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Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė

Toks buvo pirmasis klausimas visiems 
kandidatams į mero postą vasario 10-ąją 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
kartu su Kauno krašto pramonininkų ir 
darbdavių asociacija surengtuose debatuose.

„2015 m. kovo 1 d. pirmą kartą merus 
rinksime tiesiogiai. Lietuva bus vienuo-
liktoji Europos valstybė, kurioje diegia-
mas iš esmės amerikietiškasis rinkimų 
modelis. Todėl šį kartą buvo nutarta su-
rengti asmenybių, lyderių debatus“, – pra-
dėdamas renginį sakė rūmų prezidentas 
Benjaminas Žemaitis.

Tai buvo jau ketvirtieji verslo ben-
druomenės ir politikų viešieji debatai. 
Pirmieji surengti 2011 m. prieš savivaldos 
rinkimus, antrieji – prieš 2012 m. Seimo 
rinkimus, o 2013 m. diskutuota apie Sa-
vivaldybės tarybos kadencijos pusiauke-
lę – kas nuveikta, ar darbai nesiskiria nuo 
programinių nuostatų.  

Šiemet susitikimus su kandidatais į 
mero postą organizavo ir rūmų Jonavos 
filialas bei Prienų atstovybė. Tokiu būdu 
Kauno regione formuojasi bendra rūmų 
iniciatyva prieš savivaldos rinkimus. 
Gausi verslo auditorija, beveik visų poli-
tikų dalyvavimas visuose minėtuose ren-
giniuose yra reikšmingas indėlis plėtojant 
demokratiją ir tarpusavio supratimą sie-
kiant bendro piliečių ir verslo savivaldos 
tikslo – visuomenės gerovės. 

Į debatus Kaune atvyko 13 iš 15 kan-
didatų, kovojančių dėl rinkėjų simpatijų 
ir mero posto. Savivaldybės didžioji salė 
buvo sausakimša, teko sunešti papildo-

Debatai su kandidatais į Kauno 
merus: kodėl kauniečiai 
turėtų balsuoti už Jus?

mas kėdes iš aplinkinių salių, nors ren-
ginys dar buvo tiesiogiai transliuojamas 
internetu.

Debatus, kaip ir visus iki šiol, mo-
deravo žinomas politologas, prof. Algis 
Krupavičius.

Apie vertybes ir tikslus
Į klausimą, kodėl kauniečiai turėtų 

balsuoti už kandidatą, kokie jo didžiau-
si pasiekimai gyvenime, ką moka daryti 
geriausiai, kokios svarbiausios gyvenimo 
vertybės, programinės nuostatos šiuose 
rinkimuose, kas motyvuoja būti meru, 
trumpiausiai atsakė Stanislovas Buškevi-
čius, „Jaunosios Lietuvos“ atstovas: „Tu-
rime programą, ji paskelbta viešai, ir jei 
kauniečiams patiks, jie balsuos už mus.“ 
Debatų antrosios dalies kandidatas nebe-
laukė ir išėjo iš salės, vos tik pirmuoju 
klausimu pasisakė visi kiti dalyviai.

Visuomeninio rinkimų komiteto „Kau-
nas plius Puteikis“ iškeltas kandidatas Eli-
gijus Dzežulskis-Duonys pabrėžė savo pa-
grindinį tikslą – kartu keisti sistemą, griauti 
partiniais principais valdomą „tariamą sa-
vivaldą“ ir kurti realią. Kandidatas prista-
tė save kaip laisviausios, kūrybiškiausios, 
humaniškiausios profesijos atstovą (yra 
filosofas, puoselėjantis krikščioniškas ver-
tybes, o svarbiausia – žmogaus orumas). 

Darbo partijos kandidatas į Kauno 
merus Vydas Gedvilas pažadėjo siekti, kad 
Kaunas būtų patraukliausias ir gražiausias 
Lietuvos miestas, o jo rinkimų šūkis – „Di-
deli darbai prasideda nuo mažų“. Jis įsiti-
kinęs, kad valdyti miestą turi ateiti gyve-
nimo ir politikos patirtį sukaupęs ambicin-
gas žmogus, siekiantis, kad „mes dirbtume 
kauniečiams, o ne kauniečiai mums“.

Kęstutis Juknis, kurį iškėlė politinė 
partija „Profesinių sąjungų centras“, pa-
brėžė, jog svarbiausia – ginti žmogaus 
interesus ir siekti socialinio teisingumo. 
15 metų dirbdamas profsąjungose, jis 
aštriausiai susidūrė su žmonių beteisišku-
mu, todėl nutarė eiti į politiką. 

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščio-
nių demokratų iškeltas kandidatas, dabar-
tinis miesto meras Andrius Kupčinskas 
pabrėžė geriausiai suprantąs, kas yra mero 
pareigos, ką galima realiai žadėti, o ko ne, 
nes mero funkcijos yra griežtai reglamen-
tuotos. Jis tikisi kauniečių pasitikėjimo, 
kaip ir 2007 bei 2011 m., jo patikima ko-
manda gali nuosekliai, nesiblaškydama 
tęsti pradėtus darbus.

Visuomeninio rinkimų komiteto  
„Gintauto Labanausko komanda „Dirbam 
Kaunui“ kandidatas Gintautas Labanaus-
kas papasakojo apie įvairialypę savo pa-
tirtį politikoje, valstybiniame ir akademi-
niame darbe, jis mokantis suburti stiprią 
komandą, formuoti jai uždavinius ir pa-
siekti rezultatų. Jis esąs labiau tradicinių 
vertybių puoselėtojas, tačiau ir pakanka-
mai liberalus bei nuosaikus. 

Lietuvos socialdemokratų partijos 
kandidatė Orinta Leiputė, akcentavusi 
savo patirtį nevyriausybinių organizacijų 
ir politinėje veikloje, kelia sau tikslą su 
patyrusia komanda iš esmės pakeisti Kau-
no vaizdą.

Nukelta į 4 psl.

Nukelta į 2 psl.

Debatuose dalyvavo apie 170 žmonių

Kauno krašto pramonininkų atstovas A. Svilainis, prof. A. Krupavičius, B. Žemaitis ir V. Šileikis

Vasario 13 d. Vyriausybėje premjeras 
Algirdas Butkevičius įteikė vienus svar-
biausių rūmų sistemos apdovanojimus – 
,,Lietuvos eksporto prizus” ir sidabro 
,,Darbo žvaigždes”.

Didžiuoju eksporto prizu šiemet įver-
tinta Kauno PPArūmų narė UAB ,,Eoltas” 
(generalinis direktorius Tomas Alvydas 
Skėrys). Bendrovės veiklos kryptis – pre-
kyba variklio ir važiuoklės atsarginėmis 
dalimis Europoje, Japonijoje ir JAV paga-
mintiems lengviesiems bei komerciniams 
automobiliams, autoservisų paslaugos; 

Vyriausybėje įteikti „Lietuvos eksporto prizai“ ir „Darbo žvaigždės“

UAB „Eoltas“ generalinio direktoriaus Tomo Alvydo Skėrio rankose – 2014 m. „Lietuvos eks-
porto prizas“

Vyto Čičelio sėkmė versle ir nuopelnai rūmams įvertinti sidabro „Darbo žvaigžde“
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20 METŲ NT RINKOJE PARDUODAMOS KOMERCINĖS PATALPOS KAUNO CENTRE IR KĖDAINIUOSE

Daugiau informacijos: +370 626 08322  |  justina.blazukonyte@inreal.lt

Administracinės / 
prekybos / maitinimo 
patalpos

Vilniaus g. 39, 
Kaunas
Plotas 74 - 350 kv.m

nuo 127 000 EUR

Restoranas - viešbutis / 
administracinis pastatas

M. Valančiaus g. 24, 
Kaunas
Plotas 1230 kv.m

864 000 EUR

Administracinis pastatas 
su nuomininkais 

J. Basanavičiaus g. 39, 
Kėdainiai
Plotas 880 kv.m

450 000 EUR

Vasario 13 d. Kauno rotušėje vyko 
miesto savivaldybės antrus metus iš eilės 
surengtų „Verslo taurų“ apdovanojimų 
ceremonija. Meras Andrius Kupčinskas 
„Verslo taurų“ statulėles įteikė dvylikai 
geriausiomis savo srityse pripažintų Kauno 
įmonių.

Tarp apdovanotųjų – trys rūmų nariai: 
AB „Lytagra“, UAB ‚Serfas“ ir UAB „Ge-
rovė“.

AB „Lytagra“ įvertinta už socialiai at-
sakingą verslą. Bendrovė, įkurta 1945 m., 
sėkmingai tęsia veiklą iki šiol, joje dirba 
530 darbuotojų. Tai viena didžiausių pre-
kybos, orientuotos žemės ūkio reikmėms, 
kompanijų Lietuvoje, turinti 23 filialus ir 6 
antrines įmones. AB „Lytagra“ yra dauge-
lio miesto renginių, taip pat Kauno „Žalgi-
rio“ ir Lietuvos zoologijos sodo rėmėja.

Už lietuviško kapitalo investicijas 
„Verslo tauru“ apdovanota UAB „Serfas“. 
Bendrovę 1994 m. įkūrė tėvas ir sūnus – 
Tautvydas ir Saulius – Valuntos. Per 20 
metų ši lietuviško kapitalo įmonė įsitvirti-
no Lietuvos rinkoje ne tik kaip statybinių 
medžiagų tiekėja, bet ir pati ėmėsi gamy-
bos, o pardavimus išplėtė ir į užsienio šalis. 
2014 m. UAB „Serfas“ Kaune, Technikos 
gatvėje, supirko septynis apleistus sklypus 

Trys rūmų nariai apdovanoti 
„Verslo taurais“

ir pastatė naują 2600 kv. m armatūrinių 
tinklų gamyklą. Ši plyno lauko investicija 
bendrovei kainavo 15 mln. Lt.

UAB „Gerovė“ apdovanota už verslo 
ir aplinkos darną.  Ji viena pirmųjų Lietu-
voje 1991 m. pradėjo plastikinių pakuočių 
gamybą. Šiandien tai viena stabiliausių ir 
didžiausių plastikinių pakuočių gamintojų 
ne tik vietinėje rinkoje, bet ir Baltijos ša-
lyse, o plataus asortimento produkcija tie-
kiama klientams ne tik Baltijos šalyse, bet 
ir visoje Europos Sąjungoje. Visi įmonės 
gaminiai gaminami iš 100 proc. apdirba-
mos žaliavos.

Ceremonijoje rūmų bronzos „Darbo 
žvaigždę“ miesto merui A. Kupčinskui 
įteikė rūmų prezidentas Benjaminas Že-
maitis. Apdovanojimas skirtas dar 2014 m. 
lapkričio mėnesį už tai, kad jo vadovavimo 
laikotarpiu savivaldybės ir verslo santykiai 
perėjo į kokybiškai naują etapą, sustiprėjo 
bendradarbiavimas ir pasitikėjimas tarp 
verslo ir piliečių savivaldos, Kaune buvo 
įsteigta pirmoji Lietuvoje Verslo taryba.  
Meras visuomet palaikė šią nuoseklaus ir 
sisteminio bendradarbiavimo tarp verslo ir 
valdžios iniciatyvą, taip pat remia ir kitus 
svarbius verslo bendruomenės projektus.

UAB „SDG“ generalinis direktorius 

Eduardas Jasas miesto merui A. Kupčins-
kui įteikė Baltijos kelio 25-mečiui pakarto-
to žygio per Baltijos šalis 2014-ųjų rugpjūtį 
atminimo medalį.

Karaliaus Mindaugo profesinio moky-
mo centras Kauno PPA rūmų 2014 m. no-
minacijose buvo pripažintas „Metų Kauno 
regiono profesinio mokymo institucija“. 
Apdovanojimas įteiktas Rotušėje. Tai mo-
derni ir dinamiška mokymo įstaiga, grei-
tai ir atsakingai reaguojanti į darbo rinkos 
pokyčius bei drąsiai taikanti inovatyvias 

ugdymo formas. Centro direktorės, socia-
linių mokslų daktarės Laimutės Anužienės 
dėka organizacijoje aktyviai puoselėjamos 
krikščioniškos vertybės. Tai yra viena di-
džiausių Lietuvoje profesinio mokymo 
įstaigų. 1994 – 2014 m. mokinių skaičius 
padidėjo nuo 681 iki 3205. Pernai duris 
atvėrė didžiausias Pabaltijyje grožio ir su-
sijusių paslaugų sektorinis praktinio moky-
mo centras „Modus“. 

RŽ inf.

eksportuojamos atsarginės variklio ir va-
žiuoklės detalės.

UAB „Eoltas“ yra daugiau kaip 70 
gamintojų įgaliotasis atstovas Lietuvoje 
ir kaimyninėse šalyse. Bendrovė  žinoma 
visame Baltijos regione, o prekybos cen-
trai įkurti visuose pagrindiniuose šalies 
miestuose.

Įmonėje dirba 102 darbuotojai. Parda-
vimų pajamos 2014 m. išaugo 14,96 proc. 
(nuo 57,85 mln. Lt iki 66,50 mln. Lt), o 
eksporto apimtys palyginti su 2013 m. re-
zultatais padidėjo 17,55 proc. (nuo 16,37 
mln. Lt iki 19,25 mln. Lt); pajamos iš eks-
porto sudaro 29,36 proc. visų pardavimo 
pajamų.

Kasmet didėja eksporto į naujas rin-
kas apimtys. 2012 m. pradėta eksportuoti 
produkciją į Graikiją (Kreta) ir Norvegiją, 
2013 m. – į Olandiją, Moldovą ir Suomi-
ją. 2014 m. eksporto į naujas rinkas apim-
tys išaugo net 91,25 proc. Įmonė pristato 
tarptautinį prekės ženklą EGT.

Ministras Pirmininkas sidabro „Dar-
bo žvaigždę“ ceremonijoje įteikė ilga-
mečiam (nuo 1996 m.) Kauno PPA rūmų 
tarybos nariui Vytui Čičeliui. V. Čiče-
lis – logistikos paslaugų įmonės UAB 
„Dinaka“ direktorius, įmonių „Dinakos 
servisas“, „Via Baltica pramogos“, „Via 
Baltica Dvaras“, „Via Baltica Lietuva“ 
savininkas. Įmonių veiklos sritys – vieš-
bučių verslas, maitinimo, logistikos pa-
slaugos ir kita veikla.

Įmonių apyvartos siekia 3 475 440 
Eur (12 mln. Lt). 2014 m. sukurtos 33 
naujos darbo vietos, įmonių grupėje dirba 
96 darbuotojai. Verslininkas, bendradar-
biaudamas su Kauno rajono savivaldybe, 
prisidėjo prie Tiškevičių dvaro Raudon-
dvaryje oranžerijos atgaivinimo, investi-
cijos siekė 944 161 Eur (3,26 mln. Lt.). 
V. Čičelio nuopelnai rūmams įvertinti 
„Padėkos ženklu“.

,,Lietuvos eksporto prizais” ceremo-
nijoje taip pat buvo apdovanota UAB 
,,Ekobana“ – jau 23 metus sėkmingai Lie-
tuvoje ir užsienyje pramonės inžinerijos 
srityje dirbanti įmonė; Klaipėdos valsty-
binis jūrų uostas; UAB „AQ Wiring Sys-
tems“ (veiklos sritis – automobilinių ka-
belių pynių ir elektromechaninių sistemų 

inžinerija, projektavimas, gamyba, eks-
portas); UAB „Kalvis” – viena stambiau-
sių Lietuvos metalo apdirbimo įmonių.

Sidabro „Darbo žvaigždėmis“ pa-
gerbti Angelė Andrikonienė, Ukmergės 
rajono vartotojų kooperatyvo valdybos 
pirmininkė, direktorė; Raimundas Pe-
trauskas, UAB „Schmitz Cargobull Bal-
tic“ generalinis direktorius; Arūnas Ku-
raitis, „Kletos“ grupės įmonių vienintelis 
akcininkas; Jurgis Čepulis, UAB „Metalo 
prekyba“ prezidentas, vienas pirmųjų pri-
vataus verslo vystytojų Šiauliuose, Šiau-
lių PPAR tarybos narys.

„Lietuvos metų vadove/verslininke 
2014 m.“ tapo Šalčininkų raj. UAB ,,Poli-
vektris“ direktorė Anastasija Bezborodych.

RŽ inf.

Vyriausybėje įteikti „Lietuvos eksporto prizai“ ir „Darbo žvaigždės“
Atkelta iš 1 psl.

Ceremonijos metu apdovanotieji rūmų nariai ir meras A. Kupčinskas
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Ramutė Šimukauskaitė

Vasario 5-ąją kandidatus į Prienų 
rajono savivaldybės merus arba juos 
atstovaujančius bendrapartiečius „eg-
zaminavo“ Kauno PPA rūmų atstovy-
bės nariai ir kiti verslininkai.

Prieš pradėdama diskusiją jai va-
dovavusi Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų Prienų atstovybės vadovė, 
UAB „Ekofrisa“ direktorė Lina Padvai-
skienė priminė apie žurnale „IQ“ straipsny-
je „Septynios merų nuodėmės“ išvardintas 
neigiamas savybes, už kurias rinkėjai turė-
tų nubausti savivaldybes vėl užsimojusius 
valdyti kandidatus. O gal ir naujus preten-
dentus, atsinešančius tų pačių nuodėmių 
kuprą iš kitų darboviečių ar veiklų.

Taigi kokios tos septynios didžiosios, 
dažniausiai merus klup dančios nuodė-
mės? Straipsnio autoriaus Tomo Janeliūno 
nuo mone, tai – išlaidavimas, korupcija, 
puikybė, piktnaudžiavimas, melavimas, 
tinginystė ir savų protegavimas.

Žinoma, nė vienas iš susitikime su 
verslininkais dalyvavusių aštuonių preten-
dentų į merus (nedalyvavo – Juozas Krikš-
tolaitis ir Jonas Vilionis), paprašytas trum-
pai prisistatyti ir atsakyti į klausimą, kodėl 
Prienų krašto žmonės turėtų balsuoti būtent 
už jį, nesakė, jog norėtų tapti visų garbina-
mu, nepripažįstančiu kitų nuomonės į savi-
valdystę išvirtusios savivaldybės vadovu.

Priešingai, jie visi tvirtino, kad nori 
ir yra pasirengę tarnauti savo krašto žmo-
nėms.

Prienų verslininkai 
„egzaminavo“ politikus

Skiriasi tik jų požiūris į reformų bei 
permainų svarbą. Vieni mano, kad visose 
srityse būtinos kardinalios reformos. Kiti 
galvoja, kad užtenka tik eiti teisinga lin-
kme, yra ir abejojančių permainų galimy-
be, nes „…meras nieko negali“.

Po prisistatymų likę septyni kandida-
tai (Visuomeninio rinkimų komiteto „Ne-
priklausomų kandidatų sąrašo Prienų kraš-
tas“ lyderis ir kandidatas į merus Egidijus 
Visockas toliau diskusijoje nedaly vavo) 
atsakinėjo į konkrečius klau simus. Juos 
kandidatams verslininkai parinko „panar-
šę“ po pretendentų rinkimų programas ir 
atsižvelgdami į giminystę su verslu.

Atsakydami į šiuos klausimus kan-
didatai buvo taip pat konkretesni. Gintau-
to Bartulio manymu, tik privati ir viešoji 
partnerystė gali atgaivinti apleistas buvu-
sių kareivinių ir kitas teritorijas. Pasak 
jo, sprendžiant šią problemą svarbiau sia 
išsiaiškinti situaciją bei priežastis, kodėl 
kai kurie pastatai liko „bešeimininkiai“, ir 
kuo plačiau paskleisti žinią apie galimybę 
ir sąlygas naujoms investicijoms.

Antanas Gustaitis smulkaus verslo 
plėtrą kaime sieja su biokuro įmonėlių 
kūrimu, o Alvydas Vaicekauskas naujų 
darbo vietų kūrimą – su lankstesne mo-
kesčių politika ir infrastruktūros gerini-
mu. Kandidato nuomone, savivaldybės 
biudžete verslo paramai planuojama skirti 
5000 eurų suma – niekingai maža.

Paklausta apie savivaldybės viziją, 
Loreta Jakinevičienė sakė, kad pirmiausia 
reikia atsiversti strateginį planą ir prisi-

minti jame numatytus prioritetus. O at-
sakydama į klausimą dėl administracijos 
komandos formavimo, kandidatė buvo la-
bai lakoniška. Pasak jos, „…Kol biudžetas 
dirbs taip, kaip nedirba verslas, tvarkos ir 
teisingumo nebus“.

Kandidatė į merus Rima Zablackienė 
ir Joną Vilionį pavadavęs valstiečių sąrašo 
narys Martynas Butkevičius sulaukė klau-
simų, susijusių su jų programose įrašytų 
konkrečių objek tų renovacija. Rimos Za-
blackienės teigimu, keletą metų privačių 
inves tuotojų nesudominusio „Revuonos“ 
viešbučio renovacijos naštą turi prisiim ti 
savivaldybė ir vieš bučio teritoriją pritai-
kyti turizmui.

Martynas Butkevičius Prienų auto-
busų stoties rekonstrukciją sieja arba su 
patvirtintu projektu (renovaciją vykdo 
stoties teritorijoje besikurianti verslo įmo-
nė), arba su privatizacija.

Algis Marcinkevičius kaip vieną iš 
prioritetinių darbų yra įsirašęs rūpestį ke-

lio Prienai – Išlaužas – Kaunas rekons-
trukciją. Šios problemos spren dimą jis 
sieja su kaimyninių Birš tono, Kauno ra-
jono ir miesto sa vivaldybių vadovų para-
ma, beldžiantis į Vyriausybės „kišenę“ dėl 
lėšų skyrimo.

Atsakydamas į klausimą apie ben-
dradarbiavimą su verslu Arūnas Vaido-
gas tvirtino, kad svarbiausia dirbti kartu. 
Būtent tai, ko per pa s taruosius ketverius 
metus labiau siai ir pasigedo verslo ben-
druomenė.

Gal todėl, kad, pasak kai kurių susiti-
kimo dalyvių, savivaldybė su verslu kalbė-
josi kaip nebylys su kurčnebyliu, ir nebuvo 
jokio kalbėjimosi, o juo labiau susikalbėji-
mo. Todėl diskusijos metu tik su apgailes-
tavimu buvo kalbama apie vietos valdžios 
dėmesį verslo aplinkai, savivaldybininkų 
ir verslo atstovų išvykas į kaimyninių ša-
lių savivaldybes, bendrus su kaimynais 
pro jektus, įvaizdžio formavimą ir kitus 
abiems pusėms rūpimus klausimus.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Prienų atstovybės nariai kandidatams turėjo nemažai klausimų

Dalia Sinkevičienė,
Kauno PPA rūmų 
Jonavos filialo direktorė

Vasario 18 d. Jonavoje vyko kandida-
tų į miesto merus ir verslininkų debatai. 
Juose savo programas pristatė visi septyni 
kandidatai į Jonavos rajono vadovo kėdę.

Įžanginį žodį taręs KPPAR Jonavos fili-
alo Tarybos pirmininkas Alfonsas Meškaus-
kas pasidžiaugė, kad susirinko visi kandida-
tai, kad verslas ir savivalda bendradarbiauja, 
todėl ras ir bendrus problemų sprendimus. 
Renginį moderavo Vadimas Nurulinas, 
aktyviai besidomintis politinėmis Jonavos 
aktualijomis, nuodugniai susipažinęs su 
kandidatų programiniais pažadais. 

Pirmasis pasisakė Lietuvos TS-LKD 
atstovas Justas Dieninis. Politikas pabrėžė, 
kad jo kandidatavimas – tai galimybė, kurią 
partija suteikė jauniems žmonėms, o jauna-
tviška energija, maksimalizmas yra svarbus 
faktorius. Gimęs ir augęs Jonavoje, kandida-
tas įvardijo pagrindines rajono problemas: 
socialinė atskirtis, nedarbas, gimstamumo, 
tuo pačiu ir gyventojų skaičiaus mažėjimas.

Saulius Jakimavičius, Darbo partijos 
atstovas, taip pat kilęs iš Jonavos, yra ir 
dabartinės Tarybos narys. Dirbo tiek vals-
tybės tarnyboje, tiek versle. Didžiausi pa-
siekimai jo laukiantys ateityje, o išskirti-
nis privalumas – gebėjimas suburti stiprią 
komandą. Keliami tikslai – ilgalaikiai: 
naujų darbo vietų kūrimas, siekis, kad Jo-

Kandidatai į Jonavos merus 
žadėjo gerbti verslą

navoje būtų gera gyventi visiems.
Juozas Jokimas, partijos „Tvarka ir 

teisingumas“ atstovas – 40 metų darbinę 
patirtį turintis, ilgametis Jonavos rajono Ta-
rybos narys. Jis tikino suprantantis bei jau-
čiantis Jonavos pulsą, bėdas. Šiuo metu už-
siima ir moksline veikla, dirba su akademi-
niu jaunimu, turi daug patirties projektinėje 
veikloje, yra aktyvus visuomenininkas. 

Valstiečių ir žaliųjų partiją į rinkimus 
vedantis Bronislovas Liutkus – taip pat 
Jonavos krašto žmogus, jo seneliai, tėvai 
gimę Jonavoje, buvęs rajono meras. Jo 
gyvenimiškoji bei profesinė patirtis, įgy-
tos bei patobulintos valdymo žinios leistų 
vėl eiti mero pareigas, o stiprybė – aplin-
kinių pasitikėjimas. Veiklos principas – 
kompromisai ir konstruktyvi partnerystė.

Remigijus Osauskas, Liberalų sąjū-
džio atstovas, tikras jonavietis, einantis 
Jonavos vicemero pareigas. Stipriosios 
pusės – patirtis, komanda ir idėjos. De-
vynerius metus dirba savivaldybės admi-
nistracijoje, todėl supranta, jog vienas 
žmogus didelių darbų nepadarys, todėl 
svarbiausia – gera komanda, koalicija, sti-
prūs administracijos vadovai. Pagrindinis 
programos aspektas – kad Jonavoje būtų 
gera gyventi bei oriai pasenti.

Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) 
partijos atstovė, KPPAR Jonavos filialo 
tarybos narė Jolita Peleckienė paminėjo 
esanti jauniausios politinės jėgos atstovė. 
Pasidžiaugė, kad dar neturi patirties vals-

tybės tarnyboje. Darbuojasi su vyru įkur-
tame nuosavame versle, tęsia prezidento 
Valdo Adamkaus darbus ir idėjas. Viena 
jų: stipri valstybė – tai ne paklusnūs pilie-
čiai, bet privačių asmenų, bendruomenių 
iniciatyva. Svarbiausia, kad Jonava augtų.

Mindaugas Sinkevičius, dabartinis Jo-
navos rajono meras, LSDP atstovas, pami-
nėjo savo išskirtinumą iš kitų kandidatų: 
jis siekia ne būti išrinktu, bet būti perrink-
tu. Jam gerai žinomos rajono problemos, 
todėl toliau tęstų pradėtą veiklą. Juokau-
damas paminėjo, kad neturi žmonos, todėl 
yra vedęs Jonavą jau keturis metus ir norė-
tų šią santuoką tęsti ir ateinančius keturis. 
Dėkodamas jonaviečiams, kurie juo pa-
sitikėjo, jis žadėjo pateisinti jų lūkesčius, 
toliau noriai bendrauti su verslo atstovais.

Į klausimą, kokias svarbiausias pro-
blemas spręstų tapę vadovu, visi kaip su-
tarę tvirtino apie verslo sąlygų gerinimą, 
naujų darbo vietų kūrimą, norą kalbėtis, 
gerbti verslo atstovus, žadėjo rūpintis 
švietimu, parengti tinkamas sąlygas in-

vestuotojams, trumpinti svarbių verslui 
sprendimų priėmimo laiką. 

J. Peleckienė nuogastavo, kad su-
kūrus naujų darbo vietų, kažin ar atsiras 
specialistų, norinčių ten dirbti, stebėjosi 
moksleivių neverslumu, kai net dešimto-
kai mano, jog verslo mokami mokesčiai – 
tai mokesčiai už komunalines paslaugas. 
A. Meškauskas iškėlė  tą pačią proble-
mą – nenorą dirbti, kai iš 3 įdarbintų as-
menų geriausiu atveju dirbti lieka vienas, 
nors Darbo biržos duomenys skelbia apie 
3200 registruotų bedarbių (11,7 proc.).

Visi kandidatai sakė prisidėsiantys 
prie problemų sprendimo, dėsią visas pa-
stangas, kad Jonavos politechnikos mo-
kykloje ir toliau būtų rengiami ar perkva-
lifikuojami paklausių profesijų atstovai, 
paminėta, kad profesinė mokykla neturi 
bendrabučio, todėl mažai studijuojančių 
jaunuolių atvyksta iš aplinkinių rajonų.

Renginyje dalyvavo apie 25 verslo 
įmonių, žiniasklaidos, Trišalės tarybos 
atstovai. 

Jonavos filialo tarybos pirmininkas A. Meškauskas (antras iš kairės pirmoje eilėje) su kandidatais į Jonavos rajono merus ir mode-
ratoriumi V. Nurulinu (pirmas iš kairės pirmoje eilėje)
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Visuomeninio rinkimų komiteto „Vie-
ningas Kaunas“ iškeltas kandidatas į me-
rus Visvaldas Matijošaitis pabrėžė esąs 
šeštos kartos kaunietis, ir jam ne tas pats, 
kokiame mieste gyvens jo vaikai ir anūkai: 
„Jei Kaunas būtų pasiekęs bent 70 proc. to, 
ką turi Druskininkai, nesėdėčiau čia. Jei 
sugebėjau sukurti verslą nuo nulio iki tarp-
tautinės kompanijos, ir mieste tai pavyks.“

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio 
kandidatas Rimantas Mikaitis tvirtino ga-
lintis suburti komandą, įtikinti, rasti kom-
promisus, todėl visuomet jautęs kolegų ir 
bendraminčių pasitikėjimą. Kauną jis ma-
tąs kaip jaukiausią, gražiausią miestą, ku-
riame gera gyventi, kurti verslą, mokytis. 

Visuomeninio rinkimų komiteto „Kau-
nas – kitokia Lietuva“ kandidatas Kęstutis 
Pūkas ryžęsis kelti save kandidatu į merus, 
nes žmonės yra nusivylę, neturintys už ką 
balsuoti. Jis įsitikinęs, kad už jį balsuos tie, 
kurie nori pokyčių: „Savivaldybė yra ne 
politikavimo, o darbo vieta“.

Kovotojų už Lietuvą sąjungos at-
stovas rinkimuose į mero postą Vytautas 
Šustauskas pasakė buvęs vienintelis Kau-
no meras, neturėjęs opozicijos ir mokėjęs 
sutarti su visais, nebijojęs kibti Vyriausy-
bei ir ministrams į atlapus. „Savivaldybės 
salėje net muštynės kilo, bet šilumos kainų 
tada Kaune nepadidinom“, – prisiminė V. 
Šustauskas.

Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) 
kandidatas Erikas Tamašauskas, politikas 
jau 20 metų, pabrėžė nuomonių ir intere-
sų derinimo, principingų sprendimų priė-
mimo, sąžiningumo ir žodžio laikymosi 
svarbą, o tai šiandien itin reta.

Respublikonų partijos atstovas rinki-
muose į mero postą Artūras Tepelys sakė, 
kad būti meru yra sunkus ir „juodas“ dar-
bas. Jis mieliau nepretenduotų, bet aiškiai 
žinąs, kad tarp kandidatų nėra nė vieno, 
už kurį galėtų balsuoti. 

Verslininkai klausė ir apie galias, ir 
apie klaidas

„Jūs žadate keisti sistemą. Ką ir kaip 
galėsite pakeisti? Kokiomis mero funkci-
jomis ir galiomis pasinaudosite?“ – tokį 
klausimą E. Dzežulskiui-Duoniui pateikė  
apskaitos ir konsultacijų bendrovės UAB 
„SAC“ („Scandinavian Accouting and 
Consulting“) partneris Vidmantas Milius.

„Savivalda turi būti ne partinė, o reali. 
Būdamas nepartinis, turiu privalumą būti 
laisvas ir atstovauti žmonių interesams. 
Kartu galiu telkti visas partijas bendram 
labui“, – sakė kandidatas į merus.

„Jūs demonstruojate didžiulę meilę 
Kaunui. Kodėl, būdamas Seimo pirmuo-
ju vicepirmininku, balotiruojatės į miesto 
merus? Kokių darbų esate nuveikęs Kau-
no labui?“ – V. Gedvilo teiravosi UAB 

„Liuks“ generalinis direktorius Zigman-
tas Dargevičius.

„Einu į rinkimus, nes pirmą kartą 
žmonių valia bus tiesiogiai išrinktas me-
ras. Dirbu Seime jau dešimt metų ir esu 
pasirengęs dirbti, nes mokytis tose par-
eigose ne laikas“, – atsakė V. Gedvilas, 
priminęs ir jo vadovautų moterų krepši-
ninkių pergales, ir pagalbą Dainavos baž-
nyčiai bei mokykloms.

„Profesinė sąjunga virto partija. Kam 
atstovausite?“ – K. Juknio klausė V. Milius.

„Europos patirtis rodo, kad nemažai 
partijų yra kilusios iš profsąjungų. Niekas 
Savivaldybėje negina žmonių, kurie mė-
nesiais negauna atlyginimų, jie ir nesikrei-
pia čia, nes nėra į ką. O ar kas nors iš Sa-
vivaldybės vadovų buvo nuvykę į tokias 
įmones, pasikalbėję su vadovais?“ – aiš-
kino kandidatas į miesto vadovo pareigas.

„Jūs aštuonerius metus vadovavote 
Kaunui. Kokių klaidų esate padaręs? Ką 
dabar darytumėte kitaip?“ – A. Kupčinsko 
teiravosi AB „Atrama“ generalinis direk-
torius Alvydas Švedas.

Dabartinis Kauno meras prisipažino, 
jog jam labiausiai apmaudu dėl Laisvės 
alėjos neprasidėjusios rekonstrukcijos ir 
dėl to, kad pernelyg pasitikėjo Vyriausy-
bės pažadais dėl Panemunės tilto, trūko 
politinės valios administracijos reformai.

Klausimą dėl įstrigusio Kauno upių 
uosto projekto, ar nejaučiąs savo kaip 
buvusio įmonės vadovo ir tarybos nario 
atsakomybės, G. Labanauskui pateikė 
UAB „Laktopolis“ generalinis direktorius 
Zenonas Skibiniauskas.  

G. Labanauskas pasidžiaugė, kad jam 
pasitraukus iš Vandens kelių direkcijos 
vadovo posto darbai nesustojo ir toks 
svarbus projektas sujungti vidaus vandens 
kelius su Klaipėda ir toliau bus įgyvendin-
tas iki galo.

AB „Kauno energetikos remontas“ ge-
neralinė direktorė Olga Grigienė teiravosi 
O. Leiputės, kodėl socialdemokratai, turin-
tys tokius aukštus reitingus Lietuvoje, nėra 
atitinkamai populiarūs Kaune? „Šių rinki-
mų rezultatai bus kitokie, manau, pakeisi-
me politines spalvas mieste, galėsime pasi-
džiaugti“, – optimizmo neslėpė O. Leiputė.

UAB „Kautra“ generalinis direkto-
rius Linas Skardžiukas pateikė klausimą 
V. Matijošaičiui – kokia jo nuomonė dėl 
savivaldybės įmonių valdymo depoliti-
zavimo? „Kai pamatai, kaip jos dirba, 
kokius tikslus kelia, vadovai kalba kaip 
pirmokai – liūdnas vaizdelis. Bet jie ne-
kalti – taip valdo politikai. Pasitrauksiu iš 
savo verslo, jei būsiu išrinktas meru“, – 
pažadėjo V. Matijošaitis.

„Jūs žadate aplenkti Vilnių. Kaip? 
Kuriose srityse?“ – apeliuodamas į rinki-
mų šūkį, R. Mikaičio klausė UAB „SDG“ 

Debatai su kandidatais į Kauno 
merus: kodėl kauniečiai 
turėtų balsuoti už Jus?

generalinis direktorius Eduardas Jasas. 
„Šūkis provokuojantis, bet programoje 
niekur nėra parašyta apie lenktynes. Kau-
niečiai turi gyventi oriai, neemigruoti į 
Vilnių ar užsienį“, – aiškino R. Mikaitis.

„Jūsų požiūris į partijas aiškus. O iš 
kokių partijų tikitės palaikymo Taryboje, 
jei būtumėte išrinktas  meru?“, – K. Pūko 
teiravosi Inovatyvių profesinio mokymo įs-
taigų asociacijos vadovas Alvydas Grevas.

„Pasimatys po rinkimų. Galiu dirbti 
su visais. Niekam nesimpatizuoju, neturiu 
čia daug draugų“, – kalbėjo K. Pūkas.

V. Šustauskui teko atsakyti į A. Grevo 
klausimą apie užsienio investicijas. „Už-
sienio investicijos – apgavystė. Nusipirko 
gamyklas, išsivežė – ar tai investicijos? 
Visiems turi būti lygios sąlygos“, – dėstė 
kandidatas.

„Kodėl antrą kartą brendate į tą pačią 
upę? Ką nuveikėte Kaunui, kai buvote 
meras ir kokie būtų pirmieji kaip mero 
darbai?“ – E. Tamašausko teiravosi Z. 
Dargevičius.

„Nekuklu savintis darbus, kuriuos iki 
tiesioginių mero rinkimų nuveikė ne me-
ras asmeniškai, o Savivaldybės taryba. Tai 
buvo politiniai sprendimai, pasiekti kom-
promisų keliu“, – atsakė E. Tamašauskas, 
priminęs konkretesnius darbus kultūros 
srityje. 

A. Švedas paprašė A. Tepelio išvar-
dyti tris strateginius Kauno projektus ir 
prioritetus. „Visus reikia pradėti turint 
finansavimą. Visais klausimais sudary-
sim komisijas, tarsimės su gyventojais ir 
verslu, kas svarbiausia miestui. Man gaila 
Zoologijos sodo – reikia iškelti jį už mies-
to, reikia sutvarkyti fortus – idėjų ir darbų 
verslui šiose vietose pakaktų dešimčiai 
metų“, – sakė A. Tepelys. 

Šachmatų intriga
Prieš pradedant trečiąją, paskutinę 

debatų dalį, Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų prezidentas Benjaminas 
Žemaitis paklausė visų kandidatų, ar yra 
politinių partijų, su kurių atstovais tarybo-
je jie nemato dialogo ir susitarimo, bendro 
darbo galimybės? 

Su nedidelėmis išlygomis ir šiokiomis 
tokiomis abejonėmis visi kandidatai suta-
rė, kad galės dirbti kartu. Tada kandidatai 
buvo pakviesti traukti šachmatų figūras iš 
kepurės, o paskui – susirasti, kas ištraukė 
tokią pačią, tik kitos spalvos. Tokiu būdu 
visi politiniai konkurentai susigrupavo po 
du.

„Kadangi niekas nežino, kokie bus 
rinkimų rezultatai, atsitiktinumo tvarka 
(tarkime, taip nulems rinkimų rezultatai) 
gali atsitikti taip, kad vienas iš poros taps 
meru, o kitas vadovaus didžiausiai miesto 

Atkelta iš 1 psl.

Nukelta į 5 psl.Pirmoje eilėje – rūmų bendruomenės atstovai debatuose

Auditorija politikų pasisakymus vertino raudonomis arba žaliomis kortelėmis Rūmų tarybos nariai Vytas Čičelis, Saulius Valunta ir Mečis-
lovas Rondomanskas

Kandidatai traukė šachmatų figūras, kurios juos surikiavo 
poromis
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Tarybos frakcijai. Taigi rinkėjų valia jie 
turės dirbti drauge, peržengti ambicijas, 
sutarti, kad miestas nepatektų į politinio 
pato situaciją, jei jie nerastų bendro suta-
rimo“, – paaiškino moderatorius prof. A. 
Krupavičius.

Visos poros per pusę minutės turėjo su-
tarti, kokius tris darbus atliks miesto labui. 
Ištrauktos figūros, skirtingai nei šachmatų 
lentoje, šiuo atveju neturėjo jokios reikšmės.

Štai čia laukė nemažai intrigos.
Bokštų figūras ištraukė buvę bendra-

partiečiai, dabar politiniai konkurentai, 
liberalai Rimantas Mikaitis ir Erikas Ta-
mašauskas. Jie išsakė tris bendrus tikslus: 
miestas verslui, įmonių valdymo depoliti-
zavimas ir tarimasis su kauniečiais.

Karalius ištraukė ir poron stojo V. Ge-
dvilas ir K. Pūkas. Jie sutarė dėl Savival-
dybės valdymo optimizavimo, korupcijos 
išnaikinimo ir švietimo bei sveikatos pas-
laugų finansavimo.

Į vieną porą susirikiavo žirgus ranko-
se laikę „ubagų karaliumi“ tituluojamas V. 
Šustauskas ir milijonierius V. Matijošaitis. 
Šis išgavo pažadą iš V. Šustausko, kad til-
tų išilgai upės jis nestatys, ėjimo į bažny-
čią laiko neįskaitys kaip viršvalandžių ir 
palmes laistys vandeniu. V. Šustauskas 
pareiškė, kad V. Matijošaitis, turintis pa-
tirties, padės jam kovoti su korupcija.

Karalienės atsidūrė A. Kupčinsko ir 
E. Dzežulskio-Duonio rankose. Jie su-
tarė, kad į bendrą transporto sistemą bus 
įtraukti mikroautobusai, šildymo kainos 
bus mažinamos (tiesa, būdai to pasiekti 
šiek tiek skyrėsi) ir bus tvarkomos įvažos 
į daugiabučių kiemus.

Riterių figūros suporavo G. Labanaus-
ką ir K. Juknį. Jų bendru sutarimu, visi 
svarbūs miesto klausimai bus sprendžiami 
referendumu, bus sukurtas „Verslios Lie-
tuvos“ analogas Kaune, studentai galės 
nemokamai naudotis viešuoju transportu.

„Karus laimi pėstininkai“, – pareiškė 
šias figūras ištraukę O. Leiputė ir A. Te-
pelys. Jie bendrai siektų skatinti jaunimo 
verslumą, užtikrinti tinkamą vaikų užim-
tumą ir tvarkyti įvažas.

Salė ūžė 
Gausi debatų auditorija, kurioje netrū-

ko ir pačių kandidatų rėmėjų, politikų at-
sakymus aktyviai vertino raudonomis arba 
žaliomis kortelėmis. Dalyviai dar klausi-
nėjo apie verslumo skatinimą, mokesčių 
mažinimą, priemones sugrąžinti verslą į 
Kauną ir stabdyti „protų nutekėjimą“. Ka-
dangi debatai vieši, buvo klausimų ir apie 
ikimokyklinių įstaigų trūkumą, socialinę 
atskirtį, pasaulio vaikų žaidynes ir kt. 

Klausimais ir replikomis vienas kitą 
nuolat kontratakavo politiniai konkuren-
tai. „Renkamas ne vyriausiasis miesto 
kiemsargis“. „Mirtis ir mokesčiai neiš-
vengiami“. „Tai panašu į komunizmo ho-
rizontą“. „Neliko plakatų, raginančių ko-
voti prieš korupciją, nes neliko stoginių“. 
„Viena kalba, kita daro“. „50 metų kalė-
jimo su visos giminės turto konfiskacija, 
ir korupcijos nebus“. „Tai laivai iš Kauno 
plauks į Jungtinius Arabų Emyratus?“ „Ar 
Vilnių pralenksime skolomis?“  

Nepaisant to, pasibaigus debatams 
dauguma kandidatų į miesto vadovus 
spaudė vieni kitiems rankas ir neformaliai 
šnekučiavo.

Verslo auditorijai, galėjusiai vienoje 
vietoje pamatyti praktiškai visus, siekian-
čius mero posto, debatai buvo galimybė 
įvertinti kiekvieno kandidato kompeten-
ciją, asmenines savybes ir palyginti juos 
bendrame kontekste.

Atkelta iš 4 psl.

Kauno PPA rūmų prezidento Ben-
jamino Žemaičio komentaras („Kauno 
diena“, vasario 12 d.)

Rimantas Mikaitis ir Erikas Tamašauskas Vydas Gedvilas ir Kęstutis Pūkas Artūras Tepelys ir Orinta Leiputė

Visvaldas Matijošaitis ir Vytautas Šustauskas

Gintautas Labanauskas ir Kęstutis Juknis

Eligijus Dzežulskis-Duonys ir Andrius Kupčinskas

Benjaminas Žemaitis

Verslo aplinka formuojama įstaty-
mais Seime. Verslininkai pamatė, kurie 
politikai pasižarstė populistinėmis fra-
zėmis, kaip jie gerins jų gyvenimą, nes 
miesto valdžia tam turi nelabai daug 
svertų. Verslininkai, kurie dalyvavo de-
batuose, jau yra išaugę iš savo siauro 
pasaulio. Jiems aktualūs ir bendri klau-
simai, kurie kelti debatuose, nes tai kuria 
verslui aplinką.

Nuo to, koks bus miestas, priklausys 
ir verslo situacija: ar bus darbuotojų, 
ar žmonės norės čia gyventi, ar ateis in-
vesticijų, ar miestas bus patrauklus. Tai 
verslininkams aktualu. Aš jau čia dirbu 
ir plėsiu gamybą, aš čia gyvenu. Kaip 
Kauno gyventojui, man aktualu, kad in-
vesticijos ateitų į miestą, nes tai susiję su 
mūsų aplinka ir gyvenimu.

Kandidatai – korektiški, šviesūs žmo-
nės, išskyrus kelias išimtis, pozityviai nu-
siteikę dirbti, ir tai gerai nuteikia. Dis-
kusijos vyko gana korektiškai. Kai kurie 
pasišaipymai rodo kandidatų politinę 
brandą. Mums, kaip verslininkams, buvo 
įdomu pamatyti visus pretendentus ir pa-
žiūrėti, kiek jie yra politiškai sunokę. Visi 
kandidatai kažkiek žinomi tiek teigiama, 
tiek neigiama prasme. Viena vertus, ge-
rai, kad yra stabilumas ir suvokimas, kad 
revoliucijomis nelabai ką pasieksi. Kita 
vertus, kvapą gniaužiančių idėjų mies-
tui, žinoma, reikėtų, bet jų nėra. Šiek tiek 
nuvylė kandidatų nepasiruošimas de-
batams, nors pirmas klausimas visiems 
buvo žinomas iš anksto. Turėdamas po 
pusantros minutės nė vienas iš kandidatų 
to neišnaudojo ir neįtikino.
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AB „Ortopedijos technika“ – 70 
metų

AB „Ortopedijos technika“ veiklos iš-
takos siekia 1945-uosius metus, kai vasa-
rio 28-ąją dieną Kauno invalidų dirbtuvių 
bazėje K. Donelaičio g. 75 B buvo įkurta 
įmonė, tuomet pavadinta Proteziniu–orto-
pediniu kombinatu. Jau kitais metais įmo-
nėje dirbo 40 darbuotojų, buvo pagamin-
tas 461 protezinis-ortopedinis gaminys ir 
557 poros ortopedinės avalynės.

Didėjant paklausai, turėtose patalpo-
se tapo nebeįmanoma aptarnauti visų be-
sikreipiančiųjų pacientų. Todėl 1972 m. 
įmonė persikėlė į naują pastatą Partizanų 
g. 17 (tuomet dar Onuškio g.). 

1975 m. duris atvėrė stacionaras, ku-
riame buvo atliekamas protezavimas.

Išsiplėtus įmonės gamybiniams pa-
jėgumams, po rekonstrukcijos 1990 m. 
atidaryta klinika, kurioje buvo atliekamas 
sudėtingas protezavimas, ir poliklinika, 
per dieną galinti priimti 200 pacientų.  
1992 m. atidaryta pirmoji ne tik Lietuvo-
je, bet ir buvusioje Tarybų Sąjungoje re-
konstrukcinė operacinė. Pirmąją Lietuvos 
istorijoje blauzdos operaciją atliko KMA 
doc. V. Rusteika ir įmonės Medicinos sky-
riaus vedėjas Z. Katauskas. 

Pacientų patogumui buvo įkurti ben-
drovės filialai ir kituose Lietuvos miestuo-
se: 1988 m. – Vilniuje, 1992 m. – Ukmer-
gėje ir Šiauliuose, 1993 m. Klaipėdoje ir 
Panevėžyje, o 1995 m. įkurtas kabinetas 
Palangos reabilitacijos ligoninėje. 

1990 m. gruodžio 10 d. įregistruota 
Valstybinė ortopedijos įmonė 1995 m. 
balandžio 14 d. perregistruota į AB „Or-
topedijos technika“, o 2000 m. bendrovė 
buvo privatizuota. Po privatizavimo vyko 
įmonės reorganizavimas, pakeista organi-
zacinė ir valdymo struktūra.

2001 m. įmonėje įdiegta ir nuolat 
atnaujinama kokybės vadybos sistema, 
atitinkanti ISO 9001: 2008 standarto rei-
kalavimus.

Nuo 2001 m. klinikoje preciziška ja-
ponų ir amerikiečių gamybos įranga atlie-
kamos aukštos kokybės artroskopinės są-
narių bei koreguojančios pėdų operacijos.

2001 m. sukurta pirmoji Lietuvoje 
sportinių įtvarų kolekcija „Optio sport“, 
skirta sportinių traumų prevencijai ir gy-
dymui. Sėkmingą kolekcijos debiutą ilius-

Žingsniai į 
sėkmę

truoja „Metų gaminio“ medalis, kuriuo tais 
pačiais metais apdovanotas čiurnos įtvaras.

2002 m. AB „Ortopedijos technika“ 
kartu su Utenos reabilitacijos centru bei 
Palangos reabilitacijos ligonine įsteigė 
Ortopedijos ir reabilitacijos paslaugų tei-
kėjų asociaciją. Tomui Kairiui įmonėje 
pagamintas sportinis protezas, konkurse 
„Lietuvos metų gaminys 2002“ laimėjęs 
daugiausiai lankytojų simpatijų pelniusio 
gaminio diplomą. Unikali jo detalė – pėda 
(kablys) iš anglies pluošto – suteikia pro-
tezui ypatingų amortizuojančių savybių. 
Vaclovui Vendeliui pritaikytas mioelektri-
nis smegenų impulsų ir raumenų įtempi-
mo jėga valdomas rankos protezas. 

2004 m. įrengta moderni operacinė, įsi-
gyta šiuolaikinė medicinos įranga. Vytautui 
Venckui pritaikytas pirmasis Lietuvoje 
šlaunies protezas su mikroprocesoriumi 
valdomu kelio sąnariu C-Leg. Tais pačiais 
metais kartu su Palangos reabilitacijos li-
goninės direktoriumi V. Biskiu pasirašytas 
reabilitacijos paslaugų teikimo standartas. 
Taip pat 2004 m. AB „Ortopedijos techni-
ka“ pripažinta konkurso „Lietuvos ekspor-
to prizas“ nugalėtoja Kauno regione. 

2005 m. modernizuota avalynės ir 
įdėklų gamyba: kompiuterinis pėdų ir 
kojų skanavimas, kompiuterinis modelia-
vimas bei kurpalių projektavimas.

2006 m. AB „Ortopedijos technika“ 
ortopedijos techninių priemonių gamyboje 
pradėjo taikyti Pre-Preg technologiją. Tai 
šiuolaikinė technologija, įgalinanti paga-
minti tvirtus, tačiau labai lengvus aukštos 
kokybės, ypač funkcionalius ortezus, pasi-
žyminčius dideliu dėvėjimo komfortu. Tais 
pačiais metais įmonė įsigijo ir modernų 
padobarografą, kuriuo atliekamas kompiu-
terinis pėdų tyrimas, parodantis anatominę 
pėdų struktūrą, pėdų struktūrą, pėdos ašis, 
rotaciją, tikslų slėgį atskiroms anatomi-
nėms zonoms ir slėgio kitimą einant.

2008 m. į gamybą įdiegta šiuolaikiška 
įdėklų į avalynę frezavimo įranga. 2009 
m. įsigyta moderni lazerinė technologija, 
kuria atliekamos išsiplėtusių kojų venų 
operacijos.

2010 m. rinkai pristatyta įtvarų, paga-
mintų naudojant 3D mezgimo technologi-
ją, kolekcija. Elastingi unikalaus dizaino 
įtvarai lenkia ligi šiol gamintus įtvarus 
laidumu orui, funkcionalumu bei dėvėji-
mo komfortu.

Šiandien AB „Ortopedijos technika“ 
yra didžiausia bendrovė Lietuvoje, ga-
minanti ortopedijos technines priemones 
ir užimanti apie 45 proc. šalies rinkos. 
Didelę reikšmę užimamoms pozicijoms 
turi tai, kad įmonė turi gilias tradicijas bei 
šiuolaikines darbo sąlygas, taip pat išvys-
tytą gamybinę bazę bei kompetentingų 
specialistų komandą. Įmonės patrauklu-
mą lemia ir klientams siūlomas visas pas-
laugų kompleksas.

UAB „Baltsoja“ skaičiuoja jau dvi-
dešimtus veiklos metus. Iš jų 17 metų 
sėkmingai ir stabiliai gamina kukurūzų 
traškučius, turi pastovius partnerius.

UAB „Prienų langai“ įsteigta 2000 
m. Pagrindinė įmonės veikla –  plastiki-
nių ir aliuminių langų ir durų gamyba bei 
montavimas. Taip pat prekiauja tvoromis, 
kiemo vartais, garažo vartais, šarvuoto-
siomis durimis, žaliuzėmis, roletais. 15 
metų bendrovė sėkmingai išsilaikė rinko-
je, pelnė partnerių ir klientų pasitikėjimą.

UAB „Granex“ nuo pat savo veiklos 
pradžios 2000 m. siekia pirkėjams pasiū-
lyti produktus, kurie gaminami išskirtinai 
iš natūralių žaliavų. Pasitelkę geriausius 
savo srities specialistus, bendrovė siekia 
pirkėjams pateikti tokius gaminius, kurie 
pasižymėtų ne tik išskirtiniu skoniu, pa-
kuote, bet ir natūralumu. 

Šiuo metu UAB „Granex“ yra di-
džiausia saulėgrąžų ir chalvos gamintoja 
Baltijos šalyse. Visose įmonės grandyse 
dirba daugiau kaip 200 darbuotojų. Ga-
mybai ir sandėliavimui naudojama dau-
giau kaip 11 000 kv.m. patalpos. Šiuo 
metu investicijos skaičiuojamos milijo-
nais eurų. Šiuo metu asortimentą sudaro 
sausi pusryčiai, sūrūs užkandžiai, saldūs 
užkandžiai, chalva ir kiti saldėsiai. 

Siekiant, kad produktai pirkėjus pa-
siektų per maksimaliai trumpą laiką ir būtų 
prieinami net pačiose atokiausiose šalies 
vietose, 2011m. įsteigta atskira distribu-
cinė įmonė UAB „Granex Distribution“, 
kuri tiek bendrovės, tiek kitų įmonių ga-
minamus produktus pirkėjams Lietuvoje 
pristato per 24 val. nuo užsakymo gavimo.

IĮ „TG technika“, kuriai vasarį su-
kanka 10 metų,  projektuoja ir gamina 
technologinius įrenginius: metalo valymo 
įrenginius; šratavimo kameras; šratavimo 
mašinas; dažymo kameras; dažymo lini-
jas; pramoninius filtrus; abrazyvus. 

Viena iš partnerių – „Rokiškio mašinų 
gamykla“ gamina metalo valymo šratais 
įrangą pagal bendrovės konstruktorių pa-
teiktus brėžinius. Metalo valymo šratais 
įranga – tai didžiulė mašina, metalinių 
šratų ir suspausto oro pagalba nuo metali-
nio paviršiaus idealiai nuvalanti korozijos 
pažeistas vietas ar po gamybos likusias 

nuodegas. Po valymo metalas blizga baltu-
mu, toks paviršius tampa tinkamu dengti jį 
dažais ar kita oksidacijai atsparia medžia-
ga. „TG technikos“ užsakymu gaminama 
įrenginio metalinė dalis, sumontuojama 
vis reikalinga, dažniausiai iš Italijos atke-
liaujanti įranga: turbinos, varikliai, doza-
toriai, ventiliatoriai… Įrenginio gamyba 
trunka apie du mėnesius. Išmėginta ir pati-
krinta ji vėl išardoma ir su „TG technikos“ 
įranga vilkikai rieda į Kazachstaną, kar-
tais – į Baltarusiją, Rusijos Kaliningrado 
sritį, Latviją ar kurį nors Lietuvos miestą.

UAB „ASU Baltija“ įkurta 2005 m. 
pradžioje, suburiant nedidelį darbščių ir 
kūrybingų darbuotojų kolektyvą. Ilgame-
tė darbuotojų patirtis leidžia sėkmingai 
vykdyti projektavimo, gamybos ir įrangos 
tiekimo darbus sraigtasparnių Mi-8/17 mo-
dernizavimui ir remontui. Įmonė pelnė tiek 
pirkėjų, tiek ir daugelio žinomų aviacinės 
įrangos gamintojų pasitikėjimą ir iškovojo 
teisę atstovauti jiems Baltijos regione.

Bendrovė siūlo kompleksines paslau-
gas ir prekes, skirtas sraigtasparnius, lėk-
tuvus bei laivus eksploatuojantiems užsa-
kovams, taip pat ir specialiosioms vidaus 
reikalų bei krašto apsaugos pajėgoms.

Pagrindinės veiklos kryptys: paieškos 
ir gelbėjimo bei specialios paskirties įran-
gos tiekimas Baltijos šalyse ir Rytų Europo-
je; prekyba ekipažo apranga; sraigtasparnių 
modernizavimas, montuojant radijo naviga-
cinę ir radijo ryšio įrangą, meteo ir paieš-
kos lokatorius, GPS sistemos navigacinę 
įrangą, paieškos prožektorius, stebėjimo 
įrangą, gelbėjimo gerves, orlaivių šviesios 
šaltinių pritaikymas skrydžiams su naktinio 
matymo prietaisais ir kt.; orlaivių atsargi-
nių dalių tiekimas; sraigtasparnių Mi-8/17 
techninės priežiūros ir kapitalinio remonto 
organizavimas sertifikuotose remonto įmo-
nėse; specializuotų valčių tiekimas.

Narystės rūmuose jubiliejų vasario 
mėnesį pažymi būrys įmonių. Jau 15 metų 
bendruomenės nariais yra UAB „Hidros-
ta“, UAB „Liuks“, UAB „Dinaka“, Kau-
no kolegija, Vilniaus kooperacijos kolegi-
jos Kauno skyrius ir nemažai profesinio 
rengimo įstaigų: Kauno buitinių paslaugų 
ir verslo mokykla, Kauno Naujamiesčio 
darbo rinkos mokymo centras, Kauno 
socialinių paslaugų ir statybos verslo dar-
buotojų profesinio rengimo centras, Kau-
no informacinių technologijų mokykla, 
Kauno mechanikos mokykla.

Į bendruomenės veiklą prieš 10 metų 
įsijungė Nordea banko Kauno poskyris, 
prieš 5 metus į rūmus įstojo bendrovės 
„Metallum Novum“ ir „Autokurtas“.

RŽ inf.

UAB „Pirmas žingsnis“ įkurtas Socialinės reabilitacijos ir informacijos kabinetas. 
Algimantas Astrauskas, UAB „Pirmas žingsnis“ direktorius ir asociacijos „Šviesuva“ 
prezidentas, neabejoja, kad ir šioje veiklos srityje yra efektyvių sprendimų, ieškant ke-
lių palengvinti žmonėms socialinę aplinką. 

Kabineto veiklos tikslas – tai tarsi „vieno langelio“ principu dirbantis socialinis 
taškas: čia galima ne tik gauti informaciją apie medicinos paslaugas, bet ir patarimų, 
kaip sėkmingiau integruotis į visuomenę, prisijungti prie vienos ar kitos bendruomenės; 
sužinoti, kokios vykdomos  nemokamos projektų finansuojamos programos ir kaip jose 
dalyvauti ir pan.

Konsultuoja Valentina Šereikienė, nostrifikuota socialinių mokslų daktarė. Sta-
žavosi Švedijoje, ten prisidėjo prie Paliatyvios medicinos centro ir Skausmo klinikos 

UAB „Pirmas žingsnis“ sukūrė 
unikalų socialinės medicinos modelį

įkūrimo, yra tiesiogiai susipažinusi su modernia švedų socialinės medicinos patirtimi. 
Ji sako: „Į mus besikreipiantys žmonės kartais atrodo lyg netekę gražiausių savo gyve-
nimo spalvų. Ir keista – net ne dėl ligos ar negalios, ar mažų pajamų. Daugeliu atvejų 
žmogų gelbsti tikslo turėjimas. Psichologai teigia, kad net ir menkiausio tikslo turėji-
mas žmogų mobilizuoja, skatina įsitraukti į vienokią ar kitokią veiklą, o tai – žings-
nis sėkmingesnės rytdienos link. Džiaugiuosi, kad įmonės vadovas suteikė  galimybę  
padėti pacientams ir ypač  neįgaliųjų vaikučių artimiesiems – rekomeduoti tinkamas 
priemones, kurios sugrąžins norą sveikti, stipėti, atrasti kūrybos ir pažinimo paslaptis,  
galbūt – mokytis, galbūt  keliauti ir panašiai.”

UAB „Pirmas žingsnis“ Socialinės reabilitacijos ir informacijos kabinetas:
Išankstinė registracija: Tel. (8~37) 40 92 80 
Raudondvario pl. 150, LT - 47174 Kaunas
Darbo laikas: II ir IV (10.00-15.00)
Esant sunkiai paciento negaliai, sudėtingai socialinei problemai, vykstama į paci-

ento namus visoje Lietuvoje. Tai ypač aktualu tiems, kurie negali atvykti, tačiau turi 
svarbių klausimų ir bėdų.

RŽ inf.

UAB „BALtsoJA“
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Audronė Jankuvienė

Vasario 5 d. rūmuose surengtoje aps-
kritojo stalo diskusijoje dalyvavo Viešųjų 
pirkimų tarnybos naujoji vadovė Diana 
Vilytė ir grupė tarnybos specialistų.

Viešieji pirkimai tapę tikru galvos 
skausmu tiek perkančiosioms organiza-
cijoms, tiek tiekėjams, neretai tarp šių 
pirkimų ir korupcijos dedamas lygybės 
ženklas. 

„Viešųjų pirkimų įstatymas, turin-
tis tarnauti konkurencijos užtikrinimui 
ir skaidrumui, deja, dažnai diskredituo-
jamas dėl sudėtingumo, dažno keitimo, 
klaidingo interpretavimo ir kitų priežas-
čių,“ – rūmų nariams sakė prieš kelias sa-
vaites tarnybai pradėjusi vadovauti Diana 
Vilytė. 

Pasak VPT vadovės, nuo 2016 m. 
balandžio turi įsigalioti nauja įstatymo 
redakcija. Rengiami pakeitimai pirmiau-
sia susiję su naujomis ES viešųjų pirkimų 
direktyvomis, kurių nuostatas iki tol Lie-
tuva turi perkelti į savo nacionalinę teisę.

Parengtas pirminis variantas
Sudaryta darbo grupė šiuo metu yra 

parengusi pirmąjį įstatymo variantą, kuris 
toliau bus tobulinamas. Kai kurie klau-
simai liko atviri, nesutariama, kaip tin-
kamai reglamentuoti problemines sritis, 
pvz., vidaus sandorius, supaprastintus pir-
kimus, konfidencialumo klausimus ir pan. 
Laukiama antrojo įstatymo projekto, ku-
ris, tikėtina, ne anksčiau kaip rudenį bus 
paskelbtas viešai bei pasieks Seimą. Tuo-
met tikimasi tiek verslo, tiek perkančiųjų 
organizacijų pastabų ir pasiūlymų, kad 
kiek įmanoma labiau pavyktų suderinti 
valstybės ir verslo interesus, o įstatymas 
vėliau nebūtų nuolat kaitaliojamas.

Direktyvose reglamentuojami „klasi-
kinio“ ir „komunalinio“ sektorių viešieji 
pirkimai. Planuojami du atskiri įstaty-
mai šių sektorių pirkimams. Siekiama 
pertvarkyti viešųjų pirkimų sistemą taip, 
kad būtų užtikrintas jų skaidrumas, iš 
esmės sumažėtų biurokratinė našta, būtų 
išnaudotos visos elektroninės erdvės ir 
centralizuotų pirkimų sistemos teikiamos 
galimybės, išskirtinis dėmesys būtų ski-
riamas viešųjų išlaidų efektyvumui, pri-
oritetą teikiant ne žemiausiai kainai, bet 
ekonominiam naudingumui. Pažymėtina, 
kad yra priimta nauja Koncesijų direkty-
va. Jos nuostatoms perkelti bus rengiamas 
Koncesijų įstatymo projektas, kuris irgi 
turės būti priimtas iki 2016 m. balandžio.

 
Susiduria viešumo ir konfidencialu-

mo principai
Darbo grupėje derinamas supaprastin-

tų pirkimų reguliavimas. Pasak VPT spe-
cialisčių, yra daug atvejų, kai perkančiųjų 
organizacijų taisyklėse įrašoma viešųjų 
pirkimų principus pažeidžiančių, konku-
renciją ribojančių sąlygų, todėl siekiama 
sukurti supaprastintą ir vieningą sistemą, 
reglamentuojant ją įstatyme, Vyriausybės 
priimtoje tvarkoje ar pan.

Viešieji 
pirkimai: 
pokyčiai ir 
tendencijos

Viešųjų pirkimų tarnybos atstovės 
pabrėžė, kad itin daug ginčų ir nesusipra-
timų viešuosiuose pirkimuose kyla dėl su-
tarčių ir pasiūlymų konfidencialumo. 

Nuo šių metų sausio 1 d. perkančio-
sios organizacijos privalo viešinti laimė-
tojo pasiūlymą, sutartį su juo bei daromus 
sutarties pakeitimus, tačiau neskelbti kon-
fidencialios informacijos. Taip pat per-
kančioji organizacija tiekėjui paprašius 
turi supažindinti jį su kitų tiekėjų pasiūly-
mais, išskyrus konfidencialią informaciją. 
Taigi susiduria du – viešumo ir konfiden-
cialumo principai. 

Tiekėjai dažnai, piktnaudžiaudami 
savo teisėmis, nurodo, kad visa pasiūly-
me esanti informacija yra konfidenciali, 
išskyrus kainą. Todėl įstatyme bus mėgi-
nama apibrėžti, kas laikoma, o kas nelai-
koma komercine paslaptimi, pasiūlymus 
labiau laikant viešais, konfidencialumo 
įrodinėjimo naštą perkeliant tiekėjui. Tie-
sa, tai kol kas yra diskusinis klausimas.

Drausti ar neriboti
Direktyvos plačiau atveria duris va-

dinamiesiems vidaus sandoriams, kai lai-
mėtojas sudaro sutartis su sau pavaldžio-
mis organizacijomis. „Lietuvoje šiuo ins-
trumentu mėginama piktnaudžiauti. Todėl 
svarstoma arba uždrausti, arba numatyti 
svertus apriboti vidaus sandorius, o gal 
visai neriboti“, – aiškina D. Vilytė. Sie-
kiant įvertinti, kokią įtaką korupcijai daro 
vidaus sandoriai, tarnyba kartu su Konku-
rencijos taryba planuoja atlikti tyrimą.

Amžina diskusija tęsiasi dėl sociali-
nių pirkimų. Susitikime su VPT vadove 
perkančiosios organizacijos – ir savi-
valdybių administracijos, ir verslo įmo-
nės – pabrėžė, kad viešieji pirkimai nėra 
tinkama priemonė kad ir labai jautrioms 
socialinėms problemoms švelninti.

Numatomi viešųjų pirkimų pokyčiai 
siejami su palankesnėmis priemonėmis 
smulkiajama ir vidutiniam verslui daly-
vauti šiame procese. Pirkimai galės būti 
skaidomi tiek kiekybiniu, tiek kokybiniu 
pagrindu arba etapais. 

Kita naujovė – skatinamos glaudes-
nės perkančiosios organizacijos ir tiekėjo 
diskusijos. Dabar sutarties vykdymas yra 
labai griežtas, jis gali būti keičiamas tik 
VPT sutikimu, o kartais tai būtina daryti 
visai neturint blogų ketinimų. Todėl nu-
matoma išlygų, kai bus galima laisviau 
keisti sutarties sąlygas (pavyzdžiui, jei 
keitimo vertė neviršija 10 proc. pirkimo 
ir pan.).

Lems ne kaina, o ekonominio nau-
dingumo kriterijus

Komentuodamos ekonominio nau-
dingumo principą, VPT specialistės pa-
brėžė, kad jis gali būti grindžiamas kaina, 
kaštais, geriausiu kainos ir kokybės san-
tykiu. Perkančiosios organizacijos galės 
pasirinkti vieną iš trijų šių kriterijų, va-
dovaudamosi ekonominio naudingumo 
principu, nes vienas gali būti svarbiausias, 
pavyzdžiui, perkant kanceliarines prekes, 
o visai kitas – įsigyjant ilgalaikio naudoji-
mo prekę, pvz., automobilį.

Seime įregistruotas įstatymo projek-
tas, kuriame numatyta, kad netinkamai 
sutartis vykdantieji tiekėjai jau šiais me-
tais pateks  į vadinamuosius „juoduosius 
sąrašus“. Tai gali tapti pagrindu atmesti jų 
pateiktą pasiūlymą. Jeigu toks sprendimas 
būtų skundžiamas teismui ir pralaimėta, 
tiekėjas patektų į nesąžiningų tiekėjų są-
rašą ir atitinkamą laiką negalėtų dalyvauti 
pirkimuose.

Savivaldybių atstovai teiravosi, o 

kaip bus su tais, kurie nedalyvauja, tačiau 
skundžia viešuosius pirkimus, turėdami 
vieną tikslą – trukdyti ir stabdyti proce-
są: „Jų negalima laikyti netinkamai vyk-
dančių sutartis, nes jie apskritai neatlieka 
jokių darbų“. Deja, kol kas optimalaus 
šios problemos sprendimo nėra, kadangi 
tiekėjų teisė ginti savo teisėtus interesus 
įstatyme negali būti apribota. Siūloma 
perkančiosioms organizacijoms būti akty-
vioms ir „piktybiškus tiekėjus“ už proce-
dūrų trukdymą duoti į teismą.

Kad būtų išvengta nesusipratimų, kai 
dėl vieno cento skolos valstybei tiekėjo 
pasiūlymas yra atmetamas, planuojama, 

kad iki 50 eurų suma nebus laikoma skola 
valstybei.

Pirmaujame elektroninių pirkimų 
srityje

Lietuva pirmauja tarp ES šalių elek-
troninių pirkimų srityje. Šiuo metu elek-
troninių pirkimų vertė jau viršija 90 proc. 
bendros skelbtų pirkimų vertės. 

Pasaulio banko skaičiavimais, viešųjų 
pirkimų vykdymas elektroniniu būdu gali 
padėti sutaupyti iki 6–13,5 proc. viešuo-
siuose pirkimuose išleidžiamų lėšų.

Lietuvoje viešiesiems pirkimams per 
metus išleidžiama apie 4,3 milijardo eurų.

Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė Diana Vilytė ir rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis

Susitikime dalyvavo verslo įmonių ir savivaldybių administracijų atstovai

Kovo 5 d. 9 val. rengiamas aktyvaus mokymo seminaras „Sistemingas pardavi-
mas“. Lektorius – Saulius Kubertavičius ,UAB „SDG kodas“ generalinis direktorius.

Kovo 12 d. 9 val. vyks seminaras „LR darbo kodekso pakeitimai 2015 m. Darbo lai-
ko ir darbo užmokesčio nustatymas ir apskaita“. Lektorė – Raimonda Valutienė, vedanti 
seminarus personalo valdymo, darbo užmokesčio, darbo laiko apskaitos, darbo teisės ir 
kitomis temomis.

Kovo 17 d. 9.30 val. rengiamas seminaras "Darbuotojai nori dirbti! Motyvavimas 
XXI-ajame amžiuje". Lektorės – dr. Rūta Klimašauskienė, koučingo specialistė, ser-
tifikuota kūrybingumo ugdymo konsultantė, ir Danguolė Kraskauskienė, profesionali 
mokymų lektorė.

Plačiau apie šiuos ir kitus rūmų renginius skaitykite internete www.chamber.lt.

Kviečiame į renginius
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Marketingo vadovų klubo, veikian-
čio Kauno PPA rūmuose, nariai gilinosi į 
Kauno miesto ženklo koncepciją, analiza-
vo ženklo ir jo idėjos sklaidą bei pateikė 
pasiūlymus jam vystyti bei žinomumui 
didinti. Pagrindinis pasiūlymas – pako-
reguoti koncepcijos „Dalinasi“ vartojimo 
vietą bei techniką. Siūloma šią koncep-
ciją palikti tik leidiniuose, suvenyruose 
ir kavinių languose (šiuo atveju veiktų 
kaip rekomendacija); specialiose vietose 
parengti informacines lenteles su Kauno 
ženklu ir minimalia informacija bei QR 
kodu; skirtingomis spalvomis apšviesti 
skirtingus miesto objektus; sukurti trumpą 
„virusinį“ filmuką su Kauno ženklo idėja 
ir patalpinti jį Yuotube bei Facebook pa-
skyrose ir kt. (išsamiau – prisegtuke).

Klubo pasiūlymai perduoti Kauno m. 
savivaldybės Kultūros skyriaus specialis-
tams.

KPPAR Marketingo vadovų klubo 
pasiūlymai dėl Kauno miesto ženklo

Marketingo vadovų klubo, veikian-
čio Kauno PPA rūmuose, nariai gilinosi į 
Kauno miesto ženklo koncepciją, analiza-
vo ženklo ir jo idėjos sklaidą bei pateikė 
pasiūlymus ženklo vystymui bei žinomu-
mo didinimui. Pagrindinis pasiūlymas – 
pakoreguoti koncepcijos „Dalinasi“ var-
tojimo vietą bei techniką:

1. „Kaunas Dalinasi“ koncepciją pa-

Marketingo 
vadovų klubo 
idėjos – 
miestui

likti tik leidiniuose, suvenyruose, kavinių 
languose. 

1.1. Įkurti tik suvenyrais prekiaujan-
čias, aiškiai pažymėtas, turistams skirtas 
vietas, kuriose būtų galima įsigyti suve-
nyrų su Kauno miestu, miesto vaizdais, 
miesto ženklu. Siūloma įkurti 2-3 tokias 
vietas per visą Kauną, kuriomis prekiau-
jama tik lietuviškais suvenyrais. Taip pat 
sukurti Kauno ženklu paremtų suvenyrų 
portfolio. 

1.2. Išskirtinių vietų, kuriose siūlomas 
maisto, aplinkos, aptarnavimo, unikalių 
kvapų ar skonių  kontekstas, langus žen-
klinti Kauno ženklu. Tai atitiktų „miestas 
rekomenduoja“ koncepciją. Ženklas būtų 
skiriamas pagal paslaugų vertintojų verti-
nimus ir lankytojų reitingus. Šios idėjos 
įgyvendinimą suaktyvinti miesto rengi-
nių, pvz., „Kauno naktys“, metu.

1.3. Užsienio turistams parengti lei-
dinį ar brošiūrą su vietomis, nuo kurių 
geriausiai matomas Kaunas, arba kuriose 
geriausiai fotografuoti Kauno miestą (Pri-
sikėlimo bažnyčios stogas, Aleksoto funi-
kulierius ir apžvalgos aikštelė).

1.4. Miesto ženklą naudoti leidiniuo-
se/bilietuose/leidimuose/kvietimuose. Pa-
čias koncertų vietas puošti Kauno ženklo 
vėliavomis ir tentais (ne alaus ar genera-
linio rėmėjo palapinėmis, bet Kauno žen-
klu pažymėta puošyba).

1.5. Sukurti vieningą, Savivaldybės 

kultūros skyriaus valdomą Facebook pus-
lapį, susijusį su „Kaunas Dalinasi“ žinu-
te, ir skelbti jame informaciją, susijusią su 
Kauno ir Kauno ženklo žinomumo didini-
mu (neįtraukiant politinių temų, talpinant 
miesto nuotraukas, svarbias datas miesto 
istorijoje ir t.t.). Tokių puslapių yra daug, 
bet jie yra mėgėjiški ir neskleidžia nori-
mos žinutės.

1.6. Prie specialiai apšviestų vietų 
(2.1. pasiūlymas) parengti informacines 
lenteles lietuvių ir užsienio kalbomis su 
Kauno ženklu ir minimalia informacija 
bei QR kodu išsamiai informacijai gauti. 
Taip būtų pateisinta ženklo koncepcija 
„Kaunas Dalinasi“ ir tuo pačiu suteikta 
nauda miesto svečiams (o gal ir patiems 
kauniečiams) informuojant apie žinomus 
pastatus, žymias vietas ir t.t. Arba sukurti 
apss‘ą, kurį galima „nusikrauti“ priėjus 
šalia minėtų informacinių lentelių, kuris 
pateiktų miesto planą su interaktyviomis 
lankytinų vietų nuorodomis (bent 3 kalbo-
mis), mieste vykstančių renginių iškloti-
nę, esančius kamščius artimuose miestui 
keliuose, akcijas, skanėstų degustacijas, 
kavinių naujienas bei visas miesto aktua-
lijas. Užtikrinti Wi-fi tose vietose.

2. Komunikuojant miesto ženklą va-
dinti jį tiesiog „Kaunas“ arba „Mano Kau-
nas“. Svarbu, kad pavadinimas užsienie-
čiams būtų lengvai ištariamas. Šie pasiū-
lymai gali būti pritaikyti ir su koncepcija 
„Kaunas Dalinasi“.

2.1. Kasdien vakare apšviesti Kauną 
Kauno ženklo spalvomis ir apie tai infor-
muoti miestiečius bei miesto svečius nau-
dojantis žiniasklaida ir viešaisiais ryšiais. 
Geltona spalva apšviesti Rotušės aikštę, 
Vilniaus gatvę ir Laisvės alėjos atkarpas, 
kiemelius, kuriuose vyksta koncertinė 
veikla, galerijos ir pan. Mėlyna – miesto 
autobusų/troleibusų stoteles, Geležinkelio 
stotį, universitetus, mokyklas. Raudo-
na – muziejus. Žalia – stadionus, Santaką, 
ligonines, dviračių takus, viešbučius. Ati-

tinkamomis spalvomis apšviesti žymius/
lankytinus miesto objektus.

2.2. Išnaudoti Kauno miesto ženklo 
spalvų derinį miesto fejerverkuose.

2.3. Miesto ženklą komunikuoti au-
diovizualinėse projekcijose ant miestui 
svarbių pastatų. 

2.4. Sukurti trumpą „virusinį“ filmuką 
su Kauno ženklo idėja ir patalpinti jį You-
tube bei Facebook paskyrose.

2.5. Pakreipus Kauno ženklo koncep-
ciją (pvz., Čia – Kaunas. Kaunas – mano 
miestas ar pan.) sukurti audio klipą, kuris 
retai arba sezoniškai pasikartotų visuo-
se įmanomuose audio kanaluose: miesto 
troleibusuose, autobusuose, prekybos 
centruose ir pan.). Kauno ženklą komuni-
kuoti upių ir Kauno marių laivyboje.

2.6. Sukurti akliesiems pritaikytas 
lankytinas vietas su apčiuopiamais ma-
žais pastato ar vietovės modeliais ir  Kau-
no ženklo interpretuotais stovais. Sukurti 
Kauno ženklo skulptūrines interpretacijas 
(skulptūrų parką): laipiojamos/liečiamos/
vartomos konstrukcijos Kauno ženklo pa-
grindu Santakoje arba Ąžuolyne. 

2.7. Keisti arba išvis atsisakyti rekla-
minių plakatų „Kaunas dalinasi ISTORI-
JA“. Ši reklama prastai matoma važiuo-
jantiems transportu, o pėsčiųjų segmentui 
ji nereiškia „nieko“.

Klubo nariai ir valdyba tikisi, kad pa-
teikti pasiūlymai bus naudingi ir į juos bus 
atsižvelgta vystant Kauno miesto prekės 
ženklą. Dalis pasiūlymų aprašyti siūlant 
šiek tiek pakreipti ženklo koncepciją ir 
„Kaunas Dalinasi“ naudoti tik tam tinka-
mose vietose, tačiau visi pasiūlymai gali 
būti pritaikyti ir naudojant esamą „Kau-
nas Dalinasi“ koncepciją. Savivaldybei 
pageidaujant, KPPAR Marketingo vado-
vų klubas mielai prisidės prie savo pasiū-
lymų tolimesnio vystymo.

KPPAR Marketingo vadovų klubo 
valdyba

Aistė Drūlytė

Lapkričio 2 d. Eksportuotojų klubo 
nariai ir visi norintys prie jų prisijungti 
rinkosi į susitikimą su VDU Ekonomikos 
ir vadybos fakulteto Vadybos katedros do-
centu, socialinių mokslų (vadybos) dakta-
ru Vytautu Liesioniu. Jo pristatyta tema – 
„Tarptautinis marketingas: efektyvesnis 
rezultatas turimomis priemonėmis“.

Susitikimo metu netrūko įdomios, nau-

Naudingai ir nuotaikingai apie 
tarptautinį marketingą su 
Vytautu Liesioniu

dingos ir net vaizdingos informacijos apie 
verslo aplinką, rinkos užkariavimą, darbuo-
tojų motyvavimą ir kt. Lektorius su humoru 
pažvelgė į daugybę gyvenimiškų situacijų: 
„kuo geriau darbuotojas save vertins, tuo 
daugiau kaliošų pagamins, o kuo daugiau 
pagamins, tuo daugiau bus galima parduo-
ti“. Kaip sakė V. Liesionis, svarbiausia yra 
motyvuoti savo darbuotoją taip, kad savo 
veiklą jis vertintų ne kaip darbą ir bausmę. 

Vytautas Liesionis prasitarė, kad api-
brėžimų sakyti nėra linkęs, tačiau be vieno 
jų neišsivertė ir paminėjo, jog marketingas 
apima tas veiklas, kurių pagalba atpažįsta-
me nepatenkintus vartotojus ir galime pel-
ningai patenkinti jų norus. Docento nuo-
mone, šiandien, globalizacijos laikotarpiu, 
ne visur ir ne visada marketingas yra efek-
tyvus: „Jei pristatau prekę vietinėje rinkoje, 
dažniausiai užsiimu marketingu, užsienyje 
– dažniausiai tik ją parduodu“. V. Liesionis 
pateikė ir įdomų požiūrį į reklamą užsienio 
rinkoje: „Reklamuosimės – taip, apie mus 
žinos, bet ar geriau vertins – tikrai ne.“ 
Kita vertus, neužtenka vien reklamos, daug 
efektyviau eiti per tiesioginį kontaktą, pa-
sirenkant tikslingą kryptį ir didelį dėmesį 

skiriant  kontaktų kiekiui ir kokybei.
Vėliau lektorius visus dalyvius trum-

pam subūrė darbui grupėse, kur buvo 
gvildenamos galimybės patekti į užsienio 
rinką ir joje įsitvirtinti. Po to pakvietė vi-
sus įsitraukti į diskusiją ir išsakyti savo 
nuomonę apie tai, ką eidamas į užsienio 
rinką kiekvienas jau išbandė, kas pavyko 

ir ko nedarė, bet kas galėtų būti efektyvu. 
Apibendrindamas V. Liesionis prasi-

tarė, jog vienintelio, geriausio ir univer-
salaus recepto užkariauti rinką nėra. Tad 
verta stebėti, klausytis, vertinti ką ir kaip 
daro kiti, kaip darome mes ir taikyti tas 
priemones, kurios mums, mūsų produktų 
pardavimui yra tinkamiausios.

Doc. Vytauitas Liesionis netradiciškai pažvelgė į daugybę 
gyvenimiškų situacijų

Dalyviai ir klausėsi, ir atliko praktines užduotis
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Audronė Jankuvienė

Galerijoje „Lauros Namai“ Kauno se-
namiestyje eksponuojami unikalūs XIX-
XXI a. persiški kilimai, buities rakandai, 
atspindintys Irane gyvenančių klajoklių 
gyvenimą, rankų darbo austinės pagalvės 
ir druskos maišai. 

Šioje, vienintelėje Lietuvoje tokio po-
būdžio galerijoje į Rūmų klubą susirinko 
kelios dešimtys rūmų narių, panorusių su-
sipažinti su unikaliais persiškais kilimais 
ir jų žinove, kolekcioniere, knygų autore 
Laura Bohne.

„Kiekvienas autentiškas persiškas ki-
limas turi savo sielą, kuri remiasi į istoriją, 
tradicijas, tautų išmintį ir yra perduodama 
iš praeities į dabartį“, – sako Laura Boh-
ne, 2010 m. išleidusi pirmąją savo knygą  
„Persiški kilimai – istorija ir tradicijos“, 
2012 m. surengusi unikalią, vos kelias va-
landas trukusią ir tik su vardiniais kvieti-
mais prieinamą parodą „Žalgirio“ arenoje 
„Antikvariniai persiški kilimai ir tekstilės 
privačiose Europos kolekcijose“. Šiemet 
tokia paroda bus surengta Rygoje, kurioje 
didžiąją dalį eksponatų sudarys jau Lietu-
vos privačiose kolekcijose, šeimose sau-
gomi persiški kilimai. 

Kolekcionierės ir žinovės teigimu, visi 
autentiški (ne komerciniai) persiški kili-
mai prilygsta aukštajam menui, garsiausių 
pasaulio dailininkų paveikslams, meno 
vertybėms, perduodamoms iš kartos į kar-
tą kaip šeimos relikvijos. Jų kaina aukci-
onuose gali siekti astronomines sumas, o 
kai kuriuos po pasaulį tiesiog vaikosi „šiek 
tiek pamišę“ kolekcionieriai. 2010 m. vie-
noje didelėje parodoje-aukcione Londone 
vienas kilimas buvo parduotas už 7,2 mln. 
eurų. Ir tai buvo XVI amžiaus kilimas iš 
Persijos. Pradinė jo kaina, įrašyta į aukcio-
no katalogą, sukosi ties 900 eurų riba. 

Persiškų kilimų mistika, 
grožis ir prabanga „Lauros 
Namuose“

„Kuo daugiau tchnologijų aplink 
mus, tuo daugiau patiriame nostalgijos 
savo ištakoms, vadinamiesiems „nostal-
gijos objektams“, – pasakojo galerijos 
savininkė.

„Žiūrėti į persišką kilimą – tai žiūrė-
ti į artistiško meno pasaulinį, puoselėtą 
daugiau kaip 2 500 metų. Persai pirmie-
ji pradėjo rišti kilimus ir per daugelį kū-
rybingo ir išradingo darbo šimtmečių, 
pasinaudodami praeities kartų patirtimi, 
įgijo unikalių ir neprilygstamų gabumų 
šioje srityje, – pasakoja Laura Bohne. – 
Kilimas yra subtiliausia ir rafinuočiausia 
išraiškos forma Irane, o geriausi šiandien 
esantys pavyzdžiai laikomi aukščiausio 
lygio meno kūriniais, kada nors sukurtais 
žmogaus. Net ir šiandien, kai Irane greitai 
plėtojasi industrinė, urbanistinė visuome-
nė, santykis su persiškais kilimais yra toks 
pat stiprus, kaip ir anksčiau.

Sekdami persiško kilimo istoriją, mes 
kartu stebime vienos iš didingiausių pa-
saulio civilizacijų kultūrinį augimą. Nuo-
lat gražėjantys kilimai, anksčiau buvę tik 
reikalingu daiktu ir paprastu grindų patie-
salu, saugančiu nomandų gentainius nuo 
šalčio ir drėgmės, tapo prabangos elemen-
tu, ir jis yra tikras kontrastas jo istorijos 
kukliai pradžiai, kai nomandų gentys kla-
jodavo po Persiją. Ilgainiui kilimai įgijo 
naują paskirtį ir vartotojus – karalius ir 
didikus, siekiančius išreikšti savo gerovę 
ir papuošti savo rūmus, menes.“

Seniausias žinomas persiškas kilimas 
buvo atrastas rusų profesoriaus Rudenko 
1949 metais, atliekant kasinėjimus Sibiro 
Altajaus kalnų kapavietėje. Kilimas išliko 
tiesiog atsitiktinai, Jis pagamintas penkta-
me amžiuje prieš mūsų erą ir dabar saugo-
mas St. Peterburgo Ermitaže.

Beje, žodį „persiški“ Laura Bohne 
siūlo keisti žodžiu „iranėnų“ kilimai. Ira-

nėnai gyveno ne tik dabartinio Irano arba 
Persijos teritorijoje; jų gyvenamos vietos 
siekė Šiaurės Kaukazą, Azerbaidžaną, 
Turkmėniją, Uzbekiją… 

Pasak Lauros, kilimuose, jų raštuose, 
rišimo būduose užkoduotos istorinės žinios, 
tam tikros tautos kultūra. Tai savotiškas 
tautų DNR. „Neveltui Rytų išminčiai sakė: 
„Studijuokite kilimus ir juose rasite visą ži-
nojimą“, – rytiečių išmintį primena Laura. 

Ieškantiems ir trokštantiems autenti-
kos kolekcininkė pažėrė vertingų patari-
mų: venkite kandžių „apvalgytų“ kilimų; 
nudėvėtų, skylėtų, purvinų – nutrinti kili-
mai nėra antikvariniai; „iš po prekystalio“ 
siūlomi kilimai yra rizikingas pirkinys; 

sendaikčiuose atsiradę kilimai būna maža-
verčiai, tai – dažniausiai kopijos su defek-
tais, kurių pirkėjas negali įvertinti; didžio-
ji dalis internetinėse kilimų parduotuvėse 
išparduodamų kilimų yra užsistovėję, pa-
prasčiausi kilimai rytietiškais raštais...

„Svarbiausia persiškuose kilimuose – 
ornamentika, heraldika ir spalvos. Vertin-
giausia yra mėlyna – vadinamoji kosmi-
nio kūrinio spalva”, – aiškina L. Bohne.

Šioje unikalioje aplinkoje buvo pa-
sveikinti nauji rūmų nariai: AB „Jonavos 
grūdai“, advokatų R. Mištauto ir Ž. Kali-
nausko kontora, UAB „Akto“, IĮ „Alinos 
artelė“, VšĮ „American English School“ ir 
UAB „Daimora“.

Persiškų kilimų žinovė, kolekcionierė ir knygų autorė Laura Bohne

Naujieji nariai pasveikinti unikalioje aplinkoje

Vasario 5-7 d. LITEXPO parodų cen-
tre Vilniuje įvyko tradicinė mokymosi, 
žinių ir karjeros planavimo paroda „Stu-
dijos 2015“. Joje buvo galima susipažinti 

Kauno buitinių paslaugų ir verslo 
mokyklos įvaizdis – bitės tema

su universitetų, kolegijų ir profesinių mo-
kyklų siūlomomis studijų programomis, 
sužinoti, kokios specialybės šiuo metu 
paklausiausios. Dalyvavo daugiau nei 220 
mokymo įstaigų iš Lietuvos ir 14 užsienio 
šalių, įvyko daugiau nei 200 renginių. Da-
lyvavimas parodoje – didžiulė kiekvienos 
švietimo įstaigos veiklos viešinimo gali-
mybė, taip pat prestižo reikalas.

Kauno buitinių paslaugų ir verslo 
mokykla šiais metais dalyvavo mugėje su 
savo naujuoju įvaizdžiu, kurio idėją patei-
kė ir jos įgyvendinimą kuravo Verslo sky-
riaus vedėja, dėstanti reklamą, profesijos 
mokytoja Lina Kaubrienė-Stunžėnienė. 
Mokyklos įvaizdžio simboliu pasirinkta 
bitė. Parodos stendas išsiskyrė origina-
liais akcentais ir vieninga kompozicija. 
Idėją praturtino mokiniams sukurti ir 
pasiūti rūbai. Bendrai prisistatymo paro-
doje koncepcijai pristatyti sutelkta didelė 
pedagogų ir mokinių komanda. KBPVM 
direktorė Sniega Marčiukaitienė, apiben-
drinusi mokyklos parodoje prisistatymo 

rezultatus, džiaugėsi gerai organizuotu 
komandiniu darbu ir vadyba. ,,Mokyklos 
bendruomenė turėtų siekti darbo organi-
zavimo kaip bičių avilio šeimyna, manau, 
kad šį kartą tai pavyko. Neveltui sakoma, 
kad  vienas lauke – ne karys. Ši analogi-
ja atitinka bičių šeimą, kurioje ypatinga 
tvarka, bendruomenės susitelkimas ir vie-
ningas tikslo siekimas. Taip pat svarstome 
apie naujo mokyklos logotipą bitės tema, 
naują firminį stilių“, – sakė direktorė.

Parodoje „Studijos 2015“ originalaus 

ekspozicijų stendo ir mokyklos rūbų ko-
lekcijos pristatymo ant podiumo autoriai 
ir įgyvendintojai – Verslo skyriaus vedėja 
Lina Kaubrienė-Stunžėnienė, profesi-
jos mokytojai – Ignas Šriupša, Virginija 
Stankevičienė, Jolanta Malijonienė, Dalia 
Rimkevičienė, Rima Nutautienė, Eliutė 
Briedytė-Žukovskienė ir gausi mokinių 
komanda. Parodos stendų techninius inži-
nerinius darbus kuravo mokyklos direkto-
rės pavaduotojas Rimantas Gailiūnas.

RŽ inf.

Parodoje ,,Studijos 2015“ pristatyta nauja mokyklos įvaizdžio idėja

Verslo skyriaus vedėja Lina Kaubrienė-Stunžėnienė
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Rūmų 2014 m. veiklos kronika skaičiais

Vizualizaciją parengė UAB Viparkas“

2013 m.

Rūmų klubuose dalyvavo:

Dalyvių skaičius:

Seminaruose dalyvavo:

Dalyvių skaičius:

Renginių skaičius:

Kituose bendruomenės renginiuose dalyvavo:

Dalyvių skaičius:

Renginių skaičius:

Iš viso 2014 m.

Iš viso 2014 m.







Atsakyta į užklausas   

Išduota dokumentų:   



Dokumentų išdavimas Profesinis rengimas

 

Užsienio 
įmonių 



Verslo misijose 
dalyvavo dalyvių:  

Suteikta konsultacijų   

  

Susidomėjimai 
pasiūlymais:   

Aplankyta esamų ir 
potencialių narių:

Iš jų:

Narių interesų 
atstovavimas:   

 

  

Lietuvos 
įmonių 

pokytis
2014 m.

1-12 
mėn

Paslaugos

gruodis

m.Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų veiklos rodikliai

2014

  

2014 m.
1-12 

mėn.
2014

Bendradarbiavimo 
pasiūlymai:   

Surasta kontaktų

  

Rūmų bendruomenė

2014

  

Renginių skaičius:

gruodis

2013 m.

gruodis
12

pokytis



  





  

Valstybės deleguotų funkcijų vykdymas

609
682 692 684 686 687

601
487

983

448

845

426

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

74

193

111 113
141

114

0
17

135
165 150

77

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

79 88

213
249

124
150

0 0

48

140
114

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0
23 29 33

80 88

0

150

103 101

59

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

338 104 201 152

1034

4059

105 101 175 124 159 157

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 2 1 3

22

11
7 8

3
0

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Įvertintos profesinio mokymo programos

Įvertintos profesinio mokymo įstaigų asmenų kvalifikacijos
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai

BRIT20141117001 Italijos bendrovė – agentas specializuojasi elektros, elektromechaninių ir elek-
troninių komponentų transportui (automobiliams, geležinkeliui, karo technikai) 
prekyboje. Ieško gamybos įmonių, norinčių platinti savo produktus Italijoje.

20130208031 Armėnijos įmonė verčiasi importu ir didmenine  įvairių maisto produktų pre-
kyba. Dirba su visais vietos prekybos tinklais. Nori importuoti šaldytą maistą, 
siūlo tarpininko, distributoriaus paslaugas.

20130327018 Ispanijos prekybos bendrovė ieško partnerių, kurie surenka ir gali tiekti nuo ke-
pimo likusį aliejų biodyzelino gamybai. Siūlo tarpininko, platintojo paslaugas.

BRIT20140204001 Italijos bendrovė siūlo agento, komercinio atstovo paslaugas norintiems par-
davinėti užsienio žemės ūkio ir maisto produktus Italijoje (pvz., vyną ir spiri-
tinius gėrimus, aliejų, makaronus, vaisių sultis, apdorotą mėsą, saldumynus).

BRCZ20131212001 Čekijos bendrovė projektuoja, gamina ir taiko alternatyvius elektros energi-
jos šaltinius. Ieško partnerio (įmonės ar įstaigos), dirbančios alternatyviosios 
energetikos srityje, visų pirma sutelkiant dėmesį į vėjo turbinų iki 10 kW 
plėtrą. Domina bendros įmonės kūrimas.

BRBR20140923001 Brazilijos pieno bendrovė ir maisto produktų platintoja ieško prieskonių ir 
pagardų (pvz., alyvuogių aliejaus, konservuotų palmių šerdžių, saulėje džio-
vintų pomidorų, grybų, alyvuogių, tuno, įvairių sūrių, pieno produktų, rūkytų 
kumpių) tiekėjų. Siūlo platintojo paslaugas Brazilijoje.

BRES20130709001 Ispanijos kompanija ieško įvairių, ypač inovatyvių, staklių (štampavimo, vir-
vių gamybos, vamzdžių lenkimo, profiliavimo ir kt.) gamintojų. Siūlo prekių 
tarpininko, prekybos agento paslaugas.

BRGR20131216002 Graikijos kompanija gamina aukštos kokybės rankų darbo aprangą moterims 
iš ekologiškų medžiagų (sukneles, sijonus, palaidines, švarkus, striukes). Ieš-
ko partnerio transporto / logistikos srityje.

BRES20131126002 Ispanijos kompanija, turinti daugiau nei 45 metų patirtį metalo pramonės 
sektoriuje, siūlo subrangos paslaugas. Specializuojasi metalo apdirbimo, su-
virinimo ir surinkimo srityse įvairiuose sektoriuose: aviacijos, žemės ūkio, 
žemės ūkio maisto, medicinos, energetikos, technikos, karinio jūrų laivyno. 
Siūlo bendradarbiavimo sutartį ir subrangos paslaugas.

BRCZ20131205001 Čekijos kompanija užsiima pramoninės automatikos produktų platinimu 
(pvz., kontrolės sistemos, įrenginiai, žemos įtampos, fotovoltiniai produktai, 
robotai, pramonės prietaisai, pakavimo mašinos ir eksploatacinės medžiagos, 
sklendės, jungiamosios detalės, vamzdynai, taip pat mažos, vidutinės ir aukš-
tos įtampos kabeliai ir aksesuarai). Siūlo prekybos tarpininkavimo paslaugas.

BRIL20140827001 Izraelio MVĮ kuria, gamina, platina ir parduoda vaistus, specialius maisto 
papildus ir medicinos prietaisus. Siūlo platintojo paslaugas panašių produktų 
gamintojams. 

BRES20131126003 Ispanijos bendrovė  užsiima oro kondicionavimo įrangos importu ir eksportu. 
Siūlo komercinio atstovavimo paslaugas Ispanijoje ir Portugalijoje šių pro-
duktų gamintojams, platintojams, didmenininkams.  

TRBG20140616001 Bulgarijos įmonė ieško naudotų padangų perdirbimo technologijos. Galutinė 
žaliava po perdirbimo turėtų būti tinkama naudoti gaminant gumos grindų 
plyteles arba panašius produktus. Bendrovė yra suinteresuota komercinio su-
sitarimo pasirašymu.

TRPL20140110001 Lenkijos įmonė specializuojasi elektroninių atliekų srityje. Šiuo metu ieško 
partnerio, galinčio pasiūlyti atliekų perdirbimo į energiją, degalus ar kitas 
naudingas medžiagas technologiją. Domina komercinis arba techninis ben-
dradarbiavimas.

RDES20150120001 Ispanijos technologijų institutas rengia H2020 NMP2-2015 pasiūlymą dėl 
naujų nanomedžiagų integracijos į esamas maisto pakavimo medžiagų ga-
mybos linijas. Ieško partnerių užbaigti konsorciumą: rašalo, klijų gamintojo, 
pakavimo įmonės, maisto bendrovės, susijusios su galutiniu vartotoju  ir kon-
sultantų projekto sklaidai ir intelektinės nuosavybės teisių apsaugai.

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.

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje (LVPA) skelbiamas Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų priemonės „Naujos galimybės“ pirmasis 2014-2020 metų finansa-
vimo laikotarpio kvietimas.

Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 4 633 920 Eur ES struktūrinių fondų lėšų.
Priemonės tikslas – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones kuo daugiau 

dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai. Remiama veikla – 
grupinis MVI ir jų produkcijos pristatymas užsienyje ir Lietuvoje vykstančiose tarptau-
tinėse parodose, mugėse ir verslo misijose.

Galimi pareiškėjai pagal priemonę „Naujos galimybės“ yra viešoji įstaiga „Versli 
Lietuva“, verslo asociacijos, Prekybos, pramonės ir amatų rūmai, klasterio koordinato-
rius, viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentū-
ra. Dalyvauti priemonės konkurse su partneriais – negalima.

Pareiškėjais gali būti tik juridiniai asmenys, tačiau pareiškėjais negali būti juridinių 
asmenų filialai arba atstovybės.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 500 000 Eur, mažiau-
sia – 100 000 Eur.

Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei nuo paraiškos registravimo 
LVPA dienos, tačiau projekto išlaidos iki finansavimo skyrimo dienos yra patiriamos 

Skelbiamas priemonės „Naujos 
galimybės“ kvietimas

Grupė įmonių bei individualia veikla 
užsiimančių asmenų iš visos Lietuvos 
pasinaudojo VšĮ „Versli Lietuva“ kvieti-
mu įgyvendinti įmonių grupinių eksporto 
iniciatyvų projektą ir pateikė paraišką da-
lyvauti tarptautinėje dovanų parodoje Pe-
kine, Kinijoje. Paroda vyks kovo 19-22 d. 
Tarptautiniame Pekino parodų centre. Pa-
raiška buvo įvertinta teigiamai. Projektui 
vadovauja Stasė Burakienė, individualios 
įmonės „Svaja“ savininkė.

Pekine vykstanti paroda yra didžiau-
sia Šiaurinės Kinijos dalyje vykstanti do-
vanų paroda, užimanti 50.000 kv.m plotą. 
Parodoje dalyvauja daugiau kaip 1500 
dalyvių. Tai verslo kontaktų paroda, ku-
rią aplanko 60000 lankytojų: didmeninių 
įmonių atstovai, didelių universalinių par-
duotuvių tinklų atstovai,agentai, platinto-
jai bei kiti verslo atstovai.

Kinija ekonomiškai labai auganti ša-

Kinija ir Lietuva: 
svajonė tampa 
realybe

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentū-
roje (LVPA) šiandien skelbiamas Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų priemonės 
„Expo sertifikatas LT“ pirmasis 2014-2020 
metų finansavimo laikotarpio kvietimas.

Projektams įgyvendinti numatoma 
skirti iki 600 000 Eur.

Priemonės tikslas – paskatinti įmonių 
tarptautiškumą, teikiant paramą planuoja-
mai eksportuoti produkcijai sertifikuoti, 
tai padėtų tarptautinėse rinkose sukurti 
teigiamą įvaizdį, kad Lietuvos įmonės tei-
kia kokybiškus ir tarptautinius standartus 
atitinkančius produktus.

Kvietimo konkurse gali dalyvauti  
labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. 
Pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą 
sertifikuojama turi būti paties pareiškėjo 
pagaminta produkcija.

Skelbiamas priemonės „Expo 
sertifikatas Lt“ kvietimas

Didžiausia projektui galima skirti fi-
nansavimo lėšų suma yra 144 810 Eur, 
mažiausia projektui galima skirti finansa-
vimo lėšų suma yra 1 500 Eur.

Projektas gali būti pradėtas įgyvendin-
ti ne anksčiau nei nuo paraiškos registravi-
mo LVPA dienos, tačiau projekto išlaidos 
iki finansavimo skyrimo dienos yra pati-
riamos pareiškėjo rizika. Jeigu projektas, 
kuriam prašoma finansavimo, pradedamas 
įgyvendinti iki paraiškos pateikimo LVPA 
dienos, jis tampa netinkamu finansuoti ir 
jam finansavimas neskiriamas.

Siekiantieji gauti finansavimą turi už-
pildyti paraišką, kuri skelbiama ES struktū-
rinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.
lt, ir pateikti ją LVPA iki 2015 m. balandžio 
21 d. 16 val. Paraiškas paramai gauti gali-
ma teikti nuo 2015 m. sausio 21 d.

pareiškėjo rizika. Jeigu projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyven-
dinti iki paraiškos pateikimo LVPA dienos, jis tampa netinkamu finansuoti ir jam finan-
savimas neskiriamas.

Siekiantieji gauti finansavimą turi užpildyti paraišką, kuri skelbiama ES struktūri-
nių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, ir pateikti ją LVPA iki 2015 m. balandžio 20 
d. 16 val. Paraiškas paramai gauti galima teikti nuo 2015 m. sausio 19 d.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai ketina teikti projekto paraišką „Nau-
jos galimybės“ finansavimui gauti ir kviečia rūmų narius pateikti informaciją apie 
ketinimus dalyvauti jame ir informuoti apie aktualius renginius bei dominančias 
užsienio verslo rinkas. (Plačiau – www.chamber.lt. Papildoma informacija el. paštu 
andrius.verbyla@chamber.lt arba tel. 8 677 64050).

lis, turinti didžiulę rinką. Labai svarbu jai 
pateikti kažką išskirtinio, kūrybiško, inte-
lektualaus.

Dalyviai turės galimybę pristaty-
ti savo produkciją jungtiniame stende 
„Made in Lithuania“, susipažinti su įmo-
nėmis, veikiančiomis visame pasaulyje – 
Azijoje, Europoje, Afrikoje, Amerikoje, 
rasti smulkiam verslui naudingų kontaktų 
Kinijos rinkoje. Parodoje bus pristatomas 
įmonių grupių eksporto potencialas bei 
plečiami verslo ryšiai. 

Finansinė parama padeda įmonėms 
išplėsti produkcijos bei paslaugų ekspor-
to mastą. Dalyvavimas parodose suteikia 
puikią galimybę nustatyti vartotojų porei-
kius ir prioritetus, pasitikrinti savo kon-
kurencinę padėtį, įgytus pranašumus ar 
pamatyti realius trūkumus. 

Įmonių ir individualia veikla užsii-
mančių asmenų bendradarbiavimas, bū-
rimasis į klasterius leidžia plėsti eksporto 
iniciatyvas, prisistatymas bendrame sten-
de verslininkams kainuoja mažiau, geriau 
reprezentuoja Lietuvą, verslo potencialą, 
stiprina šalies įvaizdį.

Įmonių grupinių eksporto iniciatyvų 
skatinimas yra viena iš VšĮ „Versli Lietu-
va“ Europos regioninės plėtros fondo lė-
šomis finansuojamo projekto „Galimybės 
verslui kurtis ir plėstis“veiklų.
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Iš rūmų IstorIjos 

Tęsiame rašinių ciklą, skirtą rūmų įkūrimo Lietuvoje 90-mečiui.
Pradžia – Nr. 590.

Valdžios konsultantas (II)
Pagal 1925 m. įstatymą Prekybos ir 

pramonės rūmus sudarė 21 narys, ats-
tovavęs keturių grupių interesams: 3 at-
stovus turėjo bankai ir bankinės įstaigos, 
4 – kooperatyvai, 7 – pramonės įstaigos 
ir 7 – prekybos įstaigos. Tačiau 1926 m. 
paskelbtame Rūmų Statute nurodyta, kad: 
„Rūmų nariai dalinasi į 3 serijas: I – pre-
kybininkai, II – pramonininkai ir III – ko-
operatyvininkai bei bankininkai.“ Pramo-
nei ir prekybai turėjo atstovauti vienodas 
narių skaičių, nors prekyba buvo labiau 
išvystyta nei pramonė. 

Oficialus Rūmų atidarymas įvyko 
1925 m. birželio 18 d., o pirmasis posė-
dis – jau kitą dieną, birželio 19-ąją. 

1925 m. birželio 18 d. 17 val. Lietu-
vos Ministras Pirmininkas iškilmingai 
atidarė Lietuvos prekybos ir pramonės 
rūmus. Kartu buvo atidarytas ir Prekių 
muziejus. 

Atidarymo šventės metu buvo pa-
brėžta, kad naujieji Rūmai dirbs greta 
Vyriausybės, derins savo darbą su šalies 
interesais.

Tarp pirmųjų Rūmų narių buvo ži-
nomų visuomenės veikėjų: net du 1918 
m. vasario 16 d. Nepriklausomybės akto 
signatarai – J. Vailokaitis ir J. Šernas; žy-
mūs Kauno pramonininkai, valdę ne vie-
ną didelę įmonę (K. Tilmansas, G. Volfas, 
L. Soloveičikas). J. Dobkevičius, Preky-
bos ir pramonės rūmų pirmininkas, 1922 
m. net dviejose Vyriausybėse ėjo finansų, 
prekybos ir pramonės ministro pareigas, 

vėliau buvo Prekybos departamento di-
rektorius.

Vienas svarbiausių tikslų, kurį nefor-
maliai išsikėlė Rūmai, buvo „[...] padėti 
Valdžiai tvarkyti šalies ūkiui savo pata-
rimais ir nurodymais, liečiančiais visas 
prekybos ir pramonės šakas“. Įstatymu 
Rūmai buvo įpareigoti teikti informaciją 
Vyriausybei apie pramonės ir prekybos 
būklę šalyje. 

Finansų ministerijos atstovai turėjo 
patariamojo balso teisę dalyvauti Rūmų 
narių posėdžiuose. Rūmai buvo įpareigo-
ti, Vyriausybei prašant, pareikšti nuomonę 
ir teikti reikalingas žinias apie prekybą ir 
pramonę, jų skatinimo, vystymo būdus. 
Reikalaujant finansų ministrui Rūmai pri-
valėjo siųsti savo konsultantus, teikti ži-
nias ir patarti visais prekybos ir pramonės 
klausimais.

Iš esmės 1925 m. įstatymas numatė 
Rūmams Vyriausybės konsultanto funkci-
ją pramonės ir prekybos klausimais. Vy-
riausybė galėjo konsultuotis dėl prekybos 
biržų, prekybos teismų, kredito įstaigų, 
bendrų prekybos sandėlių steigimo, taip 
pat mokesčių klausimais. Rūmai galėjo 
tiesiogiai susirašinėti su visais ministrais 
Rūmų veiklos klausimais, privalėjo meti-
nių veiklos ataskaitų nuorašus pateikti Fi-
nansų ministerijai, be to, finansų ministras 
galėjo teikti siūlymą Vyriausybei paleisti 
Rūmus. 

Prekybos ir pramonės rūmai stengėsi 
išnaudoti visas įstatymų numatytas gali-

mybes, nuolatiniai Rūmų atstovai dirbo 
Vyriausiojoje mokesčių inspekcijoje prie 
Finansų ministerijos, Tarifų komitete prie 
Susisiekimo ministerijos, Muitų komisijoje 
prie Finansų ministerijos, Apdraudimo Ta-
ryboje, įvairiose Seimo komisijose. Rūmų 
nariai, įtraukti į komisijų veiklą, galėjo 
tiesiogiai dalyvauti svarstant pramonės ir 
prekybos klausimus, teikti pasiūlymus ir 
kaip kompetentingi žinovai informuoti apie 
vienos ar kitos ūkio šakos padėtį.

Rūmai tarpininkavo verslininkams 
išduodant užsienio pasus, vizas. Prekybos 
ir pramonės rūmai buvo įgalioti išduoti 
pažymėjimą, kuris atstodavo mokesčių 
inspektoriaus, vietos savivaldybės ir po-
licijos liudijimus. Svarbi veiklos sritis 

Jonas Dobkevičius, ekonomistas, Prekybos ir pramonės rūmų 
pirmininkas 1925-1934 m.

Leonas Ožinskis, inžinierius, Prekybos ir pramonės rūmų 
vicepirmininkas iki 1936 m.

Andrius Vosylius, inžinierius, ekonomistas, Prekybos ir 
pramonės rūmų vicepirmininkas 1925-1934 m.

Lietuva skaitmenimis 1918-1928 m.

buvo Rūmų  atstovų dalyvavimas rengiant 
įvairias prekybos sutartis su užsienio šali-
mis. 1928 m. Prekybos ir pramonės rūmai 
konsultavo Vyriausybę sudarant prekybos 
sutartis su Prancūzija, Belgija, Kanada, 
Austrija, Suomija, Vengrija ir Vokietija.

Peržvelgus Prekybos ir pramonės 
rūmų protokolus ir ataskaitas, išryškėja 
jų veiklos tikslai: apsaugoti vietinę rinką, 
skatinti vietinę pramonę, mažinti nesąži-
ningą konkurenciją, didinti lietuviškų pre-
kių konkurencingumą užsienio rinkose, 
skatinti lietuviškos produkcijos eksportą, 
kelti verslo kultūros ir etikos lygį.

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 istorijos metraštis, 2011 

(Bus daugiau)

Parengė Audronė Jankuvienė


