicinės 
profesijos: dažytojai - apdailininkai, mūri-
ninkai, pastatų šiltintojai, statybininkai, be-
tonuotojai, tačiau darbdaviai ieško darbuo-
tojų su patirtimi ir reikiama kvalifikacija. 
Didžiausia kaita pastebima tarp pagalbinių 
statybų darbininkų. Didžiausia problema 
yra  būsimų darbuotojų praktinis  rengi-
mas, praktinių  žinių statybų sektoriuje 
stoka, būsimi specialistai baigia profesinio 
rengimo centrus nepasirengę darbo rinkai. 
Todėl sektorinių profesinio rengimo centrų 
kūrimas yra būtinas ir reikalingas.

Projekto metu taip pat buvo atliktas 
mokinių tyrimas, kurio metu buvo išgirs-
ta kritikos, pastabų, nustatyti mokymo 
procesų privalumai. Sužinota, kad yra 
pakankamai aukštas mokinių verslumo 
lygis – 28  proc. jų norėtų turėti savo vers-
lą, beveik pusė iš jų norėtų tęsti mokslus 
aukštesniu lygiu. Kaip pagrindinį trūkumą 

Leonardo da Vinci partnerystės 
projektai padeda stiprinti 
Lietuvos profesinio rengimo centrų 
konkurencingumą

mokiniai įvardijo reikiamos naujos moky-
mo įrangos nebuvimą mokymo įstaigoje.

Projekto metu taip pat atliktas moky-
tojų tyrimas, kuris pagrindė Mokymosi 
visą gyvenimą ir Erasmus + programų 
būtinumą, kad pedagogai ir mokiniai to-
bulintų užsienio kalbų žinias, keltų kvali-
fikaciją užsienyje. Taip pat reikalinga, kad 
pedagogas nuolat domėtųsi, atnaujintų 
darbo su įranga, medžiagomis, įrengi-
niais žinias, įgytų naujų mokymo metodų. 
Aktualu skatinti ir motyvuoti jaunimą ir 
suaugusiuosius kokybiškai mokytis pro-
fesinio rengimo sistemoje.

Projektas skatino bendradarbiavimą 
tarp centro mokinių ir mokytojų, glau-
desnius ryšius su darbo rinkos atstovais. 
Projektas turi didelę įtaką organizacijos, 
jos personalo kvalifikacijos kėlimui tarp-
tautiškumo, tyrimų, statistikos, projektų 
administravimo, rengimo, sklaidos, užsie-
nio kalbų tobulinimo srityse.

Susipažinome su iš Vokietijos, Ispa-
nijos, Čekijos Respublikos, Turkijos, Ru-
munijos profesinio rengimo sistemomis, 
silpnybėmis ir stiprybėmis, užmezgėme 
naudingų kontaktų šiose šalyse.

Daugiau informacijos apie projektą 
http://europejobbank.org/

Projektinė veikla vykdoma gavus Eu-
ropos Sąjungos paramą pagal Mokymosi 
visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos 
Respublikoje administruoja Švietimo 
mainų paramos fondas.

Daugiau informacijos:
Projektų vadovas Tomas Vilčinskas 

+370 687 52810 tomas.vilcinskas71@
gmail.com 

Kauno socialinių paslaugų ir statybos 
verslo darbuotojų profesinio rengimo cen-
tras.

Pastaraisiais metais norinčiųjų stu-
dijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose 
mažėja, o ekspertai įvardija įvairias prie-
žastis: sumažėjęs gimstamumas, emigra-
cija ar atsivėrusios galimybės studijuoti 
užsienyje.  

Karaliaus Mindaugo profesinio mo-
kymo centro direktorė dr. Laimutė Anu-
žienė teigia, kad vis daugiau moksleivių 
ir net baigusiųjų aukštojo mokslo studijas, 
siekia įgyti amatą, todėl padėtis profesinio 
mokymo sektoriuje kur kas geresnė. 

„Pastaraisiais metais priimame vis 
daugiau mokinių. Neabejoju, kad jų ne-
mažės ir ateityje, profesinis mokymas, 
noras turėti  profesiją ir sukurti verslą ar 
sėkmingai įsidarbinti, svarbus kiekvie-
nam, planuojančiam savo ateitį. Tiesa, 
visuomenėje yra vis dar daug stereotipų – 

Karaliaus Mindaugo profesinio 
mokymo centro vadovė:
keičiasi visuomenės požiūris į 
profesinį mokymą

jei baigiau gimnaziją, turiu stoti į aukštąją 
mokyklą, nors taip dažnai siekiama taria-
mo prestižo, o ne sprendžiama argumen-
tuotai. Daugumoje Europos šalių moki-
niai įgyja profesiją, o vėliau tęsia mokslus 
aukštosiose mokyklose“, – teigė centro 
direktorė. 

Pasak jos, reikėtų keisti visuomenės 
požiūrį, o pirmasis žingsnis – techno-
logijų egzamino įteisinimas valstybinių 
brandos egzaminų metu. „Vis daugiau 
baigusiųjų aukštąsias mokyklas pasirenka 
studijas mūsų centre. Valstybė skiria daug 
lėšų akademiniam parengimui, o pas mus 
grįžta įgyti amatą, kad nereikėtų vykti į 
užsienį dirbti nekvalifikuotus darbus. Rei-
kėtų ne tik platesnės ekspertų diskusijos 
šia tema, bet ir keisti įstatymus. Džiau-
giuosi, kad tai supranta ir padėtį bando 

keisti Švietimo ir mokslo ministerijos va-
dovai“, – sakė dr. L. Anužienė.  

Mokymo centro vadovės įsitikinimu, 
profesinės mokyklos turi nuolat stebėti 
verslo aplinkos pokyčius ir siūlyti šiuo-
laikines programas. „Nuolat tariamės su 
verslo įmonėmis, organizacijomis ir soci-
aliniais partneriais.  Atnaujiname progra-
mas, daug dėmesio skiriame darbuotojų  
kvalifikacijos ir kompetencijos didinimui, 
mums rūpi ne kiekybė, o kokybė. Net 
92 procentai Centro parengtų specialistų 
įsidarbina ar sukuria verslą. Darbdaviai 
laukia šiuolaikinių specialistų. Mūsų ino-
vatyvus mokymas duoda gerus rezultatus, 
tačiau turime stebėti, koks yra verslo po-
reikis, nes padėtis nuolat keičiasi. Daug 
investuojame į infrastruktūros, modernios 
mokymo įrangos įsigijimą, neseniai atida-
rėme kirpimo, grožio ir susijusių paslau-
gų sektorinio praktinio mokymo centrą 
„Modus“, siekiame ir verslui parodyti 
naujausias technologijas ir kryptis, pa-
rengti šiuolaikinius specialistus“, – sakė  

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo 
centro direktorė dr. Laimutė Anužienė.

Karaliaus Mindaugo profesinio 
mokymo centro informacija
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Kauno ir Marijampolės regionų įmonių 
kontaktų mugė
UAB „Kauno Naujamiesčio darbo rinkos 
mokymo centras“  
Periodinis ir pradinis vairuotojų profesinis mo-
kymas „95 kodas“, B, C, CE, D kategorijų trans-
porto priemonių vairuotojų mokymas, ADR 
kursai vairuotojams ir saugos specialistams, 
SM kategorijos traktoriaus vairuotojų, asmenų, 
vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto 
veiklai, autotransporto priemonių variklių taisy-
tojų, autošaltkalvių, elektros įrengimų taisytojų, 
plataus profilio kirpėjų, manikiūrininkų kursai. 
Lietuvos Respublikoje patvirtinti ir išduoti for-
malaus profesinio mokymo, komptetencijų ver-
tinimo, kvalifikacijos pažymėjimai. 
Maironio g. 11, LT-44298 Kaunas
Tel.: (8 620) 33 444
El. paštas: info@automokykla.lt
www.automokykla.lt

UAB „Kauno Petrašiūnų DRMC“
Suaugusiųjų profesinis mokymas, kvalifikaci-
jos tobulinimas. Pagal formalias ir neforma-
lias programas rengiami statybų ir medienos 
apdirbimo profesijų darbininkai, suvirintojai, 
siuvėjos, floristės-gėlių pardavėjos, krautuvų 
vairuotojai, automobilinių kranų operatoriai, 
tiltinių kranų operatoriai, hidromanipuliatorių 
operatoriai ir kt. Darbų saugos kursai (aukš-
talipiams, krovinių kabinėtojams, nuo žemės 
valdomų tiltinio tipo kranų operatoriams, garo 
ir vandens šildymo kūrikams, dirbantiesiems 
kėlimo įrenginių lopšiuose ir kt. Dieninės ir va-
karinės grupės, taikomos įvairios nuolaidos.
R. Kalantos 19,  LT-52302 Kaunas
Tel: (8 37) 45 27 66, (8 37) 45 45 51
Faks.:(8 37) 45 64 64
El. paštas: info@pmc.lt
www.pmc.lt

Kauno maisto pramonės ir prekybos moky-
mo centras
Rengia kvalifikuotus virėjus, konditerius, 

padavėjus ir barmenus, mėsininkus, maisto 
produktų darbuotojus. viešbučio darbuotojus, 
prekybos įmonių vadybininko padėjėjus ir se-
kretorius. Socialiniams partneriams – maisto 
pramonės ir viešojo maitinimo įmonėms gali 
būti naudinga diegiant naujas technologijas, 
ieškant darbuotojų, ypač įsteigus maisto pra-
monės (mėsos ir duonos – konditerijos) ir 
viešbučių ir restoranų sektorinius mokymo 
centrus. Sudarytos sutartys su socialiniais par-
tneriais UAB „Perkūno namai“, UAB „Miesto 
sodas“, UAB „Alkava“, UAB „Liuks“, UAB 
„Reval Hotel Neris“, UAB „MAXIMA LT“. 
Su keturiomis aukštosiomis mokyklomis pa-
sirašytos bendradarbiavimo sutartys suteikia 
galimybę absolventams tęsti mokslus.
Taikos pr. 133,  LT-51123 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 45 43 13
El. paštas: info@mpcentras.lm.lt
www.mpcentras.lt   

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo 
centras
Viena iš didžiausių profesinio mokymo įstaigų 
Lietuvoje. Pagrindinės veiklos sritys: pirminis 
profesinis mokymas, suaugusiųjų mokymas ir 
vidurinis ugdymas. Centre siūloma daugiau 
nei 30 profesinio mokymo programų keturio-
se srityse: verslo, grožio, socialinės gerovės, 
sveikatos. 
Karaliaus Mindaugo pr. 11, LT-44287 Kaunas
Tel.: (8 37) 22 17 23
Faks.: (8 37) 20 59 90
El. paštas: rastine@kaupa.lt
www.kaupa.lt  

UAB „Kauno staklės“
Gamina precizines metalo pjovimo stakles ir 
jų priedus, tikslias metalo detales, automobi-
lių pramonės įmonių įrangą. Ieško kvalifikuo-
tų darbuotojų metalo apdirbimo srityje.
Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas

Tel.: (8 37) 33 22 67
Mob.: 8 699 53 212
Faks.: (8 37) 33 26 69
El. paštas: info@kaunostakles.lt
www.lietuva.lt/kaunostakles

Kauno taikomosios dailės mokykla
Rengia vizualinės reklamos gamintojus, 
elektroninės leidybos maketuotojus, interje-
ro apipavidalintojus, kompiuterinės grafikos 
projektavimo operatorius, kompiuterinio pro-
jektavimo operatorius, baldžius, dailiųjų me-
talo dirbinių gamintojus, dailiųjų keramikos 
dirbinių gamintojus, logisto ekspeditorius. 
Galima baigti vidurinio ugdymo programą 
technologinės gimnazijos skyriuje. 
Teikia šias paslaugas: kvalifikacijos tobuli-
nimas, aprūpinimas laikina buveine, viešasis 
maitinimas, smulkių reklamos ir dailiųjų ama-
tų dirbinių gamyba. 
Ieško darbdavių gamybinėms praktikoms ir 
praktiniam bendradarbiavimui reklamos di-
zaino, kompiuterių naudojimo, baldų gamy-
bos, prekių sandėliavimo ir meno dirbinių 
logistikos srityse. 
V. Krėvės pr. 112, LT-50378 Kaunas
Tel./faks.: (8 37) 31 20 61
El. paštas: ktdm@takas.lt
www.tdm.kaunas.lm.lt

UAB „Klingai“ 
Maisto produktų gamyba ir didmeninė pre-
kyba. Gamina daugiau kaip 120 pavadinimų 
prekių. Didelę paklausą turi pagrindinė pro-
dukcija – kisielius, želė, cikorijos gėrimai be 
kofeino, kurių sudėtyje tik natūralūs produktai 
ir maistiniai priedai. Taip pat siūlo universa-
lius prieskonių mišinius be skonio stipriklio, 
sultinius, želatiną, vanilinį cukrų, citrinos 
rūgštį, pipirus ir kitus prieskonius. Skrudina 
kavą Lietuvoje. Perka aukščiausios kokybės 
žalias kavos pupeles iš 20 kavą auginančių 
šalių, šiuo metu asortimente yra kavos iš 30 
skirtingų plantacijų. Gali pagaminti bet ko-
kiam skoniui, pritaikyti bet kokį skrudinimo 
lygį ir malimo būdą, supakuoti į įvairias pa-
kuotes. Visus produktus gali gaminti su PRI-
VATE LABEL pakuote.

Ekskavatorininkų 1L, LT-52461 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 72 58
Faks.: (8 37) 40 72 58
El. paštas: info@klingai.lt
www.klingai.lt
 
VšĮ Kolpingo kolegija 
Teikia aukštąjį išsilavinimą liudijantį profesi-
nio bakalauro diplomą. 
Studijų programos: ekoturizmas, verslo ir 
viešojo sektoriaus finansų apskaita, sociali-
nis darbas, vaiko gerovė ir socialinė apsauga, 
verslo anglų kalba, teisė, tarptautinis verslas. 
Raguvos g. 7, LT-44275 Kaunas
Tel.: (8 37) 22 00 30, 20 15 28
El. paštas.: info@kolping.lt
www.kolping.lt

UAB „Koncernas „Alga“
Atlieka statinio projektavimo, statybos ir sta-
tybos priežiūros darbus. Projektuoja, gamina 
ir stato plieninių konstrukcijų ryšio antenų 
bokštus ir stiebus, kurių aukštis iki 126 m, ati-
tinkančius ne tik Lietuvos, bet ir Europos Są-
jungos valstybių reikalavimus. Teikia įvairias 
metalo apdirbimo paslaugas. Gamina statybi-
nes metalo konstrukcijas, užsiima stambiaga-
baričių metalo ir AL+PVC gaminių gamyba. 
Gamyklų g. 4, LT-68108 Marijampolė
Tel.: (8 343) 98 737, 98 748
Faks.: (8 343) 98 744
El. paštas: alga@alga.lt, market@alga.lt 
www.alga.lt

Kristina Bujauskienė
Finansinės konsultacijos pensijų reformos 
klausimais fiziniams ir juridiniams asmenims.
Fondų veiklos pristatymas. Investavimo ga-
limybės (pelnas per investicinius fondus). 
Draudimo rinkos ir ilgalaikis taupymas (gyvy-
bės draudimas, VIP investicija). Draudimo ap-
saugos ir jų kainos. Esamų sutarčių valdymas, 
koregavimas siekiant optimalaus rezultato.
Savanorių pr.433 LT-49286 Kaunas
Tel.: (8 37) 46 44 97, (8 600) 28 487
Faks.: (8 37) 46 44 96
El. paštas: kristina.bujauskiene@compensalife.lt
www.compensalife.lt

Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
BRLV20140825002 Latvijos įmonė, kuri specializuojasi medžio masyvo langų ir durų gamyboje, 

ieško impregnuotų ir dažytų medinių apvadų langams tiekėjų.
BRSE20140915001 Švedijos liejykla ieško subkontraktoriaus mašinų detalių, vamzdžių ir jų 

komponentų iš ketaus gamybai.
20121120048 BR Jungtinės Karalystės įmonė tiekia neįgaliųjų priežiūros įrangą (laiptų/kėdžių 

liftus). Ieško tokios įrangos gamintojų, galinčių dirbti pagal pateiktas specifi-
kacijas. Taip pat siūlo platinimo paslaugas įmonėms, gaminančioms panašius 
gaminius. 

BRSE20140828001 Švedijos įmonė užsiima marškinių dizainu. Ieško marškinių ilgomis rankovė-
mis gamintojų (iš Oxford medvilnės audinio). Pradiniai kiekiai nedideli.

BRES20140909002 Ispanijos inžinerijos ir gamybos įmonė, turinti daugiau nei 40 metų patirtį ir 
puikią reputaciją vandens valymo elektromechaninės įrangos rinkoje (valy-
mo vartai, ekranai, sietai, filtrai ir kt.) plečia savo asortimentą ir ieško naujų 
vandens valymo produktų tiekėjų. 

20120628014 Jungtinės Karalystės įmonė parduoda unikalias multifunkcines modulines 
bagažo sistemas sniego sporto inventoriui: slidėms, snieglentėms, batams, 
tvirtinimams. Ieško bagažo gamintojų, galinčių pagaminti šias sistemas.

BRCZ20140828001 Patyrusi Čekijos kompanija specializuojasi medicinos medžiagų, priemonių 
ir prietaisų importo ir platinimo srityje. Ieško inovatyvių, unikalių prietaisų ir 
produktų, gerinančių sveikatos būklę, gamintojų, siūlo platintojo paslaugas.

BRUK20140901001 Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi bendrovė verčiasi alkoholinių ir energetinių 
gėrimų pirkimu ir pardavimu į Aziją. Nori praplėsti asortimentą, ieško alaus 
tiekėjų.

BRPL20130812001 Lenkijos bendrovė, gamintoja ir platintoja, nori užmegzti ryšius su stalo ir 
verslo modeliavimo žaidimų gamintojais. Nori platinti žaidimus, kurių dar 
nėra Lenkijos rinkoje. 

BRRO20140509001 Rumunijos bendrovė, turinti patirties maisto produktų komercializavimo 
srityje, siūlo prekybos (paskirstymo) tarpininko paslaugas įmonėms, norin-
čioms patekti į Rumunijos rinką. 

BRBE20140806002 Belgijos bendrovė specializuojasi atsinaujinančios energetikos srityje. Vyk-
dydama projektą Senegale, ieško saulės įrenginių (siurblių, talpyklų), šaldy-
mo sunkvežimių, šaldymo sandėlių, kurie naudoja saulės energiją, tiekėjų.

TRFR20140516001 Prancūzijos kompanija yra viena iš pirmaujančių geležinkelio sistemų ir 
paslaugų tiekėjų. Šiuo metu bendrovė ieško partnerio, kuris galėtų pasiūlyti 
aliuminio profilių lenkimo ir apdirbimo paslaugą. Potencialus partneris turi 
turėti CNC stakles su 5 arba 6 ašimis, zondus, galinčius kontroliuoti galutinį 
produktą. Taip pat pageidautina, jog partneris turėtų galimybę siūlyti pavir-
šiaus apdorojimą ir profilius bei turėtų 3D metrologijos mašiną (koordinačių 
matavimo mašiną).

TRIT20131210001 Maža Italijos bendrovė gamina įvairias etiketes. Nori sukurti ekologiškas 
odos arba alternatyvios medžiagos, atsparios skalbimui aukštoje tempera-
tūroje, neprarandančios estetinių savybių, etiketes (džinsams). Įmonė ieško 
partnerių vykdyti licencijos ir/arba techninio bendradarbiavimo susitarimus.

TRPL20140818001 Lenkijos įmonė dirba griovimo ir senos statybos medžiagų atnaujinimo srityje. 
Ieško plytų impregnavimo technologijos, kad jas būtų galima pakartotinai nau-
doti pastatų fasaduose, ir bendradarbiavimo partnerių (licencijos pagrindu).

11 DK 20B7 3MZT Danijos įmonė, žaislų gamintoja ir kūrėja, ieško technologinio bendradar-
biavimo partnerių, kurie techniniu požiūriu galėtų išspręsti problemą, kai 
skaitmeninis rašalinis spausdintuvas negali spausdinti ant kreivų (2.5D) ir 
dvigubų kreivų (3D) paviršių ar daiktų.

11 PT 65BN 3MS3 Portugalijos įmonė ieško bendradarbiavimo partnerio, galinčio pasiūlyti tech-
nologiją ar sistemą, kuri saugotų impulsinę elektros energiją (ji būtų taikoma 
elektromagnetinio energijos surinkimo sistemoje). Technologija gali būti tik 
prototipo, laboratorinių bandymų arba komerciniame etape.

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.

KONTaKTŲ MuGĖ


