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Baigiau aukštąją – įstojau 
į profesinę  | 9 psl.

įmonių vadovai apie 
2014 m.  | 3 psl.

iš rūmų istorijos   | 12 psl.
verslui aktualios ūkio 
ministerijos priemonės   | 11 psl.

Rūmų iniciatyva pakoreguotas ES projektų aprašas
Kauno prekybos, pramonės ir amatų 

rūmų iniciatyva  Lietuvos prekybos, pra-
monės ir amatų rūmų asociacija kreipėsi į 
Ūkio ministeriją dėl rengiamo priemonės 
„Regio Invest LT+“ projektų finansavimo 
sąlygų aprašo.

Rašte atkreiptas dėmesys, kad kai ku-
rie apibrėžimai rengiamame apraše sufor-
muluoti nekorektiškai, o kai kurie kriteri-
jai – realiai neįgyvendinami.

Nekorektiškai suformuluota
Pirmiausia atkreiptas Ūkio ministeri-

jos dėmesys, kad pagal aprašą tinkamo-
mis investicijomis laikomas tik modernių 
technologijų diegimas, kurios apibrėžia-
mos kaip inovatyvios technologijos, eg-
zistuojančios rinkoje ne ilgiau kaip 2 me-
tus ir kurių aptarnavimui ar naudojimui 
reikia aukštos kvalifikacijos specialistų, 
priskirtinų ne žemesnei kaip Specialistų 
profesijų grupei, pagal LPK 2012. 

Visiškai neaišku, koks yra technolo-
gijos egzistavimo trukmės apskaičiavimo 
atskaitos taškas ir kokius įrodymus dėl 
konkretaus technologijos egzistavimo 
laikotarpio įmonės turi pateikti. Techno-
logijų kontekste dveji metai yra kūdikys-
tės amžius – nuo technologijos išradimo 
ir jos patentavimo gali praeiti ir dešim-
tmetis, kol ji taps patraukli ekonominiu 

(sąnaudų) ir praktiniu (įgyvendinimo) 
požiūriu privačiam gamybos ar paslaugų 
sektoriui. Vien konkrečios pažangių tech-
nologijų įrangos gamyba nuo jos užsaky-
mo gali užtrukti vienerius metus ir ilgiau 
metų, taip pat, vadovaujantis minėtu api-
brėžimu, įranga gali „pasenti“ ir paraiškos 
vertinimo metu. Todėl apraše pateikiamą 
modernių technologijų apibrėžimą laiko-
me neskaidriu ir suteikiančiu galimybę 
subjektyvioms interpretacijoms.

Kadangi apraše nurodomas priemo-
nės tikslas „paskatinti mažų, labai mažų 
ir vidutinių įmonių investicijas į inovaty-
vios gamybos ir (ar) inovatyvių paslaugų 
verslo pradžią ir plėtrą“, siūlome išlaikyti 
nuoseklumą išbraukiant nekorektiškai 
suformuluotą modernių technologijų api-
brėžimą ir vietoj jo vadovautis inovaci-
jos apibrėžimu, pateiktu LR Vyriausybės 
patvirtintos Lietuvos inovacijų plėtros 
2014–2020 m. programoje ((Žin., 2013, 
Nr. 29-1406), kur „inovacija – tai naujų 
arba iš esmės patobulintų produktų (pre-
kių ar paslaugų) arba procesų, naujų rin-
kodaros arba organizacinių metodų diegi-
mas verslo praktikoje, organizacijoje arba 
plėtojant išorės ryšius”.

Metodika kaip loterija
Pagal aprašą privaloma surinkti mini-

mali balų suma yra 50. Įvertinus galimas 
reikšmes ir suskaičiavus balus pagal ats-
kirus vertinimo kriterijus, kuriuos hipo-
tetiškai gautų konkreti finansavimą gauti 
pretenduoti įmonė, aiškėja, jog 50-ties 
balų barjerą įveiks ne daugiau pusės para-
mos prašančių įmonių. Vien matematinė 
analizė parodo, kad norint surinkti priva-
lomą balų skaičių, kiekvienas vertinimo 
kriterijus turi būti ne mažesnis nei 2-3 
balai su sąlyga, kad projektas bus vykdo-
mas vienoje iš tikslinių teritorijų. Kadangi 
vertinimas paremtas lyginimo principu, 
aiškėja, jog apie 30-50 proc. visų paraiškų 
(tų įmonių, kurios vertinimo metu pateko 
į ketvirtą ir penktą nuo galo įmonių grupę 
arba veiklą vykdys ne tikslinėje teritorijo-
je) bus atmesta nepaisant parengto projek-
to kokybės. Tokia vertinimo metodika ES 
fondus prilygina loterijai – įmonė patiria 
projekto rengimo išlaidas be jokios gali-
mybės iš anksto objektyviai įvertinti savo 
šansus gauti finansavimą.

Rūmai siūlo mažinti pagal aprašą 
minimalų surenkamą balų skaičių iki 30. 
50 – pernelyg aukštas praeinamasis ba-
las, dėl kurio nemaža dalis įmonių (ypač 
smulkaus verslo, investuojančio mažiau 
nuosavų lėšų) neteks galimybės į paramą, 
nepaisant jų projekto kokybės ir kuriamos 
pridėtinės vertės. 30 balų – protingas bar-

Gruodžio 18 d. tradiciniame Jonavos 
rajono savivaldybės mero Mindaugo Sin-
kevičiaus Padėkos vakare pagerbtas būrys 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
narių.

Elmanto Mickevičiaus IĮ ,,Techno-
era“ (vadovas Elmantas Mickevičius)  
gavo mero padėką už realią pagalbą 
sprendžiant neįgaliųjų asmenų įdarbini-
mą. Miesto simbolio – „Šviesos bokšto“ – 
statulėlėmis apdovanotos  UAB ,,Baldai 

Jonavoje pagerbti rūmų nariai
Jums“ (generalinis direktorius Alfonsas 
Meškauskas) – už investicijas, eksportą, 
aktyvią partnerystę, skatinant užimtumą, 
jaunimo įdarbinimą ir UAB ,,Gudžionys“ 
(direktorius Stanislovas Vansevičius) – už 
indėlį į miesto infrastruktūrą.

„Krištolinės gulbės“ apdovanojimas 
skirtas AB ,,Achema“ (generalinis direk-
torius Ramūnas Miliauskas) – už socia-
linę atsakomybę ir didžiausią mokestinį 
indėlį.

Mero Padėkos vakare dalyvavę Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezi-
dentas Benjaminas Žemaitis, generalinis 
direktorius Vytautas Šileikis bei KPPAR 
Jonavos filialo vadovas Alfonsas Meš-
kauskas apdovanojo rajono verslininkus, 
verslui nusipelniusius žmones: Metų me-
cenatas – Leono Mirinausko IĮ (kultūros, 
sporto, renginių rėmėjas); Metų bitė – B. 
Benaitienės IĮ „Mubas“ (dirbanti kaip 
bitė, pasiekimai įvairiose srityse – įkurtos 
naujos darbo vietos, pradėta nauja veikla, 
padidinta apyvarta ir kt.); Metų inovacijų 
šauklys – UAB „Lonas“ (inovatyvi įmonė, 
sukūrusi ir pateikusi rinkai naujų produktų, 
įgyvendinusi naujus valdymo metodus). 

Rūmų „Padėkos ženklu“ apdovanotas 
Jonas Sirvydis (AB „Achema“ akcinin-
kas, ilgametis bendrovės generalinis di-
rektorius), „Darbo žvaigždės medaliu“ – 
UAB „Baldai Jums“ finansų direktorė 
Nijolė Meškauskienė.

Rajono merui Mindaugui Sinkevičiui 
įteikta KPPAR padėka Jonavos rajono sa-
vivaldybei už atvirą ir konstruktyvų dialo-
gą tobulinant rajono verslo aplinką, nuo-
širdų bendruomenės santykių stiprinimą 
ir drauge kuriamą pažangą visuomenei ir 
kiekvienam jonaviečiui. 

Pagal jonava.lt

G. Tiškos nuotraukos

Rūmų garbės ženklais pagerbti Nijolė Meškauskienė ir Jonas Sirvydis

Jonavos filialo apdovanojimus pelniusių įmonių vadovai

jeras, leisiantis objektyviai įvertinti įmo-
nių projektus, turint mintyje, kad be balų 
skaičiaus įmonė turi atitikti nemažai kitų 
aprašo kriterijų.

Neįgyvendinamas kriterijus
Pagal aprašą projektas, prisidedantis 

prie konkrečios Integruotų teritorijų vys-
tymo programos tikslų ir uždavinių įgy-
vendinimo gali gauti 5 vertinimo balus. 
Šie balai įmonėms nepaprastai svarbūs, 
tačiau susisiekus su daugelio iš tikslinė-
mis teritorijomis pripažintų miestų savi-
valdybių atstovais paaiškėjo, kad tik iš-
maniausios savivaldybės yra girdėję apie 
šią programą, bet nė vienoje jų programa 
dar nėra patvirtinta. Atsižvelgiant į tai, 
kad priemonės Regio Invest LT+ kvietimą 
planuojama skelbti sausio mėnesį, šis kri-
terijus tampa neįgyvendinamas ir dar la-
biau sumažina įmonių galimybes surinkti 
reikalaujamą minimalų balų skaičių.

Rezultatas pasiektas
Rūmų pastangos davė vaisių: moder-

niųjų technologijų apibrėžimas apraše pa-
keistas, o balų skaičius sumažintas iki 40.

Ūkio ministerija kvietimą jau paskel-
bė. Paraiškos paramai gauti teikiamos nuo 
sausio 19 iki gegužės 21 d.

RŽ inf.
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Ūkio ministerija kartu su Teisingu-
mo ir Finansų ministerijomis išnagrinėjo 
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų asociacijos 2014 m. lapkričio 17 d. 
pateiktus pasiūlymus ir pateikė nuomonę 
dėl iškeltų klausimų.

Patenkinama 9-16 proc. kreditori-
nių reikalavimų

Pasak ūkio viceministro Gedimino 
Onaičio, įmonių bankroto procesai prakti-
koje dažnai užsitęsia dėl objektyvių prie-
žasčių. Siekiant tinkamai apsaugoti ban-
kroto proceso dalyvių interesus, yra suda-
ryta galimybė skųsti tam tikrus sprendi-
mus, o tai dažniausiai prailgina bankroto 
proceso trukmę, tačiau yra būtina, norint 
teisingai išspręsti atskirus klausimus ban-
kroto byloje. 

Įmonių bankroto valdymo departa-
mento prie ŪM duomenimis, matyti, kad 
iki 2 metų trukusiuose bankroto procesuo-
se kreditorių reikalavimai patenkinami tik 
9,1 proc. visų reikalavimų, o ilgiau truku-
siuose bankroto procesuose patenkinimo 
procentas didesnis – 16,4 proc. 

Įmonių bankroto valdymo departa-
mentas taip pat nurodo, kad galima da-
ryti išvadą, jog bankroto procesas ilgiau 
užtrunka didesnėse įmonėse dėl sunkiai 
parduodamo nelikvidaus turto, dėl ilgų 
procedūrų tvirtinant ar tenkinant dides-
nius kreditorių reikalavimus, taip pat tais 
atvejais, kai įmonė dar vykdo ūkinę-ko-
mercinę veiklą. 

Nagrinėjant baigtų bankroto procesų 
trukmę, pastebima, kad vidutiniškai visi 
baigti bankroto procesai truko 1,9 metų. 

Ūkio viceministro teigimu, formuo-
dama nemokumo politiką ir nuolat tobu-
lindama nemokumo teisinį reguliavimą, 
ministerija visų pirma siekia užtikrinti 
veiksmingas įmonių bankroto procedūras. 

Ministerijos išnagrinėjo verslo bendruomenės 
pasiūlymus dėl bankrotų prevencijos

Ūkio ministerija šiuo metu yra parengu-
si Įmonių bankroto įstatymo pakeitimo 
įstatymo projektą, kuriuo, be kita ko, 
sprendžiamas ir bankroto proceso trukmės 
optimizavimo klausimas, siekiant mažinti 
bankroto proceso dalyvių piktnaudžiavimo 
savo procesinėmis teisėmis galimybę. Mi-
nėtas projektas paskelbtas Lietuvos Res-
publikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 
informacinėje sistemoje ir pateiktas išva-
doms gauti suinteresuotoms institucijoms.

Bus „valomas“  juridinių asmenų 
registras 

Nagrinėjant reikalavimų bei atsako-
mybės už metinių finansinių ataskaitų 
rinkinio nepateikimą valstybės įmonei 
Registrų centrui – Juridinių asmenų re-
gistro tvarkytojui griežtinimo klausimą, 
Teisingumo ministerija pažymi, kad  nuo 
2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso pakeitimai 
dėl juridinių asmenų likvidavimo Juridi-
nių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva, 
kurių tikslas – supaprastinti neveikiančių 
juridinių asmenų likvidavimą Juridinių 
asmenų registro tvarkytojo iniciatyva, 
atsisakant teisminių procedūrų, „išvaly-
ti” Juridinių asmenų registrą ir užtikrinti 
jame kaupiamų duomenų teisingumą ir 
patikimumą. Šiuo nauju reguliavimu ne 
tik sutrumpinamas terminas atsakomybei 
už metinių finansinių ataskaitų rinkinių 
nepateikimą Juridinių asmenų registro 
tvarkytojui iki vienerių metų, bet taip pat 
nuo 2015 m. sausio 1 d. nustatomas pa-
pildomas akcinės bendrovės ir uždarosios 
akcinės bendrovės likvidavimo Juridinių 
asmenų registro tvarkytojo iniciatyva 
supaprastinta tvarka pagrindas – mažes-
nis šių bendrovių įstatinis kapitalas už 
įstatymuose nustatytą minimalų įstatinio 
kapitalo dydį.  

Juridinį asmenį likvidavus Juridinių 
asmenų registro tvarkytojo iniciatyva, šio 
pasibaigusio juridinio asmens dalyviai 
trejus metus bus solidariai atsakingi ir pri-
valės atlyginti žalą, kurią kreditoriai patirs 
dėl to, kad juridinis asmuo likviduotas Ju-
ridinių asmenų registro tvarkytojo inicia-
tyva dėl juridinio asmens dalyvių nesąži-
ningų veiksmų. 

Finansų ministerijos nuomone, asoci-
acijos keliamas klausimas, kad „prevenci-
nę funkciją galėtų atlikti valstybės institu-
cijų taikomos sankcijos, jeigu įmonės ne-
vykdo įstatyme numatytų reikalavimų bei 
po įspėjimo nepateikia įstatymų numatyta 
tvarka balansų Registrų centrui”, iš esmės 
bus išspręstas įsigaliojus minėtiems Civi-
linio kodekso pakeitimams. 

Finansų ministerija taip pat pažymi, 
kad įsigaliojus šiems pakeitimams, li-
kvidavimo procedūros bus pradedamos 
ne teismine tvarka, kai atsiras ir kitos be 
paminėtų Civilinio kodekso 2.70 straips-
nyje nurodytos aplinkybės: pavyzdžiui, 
nesuformuoti juridinio asmens valdymo 
organai ir dėl to jie negali priimti spren-
dimų ilgiau negu šešis mėnesius; juridinis 
asmuo per penkerius metus neatnaujino 
savo duomenų Juridinių asmenų registre 
ir yra pagrindas manyti, kad šis juridinis 
asmuo jokios veiklos nevykdo, ir kt.

Dėl įmonių akcinio kapitalo pakan-
kamumo užtikrinimo ir atsakomybės 
klausimo informuojama, kad galiojantis 
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 
istatymas reguliuoja akcinių bendrovių 
ir uždarųjų akcinių bendrovių kapitalo 
suformavimo ir jo išlaikymo klausimus, 
įtvirtindamas pareigą akcininkams sufor-
muoti tam tikro dydžio bendrovės įstatinį 
kapitalą, o nuosavą kapitalą išlaikyti ne 
mažesnį kaip įstatuose nurodyto įstatinio 
kapitalo dydžio. 

Šiuo metu Ūkio ministerija peržiūri 
Akcinių bendrovių įstatyme įtvirtinto rei-
kalavimo dėl nuosavo kapitalo ir įstatinio 
kapitalo santykio laikymosi užtikrinimo 
mechanizmą ir svarsto galimybę jį su-
griežtinti.

PVM atskaitos ribojimas griežtai 
apibrėžtas

Finansų ministerija dėl bankrutuo-
jančių įmonių pridėtinės vertės mokesčio  
atskaitos bei PVM mokėtojo statuso su-
stabdymo pažymi, kad pagrindinės nuos-
tatos dėl PVM mokėtojų teisės į PVM 
atskaitą yra nustatytos Tarybos direktyvo-
je 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mo-
kesčio bendros sistemos (toliau – PVM 
direktyva) ir atitinkamai nacionalinėje 
teisėje įgyvendintos Lietuvos Respubli-
kos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu.

Kartu pažymėtina, kad Europos Są-
jungos Teisingumo Teismas savo spren-
dimuose yra pasisakęs, kad teisė į PVM 
atskaitą yra vienas iš esminių PVM siste-
mos elementų ir PVM atskaitos ribojimas 
galimas tik aiškiai PVM direktyvoje nu-
rodytais atvejais. Nesant PVM direktyvos 
nuostatų, leidžiančių valstybei riboti teisę 
į PVM atskaitą, ši teisė turi būti įgyven-
dinta nedelsiant visiems pirkimams vyk-
dyti. 

Atsižvelgiant į tai, teisės į PVM ats-
kaitą ribojimas arba sustabdymas, Finan-
sų ministerijos nuomone, neatitiktų PVM 
direktyvos nuostatų.

Dėl išregistravimo iš PVM mokėtojų 
galimybės Finansų ministerija informuo-
ja, kad PVM įstatymo 75 straipsnyje yra 
nustatyta, kad mokesčių administrato-
riaus iniciatyva iš PVM mokėtojų yra 
išregistruojami asmenys, kurie, mokesčių 
administratoriaus duomenimis, nevykdo 
ekonominės veikos, neįsigyja prekių iš 
kitų valstybių narių, neįsigyja paslaugų 
iš užsienio apmokestinamųjų asmenų ar 
kitoje valstybėje narėje neteikia paslaugų, 
taip pat ir tais atvejais, kai asmuo likvi-
duojamas. 

Parengė Audronė Jankuvienė

Pagal LR piliečių nuosavybės teisių į 
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įsta-
tymą piliečiams grąžinamas išlikęs nekil-
nojamas turtas, o jei šios galimybės nėra, 
teisingai už jį atlyginama. Tačiau šiuo metu 
Lietuvoje yra apie 10 tūkstančių konfliktų 
tarp verslo subjektų, nuomojančių ar išsi-
pirkusių valstybinės žemės sklypus, ir pi-
liečių, pretenduojančių į nuosavybės teisių 
į žemės sklypus atkūrimą natūra. 

Ši problema svarstyta Kauno PPA 
rūmų taryboje, prezidiume, o apibendri-
nus inicijuotas rūmų asociacijos raštas 
Seimui, Vyriausybei, ministerijoms.

Rašte pabrėžiama, kad nepasitikėjimą 
valstybe kelia tai, kad žemės sklypai, jų su-
formavimo dokumentai, su kurių rengimu 
verslo subjektai, šiuo metu valdantys pasta-
tus sklypuose, dažnai neturi jokių sąsajų, pa-

Vyriausybės nevykdomi 
įsipareigojimai nukelti, 
konfliktų dėl verslo 
nuomojamos žemės nemažėja

stoviai revizuojami, nutraukiamos nuomos 
sutartys, kurios pasirašytos keliasdešimčiai 
ar devyniasdešimt devyniems metams, arba 
mažinami žemės sklypai dėl to, kad į juos 
pretenduoja buvę žemės savininkai. 

Be to, jei statinys yra rekonstruotinas 
ar stiprintinas, jam reikalingas statybos 
leidimas, tam reikalinga paruošti projektą, 
o vykstant ginčui ar įmonei neturint suda-
rytos žemės nuomos sutarties, ar teismui 
taikius laikinąsias apsaugos priemones 
dėl ginčo stabdoma tokia veikla, tačiau 
teisės aktai numato statinio savininko at-
sakomybę tretiesiems asmenims, pavyz-
džiui, statinio griuvimo atveju.

Kauno mieste ir Kauno rajone daugelį 
žemės sklypų iš valstybės yra išsinuomavę 
juridiniai asmenys, kurie šiose teritorijose 
plėtoja arba siekia plėtoti verslą, tačiau dėl 

neišspręstų nuosavybės teisių į žemės at-
kūrimų klausimų, skirtingų teisės aktų ir 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teis-
mo nutarimų interpretavimo, savininkų 
teisių atkūrimo procedūrų, teisminių ginčų 
yra stabdomas verslas, kyla konfliktai. 

Vyriausybė dar 2004–2008 m. pro-
gramoje numatė iki 2007 m. gruodžio 31 
dienos baigti grąžinti žemę ir kitą išliku-
sį nekilnojamąjį turtą, į kurį atkuriamos 
nuosavybės teisės. Dėl neaiškių priežas-
čių šis Vyriausybės įsipareigojimas nebu-
vo įvykdytas, jis vėl nukeltas į 2014–2016 
metų Vyriausybės programą. 

Nebaigus žemės reformos, konfliktas 
tarp verslo bendruomenės ir piliečių, tu-
rinčių teisę į išlikusį nekilnojamąjį turtą, 

tik aštrės, verslo bendruomenė ne tik ne-
galės vykdyti suplanuotų investicijų, kurti 
darbo vietų, generuoti daugiau mokesčių 
valstybei, bet ir patirs nuostolių dėl įšal-
dytų investicijų, negautų pajamų, teismi-
nių išlaidų, negalės tinkamai vykdyti įsi-
pareigojimų partneriams ir valstybei. To-
dėl atsižvelgdami į susidariusią situaciją, 
rūmai prašo inicijuoti teisės aktų pakeiti-
mus ir kuo skubiau baigti žemės reformą.

Šis kreipimasis buvo išsiųstas Ministrui 
Pirmininkui Algirdui Butkevičiui, Seimo 
Pirmininko pirmajam pavaduotojui Vydui 
Gedvilui, Žemės ūkio ministrei Virginijai 
Baltraitienei, Seimo Aplinkos apsaugos ko-
mitetui bei Seimo Ekonomikos komitetui. 

RŽ inf.

Kol nebaigta žemės reforma, verslo įmonės negali būti tikros, kad neatsiras jų nuomojamos žemės savininkas
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Tomas Krejaras, UAB „Achem-
pak“ direktorius

1. Nepaisant trumpalaikių svyravimų, 
metai buvo tikrai geri. 

2. Žymus dolerio brangimas euro at-
žvilgiu tam tikrus sandorius pavertė nuos-
tolingais, užkirsdamas kelią naujoms rin-
koms. Naftos kainos sumažėjimas padidi-
no klientų lūkesčius dėl prekių kainos ma-
žėjimo, manant, kad pingant naftai pigs ir 
plastiko gaminiai. Faktiškai pinganti nafta 
dar neturėjo tam įtakos, ir kliento nepasi-
tenkinimas auga. 

3. Įvertinant, kad Rusijos embargo įtaka 
dar neparodė savo pasekmių ilguoju perio-
du, tai galima laikyti vienu iš neprognozuo-
jamų nežinomųjų, kuris gali mažinti įmonės 
rezultatą. Prognozuojame, kad 2015 metai 
bus nežymiai prastesni už 2014-uosius.

Regina Budginaitė, UAB „Rest tu-
ras“ direktorė

1. Mūsų verslui buvo sėkminga tik 
pirmoji metų pusė, o paskui du dideli  
organizatorių bankrotai labai neigiamai 
paveikė visą turizmo verslą. Atsirado ne-
pasitikėjimas iš klientų dėl viso turizmo 
Lietuvoje, o tai įtakojo pardavimų prara-
dimą metų antroje pusėje.

2. Didžiausios kliūtys – priimti nepa-
lankūs įstatymai. Tai reikalavimas apsi-
drausti 50 000 litų draudimo suma vietinio 
turizmo organizatoriui (draudikai užsiprašė 
2000 litų) rengiant keliones Lietuvoje. Tai 
nelogiška, nes už tokias sumas mūsų šaly-
je kelionių nebūna ir iš šios srities veiklos 
mes per metus tiek neuždirbame. Didžiųjų 
organizatorių „prastumtas“ ir pakoreguotas 
Turizmo įstatymas turi dar ir kitą neigiamą 
aspektą – „atrišo“ rankas didiesiems orga-
nizatoriams reikalauti iš agentūrų depozitų 
(apie 10 000 litų). Tai  reiškia, kad įšaldo-
mos lėšos ir praktiškai agentūroms nebelie-
ka apyvartinių lėšų, o didieji organizatoriai 
jomis pasipildo savo biudžetą.

3. Sunku pasakyti, ko tikėtis 2015 m. 
Jeigu bus taip, kaip yra dabar  priėmus 
naujus įstatymus,  tada bus labai blogi 
metai. Situacija gerėtų, jeigu įstatymas 
būtų koreguojamas. Arba teks verslą kelti 
į kitas šalis, kur įstatymai ir darbo salygos 
palankesni turizmo verslui.

Įmonių vadovai apie 2014 metus: kliūtys, iššūkiai ir sėkmė

Gediminas Olsevičius, UAB „Wila-
ra“ direktorius

1. 2014-ieji buvo puikūs metai. Apy-
varta augo apie 30 proc., eksportas – maž-
daug 100 proc. Šventėme 20 metų verslo 
jubiliejų. Parduotuvę perkėlėm į naujas, 
erdvesnes patalpas. Sėkmingai pakeitėm 
organizacijos struktūrą. Kolektyvas bren-
do ir pasipildė jaunimo.

2. Verslui trukdė patalpų stygius, se-
zoniškumas, kvalifikuotos darbo jėgos 
stoka.

3. Mūsų lūkesčiai 2015 m. – augti, to-
bulėti, stiprėti.

Vidmantas Milius, UAB „Scandi-
navian Accounting and Consulting“ 
partneris

1. Mums metai buvo sėkmingi. Augo 
kolektyvas, pastebėjome, kad ateinantys 
dirbti nauji, mokslus ką tik baigę studen-
tai universitetuose yra geriau parengiami 
praktiniams darbams. Žinių prasme per 
paskutinius 10 metų Lietuvos jaunuome-
nė yra reikšmingai paūgėjusi. Anglų kal-
bos žinios kur kas geresnės palyginti su 
situacija prieš 5 metus. Stebima tendenci-
ja – progresuoja jaunų žmonių rusų kal-
bos žinių trūkumas. Apskritai esame pa-
tenkinti darbuotojų rinkos tendencijomis.

Svarbus veiksnys – euro įvedimas. 
Su tuo susiję iššūkiai pakeisti apskaitos 
ir ataskaitų automatizuotas sistemas įmo-
nėje įgyvendinti sėkmingai, projektus pa-
vyko suvaldyti. Mūsų klientai – Lietuvos, 
Švedijos, Norvegijos, Danijos JAV, Izrae-
lio ir kitų šalių įmonės mus vertina. Užsie-
nio verslininkai mus palaiko Rusijos iššū-
kių kontekste, mato perspektyvą toliau 
plėtoti verslą Lietuvoje. Visi didžiuojasi 
mūsų žmonių – lietuvių gebėjimu sunku-
muose susivienyti, kantriai dirbti ir savo 
pastangomis ieškoti išeičių ir sprendimų 
kuriant savo, vaikų ir visos šalies ateitį. 

2. Lietuviška patarlė sako: „Kai nori 
mušti, lazdą rasi“. Valstybėje matau dau-
giau teigiamų poslinkių. Koncentruojuosi 
į teigiamus reiškinius, gal todėl galimos 
buvusios kliūtys nėra likusios atmintyje. 
Gerų žodžių turiu pasakyti kompetentin-
giems Kauno prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmų darbuotojams. 

3.  Man sekasi ir versle, ir asmeninia-

me gyvenime. Labai svarbu sau pasakyti, 
kad būtent dabar yra geriausias laikas. 
Dabar, o ne rytoj ir ne poryt. 2014 metai 
suteikė daug prasmingų akimirkų, patir-
ties, sutikau naujų idomių žmonių, galė-
jau diskutuoti, tobulėti, mokytis, pažinti. 
Tikuosi, sėkmė neapleis ir 2015-aisiais.

Genadijus Laškovas, UAB „Verslo 
aljansas“ generalinis direktorius

1. 2014-ieji mūsų įmonei buvo sė-
kmingi, pirmiausia dėl to, kad pasiekėme 
ambicingą tikslą keliant veiklos efekty-
vumą – bendrovės pajamos per metus 
ūgtelėjo 50 proc., tuo tarpu darbuotojų 
skaičius padidėjo tik 20 proc. Taip pat ak-
tyviai vykdėme teikiamų paslaugų plėtrą, 
įkūrėme padalinį Šiauliuose.

2. Manau, kad pagrindinė kliūtis ge-
rai žinoma visiems verslininkams – mo-
tyvuotų darbui ir tobulėjimui darbuotojų 
stoka. 

3. Šiems metams planuojame opti-
mistinį scenarijų, keliame ambicingus 
tikslus, ir nėra abejonių, kad darnus ben-
drovės kolektyvas juos įgyvendins.

Rytis Petraitis, UAB „Continental 
Transport“ direktorius

1. 2014-ieji mūsų įmonei buvo labai 
sunkūs dėl politinės sitaucijos ir Lietuvos 
vežėjams įvestų sankcijų pasienyje. Ta-
čiau pakako jėgų ir užsispyrimo vykdyti 

2013 m. pradėtą transporto bazės ir kro-
vinių perkrovos terminalo statybą pagal 
planą.  

2. Pajamos išlieka stabilios, veikla 
vykdoma stabiliai, tačiau esame labai 
nusivylę krovininio transporto civiliniu 
draudimu, kurio kainos auga kaip ant mie-
lių.  Už civilinės atsakomybės draudimus  
mokame turbūt brangiausiai pasaulyje… 
O taip yra todėl, kad mūsų politikai drau-
dimo įstatymą leido sukurti patiems drau-
dikams, todėl šiandien ir turime tokį re-
zultatą. Mūsų verslui, be šios problemos, 
labai trukdo žlugdanti valstybės politika ir 
neliberalios darbuotojų priėmimo ir atlei-
dimo sąlygos. Dėl Europos ekonomikos 
sulėtėjimo didelių praradimų nepajutome, 
darbas vyksta įprastai.

3. 2015 m. lūkesčiai labiausiai pri-
klauso nuo politinių santykių su Rusija, 
Lietuvos ir Europos ekonomikos stabilu-
mo ir Darbo kodekso pakeitimų.

Gerdas Ptašnikas, MB „Ledinu-
kas“ vadovas

1. 2014-ieji buvo sunkūs, bet pabai-
ga davė vaisių. Gavome didelį užsakymą 
visiems metams. Pernai dalyvavome dau-
giau nei 30-yje mugių ir parodų. Pradė-
jome gaminti keletą naujų produktų, ku-
rie stipriai pagyvino mūsų prekybą – tai 
saldainiai su liofolizuotomis uogomis, 
vaisiais.

2. Didelių trikdžių verslui nebuvo. 
Pagrindine kliūtimi įvardinčiau prekybos 
partnerių neryžtingumą. Priimti prekę į 
lentyną ir pažiūrėti, kaip ji perkama, dau-
gumai, pasirodo, labai sudėtingas kelias. 

3. Šiemet tikimės padidinti klientų 
skaičių ir gamybos apimtis. Stengsimės 
rinkai pateikti naujų produktų – saldainių 
su žolelėmis, skanėstų žmonėms, sergan-
tiems cukriniu diabetu.

Parengė Audronė Jankuvienė

Baigiantis 2014-iesiems, rūmų narių – įmonių vadovų paprašėme atsakyti į kelis 
klausimus – kaip vertinate praėjusius metus, kokios pagrindinės kliūtys pernai truk-
dė verslui ir kokie lūkesčiai siejami su 2015 m.?

Jūsų dėmesiui pateikiame kai kuriuos atsakymus.

Kviečiame į renginius, 
parodas ir verslo misijas

Sausio 28 d. rengiamas nemokamas seminaras „Viešųjų pirkimų organizavimas“. Jis 
vyks K. Donelaičio g. 8, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose.

Sausio 29 d. vyks seminaras „GS1 tarptautiniai standartai prekių ženklinimui ir duo-
menų kokybei: naujovės ir galimybės“, K. Donelaičio g. 8, Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmuose.

Vasario 24-25 d. vyks tarptautinis verslo kontaktų renginys „CONTACT: Business 
meetings“ parodų“Z“ ir „inTEC“ metu Leipcige,Vokietijoje.

Vasario 22-25 d. organizuojama nemokama Lietuvos maisto produktų ir vynų impor-
tuotojų verslo misija į Siciliją, Italiją.

Balandžio 13-15 d. Karlsruhe mieste vyks didžiausia pasaulyje tarptautinė naudotos 
technikos ir įrengimų paroda USETEC 2015.

Smulkesnė informacija – rūmuose, svetainėje chamber.lt., paramaverslui.eu
RŽ inf.
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Mecenatas RĖMĖJAI

Metinio verslininkų pagerbimo vakaro rėmėjai

Audronė Jankuvienė

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su Kauno krašto pramonininkų ir 
darbdavių asociacija jau ketvirtą kartą rengia verslo ir politikos debatus. 

Šiemet 2015 m. kovo 1 d. įvyksiančiuose savivaldybių rinkimuose pirmą kartą me-
rus rinksime tiesiogiai. Lietuva bus vienuoliktoji Europos valstybė, kurioje diegiamas 
iš esmės amerikietiškasis rinkimų modelis.

Tiesioginiai merų rinkimai bus lyderių, asmenybių kova. Todėl šįkart į debatus bus 
kviečiami visi įregistruoti kandidatai  į Kauno merus. 

Debatai vyks vasario 10 d., antradienį, 15 val. Savivaldybės didžiojoje salėje. 
Debatus, kaip ir anksčiau, moderuos žinomas politologas, prof. Algis Krupavičius. 
Pirmieji verslo ir politikos debatai buvo surengti 2011 m. prieš savivaldos rinkimus, 

antrieji – prieš 2012 m. Seimo rinkimus, o 2013 m. diskutuota apie Savivaldybės tary-

Vasario 10-ąją – verslininkų 
debatai su kandidatais į 
Kauno merus

Pirmieji debatai „Keturi žingsniai Kauno pažangai“ buvo surengti 2011 m.

bos kadencijos pusiaukelę – kas nuveikta, ar darbai nesiskiria nuo programinių nuosta-
tų.  Iki šiol rūmų ir pramonininkų rengtuose viešuose debatuose dalyvavo praktiškai visi 
politinės kampanijos dalyviai, išskyrus vienos kitos partijos atstovus.

Verslo atstovai sudarys auditorijos branduolį. Kviečiame rūmų narius aktyviai daly-
vauti debatuose, teikti klausimus kandidatams, vertinti jų atsakymus ir t.t. 

Rūmų narius prašome registruotis iki vasario 3 d. el. paštu irma.taparauskiene@
chamber.lt

Dvidešimt penkerius metus sėkmin-
gai veikianti UAB „Liuks“, valdanti 
„BEST WESTERN“ ir „Best Baltic“ vieš-
bučius visoje Lietuvoje,  2014 m. pabai-
goje atidarė keturių žvaigždučių viešbutį-
restoraną „Best Baltic Panemunės Pilis“. 
Jau pavadinimas byloja, kad jis įkurtas  
Lietuvos architektūros paminklo statusą 
turinčioje unikalioje Panemunės pilyje.

Laikantis paveldinių rekomendacijų, 
išsaugant paminklo vertingąsias savybes, 
įrengti viešbučio kambariai (su galimybe 
priimti iki 40 svečių), restoranas, talpinan-
tis iki 50 lankytojų, ir konferencijų salė (iki 
100 žmonių). Per visus pilies langus atsi-
veria istorinių tvenkinių ir parko vaizdai.

Visi viešbučio kambariai apstatyti 
kruopščiai atrinktais ir įsigytais XVIII-
XIX amžiaus antikvariniais baldais: lo-
vomis, spintomis, spintelėmis, sofomis, 
krėslais, staleliais, žvakidėmis, gobele-
nais ant sienų, kilimais. 

Kambariuose – pagal individualų 
užsakymą Vokietijoje išausta patalynė 
su karališkomis lelijomis, langus den-
giančios užuolaidos, erdves skaidančios 
draperijos, kai kur – prie lovų baldakimai 
įneša užbaigtumo bei praėjusios epochos 
dvasios. Visi kambariai – unikalūs ir pa-
vadinti istorinių asmenybių vardais (ven-
grų didiko Jonušo Eperješo, LDK rūmų 
maršalkos Mykolo Gelgaudo, LDK vėlia-
vininko Antano Gelgaudo ir t.t.),  juose – 
ne tik istorinė atmosfera, bet ir jaukumas, 
prabanga ir funkcionalumas. Vengrų didi-
ko Jonušo Eperješo dviejų kambarių apar-
tamentuose – išlikęs židinys, „Bretanės“ 
stiliaus baldai.

Bendros erdvės – pilies holas, korido-
riai papuoštos išskirtiniais baldais net iš 

Bendrovė „Liuks“ atidarė 
unikalų viešbutį-restoraną 
Panemunės pilyje

XVII amžiaus, jose – originalūs žaidimų 
ir lošimų staleliai.

XIX a. desertų bufetas, indauja ir 
prabangiai užtiesti stalai su keturšakėmis 
žvakidėmis sukuria išskirtinę pilies atmos-
ferą. Svečiams siūloma vaišintis patieka-
lais, pagamintais pagal išlikusius LDK 
rūmų receptus. Pilies pietiniame bokšte 
įrengtos apvalios salės, talpinančios iki 16 
žmonių – ideali vieta žvėrienos patiekalų 
degustacijai ar verslo pasitarimui.

Erdvi konferencijų ir puotų bei po-
būvių salė įrengta pilies II-jame aukšte, 
buvusioje šeimininkų svetainėje. Salė yra 
aprūpinta modernia konferencine įranga ir 
reikalingais baldais, leidžiančiais paruošti 
salę pagal įvairius užsakovų pageidavimus. 
Įspūdingo dydžio iškilmingas apvalus pa-
sitarimų stalas  ar karališkas ovalus puotos 
stalas – pageidaujantiems išskirtinumo.

Bendrovės investicija vien į kambarių 
ir restorano įrengimą siekia 1 mln. Lt.

Apie pilį
Panemunės pilis – viena įspūdin-

giausių Lietuvoje rezidencinė renesanso 
stiliaus pilis, stovinti ant Nemuno kranto. 
Manoma, kad  pilies teritorijoje galėjo 
būti didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vyte-
nio dvaras, čia šis garsus Lietuvos valdo-
vas ir palaidotas. Pasak legendos, Vytenis 
žuvo 1315 m. puldamas Christmemelio 
kryžiuočių pilį, buvusią dabartinės Skirs-
nemunės apylinkėse. Panemunės pilies 
parke supiltas dvi kalveles Romantizmo 
epochoje imta vadinti kunigaikščio Vyte-
nio ir jo žmonos kapais.

XVI a. šioje vietoje buvo bajoro že-
maičių pakamario Stanislovo Stankevi-
čiaus–Bielevičiaus Panemunės dvaras, 

kurį 1597 m. nusipirko vengrų kilmės 
didikas Jonušas Eperješas. Manoma, kad 
pilis pradėta statyti 1604 m. pagal olandų 
kilmės architekto Petro Nonharto – vieno 
iš garsiausių tuo metu Lietuvoje dirbusių 
architektų – brėžinius. 

XVIII a. pilis atiteko LDK vėliavnešiui 
Antanui Gelgaudui. Jis tapo vienu iš 1831 
m. sukilimo vadų ir pralaimėjus sukilimą 

žuvo. Pilis nyko.1925 m. dvarą nusavino 
Lietuvos valstybė. Nuo to laiko ji buvo 
įvairių kultūros ir švietimo įstaigų žinioje. 

Architektūros požiūriu šiandien tai 
yra autentiškiausia XVII–XVIII a. Lietu-
vos rezidencinė pilis.

1961 m. Panemunės pilis įtraukta į 
Lietuvos architektūros paminklų sąrašą.

Parengė A. J.
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Audronė Jankuvienė

Europinė vėžė pasieks Kauną. O kas 
toliau? Kokie strateginiai miesto ir regi-
ono poreikiai siejami su „Rail Baltica“ 
atėjimu?

Šie klausimai buvo aptariami pasku-
tiniame 2014 m. Verslo tarybos posėdyje, 
kuriame dalyvavo LR susisiekimo minis-
tro patarėjas Gediminas Petrauskas. Kaip 
savo penkis pirštus Kauną ir regioną ži-
nantis ekspertas, G. Petrauskas pateikė 

Verslo taryboje – apie europinę 
vėžę ir antis Nemune

reikšmingos informacijos apie europinės 
vėžės perspektyvas, intermodalinio ter-
minalo sąsajas su „Rail Baltica“, Nemuno 
kaip visų transporto rūšių jungties proble-
mą, brėžė naujus aplinkkelius ir kėlė vers-
lui drąsias idėjas.

„Koridorius „Šiaurės jūra – Balti-
ja“ – tai 2,5 tūkstančio kilometrų trasa. 
Joje – 35 regionai, 16 oro uostų, 12 jūrų 
uostų, 21 upių uostas, geležinkeliai, inter-
modaliniai terminalai. Esame ten, kas rūpi 
visiems. Kaunas turi išskirtinę galimybę 
susieti dviejų standartų – rusiškojo ir eu-
ropinio – geležinkelio vėžes“, – kalbėjo 
G. Petrauskas. Jis siūlo šias vėžes atvesti 
iki Palemono ir Petrašiūnų, kur plyti 1234 
hektarų pramoninė zona. Tai pareikalautų 
vieno-dviejų milijonų litų, o nauda būtų 
šimteriopa. 

Gal tai įmanoma tiesiant planuojamą 
europinės vėžės atšaką į Vilnių? – svarstė 
Verslo tarybos nariai.

Buvo iškelta idėja perimti miesto ži-
nion apie 70 ha nenaudojamos žemės, 
sutvarkyti dokumentus ir ieškoti investuo-
tojų. „Pavyzdžiui, Kazachstanas greičiau 
investuos į plyną lauką nei į apgriuvusią 
buvusią gamyklą“, – aiškino G. Petrauskas. 

Kaip vieną iš variantų infrastruktūros 
projektams finansuoti buvo siūloma pa-
naudoti ne tik viešus, bet ir privačius pini-
gus, pavyzdžiui, pensijų fondus. Lenkijoje 
gyventojai labai noriai perka kelių tiesimo 
lakštus. Lietuvoje tokia praktika netaikoma.

Posėdyje taip pat buvo diskutuoja-

ma dėl Marvelės uosto statybos (kas ten 
atplauks, jei patį Nemuną reikia atstaty-
ti – gal antys?), apie pietrytinį Kauno ap-
važiavimą (juokinga, kai uždraudžiamas 
sunkiasvoris transportas, o paskui argu-
mentuojama, kad transporto srautų nėra, 
todėl tai esą miesto gatvė) ir kt.

Miesto meras Andrius Kupčinskas 
teigė, kad sprendžiant strateginius klausi-

G. Petrauskas pateikė reikšmingos informacijos apie europinės 
vėžės perspektyvas ir sąsajas su kitais strateginiais Kauno ir 
regiono projektais

Verslo tarybos nariai

mus itin trukdo žinybiškumas ir tarpins-
titucinio bendradarbiavimo stoka. „Mes 
apie svarbius projektus neretai sužinome 
tik rengiant detaliuosius planus ir išduo-
dant statybos leidimus“, – pabrėžė meras.

Verslo taryboje nutarta inicijuoti tar-
pinstitucinę darbo grupę, o svarstytus 
klausimus giliau išnagrinėti ekspertų, va-
dovaujamų Lino Skardžiuko, grupėje.

Nors gyvename jau prasidėjusių metų 
planais ir rūpesčiais, Prienų ir Birštono lai-
kraštis „Gyvenimas“ turi ilgametę gražią 
tradiciją sausį prisiminti reikšmingiausius 
praėjusių metų darbus bei pagerbti pras-
mingų darbų nuveikusius žmones. Žmones, 
kurie gyvenimą supranta ir kaip pareigą da-
lintis meile bei gerumu su šalia esančiais.

Tad sausio 16-ąją susirinkę Birštono 

Dalinosi sėkmėmis, širdies 
šiluma ir tikėjimu ateitimi

kultūros cntre jau aštuonioliktą kartą buvo 
pasveikinti Prienų rajono ir Birštono krašto 
laikraščio „Gyvenimas“ skaitytojų išrinkti 
Metų žmonės ir kitų nominacijų laureatai: 
jaunieji talentai, sportiškiausios šeimos, 
kultūros šviesuoliai, Prienų ir Birštono 
kraštą garsinančių įmonių vadovai, savano-
rystės ir bendruomeniškumo puoselėtojai.

Šventėje pasidžiaugta ir Prienų kraš-

te tvirtėjančiomis verslo bendruomenės 
tradicijomis. Padėkos dienoje dalyva-
vę  Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis ir 
generalinis direktorius Vytautas Šileikis 
pasveikino svarių rezultatų pasiekusias 
mūsų krašto įmones ir verslo srityje nusi-
pelniusius žmones. 

Kauno PPA rūmų tarybos sprendimu 
bronzos (III laipsnio) „Darbo žvaigždės“ 
apdovanojimas buvo įteiktas UAB „Doleta“ 
steigėjui ir akcininkui Vytautui Silevičiui. 

B. Žemaičio teigimu, „Darbo žvaigž-
dė“ – tai pats aukščiausias rūmų apdova-
nojimas, įsteigtas dar 1938 m., prilygstan-
tis valstybiniam apdovanojimui ir teikia-

mas labiausiai verslo srityje pasižymėju-
siems ir Lietuvos ūkio gerovei nusipelniu-
siems rūmų bendruomenės nariams.

Tardamas padėkos žodį Vytautas Si-
levičius sakė, kad šio apdovanojimo nu-
sipelnė visas „Doletos“ kolektyvas. Pasak 
V. Silevičiaus, „... jei dirbi iš širdies ir su 
aistra – sėkmė visada ateis“.

UAB „Wilara“ direktorius Gedimi-
nas Olsevičius, priimdamas jų bendrovei 
skirtą apdovanojimą  už verslo ir eksporto 
plėtrą, pasidžiaugė tuo, kad Mažasis eks-
porto prizas nepasiklydo Kauno apskrity-
je, o atkeliavo į Prienus.

„Gyvenimo“ leidinio inf.

Kauno PPAR prezidentas Benjaminas Žemaitis, UAB „Doleta“ vadovas Vytautas Silevičius, „Gyvenimo“ laikraščio redaktorė Ramutė Šimukauskaitė, UAB „Wilara“ steigėjas ir direktorius Gedi-
minas Olsevičius, Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, Prienų rajono savivaldybės meras Vytas Bujanauskas, Kauno PPAR Prienų atstovybės vadovė, UAB „Ekofrisa“ direktorė Lina 
Padvaiskienė ir rūmų generalinis direktorius Vytautas Šileikis. Kazio Lazausko nuotraukos

Pasak V. Silevičiaus, jei dirbi iš širdies ir su aistra – sėkmė 
visada ateis
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Sausio mėnesį UAB „Kauno Nauja-
miesčio darbo rinkos mokymo centras“ 
mini 70 metų jubiliejų.

Centras vykdo suaugusiųjų profesinį 
mokymą, kvalifikacijos tobulinimą, pa-
pildomą formalų ir neformalų mokymą 
kelių transporto, kelių statybos, remonto 
ir priežiūros, paslaugų bei kitų gamybos 
sričių darbuotojams. 

Mokymo centras įkurtas 1945 m. sau-
sio 8 d. LTSR Vyriausybės nutarimu kaip 
„Šoferių mokykla“ ir iki 1992 m. rengė 
bei tobulino tik Susisiekimo ministerijos 
transporto ir kelių organizacijų specialis-
tų kvalifikaciją. Juridinių asmenų rejestre 
pirmą kartą mokymo centras buvo įregis-
truotas 1990 m. gruodžio 20 d. 

Mokymo programos apima verslo ir 
administravimo, inžinerijos ir inžinerinių 
profesijų, gamybos ir perdirbimo, paslau-
gų asmenims, transporto paslaugų sritis. 
Šalies ekonomikos ir darbo rinkos raida, 
darbdavių poreikiai verčia prisitaikyti ir 
adaptuotis siūlant mokymo paslaugas, 
keičiant mokymo programų turinį ir ap-
imtis, įgyjamas kompetencijas ir kvalifi-
kacijas. 

2007 m. centre mokėsi 917, o pernai – 
2413 mokinių.

Sveikinimai gražias sukaktis 
minintiems kolegoms

Mokymo centro misija – sudary-
ti visas galimybes, tinkamas teorinio ir 
praktinio mokymo sąlygas suaugusiems 
asmenims įgyti profesinę kvalifikaciją ir 
kompetenciją, atitinkančią profesijų stan-
dartus, skatinti profesijos mokytojų, darb-
davių ir besimokančiųjų bendradarbiavi-
mą ir bendravimą, abipusį pasitikėjimą ir 
pagarbą, mokinių mokymą ir mokymąsi.

Mokymo centro vertybės – profesijos 
mokytojų, vairuotojų mokytojų ir vairavi-
mo instruktorių, darbuotojų darbo ir vei-
klos profesionalumas ir kvalifikacija, to-
lerancija, iniciatyvumas, paslaugų koky-
bė, pagarba ir pasitikėjimas, patikimumas 
ir atskaitomybė, partnerystė, orientacija į 
mokymo paslaugų sklaidą.

Prioritetinės strateginės kryptys – 
transporto priemonių vairuotojų pirminis 
ir profesinis mokymas, intensyvi moky-
mo paslaugų vadyba, vadybinis darbas su 
darbdaviais (ypač transporto sektoriaus), 
materialinės, techninės, vaizdinės skai-
tmeninės teorinių žinių mokymo bei prak-
tinių įgūdžių ir gebėjimų mokymo bazės 
modernizavimas, atnaujinimas.

Planuojama kryptingai kurti centro 
įvaizdį, toliau vystyti vadybinį darbą su 
darbo biržomis, plėsti socialinių partne-
rių – darbdavių tinklą, siekiant pritraukti 
įmones, kuriose gali būti atliekama moks-
leivių gamybinė praktika (ypač transporto 
sektoriaus), kurios maksimaliai atitiktų 
mokymo programos reikalavimus, būtų 
skiriamas pakankamas vadovavimas, dė-

mesys, pagarba ir pasitikėjimas praktiką 
atliekantiems mokiniams. 

UAB „Baltic Transline“ – tai tarp-
tautinių krovinių gabenimo ir ekspedija-
vimo kompanija, teikianti kompleksines 
logistikos paslaugas. Įmonė įkurta 2000 
m., taigi sausį švenčia 15 metų sukaktį.

Įmonės krovinių pervežimo tinklas yra 
išplėtotas visoje Vakarų Europoje, Balti-
jos šalyse, Skandinavijos bei NVS šalyse. 
Įmonės klientai yra tiek rinkos lyderiai, 
tiek savo veiklą pradedančios kompanijos.

UAB „Baltic Transline“ rinkai gali 
pasiūlyti globalią paslaugų, tiekimo gran-
dinę, kuri apima visą procesų eilę: krovi-
nių surinkimas, transportavimas tarp ter-
minalų, pristatymas gavėjui.

Pagrindiniai įmonės darbo principai ir 
vertybės yra partneriškumu grįstas bendra-
vimas su klientu, profesionalumas, griežta 
kokybės kontrolė, komandinis darbas bei 
nuolatinis tobulėjimas, o įmonės patikimu-
mą įrodo ilgalaikė ir sėkminga partnerystė.

„EFCOM“ – tai integruotos komu-
nikacijos agentūra , teikianti ryšių su vi-
suomene ir rinkodaros paslaugas verslo 
įmonėms, politinėms ir visuomeninėms 
organizacijoms bei fiziniams asmenims. 
Šiai integruotos komunikacijos agentūrai 
sukako 10 metų.

„EFCOM“ žmonės – gerai žinomi ko-
munikacijos versle  nuo 1999 m. Koman-
da nuolat seka intensyviai besikeičiančią 
komunikacijos rinką, o žingeidumas, nau-
jovių sekimas, išradingumas, netradicinis 
požiūris, kaskart vis naujų komunikacijos 
priemonių taikymas klientų tikslams pa-
siekti  yra pagrindinis agentūros bruožas. 

Tarp bendrovės klientų yra ne vienas 
gerai žinomas prekės ženklas, pvz., „Ikea 
„ar „Krispo“. EFCOM taip pat  sukūrė ko-
munikacijos planą sporto renginiui „Kau-
no maratonas“, kuris pranoko organizato-
rių lūkesčius. 

VšĮ „Psichologinio konsultavimo 
grupė“ vykdo veiklą trijose srityse: tai 
paslaugos verslui, paslaugos ugdymui 
bei projektų rengimas, administravimas 
ir vykdymas. Ji yra vienintelė Lietuvoje, 
turinti virtualią psichologinio asmenybės 
vertinimo sistemą  patranka.lt.

Stipriausios „Psichologinio konsul-
tavimo grupės“ kompetencijos – psicho-
logijos žinios bei įgūdžiai. Sausį įmonei 
sukanka  10 metų.

Įmonės darbuotojai veda mokymus, 
atlieka atrankas, tyrimus, rengia projek-
tus, klientams sudaro jų situacijai labiau-
siai tinkančių paslaugų paketą. Tuomet 
paprastai apjungiami kelių sričių speci-
alistai – nes „pažanga slypi gebėjime iš-
naudoti atskirų disciplinų kompetencijas 
tikslui pasiekti“, o komanda, pasak PKG, 
yra kiekvienos organizacijos pagrindas. 
Todėl komandos formavimo renginiams 
yra skiriamas ypatingas dėmesys.

RŽ inf.

Dėl žemiau kelio amputuotos kojos 
į „Palangos lino“ reabilitacijos centrą at-
vežtas ir keletą savaičių su ramentais ne-
siskyręs 40-metis S. Šapošnikas vaikšto 
beveik neraišuodamas. Už tai jis turėtų 
būti dėkingas Kauno PPA rūmų narei, 
ortopedijos priemonių gamybos įmonei 
„Pirmas žingsnis“.

„Pirmas žingsnis“ pateisino 
savo vardą

„Žinodami, jog į Ukrainą grįžęs 
S. Šapošnikas vargu ar turės galimybę 
įsigyti kitą nuolatinį protezą, jį gamino-
me iš kokybiškų medžiagų“, – pasakojo 
ukrainiečiui protezą dovanojusios įmonės 
„Pirmas žingsnis“ vadovas Algimantas 
Astrauskas.

Tokiu kilniu poelgiu, leidžiančiu 
ukrainiečiui žengti pirmą žingsnį, bendro-
vė tikrai pateisino savo vardą.

Pirmą sausio savaitę iš Vokietijos 
buvo atsiųsta kariui užsakyta apie tūks-
tantį eurų kainuojanti moderni blauzdos 
protezo dinaminė pėda. Iš anglies pluošto 
pagamintas jos karkasas spyruokliuoja, 

gali krypti į šonus, o einant mažina krūvį, 
tenkantį amputuotai galūnei.

Gavęs gerokai lengvesnį naują pėdos 
pakaitalą, prie paprastesnio protezo prati-
nęsis S.Šapošnikas pasijuto beveik kaip 
sveikas žmogus. Prieš tai jis menkai nu-
tuokė apie šiuolaikinių protezų teikiamas 
galimybes ir manė, kad prie kojos pritai-
sius protezą bus tik lengviau vaikščioti su 
ramentais.

Dabar su tokia dinamine pėda jam ra-
mentų net neprireiks. Jis galės bėgioti ir 
net važinėti dviračiu.

Dalies kojos ukrainietis neteko praė-
jusios vasaros pabaigoje mūšiuose Ukrai-
nos rytuose, prie Ilovaisko.

2014 m. spalį europarlamentaro Petro 
Auštrevičiaus iniciatyva Vilniuje buvo su-
rengti du lietuvių dailininkų nutapytų pa-
veikslų aukcionai. Jų metu buvo surink-
ta apie 30 tūkst. eurų, kuriuos nuspręsta 
skirti Ukrainos kariams kojų protezams 
gaminti ir pritaikyti. Šiuos protezus ga-
minsiančios bendrovės „Pirmas žingsnis“ 
direktorius A. Astrauskas šį mėnesį kartu 
su Sveikatos apsaugos ministerijos atsto-
vais vyks į Ukrainą apžiūrėti sužeistųjų.

„Stengsimės, kad už suaukotą pini-
gų sumą kojų protezus gautų ir galėtų vėl 
vaikščioti kuo daugiau kare sužalotų Ukrai-
nos karių“, – teigė  bendrovės vadovas.

RŽ inf.

Ukrainietis S. Sapošnikas

Bendrovės vadovas A. Astrauskas

Kinijos rinka iš arčiau  
S. Burakienės individuali įmonė „Svaja“ kartu su dvylika įmonių bei individualia 

veikla užsiimančių asmenų iš visos Lietuvos pasinaudojo VšĮ „Versli Lietuva“ kvietimu 
įgyvendinti įmonių grupinių eksporto iniciatyvų projektą ir pateikė paraišką dalyvauti 
tarptautinėje dovanų parodoje Šanchajuje, Kinijoje. Paraiška buvo įvertinta teigiamai.

Šanchajuje vykstančioje parodoje dalyvauja daugiau kaip 3500 dalyvių iš 145 šalių.
Dalyviai turės galimybę pristatyti savo produkciją, susipažinti su įmonėmis, vei-

kiančiomis visame pasaulyje – Azijoje, Europoje, Afrikoje, Amerikoje, rasti smulkiam 
verslui naudingų kontaktų Kinijos rinkoje. Parodoje bus pristatomas įmonių grupių 
eksporto potencialas bei plečiami verslo ryšiai. Ši finansinė parama padeda įmonėms 
išplėsti produkcijos bei paslaugų eksporto mastą.

Įmonių ir individualia veikla užsiimančių asmenų bendradarbiavimas, būrimasis į 
klasterius leidžia plėsti eksporto iniciatyvas, prisistatymas bendrame stende verslininkams 
kainuoja mažiau, geriau reprezentuoja Lietuvą, verslo potencialą, stiprina šalies įvaizdį.

Įmonių grupinių eksporto iniciatyvų skatinimas yra viena iš „Versli Lietuva“ Euro-
pos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamo projekto „Galimybės verslui kurtis 
ir plėstis“ veiklų.

RŽ inf.
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„Suvokdami socialinę atsakomybę, 
duodame daugiau nei reikalauja įstaty-
mai.“

Eduardas Jasas, UAB „SDG“ genera-
linis direktorius

„Mes su žmona praleidome daug lai-
ko ieškodami, ką naujo galėtume duoti 
Lietuvai.“

Thomas Andrew Foley, UAB „Balti-
jos kvapai“ direktorius

„Klubai – tai puiki galimybė pasi-
semti patirties ir pasidalinti profesinėmis 
įžvalgomis apie mūsų laukiančius iššū-
kius.“

Vidmantas Milius, UAB „Scandina-
vian Accounting and Consulting“ Verslo 
apskaitos departamento vadovas

„Jei kas ateina į rūmus tik norėdamas 
padidinti pardavimus, tai silpnas moty-
vas. Jei nori augti kaip verslininkas, kaip 
vadovas, kaip asmenybė, turi būti ben-
druomenėje.“

Vaidas Bernotas, UAB „Transer“ va-
dovas

„Mūsų narystės motyvas – per ben-
dravimą įvertinti ir pasitikrinti, ar dirbame  
teisinga linkme.“

Gediminas Kleiva, UAB „Grand ERP“ 
vadovas

„Informacijos yra daug ir ji brangi. 
Rūmai jos suteikia sistemiškai ir protinga 
kaina.“

Jūratė Banienė, UAB „Elodėja“ di-
rektoriaus pavaduotoja

„Klubas tikru klubu virsta tuomet, kai 
žmonės artimiau susipažįsta ir įgyja pasi-
tikėjimo vienas kitu.“

Fausta Puzanovienė, Verslo moterų 
tinklo Kauno vadovė

„Viena iš Kauno finansininkų klubo 
užduočių – žaibiškai reaguoti į vykstančius 
procesus finansų srityje ir apie tai infor-
muoti verslo visuomenę“.

Vaida Butkuvienė, Kauno finansininkų 
klubo pirmininkė

„Dalijimasis patirtimi brandina ir au-
gina patį žmogų.“

Aušra Kerzienė, Personalo vadovų 
klubo pirmininkė

„Rūmai – gera vieta generuoti ir reali-
zuoti svajones.“

Elmantas Mickevičius, IĮ „Technoera“ 
įkūrėjas ir vadovas

„Įsteigus atstovybę, keičiasi mūsų 
santykis su valdžia, tampame atsakingais 
socialiniais partneriais derinant tiek ben-
druomenės, tiek verslo interesus.“

Lina Padvaiskienė, Kauno PPA rūmų 
Prienų atstovybės vadovė

„Versle kaip gamtoje – arba augi, 
arba miršti.“

Domas Jakutis, UAB „Lonas“ direk-
torius

„Užsakymų ir įrangos pakaktų dar 
1000 siuvėjų, bet nėra kam dirbti.“

Vidas Butkus, AB „Kauno Baltija“ 
generalinis direktorius

„Geriausi pastatai prasideda nuo 
griaučių, kuriuos mes gaminame ir kurie 
pasislepia betone.“

Saulius Valunta, UAB „Serfas“ direk-
torius

„Kai nusiperkate abonementą į sporto 
klubą, juk einate sportuoti, sveikatos kitaip 
nepadaugės. Taip ir su naryste rūmuose: 
įstojote – naudokitės visomis galimybėmis.“

Giedrius Bučas, UAB „Interjero ele-
mentai“ direktorius

„Rūmai yra galimybė tapti matomam 
ir žinomam, užmegzti kontaktus, įgyti pasi-
tikėjimo, didinti savo verslo svorį.“

Giedrė Petrulevičienė, ADB „Ma-
gnusson ir partneriai“ advokatė

„Verslas yra tarnystė. Kiek esi reika-
lingas ir naudingas žmonėms, tiek jie bal-
suoja pinigais.“

Gediminas Olsevičius, UAB „Wilara“ 
direktorius

„Mesk tuos krūmus, stok į rūmus.“
Rimvidas Skorupskis, Birštono MB 

„Aroma Rex“ direktorius

„Būkime iniciatyvūs, solidarūs ir gar-
bingi, brandindami pažangią verslo savi-
valdą ir būdami atsakingi valstybei, visuo-
menei ir sau.“

Benjaminas Žemaitis, Kauno PPA 
rūmų prezidentas

Kuo gyvenome 2014-aisiais
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
BRFR20141204001 Prancūzijos kompanija specializuojasi individualių namų statybos ir interjero 

puošybos srityje. Ieško partnerių (tiekėjų), veikiančių baldų gamybos ir / ar me-
dienos versle. Domina: medinės spintos, drabužinės, vonios ir virtuvės baldai, 
tualetiniai staliukai, mediniai garažai (pavyzdžiai ir specifikacijos pridedami).

BRPL20141202003 Lenkijos įmonė verčiasi lauko baldų ir įrangos prekyba. Nori plėsti asorti-
mentą ir ieško naujų gamintojų: sodo, parko suolų (iš medžio, betono, plie-
no), didelių vazonų (lauko augalams), grotelių aplink medžius, atitvarų, stul-
pelių, butelių ir skardinių suspaudėjų, dviračių stovų, automobilių stovėjimo 
aikštelių užraktų ir kt.

BRSE20131028001 Švedijos kompanija kuria aktyvaus laisvalaikio lauko/lietaus drabužius vai-
kams. Rūbai iš vilnos bei audinio, atsparaus lietui. Ieško subrangovo/gamin-
tojo, galinčio gaminti nedideliais kiekiais.

BRLV20141209001 Latvijos įmonė specializuojasi kurdama 100  proc. natūralių rankų darbo pro-
duktų naujagimiams ir vaikams (diržai nuo skausmo, krūtinę šildantys žaislai, 
šlepetės ir t.t.). Ieško natūralių audinių: lino, flanelės, vilnos ir kt. tiekėjų. 
Taip pat domina susijusių produktų platintojai, įmonės, kuriančios panašius 
produktus ir norinčios apsikeisti patirtimi.

20130319028 BR Ispanijos kompanija, kuri dirba konsultavimo sektoriuje ir teikia strateginių ir 
finansinių konsultacijų paslaugas, ieško subrangovo. Įmonė gali teikti teisinę, 
finansinę ir darbo informaciją apie Ispanijos rinką. Ieško partnerių užsienyje, 
galinčių teikti tą pačią informaciją ir kurie galėtų padėti Ispanijos bendro-
vėms jų internacionalizacijos procesuose.

BRUK20141107001 JK įmonė tiekia šviežius grybus prekybos centrams, didmenininkams, maž-
menininkams ir maisto paslaugų įmonėms Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje. 
Į savo asortimentą nori įtraukti naują produktą – atskirus greitai užšaldytus 
(IQF) grybus. Ieško tiekėjų, domisi šaldymo mašinos licencijos įsigijimu.

BRRO20141205002 Rumunijos bendrovė verčiasi statybinių medžiagų (nuo stogo iki grindų) di-
dmenine prekyba. Nori padidinti savo produktų įvairovę ir ieško statybinių 
medžiagų, chemikalų gamintojų. Siūlo agento, atstovo ar platintojo paslaugas 
Rumunijos rinkoje.

BRSE20141205001 Švedijos mažmeninės prekybos įmonė ieško gamybos arba subrangos par-
tnerio tekstilės sektoriuje, kuris galėtų gaminti bandanas (vamzdžio formos 
šalikus, pošalmius) iš 100 proc. poliesterio mikropluošto. Partneris taip pat 
turi turėti galimybę spalvotai spausdinti ant tekstilės (poliesterio), pjaustyti 
audinį ir gaminti pakuotę produkcijai iš kartono.

BRPL20141202001 Lenkijos ir Ukrainos įmonė, įsikūrusi Lenkijoje, siūlo pagalbą Europos ben-
drovėms, siekiančioms patekti į Ukrainos ar Lenkijos rinkas su greito ir plataus 
vartojimo prekėmis. Siūlo platinimo, tarpininkavimo ir paslaugų susitarimus.

BRRS20141128001 Serbijos kompanija, įkurta 1960 m., prekiauja įranga, įrankiais ir priedais 
žemės ūkiui: mechanine įranga, atsarginėmis žemės ūkio technikos dalimis, 
siurbliais, chemikalais žemės ūkiui, variklių alyvomis ir kt. Nori plėsti pro-
duktų asortimentą, siūlo platintojo paslaugas.

BRNO20141122001 Nauja įsteigta Norvegijos dizaino bendrovė specializuojasi kurdama stalo 
įrankius (daugkartinius ir vienkartinius) iš bioplastiko restoranams ir aukštos 
klasės maitinimo įstaigoms (šaukštai, šakutės, mažos lėkštelės ir kt.) siūlo 
ilgalaikę gamybos partnerystę.

BRPL20140925001 Lenkijos įmonė specializuojasi projektuodama ir įrengdama elektros, teleko-
munikacijų, automatikos ir atsinaujinančios energijos įrangą. Ieško fotovolti-
nių komponentų (PV) gamintojo ir/ar tiekėjo darbams, nori tapti pardavimų 
atstovu Lenkijos rinkoje.

BRRS20141201001 Serbijos įmonė, įkurta 2005 m., verčiasi vyno paskirstymu ir pardavimu per 
mažmeninės prekybos parduotuves, didmenininkus, prekybos centrus ir spe-
cializuotas vyno parduotuves Serbijoje. Siūlo platintojo paslaugas vyno ga-
mintojams.

BRAT20141205001 Austrijos maisto prekybininkas siūlo savo know-how ir platinimo tinklą 
įmonėms, kurios norėtų įvesti savo maisto produktus į Austrijos ar Vokietijos 
rinkas (taip pat Vidurio ir Rytų Europą). Pageidautina produkcija: ekologiška, 
nekelianti alergijų, be gliuteno ir laktozės.

BRFR20141204002 Prancūzijos kompanija gamina natūralius ir tradicinius premium muilus ir 
kosmetikos produktus. Ieško ekologiškų arba neekologiškų alyvuogių, lauro, 
ricinos, pelargonijų, alyvų išspaudų ir kt. aliejų tiekėjų. 

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.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų atstovai susitiko su VĮ „Mūsų ama-
tai“, Kalėjimų departamento ir pataisos 
įstaigų vadovais bei aptarė bendradarbia-
vimo galimybes. 

Plečiant bendradarbiavimą su įmo-

Nuteistųjų integracija – 
galimybės Jūsų verslui

nėmis, „Mūsų amatai“ pristatė nuteistųjų 
įdarbinimo tvarką ir sektorius, kuriuose 
šiuo metu dirba įmonė. Visiems dalyvavu-
siems buvo sudaryta galimybė apžiūrėti 
korpusinių baldų bei medienos apdirbimo 
gamybą Pravieniškių pataisos namų – 
atvirosios kolonijos teritorijoje esančiuo-
se gamybos cechuose.

VĮ „Mūsų amatai“ vykdo valstybės 
pavestas socialines funkcijas integruoti 
nuteistuosius į darbo rinką, suteikti jiems 
galimybę įgyti ir tobulinti profesinius įgū-
džius. Įmonėje 2014 m. gamyboje viduti-
niškai buvo įdarbinti beveik 1200 nuteis-
tieji, o apyvarta per tris ketvirčius viršijo 
15 mln. Lt. Įmonės tikslas – įdarbinti kuo 
daugiau nuteistųjų, siekti, kad darbas tap-
tų prieinamas visiems norintiems dirbti 
nuteistiesiems. Nuteistieji įdarbinami atsi-
žvelgiant į jų turimus profesinius įgūdžius, 
kuriuos siekiama išsaugoti bei ugdyti.

VĮ „Mūsų amatai“, priklausomai nuo 
to, kuriame mieste yra padalinys, specia-
lizuojasi plastmasės, medienos ir metalo 
apdirbimo, elektros instaliacijos ir elektro-
technikos gaminių, siuvinių, betono, duo-

nos gaminių, statybinių apkaustų, vyrių, 
ketaus ir spalvotųjų metalo liejinių, minkš-
tų, korpusinių ir mokyklinių baldų, metali-
nių spintų ir stelažų gamyboje. Teikia skal-
bimo, medienos supjovimo ir džiovinimo, 
kompiuterių ir jų priedų surinkimo, milte-
linio dažymo, tarinių maišų iš polipropile-
no siuvimo, automobilių kėbulų remonto, 
siuvimo bei liejimo paslaugas.

Taip pat yra galimybė nuteistuosius 
priimti darbui Jūsų įmonėje, t.y. už patai-
sos namų teritorijos.

VĮ „Mūsų amatai“ yra pasirengusi 
aptarti įvairias bendradarbiavimo formas: 

suteikti paslaugą savo gamybinėse bazėse, 
parduoti jau pagamintus produktus, pasta-
tyti Jūsų gamybos įrangą pataisos namuose, 
su kuria nuteistieji galėtų gaminti produk-
ciją ar įdarbinti nuteistuosius Jūsų įmonėje.

Visais klausimais prašome kreiptis į:
VĮ „Mūsų amatai“ atstovą Pravie-

niškių filialo l. e. direktoriaus pareigas 
Tomą Bliujų, Tel 8-346 56 224, mob. 
8-652-22149, el. paštu tomas.bliujus@
musuamatai.com arba administracija@
musuamatai.com . 

Daugiau informacijos www.musua-
matai.com

Spalio 29 d. KTU Ekonomikos ir vers-
lo fakultete vyko apskritasis stalas, skirtas 
universiteto ir verslo partnerystei aptarti.

Po diskusijų parengtas bendradarbia-
vimo pagal interesų sritis ir temas doku-
mentas. Jame – septynios galimos verslo 
ir universiteto bendradarbiavimo formos 
ir temos.

Verslo atstovai pagal savo poreikius 
gali kreiptis dėl bakalaurų ir baigiamųjų 

KTU laukia bendruomenės atsako
magistro darbų temų (nuo prekės ženklo 
vystymo iki atlyginimų valdymo, inovaci-
nių projektų poveikio tyrimo ir t.t.). 

Fakultetas taip pat kviečia verslinin-
kus skaityti paskaitų apskaitos, projektų 
valdymo, strateginio valdymo, išteklių 
planavimo, problemų sprendimo įmonėse  
ir kitomis temomis. 

Galbūt atsiras įmonių, kurios sutiks 
priimti studentus praktikoms (gamybos, 

prekybos, paslaugų įmonių marketingas), 
o dėstytojus – stažuotėms (marketingo, 
personalo, darbo užmokesčio, logistikos 
ir kt. skyriuose). 

Siūlomos mokslinių tyrimų sritys – 
inovacinių projektų poveikis įmonės kon-
kurencingumui, tvarus žmonių išteklių 
valdymas, vadovo ir lyderystės kompe-
tencijos, startuolių įtraukimas, Lean kon-
cepcijos taikymas, kokybės vadyba ir kt. 

Rūmų nariai kviečiami atsiliepti ir 
pasirinkti dominančias bendradarbiavimo 
galimybes, užpildyti anketą, kuri yra pa-
skelbta rūmų interneto svetainėje, naujie-
nose 2014 m. gruodžio 1 d. („Kviečiame 
bendradarbiauti su KTU pagal interesų 
sritis“).

Jei pateiktas sąrašas neatspindi Jūsų 
įmonės interesų, galima įrašyti ir kitas do-
minančias temas.

Informaciją prašome pateikti iki sau-
sio 25 d. el. paštu vera.mileikiene@cham-
ber.lt

RŽ inf.

„Mūsų amatų“ gaminiai
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Kauno buitinių paslaugų ir verslo 
mokykloje, vien tik pirmame kurse, vi-
zualinės reklamos gamintojo profesijos 
mokosi daugiau kaip 10 mokinių, kurie 
jau turi aukštąjį išsilavinimą. Dalis jų 
dirba privačiose verslo įmonėse, kiti – 
dėsto švietimo įstaigose, treti – baigę 
aukštąsias mokyklas ieško juos domi-
nančių naujų sričių. Tarp mokinių – du 
mokslų daktarai.

Kodėl aukštąjį išsilavinimą ar profe-
siją jau turintys žmonės pasuko į profesi-
nę mokyklą? 

Lina Kaubrienė-Stunžėnienė, Kau-
no buitinių paslaugų ir verslo mokyklos 
Verslo skyriaus vedėja, dėstanti kom-
piuterinę grafiką, kompiuterinį projek-
tavimą ir reklamos disciplinas:

„Verslo atstovai jau prieš keletą metų 
prognozavo, kad Lietuvos profesinės mo-
kyklos išpopuliarės ir stiprės. Paskutinių 
metų rodikliai atspindi ryškią tendenciją – 
vis daugiau jaunimo stoja į profesines mo-
kyklas. Jų įvaizdis visuomenėje darosi vis 
pozityvesnis. Jaunimas suvokia, kad geras 
amatas garantuoja pragyvenimo šaltinį ir 
stabilias pajamas.

Savo darbo tikslu laikau mokinių 
kūrybiškumo skatinimą, darbo proceso 
mokymą nuo idėjos iki gatavo gaminio. 
Pagrindinis profesijos mokytojo uždavi-
nys – sukurti kuo panašesnę į realią darbo 
aplinką sąlygas, užduotis ir kuruoti mo-
kinio darbo procesą. Turiu vadovavimo 
patirties reklamos-poligrafijos įmonių ir 
nuosavo leidybos verslo srityse. O pra-
dėjusi dirbti Kauno buitinių paslaugų ir 
verslo mokykloje apsidžiaugiau moky-
klos direktorės Sniegos Marčiukaitienės 
suteikta galimybe ir pasitikėjimu atnau-
jinant vizualinės reklamos gamintojo 
mokymo programą, suburiant dėstančių 
profesijos mokytojų komandą. Manau, tai 
pavyko ir pasiteisino. 

Organizuodami bendrus susirinkimus 
ir aptardami naujus planus, mokytojai ir 
mokiniai tariasi, diskutuoja. Taip iš tiesų 
daroma ir reklamos gamybos verslo įmo-
nėse. Manau, kad būtent tai ir pritraukia 
mokinius. Kartais man kaip mokytojai 
tenka mokiniams prisipažinti klydus ar 
nenumačius tam tikrų aplinkybių. Tačiau 
tai nėra blogai, tai dar labiau sustiprina 
pasitikėjimą vieni kitais ir tarpusavio su-
pratimo ryšius. Daugelį jų apskritai laikau 
savo kolegomis. 

Verslas – kaip gyvas organizmas. To-
dėl keičiantis sąlygoms privalome keisti ir 
sprendimus, to ir mokau savo mokinius. 
Organizuoju mokiniams ,,verslo popie-
tes“, kuriose įvairių firmų savininkai, 
direktoriai pasakoja apie verslo pradžią, 
kokius sunkumus ar nesėkmes patyrė. 
Tarpininkaujant Kauno PPA rūmams, 
bendradarbiaujame su verslo atstovais 
profesinės mokinių praktikos metu, kuri 
trunka 15 savaičių baigiamajame kurse.“

O taip savo sprendimą aiškina patys 
moksleiviai.

Antanina Antonenko, teisininkė, 
UAB „Vestuvininkas“ projektų vadovė:

„Iki šiol esu išbandžiusi daug sričių, 
turiu patirties nuo pardavėjos iki darbo 

Baigiau aukštąją – įstojau į 
profesinę mokyklą

vaikų namuose ir sukarintoje mokykloje. 
Šiuo metu dirbu projektų vadove įmonėje, 
kurios pagrindinė veikla yra šeimos šven-
čių atributika.

Mokytis profesinėje mokykloje nu-
sprendžiau dėl to, kad patirtis keičiant 
darbus parodė: daugiausia tinkamų, tiks-
linių ir reikalingų žinių perduoda tie žmo-
nės, kurie patys dirba tą darbą. Būtent 
teorijos ir praktikos žinių mišinį ir gaunu 
šioje mokykloje.“  

Ramūnas Česnavičius, mechanikos 
inžinerijos mokslų daktaras:

„Dirbau mašinų gamykloje inžinie-
riumi konstruktoriumi, dabar dirbu dėsty-
toju mechanikos inžinerijos srityje. Išlei-
dau keturias mokymo knygas. 

Mokytis profesinėje mokykloje nu-
sprendžiau dėl to, kad ne visada vienos 
srities patirtis yra gerai. Todėl visada 
malonu didinti savo žinių bagažą. Šioje 
mokykloje mokytojai leido pažvelgti į da-
lykus iš kitos perspektyvos, perteikdami 
savo teorines ir praktines žinias.“

Aistė Volkytė, 2014 m. baigusi 
odontologijos studijas LSMU:

„Visuomet buvau aktyvi, siekianti 
save lavinti įvairiose srityse. Esu baigusi 
muzikos mokyklą, užsiiminėju rankdar-
biais, piešiu, jau septynerius metus šoku 
viduramžių šokius. Baigusi studijas nu-
sprendžiau dirbti keturias dienas per savai-
tę,  o penktąją skirti tobulėjimui. Vizuali-
nės reklamos gamybos mokymo programą 
pasirinkau, nes mane visuomet traukė gra-
fikos dizainas, o mokslas profesinėje mo-
kykloje nemokamas ir neįpareigojantis. 

Susipažinusi su mokymo programa, 
likau maloniai nustebinta – didžioji dalis 
studijų dalykų yra labai naudingi dirbant 
su vizualine reklama. CorelDraw, Pho-
toshop programų pamokos, užsiėmimai 
tikrose reklamos dirbtuvėse, marketingo, 
ekonomikos pamokos ir specialybinių da-
lykų mokytojai suteikia ne vien teorijos, 
bet ir daug praktinių patarimų, nes patys 
sukasi reklamos versle. 

Kadangi dirbu, lankau tik dalį pamo-
kų, neretai atsiskaitau internetu. Džiau-
giausi turėdama progą pasikartoti eko-
nomikos pradmenis bei išmokti šį tą apie 
marketingą – tiesiog bendram išprusimui. 
CorelDRAW pamokos man tikrai pravers 
gyvenime – galėsiu pati sukurti, sumake-
tuoti sau ar draugams vizitinę ar lanksti-
nuką, gebėsiu atskirti kokybišką spaudą 
nuo nekokybiškos. Žmonėms, svarstan-
tiems apie karjerą reklamos srityje, tikrai 
rekomenduočiau šias studijas.“

Agnė Leišienė (35 m.), KTU ba-
kalaurė (smulkių ir vidutinių įmo-
nių mechanikos verslo vadyba), UAB 
„Vestuvininkas“direktorė:

„Turiu labai įvairios darbo patirties – 
nuo namų tvarkytojos Didžiojoje Bri-
tanijoje iki nuosavo verslo. Profesinėje 
mokykloje nusprendžiau studijuoti dėl 
tam tikrų specifinių žinių trūkumo (Corel 
Draw bei reklamos gamybos technologi-
jų), kurių prireiks darbe.

Mokykla viršijo mano lūkesčius, čia 
skatinamas kūrybiškumas ir paliekama 
erdvė saviraiškai.

Mano kredo: „Esu mokinys ir ieškau 
sau mokytojo“. Taigi džiaugiuosi turė-
dama galimybę pasimokyti iš bet kurio 
žmogaus.“

Ingrida Jakubauskaitė, ekologijos, 
aplinkosaugos bakalaurė: 

„Šiuo metu dirbu profesionalios kos-
metikos parduotuvės vedėja. Gyvenimo 
kredo:  ,,Išnaudoti galimybes, kurias su-
teikia gyvenimas“. Kauno buitinių pas-
laugų ir verslo mokyklą pasirinkau, nes 
norėjau toliau tobulėti, sužinoti daugiau 
apie reklamos kūrimą. 

Mokausi vizualinės reklamos ga-
mintojo specialybės, esu pirmakursė, 
per trumpą laiką gavau daug žinių apie 
reklamos kūrimą, džiaugiuosi, kad jau 
pramokau dirbti kompiuterinės grafikos 
programomis. Ši mokykla pateisino mano 
viltis išmokti reklamos kūrimo ir gamy-
bos pradmenų.“

Vytautas Ragauskas (28 m.), vizu-
alinės reklamos gamintojų specialybės 
RGT-4 grupės mokinys:

„Pasirinkau reklamos gamybos speci-
alybę po ekonomikos bakalauro studijų su 
marketingo specializacijos pakraipa, kuri 
daug siejasi su dabar pasirinkta specialy-
be. Esu įgijęs daug teorinių žinių, tačiau 
praktiškai jų nepritaikau. Mokydamasis 
tikiuosi įgyti praktinių įgūdžių tiek gamy-
boje, tiek marketingo srityje, kad galėčiau 
išnaudoti ir papildyti savo gebėjimus pa-
sirinktoje profesijoje.“

Vilma Jatužytė, kūno kultūros (šo-
kio) mokytoja, bakalaurė, sporto ir tu-
rizmo vadybos magistrė:

„Aktyviai šoku sportinius šokius, 
2009 m. pradėjau treniruoti vaikus ir su-
agusiuosius, mokyti juos įvairių stilių, 
nuo gatvės šokių iki  porinių. Organizuoju 
įvairius renginius ir varžybas. 

Nusprendžiau studijuoti profesinėje 
mokykloje, nes mane sudomino šioje mo-
kykloje siūloma vizualinės reklamos ga-
mintojo specialybė. Žinias ateityje galėsiu 
pritaikyti savo darbe, pati kurdama rekla-
mas savo renginiams ir pan.  Gaunamos 
žinios pranoko mano lūkesčius, nesitikė-
jau tiek visko sužinoti ir išmokti per tokį 
trumpą laiką.“

Monika Balevičiūtė (21 m.):
„2011 m. įstojau į Kauno kolegijos 

Sveikatos priežiūros fakultetą, bendrosios 
praktikos slaugytojos specialybę, tačiau 
jau po antrojo kurso mečiau studijas. Tuo-
met po ilgų apmąstymų sugalvojau studi-
juoti reklamos gamybą ir pasirinkau Kau-
no buitinių paslaugų ir verslo mokyklą.“

Inara Kalpukevičiūtė, 2014 m. bai-
gusi sociologijos magistrantūros studi-
jas VDU:

„Dažnas stereotipiškai klausia, kas 
paskatino pradėti mokytis profesinėje 
mokykloje, kai jau turiu aukštąjį išsila-
vinimą. Paskatino noras įgyti daugiau 

žinių ir įgūdžių dominančioje srityje. Be 
to, profesinėje mokykloje skiriamas di-
delis dėmesys praktikai – mokytojai vi-
sada stengiasi mokinius įtraukti į įvairias 
kūrybines veiklas, kad šie galėtų realiai 
įsivaizduoti, kaip tas kūrybinis procesas 
turėtų vykti jų būsimose darbovietėse. Jie 
taip pat moko dirbti įvairiomis kompiute-
rinėmis programomis.

Sociologijos srityje darbinės patirties 
kol kas neturiu, bet ateityje būtinai jos 
įgysiu. Vizualinės reklamos gamintojo 
specialybė, kurios mokausi Kauno buiti-
nių paslaugų ir verslo mokykloje, padės 
pasiekti minėtą tikslą. Studijuojant socio-
logiją, į reklamą daugiausiai teko žiūrėti 
iš vartotojos pusės, todėl nauja specialy-
bė leidžia ne tik būti vertintoja, tačiau ir 
pačiai kurti tokias reklamas, kuriomis bus 
tenkinami tiek potencialių klientų, tiek ir 
būsimų jos vartotojų poreikiai, o ir pati  
ateityje galėsiu didžiuotis savo kūrybos 
vaisiais. 

Mokykloje gaunu tai, ko ir tikėjausi 
stodama – daug ir įvairių praktinių žinių, 
teigiamą atmosferą, bendravimą su pro-
tingais bei kūrybingais žmonėmis. Kai 
kurie dalykai gal netgi viršija turėtus lū-
kesčius. 

Raselė Gudelytė, turinti baldų – su-
venyrų meninio pynimo specialybę:

„Ilgus metus dirbau Kauno dailiosios 
keramikos „Jiesia“ porceliano cecho de-
koravimo bare auksuotojų – dekoruotojų 
grupės vadove. Tuo pačiu metu dirbau ir 
kūrybinį darbą – kūriau įvairius porce-
liano gaminius. Domėjausi menine fo-
tografija. Norėdama sužinoti apie naujas 
ir įvairesnes meninės fotografijos gali-
mybes, įstojau mokytis į Kauno buitinių 
paslaugų ir verslo mokyklą vizualinės re-
klamos gamintojo specialybę.“

Monika Kasparavičiūtė, 2014 m. 
baigusi vidurinę mokyklą:

„Baigdama dvylika klasių, vis dar 
nebuvau nusprendus, ką ateityje norė-
čiau veikti ir kokia specialybė man teiktų 
džiaugsmą. Artimieji buvo nustebę, kai 
pranešiau, kur mokysiuos ir kokios spe-
cialybės, netgi bandė perkalbėti. Tačiau 
idėja mokytis reklamos profesinėje mo-
kykloje man taip įstrigo į galvą, jog ne-
kreipiau dėmesio į replikas. Buvo baisoka 
dėl savo sprendimo, bet pasakiau sau, kad 
gyvenimas ilgas ir bus dar laiko mokytis 
toliau, o įgyta patirtis visada pravers. Čia 
mokytojai sutinka šiltai ir pats gali jaustis 
laisvai. Dabar esu patenkinta, nes moky-
damasi vizualinės reklamos galiu būti kū-
rybiška, kiekvieną kartą gaunu vis naujų 
ir įdomių užduočių.“

RŽ inf.

Būsimosios vizualinės reklamos gamintojos
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KONTAKTŲ MUGĖ

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

UAB „Tranzito paslaugų centras“
Visos muitinės tarpininko paslaugos, san-
dėliavimas, krovinių pervežimas Lietuvoje 
ir užsienyje, Intrastato ataskaitų pildymas ir 
pateikimas muitinei, transporto priemonių 
draudimas, teisininko paslaugos.Atstovauja 
įmonėms muitinėje, išimant judėjimo ir kil-
mės sertifikatus, taip pat maisto ir veterinarijos 
inspekcijoje, Valstybinėje augalų inspekcijoje, 
išimant fitosanitarinius ir veterinarinius ser-
tifikatus. 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 valdymas“
Veiklos rūšys: investavimas į nuosavą kapitalą, 
finansinis tarpininkavimas, nekilnojamojo tur-
to valdymas, pardavimas, nuoma.
Ieško galimybės investuoti į perspektyvias, au-
gimo potencialą turinčias įmones.
Ieško klientų, pageidaujančių pirkti, nuomotis 
komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą.
Laisvės al. 80/Maironio g. 26, LT-44249 Kaunas
Tel.: (8 37) 39 55 50
Faks.: (8 37) 30 13 83
www.ubrkv.lt

UAB „Vadasiga“
Jau 10 metų besirūpinanti baldais ir interjero 
detalėmis Jūsų gražesniam ir patogesniam gy-
venimui, vienijanti profesionalius specialistus 
ir aukščiausią kokybę garantuojančius gamin-

tojus įmonė, bendro darbo ir Jūsų individualių 
poreikių nustatymo dėka sukurianti ir įgyven-
dinanti išskirtinius ir Jūsų lūkesčius patenki-
nančius projektus. 
Atstovauja ir bendradarbiauja su daugeliu ge-
riausiais Italijos, Ispanijos, Vokietijos, Prancū-
zijos, Šveicarijos, Danijos ir kitų užsienio šalių 
bei Lietuvos baldų gamintojais. 
Siūlomas platus asortimentas nuo klasikinio iki 
modernaus dizaino kėdžių, stalų, minkštų ir kor-
pusinių baldų komerciniams – visuomeniniams, 
privatiems objektams ir rezidencijoms, baldų 
kino teatrams, stadionams, koncertų salėms, 
vandens pramogų parkams. Platus ir įvairaus 
profilio baldų asortimentas garantuoja galimy-
bę įvykdyti įvairiapusius ir plataus profilio Jūsų 
projektus, kuriuose persipina darbo, sporto vei-
klų, oficialios ir laisvalaikio zonos. Išskirtinio ir 
modernaus dizaino lauko/vidaus baldų iš tiko, 
pintų (hularo fibra), medžio, metalo, plastiko su 
šviečiančiais elementais pasiūla  Jūsų projektą 
padaro unikalų ir išskirtinį. Glaudi partnerystė 
su architektais ir dizaineriais suteikia galimybę 
išspręsti visus Jūsų interjero klausimus. 
Kaune:
Verslo centras „Mona“, II- as aukštas,
Savanorių pr. 187, Kaunas
Tel.: (8 37) 73 21 59
Mob.: (8  698) 71 268
El. paštas: kaunas@vadasiga.lt
Klaipėdoje:
„Švyturio“ arena, 8-as įėjimas,
Dubysos g. 10, Klaipėda
Tel.:  (8 46) 49 20 79
Vilniuje:
Verslo centras „Victoria“ 
J. Jasinskio 16B, Vilnius
Tel.: (8 5) 276 21 06
El. paštas: info@vadasiga.lt
www.vadasiga.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

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

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

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

UAB „Viparkas“
Išsprendžia sudėtingas verslo administravimo 
ir informacijos valdymo problemas. Pritaiko 
sprendimus efektyvesniam išteklių panaudoji-
mui ir kaštų optimizavimui Virtualiame vers-
lo centre teikia visas verslo administravimo 
paslaugas: nuo raštvedybos iki išbaigtų verslo 
procesų, nuo pirminių duomenų iki veiklos ro-
diklių analizės. Jums nereikia verslo valdymo 
sistemos, IT įrankių – viską suteiks virtualus 
verslo centras.
Studentų 29-56, LT-51364 Kaunas
Tel.: (8 615) 50 512

El. paštas: Viparkas@viparkas.lt
www.viparkas.lt, www.cloudoffice.lt 

UAB „Vynėja“
Vyno namai „Brome“ – jauki, pačiame Kauno 
centre įsikūrusi gero skonio ir kokybės oazė. 
Čia siūloma rinktis iš plataus vynų asortimen-
to ir gausios tauriųjų gėrimų pasiūlos. Galima 
įsigyti įvairių gurmaniškų užtepėlių, alyvuogių, 
tikrojo Balsamico acto, pirmojo spaudimo aly-
vuogių aliejaus ir kt. Rengiamos įvairios temi-
nės degustacijos – pradedant vyno ir baigiant 
kavos, konjako, viskio, kalvadoso ir kitų gėri-
mų. Taip pat organizuojamos privačios degus-
tacijos įmonių darbuotojams ar partneriams bei 
draugų ratui asmeninių švenčių proga.
A.Mickevičiaus g. 23, LT-44245 Kaunas
Tel.: (8 615) 35 162; (8 662) 22 664
El. paštas: info@brome.lt
www.brome.lt

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

UAB „Windex“ 
Gamina standartinius ir nestandartinius PVC 
langus ir duris: nuo minimalius standartus ati-
tinkančių produktų iki aukščiausius šilumos bei 
garso izoliavimo parametrus atitinkančių ir in-
dividualiems poreikiams skirtų gaminių. ieško 
partnerių/atstovų įvairiose šalyse.
Taikos pr. 141, LT-51132 Kaunas
Tel.: (8 37) 47 39 38
Faks.: (8 37) 40 69 82
El. paštas: info@windex.lt
www.windex.lt

UAB „Aconitum“
Vaistų ir maisto papildų gamintojas garantuoja 
preparatų kokybę ir saugumą. Visi preparatai 
gaminami Lietuvoje iš aukščiausios kokybės 
Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančių 
žaliavų pagal Geros gamybos praktikos (GGP) 
standartus. Kokybę ne vieną kartą aukštai įver-
tino Lietuvos pramonininkų konfederacija: 
įmonės gaminami maisto papildai pelnė ne 
vieną aukso medalį geriausio metų gaminio 
kategorijose. 
Inovacijų g. 4, LEZ, LT-54469 Kauno r. 
Tel.: (8 37) 32 80 08
Faks.: (8 37) 33 84 87
El. paštas: aconitum@aconitum.lt
www.aconitum.lt, 
internetinė parduotuvė www.gyvenksveikai.lt

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

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

Rūmų nariams siūlome susipažinti su Ūkio ministerijos priemonėmis, suteikiančio-
mis galimybių pasinaudoti ES parama.

Laukiame Jūsų atsiliepimų, pastabų ir pasiūlymų, kurie bus apibendrinti ir teikiami 
Ūkio ministerijai.

Atsiliepimus galite siųsti el. paštu: audrone.jankuviene@chamber.lt

Gamybininkams siūloma nemažai galimybių pasinaudoti ES parama, tačiau kai kurie kriterijai sunkiai įgyvendinami

1. Auditas pramonei LT skirta skatinti įmo-
nes identifikuoti energijos vartojimo apimtis, 
nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimy-
bes ir numatyti atitinkamas priemones įmonių 
energijos vartojimo efektyvumui didinti. Finan-
suotinos veiklos: Energetinio audito atlikimas 
pramonės įmonėse. Paramos dydis: iki 0,25  mln. 
Lt. Intensyvumas: 50% didelėms įmonėms; 60 % 
vidutinėms įmonėms; 70% labai mažoms ir ma-
žoms įmonėms. Projekto trukmė – 6 mėn.

2. DPT pramonei LT+ skirta paskatinti tra-
dicinės pramonės transformaciją, diegiant svarbių 
pramonės inovatyvumui ir visos ekonomikos augi-
mui technologijas – Didelio poveikio technologijas 
(DPT) MVĮ gamybos procesuose. Finansuotinos 
veiklos: Investicijos į DPT diegimą Lietuvos tra-
dicinės pramonės šakose, siekiant stiprinti ir mo-
dernizuoti MVĮ pramoninę bazę, sudarant sąlygas 
masinei inovatyvių produktų, panaudojant DPT, 
gamybai plėtoti. Tinkamos išlaidos: Investicijos 
į didelio poveikio technologijų (DPT) įsigijimą ir 
diegimą įmonėse; Investicijos darbo užmokesčiui, 
jeigu ši įmonė veiklą vysto regione. (Tinkamos fi-
nansuoti išlaidos yra numatytos darbo užmokesčio 
išlaidos, susidariusios dėl pradine investicija su-
kurtų darbo vietų, apskaičiuotos per dvejus metus); 
Darbuotojų, dirbančių su įdiegtomis technologijo-
mis, mokymai (kryžminis finansavimas) (de mini-
mis). Paramos dydis: iki 10 mln. Lt. Intensyvumas: 
25-45 %. Projekto trukmė – 36 mėn.

3. Eco konsultantas LT skirta suteikti įmo-
nėms galimybę gauti savalaikę naudingą infor-
maciją bei konsultacijas efektyvesnio išteklių 
naudojimo, gamtinių resursų tausojimo klau-
simais, kas savo ruožtu jas paskatintų dažniau 
diegti efektyviai resursus ir išteklius naudojan-
čias technologijas. Finansuotinos veiklos: Kon-
sultacijos MVĮ efektyvesnio išteklių naudojimo, 
gamtinių resursų tausojimo, eco-technologijų ir 
kt. eko-klausimais. INVEGA išduodamas čekis, 
su kuriuo MVĮ gali kreiptis į Nacionalinį konsul-
tantų registrą ir gauti jai skirtas paslaugas. Vienos 
srities konsultaciją MVĮ gali gauti tik vieną kartą. 
Paramos dydis: Iki 6 000 Lt. Priklausys nuo fik-
suoto įkainio arba fiksuotos sumos  dydžio. Dydis 
bus nustatytas iš istorinių duomenų arba tyrimo. 
Intensyvumas: 85 %. Projekto trukmė – 12 mėn.

4. Eco inovacijos LT skirta skatinti mažas 
ir vidutines įmones, remiantis tarptautiniais stan-
dartais, diegti procesų ir organizacines eko-ino-
vacijas, kurios suteiks joms galimybę racionaliau 
naudoti išteklius, leis užtikrinti taršos prevenciją, 
o taip pat taikyti įvarias ekologinio projektavimo 
priemones. Remiamos veiklos: Aplinkosaugos 
vadybos/valdymo sistemų pagal tarptautinių 
aplinkosaugos standartų reikalavimus diegimas 
ir (ar) gamybos technologinių ir (ar) aplinkosau-
gos auditų, kurių rezultate pateiktos racionalaus 
išteklių naudojimo ir taršos prevencijos inovacijų 
įvykdomumo analizė (de minimis). Gaminio di-
zaino kūrimas, taikant ekologinio projektavimo 
priemones, atsižvelgiant į ekonominius, aplinko-
sauginius ir socialinius aspektus; darnaus dizaino 
marketingo sprendimai; tokio dizaino registravi-
mas. (de minimis). Paramos dydis: iki 0,1 mln. Lt. 
Intensyvumas: 50 %. Projekto trukmė – 24 mėn.

5. E – verslas LT skirta skatinti mažas ir 
vidutines įmones įsidiegti naujausius IRT (infor-
macinių ir ryšių technologijų) sprendimus, skir-
tus verslo procesų (klientų aptarnavimo, tiekimo 
grandinės valdymo, įmonės išteklių valdymo ir 
pan.) optimizavimui, taip sudarant palankias 
sąlygas jų darbo našumo augimui. Remiamos 
veiklos: Įmonės investicijos, tiesiogiai susijusios 
su IRT sprendimų pritaikymu keliems įmonės iš-
oriniams verslo procesams (klientų aptarnavimo, 
tiekimo logistikos, el. rinkodaros, valdymo infor-
macijos, užsakymų pateikimo, gamybos pateiki-
mo, el. pirkimų, atsargų valdymo arba distanci-
nio darbo) suderinti, palaikant ryšį kompiuteriu 
arba diegiant inovatyvius IRT grindžiamus verslo 
procesus. Tinkamos išlaidos: Investicijos į įran-
gą, įrenginius ir kitą turtą (kompiuterinės pro-
graminės įrangos įsigijimas, įskaitant jos progra-
mavimą ir (ar) konfigūravimą įmonėse, patentų/
licencijų įsigijimas, lizingas (finansine nuoma). 
Lizingo laikotarpis negali buti ilgesnis už projek-

to įgyvendinimo laikotarpį, tai yra lizingo būdu 
įsigyta kompiuterinė įranga iki projekto įgyven-
dinimo pabaigos nuosavybes teise turi priklausyti 
projekto vykdytojui. Paramos dydis – iki 200000. 
Intensyvumas: 35% vidutinėms įmonėms, 45% 
mažoms ir labai mažoms įmonėms.

6. Expo Konsultantas LT skirta suteikti 
reikiamą informacinę, konsultacinę, metodinę ir 
kitą paramą eksporto, potencialių rinkų paieškos 
klausimais. Finansuotinos veiklos: Konsultacijos 
MVĮ eksporto klausimais – INVEGA išduoda-
mas čekis, su kuriuo MVĮ gali kreiptis į Naciona-
linį konsultantų registrą* ir gauti jai skirtas pas-
laugas. Vienos rūšies konsultaciją MVĮ gali gauti 
tik vieną kartą. Tinkamos išlaidos: konsultacijų 
išlaidos apmokamos, taikant fiksuotuosius pro-
jekto išlaidų vieneto įkainius arba fiksuotąsias su-
mas. Paramos dydis: Didžiausia galima projekto 
fiksuotoji suma (bendra projekto vertė) – 10.000 
Lt. Priklausys nuo fiksuoto įkainio arba fiksuotos 
sumos dydžio. Dydis bus nustatytas iš istorinių 
duomenų arba tyrimo. Intensyvumas: MVĮ iki 3 
metų – iki 85 proc.; MVĮ virš 3 metų – iki 50 
proc. Projekto trukmė – 12 mėn.

7. Expo Sertifikatas LT skirta paremti įmo-
nių, norinčių eksportuoti, gaminių ir paslaugų 
sertifikavimo išlaidas, kas padėtų sukurti tarp-
tautinėse rinkose teigiamą įvaizdį, kad Lietuvos 
įmonės teikia kokybiškus ir tarptautinius standar-
tus atitinkančius gaminius ir paslaugas. Finan-
suotinos veiklos: planuojamų eksportuoti gami-
nių ir paslaugų sertifikavimas. Tinkamos išlai-
dos: planuojamų eksportuoti gaminių ir paslaugų 
sertifikavimo išlaidos. Paramos dydis: MVĮ – iki 
0,5 mln. Lt. Intensyvumas – iki 50 proc. Projekto 
trukmė – 24 mėn.

8. Inogeb LT skirta teikiant inovacijų kon-
sultacines paslaugas mažoms ir vidutinėms įmo-
nėms, didinti įmonių inovatyvumą, kartu siekiant 
sukurti efektyviai veikiančią žinių sklaidos ter-
pę, kuri skatintų šalies įmones aktyviau plėtoti 
MTEPI (mokslinių tyrimų, eksperimentinės plė-
tros ir inovacijų) veiklas. Finansuotinos veiklos: 
Inovacijų konsultacinių paslaugų MVĮ teikimas. 
Inovacinės konsultacinės paslaugos – tai konsul-
tavimas žinių perdavimo, nematerialiojo turto 
nuosavybės teisių įsigijimo, apsaugos bei nau-
dojimo, licencijų sutarčių ir standartų naudojimo 
klausimais. Tinkamos išlaidos: Darbo užmokes-
tis projektą vykdantiems ir administruojantiems 
asmenims; Komandiruočių išlaidos projektą 
vykdantiems asmenims; Projekto veikloms nau-
dojamo ilgalaikio materialaus turto nusidėvėji-
mas, išskyrus 4 punkte nurodytą turtą, ar nuoma; 
Projekto veikloms naudojamo ir šių veiklų tęsti-
numui užtikrinti būtino ilgalaikio turto pirkimas 
(įranga, prietaisai, įrenginiai, programinė įranga), 
tačiau ne daugiau kaip 10 proc. tinkamų projekto 
išlaidų; Išorinių konsultavimo ir kitų paslaugų, 
būtinų projekto veikloms įgyvendinti, pirkimas, 
tačiau ne daugiau kaip 25 proc. tinkamų projekto 
išlaidų; Pridėtinės išlaidos, patirtos dėl projekto 
įgyvendinimo, tačiau ne daugiau kaip 5 proc. 
tinkamų projekto išlaidų. Mažiausias paramos 
dydis – 0,01 mln. Lt; Didžiausias paramos dy-
dis – 2 mln. Lt (jei bus atskira valstybės pagalbos 
schema), arba 690 000 Lt (de minimis atveju). 
Didžiausias leistinas pagalbos intensyvumas – iki 
75 proc. Projekto trukmė – 24 mėn.

9. Inosertifikavimas LT skirta skatinti įmo-
nes vykdyti MTEPI veiklas, kurti ir diegti į rinką 
inovacijas. Naujų produktų ir technologijų pre-
sertifikavimas, bandymai laboratorijose (valida-
cija) (MVĮ – pagal BBIR; didelėms įmonėms – 
de minimis); Naujų produktų ir technologijų 
pre-sertifikavimas, bandymai realiose sąlygose 
(jei tai sudėtinė validacijos dalis) (MVĮ – pagal 
BBIR; didelėms įmonėms – de minimis). Tin-
kamos išlaidos: Išlaidos, susijusios su inovacijų 
paramos paslaugų (bandymų irsertifikavimo) įsi-
gijimu. Paramos dydis: mažiausias – 0,05 mln. 
Lt didžiausias – 0,5 mln. Lt. Didžiausias leistinas 
pagalbos intensyvumas – iki 50 proc. Projekto 
trukmė – 18 mėn.

10. Intelektas LT skirta skatinti įmonių plė-
trą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi, inves-
tuojant į MTEPI infrastruktūros kūrimą ir plėtrą, 

padedant įmonėms kurti naujas tyrėjų, technikų 
(laborantų) ir panašaus aukštos kvalifikacijos 
personalo darbo vietas. Finansuotinos veiklos: 
1. Taikomieji moksliniai tyrimai (BBIR);2. Eks-
perimentinės (technologinės) plėtros veiklos: 
produkto prototipo sukūrimas, demonstravimas, 
bandomojo projekto kūrimas, bandymas ir tvir-
tinimas realias naudojimo sąlygas atitinkančioje 
aplinkoje (BBIR); 3. Įmonių pradinės inves-
ticijos, kuriomis kuriama ar plečiama esamos 
įmonės MTEPI infrastruktūra (įskaitant pilotinę 
liniją) (BBIR); 4. Laboratorijų akreditacija įmo-
nėse (de minimis). Tinkamos išlaidos: Išlaidos 
personalui; Išlaidos priemonėms ir įrenginiams, 
atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie nau-
dojami projektui; Išlaidos pastatams, atsižvel-
giant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami 
projektui. Išlaidos pagal sutartis vykdomiems 
moksliniams tyrimams, žinioms ir patentams, 
perkamiems arba įsigyjamiems pagal licenciją iš 
išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, taip 
pat konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, nau-
dojamų vien projektui, išlaidos; Papildomos pri-
dėtinės išlaidos ir kitos veiklos išlaidos, įskaitant 
išlaidas medžiagoms, reikmenims ir panašiems 
produktams, tiesiogiai susidariusios vykdant 
projektą. Paramos dydis:1, 2 veiklai: 0,25 mln. 
Lt – 4 mln. Lt; 3 veiklai: 0,5 mln. Lt – 10 mln. Lt; 
4 veiklai: 0,25 mln. Lt – 0,69 mln. Lt Didžiau-
sias leistinas pagalbos intensyvumas – iki 80 
proc.: 50 proc. pramoniniams tyrimams; 25 proc. 
bandomajai taikomajai veiklai. Intensyvumas 10 
proc. padidinamas vidutinėms įmonėms, 20 proc. 
mažoms įmonėms, 15 proc. už veiksmingą ben-
dradarbiavimą BBIR nustatytomis sąlygomis. 
Projekto trukmė – 36 mėn.

11. Kompetencijų vaučeris skirta užtikrinti 
nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaiky-
mą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai 
persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, 
sukuriant ir įdiegiant vaučerių sistemą. Finan-
suotinos veiklos: bendrieji ir specialieji moky-
mai įmonėms, taikant „kompetencijų vaučerio“ 
sistemą. Tinkamos išlaidos: mokymų išlaidos 
apmokamos, taikant fiksuotąsias sumas. Paramos 
dydis: Iki 10.000 Lt (vienam darbuotojui). Kom-
petencijų vaučerio dydis priklausys nuo: moky-
mų pobūdžio (bendrieji ar specialieji mokymai); 
įmonės dydžio; fiksuoto įkainio arba fiksuotos 
sumos dydžio. Dydis bus nustatytas iš istorinių 
duomenų arba ESTEP atlikto tyrimo. Intensyvu-
mas: iki 50 proc. + 10 proc. vidutinėms įmonėms; 
+ 20 proc. labai mažoms ir mažoms įmonėms. 
Projekto trukmė – 12 mėn.

12. Naujos galimybės skirta paskatinti įmo-
nes kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio 
rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai. Remiamos 
veiklos, susijusios su MVĮ ir jos produkcijos pri-
statymu tarptautinėse parodose/mugėse: finan-
suojamas fiksuotasis įkainis (1) – stendo nuomos, 
sukūrimo ir eksploatavimo išlaidos įmonei pirmą 
kartą dalyvaujant bet kurioje konkrečioje mugėje 
ar parodoje. (BBIR); arba fiksuotasis įkainis (2) – 
parodos ploto nuomos; dalyvio registracijos mo-
kesčio; kelionės ir pragyvenimo šalyje, kurioje 
vyksta paroda; projekto vykdytojo vykdančiojo 
personalo darbo užmokesčio išlaidos (de mini-
mis); Vienas fiksuotasis įkainis (3) – stendo nuo-
mos, sukūrimo ir eksploatavimo išlaidos įmonei 
pirmą kartą dalyvaujant bet kurioje konkrečioje 
mugėje ar parodoje; parodos ploto nuomos; daly-
vio registracijos mokesčio; kelionės ir pragyve-
nimo šalyje, kurioje vyksta paroda, projekto vyk-
dytojo vykdančiojo personalo darbo užmokesčio 
išlaidos (de minimis). Paramos suma 15.000 
Lt – 150.000 Lt. Dalyvavimo tarptautinėse par-
odose fiksuotasis įkainis – nuo 35.000 iki 37.400 
Lt. Finansavimo dydis grupėms – 100.000 Lt – 
690.000 Lt. Intensyvumas vienam dalyviui – iki 
50 proc.; grupėms – iki 100 proc., kai pareiškėjas 
VšĮ Versli Lietuva arba asociacija; – iki 50 proc., 
kai pareiškėjas klasterio koordinatorius; – iki 50 
proc. galutiniam naudos gavėjui – SVV subjek-

tui. Projekto trukmė – 24 mėn
13. Procesas LT skirta skatinti įmones, 

remiantis tarptautiniais, europiniais arba nacio-
naliniais standartais, diegtis pažangių vadybos 
metodus ir valdymo sistemas, tuo sudaryti pa-
lankias sąlygas didinti įmonių darbo našumą. 
Remiamos veiklos: MVĮ veiklos kokybės geri-
nimas, remiantis tarptautiniais, europiniais arba 
nacionaliniais standartais pažangių (inovatyvių) 
vadybos metodų ar valdymo sistemų diegimas 
(tinkamos išlaidos įmonių išorinių konsultavi-
mo paslaugų įsigijimas). Neremiama personalo 
valdymo sistemų kūrimas ir diegimas įmonėse, 
investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą. 
Tinkamos išlaidos: išorinių konsultacinių pas-
laugų, reikalingų įmonių pažangiems (šiuolaikiš-
kiems) vadybos metodams ir valdymo sistemoms 
diegti, įsigijimas (BBIR); standartinės programi-
nės rinkoje esančios įrangos įsigijimas, įskaitant 
jos programavimą ir (ar) konfiguravimą įmonės 
poreikiams. Programinė įranga turi buti tiesio-
giai susijusi su šiuolaikišku vadybos metodu ir 
valdymo sistemų diegimu. Programinės įrangos 
įsigijimo išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 
10 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų 
(de minimis); šiuolaikiškų vadybos metodų ir 
valdymo sistemų sertifikavimo / akreditavimo iš-
laidos (de minimis); projektą vykdančių asmenų 
komandiruočių išlaidos, kurios yra būtinos pro-
jekto tikslams pasiekti ir tiesiogiai susijusios su 
šiuolaikišku vadybos metodų ir valdymo sistemų 
diegimu (iki 10 %). Paramos dydis: iki 200.000 
Lt Intensyvumas: 50% (Skaičiuojama de mini-
mis pagalba). Projekto trukmė – 24 mėn.

14. Verslo konsultantas LT skirta suteikti 
reikiamą informacinę, konsultacinę metodi-
nę ir kitą paramą verslo pradžios, finansavimo 
šaltinių, potencialių rinkų paieškos, naujų tech-
nologijų diegimo ir kitais verslo organizavimo 
klausimais asmenims, ketinantiems pradėti savo 
verslą ir veikiantiems ne ilgiau kaip 5 metus. Fi-
nansuotinos veiklos: Verslo paslaugų krepšelis: 
verslo čekis konsultacijoms apie verslo pradžią, 
pradedančiosioms iki 1 metų MVĮ, ypatingą 
dėmesį skiriant MVĮ, veikiančioms regionuo-
se (de minimis); verslo čekis specializuotoms 
konsultacinėms paslaugoms, skirtas MVĮ, vei-
kiančioms nuo 1 metų iki 3 metų (de minimis); 
verslo čekis konsultacijoms (informacinių, kon-
sultacinių ir ekspertinių: mokestiniais, teisiniais, 
finansiniais, technologiniais, vadybiniais ir pan. 
klausimais) nuo 3 iki 5 metų veikiančioms MVĮ 
(BBIR). Vienos srities konsultaciją MVĮ gali 
gauti tik vieną kartą. Paramos dydis: iki 6.000 
Lt. Intensyvumas: Pradedančiosioms iki 1 metų 
MVĮ – iki 100 proc.; MVĮ, veikiančioms nuo 1 
metų iki 3 metų – iki 85 proc.; Nuo 3 iki 5 metų 
veikiančioms MVĮ – iki 50 proc. Projekto tru-
kmė – 12 mėn.

15. Invest LT+ FI skirta paskatinti MVĮ 
(mažas ir vidutines įmones), naudojantis finan-
sinėmis priemonėmis, investuoti į esamų gamy-
bos ir paslaugų teikimo pajėgumų pritaikymą 
bei naujų gamybos ir paslaugų teikimo pajėgu-
mų, skirtų inovatyviems produktams gaminti ir 
inovatyvioms paslaugoms teikti, diegimą, kuris 
savo ruožtu didintų įmonių produktyvumą. Re-
miamas modernių technologijų diegimas, pritai-
kant esamus ir kuriant naujus gamybos ir pas-
laugų teikimo pajėgumus naujiems produktams 
gaminti ir paslaugoms teikti. Finansavimas bus 
teikiamas skatinti įmonių investicijas į naujų ga-
mybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, 
esamų gamybos technologinių linijų moderni-
zavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių 
reikia naujoms gamybos technologinėms lini-
joms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengi-
mą, modernių ir efektyvių technologijų diegimą 
paslaugų sektoriuose, taip pat užtikrinti šių ga-
mybos ir paslaugų teikimo pajėgumų veikimą. 
Gali būti įgyvendinama kaip atskira finansinė 
priemonė arba steigiant fondų fondą, kuris ap-
imtų kelių finansinių priemonių įgyvendinimą.
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Prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
istoriografija itin skurdi. Šią spragą užpil-
do 2010 m. visų Lietuvos rūmų iniciaty-
va išleista knyga „Rūmų istorija: vardai, 
vertybės, tradicijos“. Išskirti tenka ir Eu-
genijaus Rūko straipsnį „Kauno istorijos 
metraščio“ 5 tome. Straipsnyje, pavadin-
tame „Prekybos, pramonės ir amatų rū-
mai: istorija ir architektūra“, puikiai apra-
šomas rūmų naujo pastato projektavimas, 
statyba ir įrengimas, analizuojama pastato 
architektūrinė ir meninė veikla, tačiau rū-
mams kaip institucijai ten skirtos vos trys 
pastraipos.

Negalima pasigirti ir publikuotų šalti-
nių gausa. Pavyko rasti įvairių žinučių to 
meto periodinėje spaudoje: „Vyriausybės 
žinios“, „Lietuvos ūkis“, „Lietuvos ai-
das“, „Lietuva“, „Lietuvos žinios“, „Tau-
tos ūkis“. Žinios labai lakoniškos, dažnu 
atveju – nevisiškai tikslios. 

Pavyzdžiui, neretai teigiama, jog 1924 
m. pagal Lietuvos Prezidento Antano 
Smetonos dekretą buvo įkurti Lietuvos 
prekybos ir pramonės rūmai; priimtas Lie-
tuvos prekybos ir pramonės rūmų įstaty-

mas. Išties 1924 m. gruodžio 19 d. Lietu-
vos Respublikos Seimas priėmė Prekybos 
ir pramonės rūmų įstatymą, tačiau jį pasi-
rašė ne Prezidentas Antanas Smetona, bet 
Seimo pirmininkas Jonas Staugaitis, tuo 
metu pavadavęs Respublikos Prezidentą. 

1921 m. pramonės ir prekybos mi-
nistro pareigas einant Jonui Dobkevičiui, 
buvo pasiūlyta kurti tokio pavadinimo 
rūmus, kurie atstovautų pramonininkų ir 
prekybininkų interesams. Buvo parengtas 
Rūmų įstatymo projektas, kuris Seimo ka-
binetuose užsigulėjo iki pat 1925 m.

1924 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Res-
publikos Prezidentą pavadavęs Seimo pir-
mininkas Jonas Staugaitis patvirtino Sei-
mo priimtą Prekybos ir pramonės rūmų 
įstatymą, kuris pradėjo galioti nuo 1925 
m. sausio 2 d.

1925 m. birželio 8 d. įvyko rinkimai į 
Prekybos ir pramonės rūmus, o patys Rū-
mai buvo suformuoti ir atidaryti 1925 m. 
birželio 18 d.

Jau pirmosios nuolatinės Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos (1922 m.) 89 
straipsnis liudijo: „Atskiroms ūkio sritims 

įstatymai laiduoja tam tikrą savivaldybę. 
Įstatymų keliu steigiami žemės ūkio, pre-
kybos ir pramonės, darbo ir kitokie rūmai, 
kurių bendradarbiavimas su Valstybės 
Valdžia, normuojant ūkio gyvenimą, nu-
rodo įstatymas.“ Tokia pati formuluotė 
buvo pakartota ir 1928 m. Konstitucijoje.

Netrukus po įstatymo išleidimo išėjo 
finansų ministro įsakymas ir instrukci-
ja, numatę Rūmų narių skaičių, veiklos 
teritoriją, Rūmų sudėtį ir narių rinkimo 
tvarką. 

Pagal tuometinius Lietuvos Respubli-
kos teisės aktus Prekybos ir pramonės rū-
mai buvo pripažinti visuomenine įstaiga, 
kurios pagrindinis uždavinys – kelti vieti-
nės prekybos ir pramonės lygį, atstovauti 
prekybininkų ir pramonininkų interesams. 

Rūmų nariai galėjo būti tik Lietuvos 
piliečiai (užsienio piliečiai – tik išimties 
tvarka, leidus finansų ministrui). Nariai 
buvo renkami trejiems metams. Rūmams 
vadovavo prezidiumas, sudarytas iš Rūmų 
pirmininko, vieno arba dviejų vicepirmi-
ninkų, sekretoriaus ir iždininko. Prezidiu-
mas buvo renkamas vieneriems metams. 

Lėšas Rūmams išlaikyti sudarydavo 
mokesčiai, kuriuos nustatydavo patys 
Rūmai, ir pajamos, gautos už tarpininka-
vimo, konsultavimo ar ekspertizės paslau-
gas. Mokesčiai Rūmams išlaikyti negalė-
jo būti „[...] didesni kaip 10 % pagrindinio 
valstybinio mokesčio nuo prekybos ir pra-
monės įstaigų. Mokesčiai gali būti imami 
tiktai nuo I ir II rūšių prekybos ir nuo I, II, 

III ir IV rūšių pramonės įstaigų.“ Narystės 
mokestis buvo nemažas, todėl kai kurios 
įmonės, Rūmų narės, vengdavo jį mokėti.

Pirmaisiais mėnesiais Rūmai tik kūrė-
si, o platesnės veiklos buvo galima imtis 
tada, kai pradėjo dirbti tarnautojai, refe-
rentas, juristas. Referentu tapo Petras Bal-
tuška, juristais – prof. Augustinas Janulai-
tis ir Joakimas Efrosas. Apibūdindamas 
1925 m.veiklą Rūmų atstovas rašė: „Buto 
stokos ir vėliau nuomoto buto remonto 
dėlei, Rūmų darbas buvo trukdomas. Dėl 
to reikia skaityti, kad ši Rūmų darbo apž-
valga apima iš viso apie 4 mėnesius Rūmų 
veikimo, nes tik rugsėjo 25 d. remontas 
buvo baigtas ir Rūmai persikėlė į savo 
butą, Laisvės al. 59.“

Prekybos ir pramonės rūmai turė-
jo antspaudą „su savo pavadinimu ir su 
miesto ženklu“. Tuo metu Kauno miesto 
herbe vaizduotas baltas stumbras su auk-
siniu kryžiumi tarp ragų. Stumbro atvaiz-
du buvo puošiami įvairūs ženkleliai, su-
venyriniai atvirukai, leidiniai ir periodika. 
Rūmų antspaude taip pat puikavosi mies-
to simbolis.

Pagal leidinius: „Rūmų istorija: var-
dai, vertybės, tradicijos“, 2010 m.

Vilma Akmenytė-Ruzgienė, Giedrė 
Milerytė. „Verslo ir valstybės santykiai: 
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų istorija 1925–1941 m.“  Kauno is-
torijos metraštis, 2011 

(Bus daugiau)

Iš rūMŲ IsTOrIjOs 

Artėjant rūmų įkūrimo Lietuvoje 90-mečiui, „Rūmų žinių“  nume-
riuose  šiai  sukakčiai pažymėti skirsime specialią rubriką „Iš rūmų is-
torijos“. 

Šiandien siūlome pirmąjį rašinį.

Įrašyti Konstitucijoje (I)

Lietuvos prekybos ir pramonės rūmų plenumo posėdis. Kaunas, 1932 m.

Iškilmingi pietūs. Tarp svečių – Lietuvos prekybos ir pramonės rūmų nariai J. Vailokaitis (iš kairės penktas) ir J. Dobkevičius (iš 
kairės šeštas). Kaunas, apie 1930 m.
Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuotraukos


