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Naujasis Darbo kodeksas: 
ką žada esminės 
projekto nuostatos

Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė

Balandžio mėnesį Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmuose surengta dis-
kusija „Esminės Darbo kodekso nuosta-
tos“. Joje analizuotos darbdaviams aktua-
liausios naujovės ir formuluoti pasiūlymai 
kodekso rengėjams.

Tarybinių laikų palikimas
Pasak diskusiją moderavusio UAB 

„SDG“ generalinio direktoriaus Eduardo 
Jaso, neabejotina, kad Darbo kodeksas turi 
būti pakeistas: „Lietuvoje jau 25 metus vy-
rauja rinkos santykiai, o Darbo kodeksas 
pritaikytas tarybinei sistemai, kai tik vals-
tybė buvo darbdavys  ir pati teikė socialines 
garantijas. Nebuvo jokio skirtumo, ar vals-
tybė, ar valstybinė įmonė mokės išeitines ir 
kitas kompensacijas, kišenė ta pati. Dabar 
valstybė socialinių garantijų visiems pilie-
čiams naštą tiesiog permetė darbdaviui“.

E. Jasas pabrėžė, kad pagal dabar 
galiojančius įstatymus suskaičiavus įspė-
jimo laikotarpį ir išeitinių išmokų mėne-
sius, darbdavys vos ne vienerius metus 
turi mokėti atlyginimą blogai dirbančiam 

darbuotojui,  kuris ir demoralizuoja, ir de-
motyvuoja kitus kolektyvo narius: „Dar-
buotojai, taip pat ir ir profsąjungos, turi 
suprasti, kad darbdavys atleidžiamajam 
moka likusiųjų sąskaita, pastarieji uždirba 
jam algą ir kompensaciją“. 

Daugiau darbo santykių lankstumo
Esmines Darbo kodekso projekto nuos-

tatas diskusijos dalyviams pristatė UAB 
„SDG“ Teisės departamento direktorė Eve-
lina Jasaitė. Jomis siekiama darbo santykių 
lankstumo priimant ir atleidžiant darbuoto-
jus, išplėsti kolektyvinių sutarčių galią ir kt.

Kodekse siūloma žymiai daugiau 
įvairesnių darbo sutarčių rūšių, platesnės 
terminuotų sutarčių sudarymo galimybės, 
darbo grafikų individualizavimas, laisvo 
darbo režimo nustatymas, nebėra maksi-
malios metinės viršvalandžių sumos. Pa-
naikinamos drausminių nuobaudų rūšys ir 
materialinės atsakomybės sutartys. Suvie-
nodinamas atostogų laikas, nelieka papil-
domų atostogų dienų už stažą ir  vadina-
mųjų „mamadienių“. Įspėjimo dėl atleidi-
mo iš darbo terminas visiems nustatomas 
vienodas – 1 mėnuo (2 savaitės – jei darbo 
santykiai tęsiasi trumpiau nei 1 metus), o 
likus iki pensijinio amžiaus 5 arba 3 me-

tams, šis terminas dvigubinamas arba tri-
gubinamas. Išeitinė išmoka suvienodina-
ma visoms darbuotojų kategorijoms.

Daugiausiai diskusijų kilo dėl numa-

tomo informacijos pateikimo įmonės vi-
duje ir išorėje, dėl profsąjungų ir kolekty-
vinės sutarties koncepcijos.

„Atskiroms ūkio sritims įstatymai 
laiduoja tam tikrą savivaldybę. 

Įstatymų keliu steigiami žemės ūkio, 
prekybos ir pramonės, darbo ir kitokie 
rūmai, kurių bendradarbiavimas su 
Valstybės Valdžia, normuojant ūkio 

gyvenimą, nurodo įstatymas.“

Iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
(1922 m.)

Maloniai kviečiame Jus 2015 m. birželio 18 d. 16 val. dalyvauti
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
90-ies metų jubiliejaus minėjimo iškilmėse. 

Renginys vyks Kauno Valstybiniame muzikiniame teatre 
(Laisvės al. 91, Kaunas)

P R o g R a m a

15:30-16:00 val. Svečių sutikimas.
16:00 val. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų 90-ies metų 
jubiliejaus iškilmės.
Programoje – sveikinimai, apdovanojimai, Vytauto Didžiojo 
universiteto Muzikos akademijos 
tarptautinių konkursų laureatų koncertas.
Furšetas.

aprangos kodas: iškilmingas. 
Asmenis, apdovanotus Rūmų „Darbo žvaigždėmis“ ir „Darbo 
žvaigždės“ medaliais bei „Padėkos ženklais“, prašome juos segėti 
renginio metu.

Renginys mokamas, kaina vienam asmeniui 25 Eur. 
Dalyvavimui renginyje būtina išankstinė registracija.  

Registracija vyksta iki birželio 10 d. el. paštu: andreja.starkute@chamber.lt, 
tel.: 8 (614) 08527

K V I E T I m a S

R Ė M Ė J A I

Darbdaviai analizavo naujo socialinio modelio principus

Diskusijos moderatorius Eduardas Jasas, rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis ir generalinis direktorius Vytautas Šileikis
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Audronė Jankuvienė

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai, kurių nariai ne kartą reiškė nepasi-
tenkinimą dėl Reklamos įstatymo praktinio 
taikymo, parengė ir Ūkio ministerijai pa-
teikė „Magnusson“ advokatų bendrijos pa-
rengtus pasiūlymus naujam Reklamos įsta-
tymo projektui, kuris jau svarstomas Seime.

Pirmiausia siūloma trumpinti leidimų 
išdavimo terminą: nustatytas 20 dienų 
terminas yra per ilgas, 14 dienų terminas 
labiau atitiktų verslo poreikius.

Taip pat siūloma įtvirtinti, kad lei-
džiamas reklaminis plotas būtų siejamas 
su pastato, ant kurio ketinama reklamą 
įrengti, plotu. Šiuo metu yra leidžiama 
įrengti tik vieną iškabą ant pastato, neatsi-
žvelgiant į pastato kvadratūrą. Manytina, 
jog toks ribojimas yra neproporcingas.

Rašte siūloma nustatyti valstybės 
mastu taikomus tam tikrus kriterijus, ku-
riais vadovaujantis miestų savivaldybės 
turėtų pareigą nustatyti už išorinę reklamą 
renkamos rinkliavos dydį (siekiant, kad 
rinkliavos dydžiai skirtingose savivaldy-
bėse skirtųsi ne kardinaliai, o pagrįstai, 
atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes). 

Taip pat raginama nustatyti, jog stam-
bių verslo subjektų, turinčių reklamas ke-
liose vietose, bendras už leidimus mokamos 
rinkliavos dydis neviršytų tam tikros sumos. 
Tokia nuostata būtų naudinga, nes panai-
kintų situacijas, kuomet stambiems verslo 
subjektams iš esmės labiau apsimoka susi-

Reklamos įstatymo projektui 
verslininkai dar turi priekaištų

mokėti baudą už reklamą neturint leidimo, 
nei mokėti rinkliavas už reklamos leidimus.

Be to, yra pastebima tendencija, kuo-
met savivaldybės savo teisės aktuose tik 
numato rinkliavos už leidimą įrengti išo-
rinę reklamą, paskaičiavimo tvarką, tačiau 
pareigą tiksliai apskaičiuoti mokėtiną sumą 
perkelia reklaminės veiklos subjektui. Pas-
tarajam dažnai būna pakankamai sudėtinga 
tai padaryti. Atsižvelgiant į tai, siūloma 
aiškiai įtvirtinti, jog rinkliavos dydį apskai-
čiuoja savivaldybės tarnautojas, o reklami-
nės veikos subjektas tik atlieka mokėjimą 
pagal jam pateiktą kvitą, sąskaitą ar pan.

Rūmai prašo numatyti galimybę rekla-
minės veiklos subjektui, persikėlusiam kitu 
adresu, užsiskaityti už išorinę reklamą su-
mokėtą rinkliavą tam, kad tik dėl persikėli-
mo fakto rinkliavos nereikėtų mokėti iš nau-
jo. Siūloma leidimą perrašyti atsižvelgiant į 
miesto zonavimą, prašyti primokėti trūksta-
mą sumą ar pan., o ne prašyti apmokėti dar 
kartą kaip už naują leidimą reklamai.

Taip pat siūloma įtvirtinti galimybę 
taikyti įspėjimą, o ne iš karto bausti, nu-
stačius, kad subjektas neturi reikiamo lei-
dimo; skirti terminą pažeidimui pašalinti; 
numatyti, jog subjektui, nebaustam per 
atitinkamą laikotarpį, skiriama bauda turi 
būti mažinama tam tikru dydžiu, tarkim 50 
proc.; numatyti, jog tuo atveju, kai turimo 
leidimo galiojimo pratęsimas užtrunka dėl 
nuo reklaminės veiklos subjekto nepriklau-
sančių aplinkybių, subjektui negali būti ski-
riama bauda už reklamą neturint leidimo.

Lobistais taps 
ir rūmai, ir 
universitetai?

Audronė Jankuvienė

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų taryba, taip pat Lietuvos prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų asociacija susipa-
žino ir išnagrinėjo Seimo darbo grupės pa-
rengtą Lietuvos Respublikos Lobistinės vei-
klos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą. 

Asociacijos Seimui pateiktame rašte 
atkreipiamas dėmesys, kad projektą ren-
gusioje darbo grupėje iš dešimties ją suda-
riusių narių dalyvavo tik vienas verslo at-
stovas, nebuvo įtrauktas platesnis suinte-
resuotų organizacijų ratas. Todėl rengiant 
projektą nebuvo išplėtota diskusija su tais 
subjektais, kuriems šio įstatymo nuostatos 
būtų taikomos tiesiogiai. 

LPPARA iš esmės pritaria projekto 
tikslui – užtikrinti teisėkūros  proceso 
ir lobistinės veiklos viešumą ir skaidru-
mą bei užkirsti kelią neteisėtai lobistinei 
veiklai. Tačiau projektu numatomas pats 
lobistinės veiklos reguliavimo procesas 
nėra palankus asocijuotoms struktūroms. 
Pagal siūlomas nuostatas lobistine veikla 
galima laikyti bet kokios visuomeninės 
organizacijos ar netgi piliečio bendravi-
mą su politikais ir aktualių sprendimų 
priėmėjais. Tuomet asmenų (fizinių ir 

Audronė Jankuvienė

Ūkio ministerija pagaliau parengė po-
įstatyminių aktų projektus dėl Valstybės ir 
savivaldybių įmonių valdybų formavimo 
ir kandidatų parinkimo tvarkos. Valstybės 
ir savivaldybės įmonių įstatymas buvo 
pakeistas 2014 10 16, įsigaliojo nuo 2015 
01 01, tačiau poįstatyminių aktų projektai 
pateikti tik dabar.

Įmonių depolitizavimo klausimą, ypač 
miesto savivaldybės bendrovėse, Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmai kėlė 

Savivaldybės įmonių 
valdymo depolitizavimui – 
įstatymo nuostata

beveik dvejus metus Verslo taryboje, po-
litiniu lygmeniu, kol nuostata buvo įtvir-
tinta įstatyme.

Įstatymo 10-asis straipsnis numato, 
kad į valstybės ar savivaldybės įmonių 
valdybas galės būti įtraukti nepriklausomi 
nariai, visuomenės atstovai. 

Kaip numatoma projekte, apie vyk-
domas atrankas į įmonių valdybas bus 
skelbiama Valdymo koordinavimo centro 
(veikia Turto banke) svetainėje. 

Atrankos komisiją sudarys įmonės sa-
vininko teises ir pareigas turinti institucija 

juridinių), užsiimančių lobistine veikla, 
skaičius taptų nepagrįstai didelis. Be to, 
didelės dalies tokių organizacijų pajamos 
apsiriboja nario mokesčiais ar jos dalyvių 
įnašais, taigi pripažinus jas lobistais, joms 
tektų nauja finansinė našta. Valstybės ins-
titucijas, įgyvendinančias lobistinės vei-
klos reguliavimą, užgriūtų administracinė 
našta, nes egzistuotų nepagrįstai didelis 
asmenų, registruotų lobistais, skaičius.

Įteisinamas lobistinės veiklos regulia-
vimas gali turėti priešingų pasekmių jo ke-
liamam tikslui – skaidrumui: didžioji dalis 
organizacijų, tikėtina, stengsis išvengti pro-
jekte numatytomis nuostatomis įgyvendi-
namo sudėtingo reguliavimo.  Kadangi pro-
jektas numato, jog ,,lobistu neturi teisės būti 
juridinis asmuo, kuris yra valstybės ar savi-
valdybių institucija ar įstaiga” (3 straipsnio 
3 dalies 2 punktas), vadinasi, valstybinės 
aukštosios mokyklos, kurios palaiko dia-
logą su valstybės pareigūnais bei dalyvauja 
darant poveikį teisėkūros procesams, šia 
veikla tiesiogiai užsiimti nebegalėtų – turė-
tų kreiptis į registruotą lobistą. 

Atkreipiamas dėmesys, kad visi tei-
sėkūros procesus apibrėžiantys ir reguliuo-
jantys teisės aktai turi derėti tarpusavyje, o 
siūlomo projekto nuostatos nėra suderintos 
su šiuo metu galiojančiu Teisėkūros pa-
grindų įstatymu bei kitais teisės aktais. 

Rūmai prašo atnaujinti darbo grupės 
veiklą ir į ją įtraukti  daugiau suinteresuo-
tų organizacijų dalyvių: darbdavių, dar-
buotojų, nevyriausybinių ir kitų pilietinės 
visuomenės organizacijų atstovų, grąžinti 
įstatymo projektą tobulinti.

Audronė Jankuvienė

Gegužės 9 d. tradiciniame, jau dvi-
dešimt trečią kartą surengtame Spaudos 
baliuje antrą kartą buvo įteikta Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų įsteig-
ta premija ekonomikos ir verslo temas 
nagrinėjančiam Kauno ir Marijampolės 
regionų žurnalistui. 

Šiemet ji skirta „Verslo žinių“ kores-
pondentei Kaune Indrei Sesartei. Šešerius 
metus „Verslo žiniose“ dirbanti žurnalistė 
įvertinta už 2014 m. publikacijas „Verslo 

Šiemetinė rūmų premija – „Verslo 
žinių“ korespondentei Indrei Sesartei

(vadovas) arba savivaldybės administracijos 
direktorius. Dalis valstybės įmonių atrankos 
komisijos narių bus nuolatiniai (juos tvirtins 
atitinkamai ministras pirmininkas, finansų ir 
ūkio ministrai arba savivaldybės adminis-
tracijos direktorius) ir 2 komisijos nariai iš 
savininko. Jeigu kils abejonių dėl nešališku-
mo, jie negalės būti komisijos nariais.

Į atrankos komisijas galės būti kvie-
čiami institucijų, įmonių ar organizacijų 
atstovai, ekspertai, išmanantys įmonės vei-
klos pobūdį ir ūkio šakos specifiką. Jie bus 
vadinami atrankos komisijos patarėjais. Jie 
konsultuos komisijos narius dėl kandidatų, 
komisijai leidus galės teikti klausimus, ta-
čiau neturės balsavimo teisės.

Kandidatais galės būti valstybės tar-
nautojai (jie turės būti įgalioti atitinkamos 
institucijos pretenduoti į valdybą) arba kiti 
fiziniai asmenys. Atrankos komisija ver-
tins, kiek kandidatas atitinka specialiuo-
sius reikalavimus, taip pat kandidato pro-

fesinę ar darbo patirtį, dalykines savybes.
Lietuvos Respublikos valstybės ir savi-

valdybės įmonių įstatymas numato, kad kiti 
fiziniai asmenys, kurių skaičius valstybės 
įmonėse, kurių balanse nurodyto turto vertė 
ne mažesnė negu 14 000 000 eurų ir parda-
vimo grynosios pajamos per ataskaitinius fi-
nansinius metus yra lygios arba viršija 5 800 
000 eurų, turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 
įmonės įstatuose nurodyto valdybos narių 
skaičiaus. Kitų įmonių valdybose pagal po-
reikį taip pat gali būti tokių fizinių asmenų. 

Kaip valdybos bus formuojamos Kau-
ne, kol kas nežinia. Miesto valdančiosios 
koalicijos bendradarbiavimo susitarime, 
pasirašytame 2015 m. balandžio 15 d., 
tarp 2015-2019 m. veiklos prioritetų mi-
nimas tikslas pertvarkyti miesto valdymą, 
didinti savivaldybės veiklos efektyvumą, 
skaidrumą ir atskaitomumą miestiečiams. 
Kaip viena iš priemonių nurodoma depo-
litizuoti savivaldybės įmonių valdymą.

blemas bei aktualijas. 
Premiją gausių kolegų būryje žurna-

listei šiemet įteikė rūmų tarybos narys 
UAB „SDG“ generalinis direktorius, dau-
gelio socialinių ir pilietinių akcijų suma-
nytojas Eduardas Jasas ir rūmų generali-
nis direktorius Vytautas Šileikis. 

Pernai premijos buvo įteiktos Kauno 

„INIT TV“ vyriausiajai redaktorei Vilmai 
Garlinskienei ir Jonavos laikraščio „Nau-
jienos“ redaktoriaus pavaduotojai Irenai 
Nagulevičienei.

Sprendimą skirti premiją priima Kau-
no prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
taryba su Lietuvos žurnalistų sąjungos 
Kauno apskrities skyriumi. 

Premijos laureatė Indre Sesartė su rūmų tarybos nariu Eduardu Jasu (dešinėje) ir rūmų generaliniu direktoriumi Vytautu Šileikiu

žiniose“, objektyviai atspindinčias Kauno 
regiono ekonomikos ir verslo aktualijas bei 
problemas, atskleidžiančias verslo reikšmę 
visuomenės ir valstybės gyvenime, ska-
tinančias pozityvų visuomenės požiūrį į 
verslą, stiprinančias regiono investicinį pa-
trauklumą ir ugdančias žmonių verslumą.

Pasak rūmų prezidento Benjamino 
Žemaičio, tokia premija siekiama skatinti 
žurnalistus daugiau domėtis ir žiniasklai-
doje atspindėti ekonomikos bei verslo 
temas, nuodugniai ir profesionaliai ana-
lizuoti ūkio raidos ir verslo aplinkos pro-
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Naujasis Darbo kodeksas: ką žada 
esminės projekto nuostatos
Atkelta iš 1 psl.

Kolektyvinės sutartys – tik su prof-
sąjungomis

Įsigaliojus naujam Darbo kodeksui, 
kolektyvinė sutartis būtų sudaroma tik su 
profesinėmis sąjungomis ir taikoma tik 
profsąjungos nariams. Sudaryti kolekty-
vinių sutarčių su darbo tarybomis nebus 
leidžiama. Tad, darbdavių supratimu, dar-
buotojams lieka dvi alternatyvos: arba stoti 
į profsąjungas, arba neturėti kolektyvinių 
sutarčių, kuriose reguliuojama gana daug 
darbo santykių nuostatų. 

„Išeitų, 3 darbuotojai, įsteigę profsą-
jungą, įmonėje galės sudaryti kolektyvinę 
sutartį, o likusieji, tarkim, 97 – negalės. Ir 
sutartis galios tik 3, bet ne likusiems 97“, – 
gūžčiojo pečiais bendrovių vadovai. 

Diskusijos dalyviai dabar galiojantį 
Darbo tarybų įstatymą įvertino kaip gerai 
veikiantį, pagal kurį darbo tarybos veikė 
įmonėse kaip lygiavertės profsąjungoms. 
Todėl siūloma ir naujajame kodekse dar-
bo taryboms palikti daugiau galių. 

Antra vertus, darbdaviai nuogąstuo-
ja dėl darbo tarybų įgaliojimų dalyvauti 
bendrovių valdymo organuose. „Tai jau 
ne darbo santykių, o kapitalo valdymas. 
Tokia teisė prieštarauja Konstitucijai ir 
nuosavybės teisei“, – įsitikinę įmonių sa-
vininkai. Jų siūlymu, tokią nuostatą reiktų 
revizuoti.

Sumažėtų Sodros tarifai
Kauno krašto pramonininkų ir darb-

davių asociacijos prezidentas Jonas Gu-
zavičius pristatė Lietuvos pramonininkų 
konfederacijos poziciją dėl naujojo Dar-
bo kodekso. „Jeigu jo nuostatas pavyktų 
sėkmingai įgyvendinti, Lietuvoje būtų 
sukurta 90 tūkstančių darbo vietų, o įmo-
kos „Sodrai“ nuo 30,98 proc. sumažėtų 12 
proc.“, – teigė J. Guzavičius.  

Pramonininkų skaičiavimais, jei 
valstybė prisiimtų įsipareigojimą mokėti 
darbuotojams išeitines iš Garantinio fon-
do, gali pakakti ir tų įmokų, kurias šiam 
fondui dabar moka darbdaviai. Taip pat 
į šį procesą aktyviau turėtų būti įtraukta 
„Sodra“, nes pagal dabartinę tvarką išmo-
kas iš jos gauna tie, kurie nemoka įmokų, 
o tie, kurie moka, negauna.

Darbdaviai, ypač prekybos, viešojo 
maitinimo, sandėliavimo ir logistikos sek-
torių atstovai, siūlo nenaikinti materialinės 
atsakomybės sutarčių. „Jų panaikinimas 
skatins piktnaudžiavimą ir nebaudžiamu-
mą“, – UAB „Aurita“ direktorei Vaidai 
Butkuvienei pritarė ir kitų įmonių atstovai.

Rūmų bendruomenės pasiūlymai
Apibendrinus diskusijoje pareikštas 

mintis, UAB „SDG“ teisininkai parengė 
pasiūlymus. Jie pateikti socialinės ap-
saugos ir darbo ministrei Algimantai Pa-
bedinskienei ir Trišalei tarybai. Trišalėje 
taryboje juos pristato Evelina Jasaitė.

Jūsų dėmesiui pateikiame parengtus 
pasiūlymus.

DĖL NAUJO DARBO SANTYKIŲ IR 
VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO 
TEISINIO – SOCIALINIO MODELIO

Pagal darbo santykių lankstumą Lietuva 
iš 183 valstybių užima 127 vietą. Tokius rezul-
tatus lemia griežtas darbo laiko reguliavimas, 
atleidimo procedūrų griežtumas, įspėjimo ter-

minai ir išeitinių išmokų dydžiai. Nesudėtingas 
įdarbinimas ir paprastas atleidimas, lankstus 
darbo laikas visų pirma reiškia lengviau ku-
riamas darbo vietas, investicijų pritraukimą, 
mažesnį nedarbą, daugiau galimybių užsidirbti.

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų asociacija pareiškia, kad siūlomas Darbo 
kodekso modelis iš esmės atitinka šių dienų 
realius darbo santykius. Pritariame  naujame 
Darbo kodekso modelyje numatytoms lanks-
tesnėms įdarbinimo, darbo laiko paskirstymo, 
atleidimo sąlygoms (sumažintoms išeitinėms 
išmokoms, suvienodintiems ir sutrumpintiems 
įspėjimo terminams), suvienodintam atostogų 
laikui.

Nepaisant to, kad Darbo kodekso projek-
tas yra priimtinas verslui, teikiame bendro po-
būdžio pastabas ir pasiūlymus:

1. DĖL INFORMACIJOS TEIKIMO 
VIEŠAI

Siūlomo Darbo kodekso projekte yra įtvir-
tinta nuostatų, nurodančių apie įmonės infor-
macijos viešinimą. 

Pavyzdžiui, 6 str. 2 d. „Darbdavys privalo 
viešai skelbti darbovietėje taikomas galiojan-
čias kolektyvines sutartis, darbdavio ir darbo 
tarybos susitarimus, vietinius norminius ak-
tus.“ Vietiniai norminiai aktai yra labai plati 
sąvoka, į kurią įeina visi įsakymai (priėmimų į 
darbą, atostogų, priedų mokėjimų ir pan.), par-
eiginiai nuostatai, įvairios taisyklės, nuostatos, 
tvarkos ir pan. Darbdavys visada supažindina 
atitinkamus darbuotojus su jiems skirtais vieti-
niais teisės aktais. Taip pat įmonėse būna išlei-
džiami konfidencialūs vietiniai norminiai aktai, 
kurie negali būti viešinami.

Pavyzdžiui 22 str. nurodoma, kad darb-
davys, kurio darbuotojų vidutinis skaičius yra 
daugiau kaip penkiasdešimt, interneto puslapy-
je privalo skelbti bent kartą per metus atnauji-
namą informaciją apie darbdavio ir jo vado-
vaujančias pareigas einančių darbuotojų gau-
tas galiojančias administracines nuobaudas 
ir jam paskirtas bausmes už darbo santykius 
reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, vi-
dutinį darbo užmokestį pagal profesijų grupes 
ir lytį, lygių galimybių įgyvendinimo politiką 
ir jos priemones, darbuotojų asmens duomenų 
saugojimo politiką ir jos priemones ir t.t. 

Pavyzdžiui, 107 str. 2 d. „Apie juridinio as-
mens, įdarbinančio vidutiniškai daugiau kaip 50 
darbuotojų, vadovo išrinkimą, paskyrimą, atšau-
kimą, taip pat darbo santykių pabaigą kitais pa-
grindais kompetentingo organo įgaliotas asmuo 
nedelsdamas paskelbia interneto puslapyje.“

Siūlome, kad informacijos viešinimas turi 
likti įmonės ribose ir jų viešinimo apimtys turi 
būti aptartos darbuotojų kolektyve ir įtvirtintos 
kolektyvinėje sutartyje.

2. DĖL DARBUOTOJŲ ATSTOVŲ
Siūlomame Darbo kodekse netiesiogiai 

skatinamas profesinių sąjungų kūrimas ir dar-
buotojų stojimas į jas. 

Pagal 209 str. 1 d. „Kolektyvinėse derybo-
se darbuotojams gali atstovauti tik profesinės 
sąjungos.“, pagal 218 str. 1 d. „Kolektyvinės 
sutartys taikomos darbuotojams – jas sudariu-
sių profesinių sąjungų nariams.“

Šios siūlomos nuostatos paneigia kolekty-
vinių sutarčių sudarymo ir taikymo nuostatas. 
Tiek Europos Sąjungoje, tiek atskirose jos vals-
tybėse narėse pripažįstama, kad darbo teisės re-
guliuojami santykiai iš esmės yra kolektyviniai 
santykiai, kuriuos valstybės priimami įstatymai 
turi reguliuoti minimaliai, visa kita paliekant 
socialinių partnerių susitarimams. Bet kurio ly-
gmens kolektyvinė sutartis atspindi suderintus 
darbuotojų ir darbdavių interesus.

Pagal naują reguliavimą, esant daugiau nei 

50 darbuotojų privalo būti darbo taryba, todėl ne-
bėra prasmės, kad darbuotojai priverstinai stotų į 
profesines sąjungas vien dėl to, kad būtų pasira-
šyta kolektyvinė sutartis ar ji jiems būtų taikoma. 
Taip pat dialogas tarp darbdavio ir darbuotojų at-
stovo bus efektyviausias, kai jame dalyvaus būtent 
įmonėje dirbantys ir kolektyvo išrinkti atstovai. 

Nuostata, kad kolektyvinės sutartys taiko-
mos tik profesinių sąjungų, pasirašiusių kolek-
tyvinę sutartį, nariams yra diskriminacinio po-
būdžio ir netiesiogiai per prievartą skatinantis 
darbuotojus stoti į profesines sąjungas, nors 
196 str. 2 d. nurodyta, kad „Niekas negali būti 
verčiamas būti profesinių sąjungų nariu.“.

Siūlomame Darbo kodekse kolektyvinių 
sutarčių sudarymo teisę turi būti palikta bet 
kuriam darbuotojų atstovui, taip paliekant teisę 
darbuotojų kolektyvui nuspręsti, kuriuos atsto-
vus deleguos kolektyvinės sutarties pasirašy-
mui. Taip pat kolektyvinės sutarties nuostatos 
privalo būti taikomos visiems įmonės darbuo-
tojams, nesudarant išskirtinių sąlygų.

Įmonėje esant daugiau nei vienam dar-
buotojų atstovui, kolektyvinių sutarčių rengi-
me, pasirašyme privalo dalyvauti paritetiniais 
pagrindais visi darbuotojų atstovai (pvz. darbo 
taryba ir profesinė sąjunga).

3. DĖL DALYVAVIMO DARBDAVIO 
JURIDINIO ASMENS VALDYME

Siūlomame Darbo kodekse yra numatytos 

galimybės darbuotojų atstovų dalyvavimui ju-
ridinio asmens valdyme. Tokia nuostata pažeis-
tų Konstitucijoje įtvirtintą nuosavybės neliečia-
mumo principą. Įmonės valdymo klausimai ir 
asmenų, valdančių įmonę, paskyrimas turi būti 
paliktas išimtinai savininkų nuožiūrai, o ne tei-
sės aktų nuostatoms.

4. DĖL STREIKŲ SKELBIMO
Siūlomame Darbo kodekse numatyta, kad 

streiką įmonėje galima paskelbti, kai yra gautas 
ne mažiau kaip ketvirtadalio profesinės sąjun-
gos narių sutikimas. Pagal šiuo metu galiojantį 
Darbo kodeksą streiką galima skelbti, jeigu 
šiam sprendimui slaptu balsavimu pritarė dau-
giau kaip pusė įmonės darbuotojų. 

Nauju reguliavimu suteikiamos teisės tik 
profesinių sąjungų nariams ir skatinamas pri-
verstinis stojimas į profesines sąjungas. Taip 
pat numatytas neproporcingai mažas darbuo-
tojų skaičius, turintis teisę skelbti streiką. Įmo-
nėje esant 4 profesinės sąjungos nariams, jau 
vieno asmens sprendimas gali sukelti streiką, 
neatsižvelgiant į kitų darbuotojų nuomonę.

Streikų skelbimo teisė privalo būti palikta 
darbuotojų kolektyvui, kaip yra numatyta ga-
liojančiame Darbo kodekse.

5. DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO 
PAKELIUI Į DARBĄ AR IŠ DARBO

Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitiki-
mų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo 
įstatymo projekte yra numatyta, kad vienu iš 
draudiminiu įvykiu bus pripažįstamas nelai-
mingas atsitikimas, kai įvyko pakeliui į darbą 
ar iš darbo, kai vykstama į darbovietę darb-
davio organizuotu transportu.  

Pagal dabar galiojantį teisinį reguliavimą, 
vienu iš draudiminiu įvykiu laikomas nelai-
mingas atsitikimas, kai įvyko pakeliui į darbą 
ar iš darbo. Nauju reguliavimu norima ženkliai 
sumažinti subjektų ratą, kuriems nelaimingas 
atsitikimas yra laikomas draudiminiu įvykiu ir 
kuriems būtų išmokama  ligos pašalpa, kurios 
dydis yra 100 procentų kompensuojamojo už-
darbio. Reikia atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje 
labai mažai  įmonių savo transportu organizuo-
ja darbuotojų vykimą į darbą.

Naujame modelyje draudiminiais įvykiais 
privalo būti laikomi nelaimingi atsitikimai, įvy-
kę pakeliui į darbą ar iš darbo, nenustatant ko-
kiu transportu ar kieno organizuotu transportu 
darbuotojas vyko į darbą ar iš darbo.

Evelina Jasaitė rūmų poziciją pristato Trišalėje taryboje

Audronė Jankuvienė

Gegužės 7 d. naujuoju rūmų asociacijos 
prezidentu vietoje atsistatydinusio Rimanto 
Stankevičiaus išrinktas žinomas verslininkas ir 
vadovas Šarūnas Kliokys. Šiuo metu Š. Kliokys 
yra AB „Lietuvos energija“ stebėtojų tarybos 
pirmininkas, UAB „Ekonovus“ valdybos pirmi-
ninkas ir akcininkas, UAB „Avestis‘‘ valdybos 
pirmininkas ir akcininkas, UAB „Šiaulių plento 
grupė“ valdybos pirmininkas ir akcininkas, AB 
„Kilimai“ valdybos pirmininkas. Jis taip pat yra 
dirbęs Vyriausybėje Ekonominių ryšių su užsie-
nio departamento direktoriumi, UAB „Omnitel“ 
viceprezidentu, AB „Mažeikių nafta“ genera-
linio direktoriaus pavaduotoju, 12 metų buvo 
LKL (Lietuvos krepšinio lygos) prezidentas.

Kandidatuodamas į asociacijos prezidento 
postą, gegužės 5 d. Š. Kliokys buvo susitikęs 
su Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
taryba. Su tarybos nariais buvo diskutuota apie 
asociacijos vaidmenį rūmų sistemoje, veiklą ats-
tovaujant verslo interesams santykiuose su aukš-

Naujas Lietuvos PPA rūmų 
asociacijos prezidentas – 
Šarūnas Kliokys

čiausiomis valdžios institucijomis, rūmų siste-
mos stiprinimą, veiklos koordinavimą ir kt. „Esu 
pasirengęs skirti visas pastangas ir laiką didinant 
asociacijos žinomumą ir įtaką, stiprinant ir koor-
dinuojant visos sistemos veiklą“, – pabrėžė nau-
jasis asociacijos prezidentas Šarūnas Kliokys.
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Audronė Jankuvienė

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai pakvietė Kauno rajono verslinin-
kus aptarti verslo aplinką Kauno rajone ir 
identifikuoti verslui kylančias problemas 
ir trikdžius, taip pat aptarti bendradarbia-
vimo su Kauno rajono savivaldybe 2015 
m. veiklos planą.

Rūmai, imdamiesti konstruktyviam 
darbui telkti rajono verslininkus, pernai 
pasirašė bendradarbiavimo sutartį su ra-
jono savivaldybe. Vykdant sutartyje api-
brėžtus tikslus, kasmet sudaromas bendrų 
veiksmų planas.

2015 m. plane numatoma organizuoti 
verslo pusryčius, apskritojo stalo disku-
sijas ir kitus renginius verslo aplinkos 
gerinimo klausimais. Tarp jų – pristatyti 
2014-2020 m. ES struktūrinių investicijų 
priemones, aptarti išorinės reklamos pro-
blemas, surengti apskritojo stalo diskusiją 
su aukštosiomis mokyklomis dėl mokslo 
ir verslo bendradarbiavimo, susitikimą su 
profesinio mokymo centrais, su švietimo 
ir mokslo ministru. Taip pat siūloma susi-
tikti su Kauno rajone išrinktais Seimo na-

Dėmesys – verslo aplinkai 
ir moksleivių profesiniam 
orientavimui

riais dėl darbdavių poreikių atstovavimo.
Investicijų ir verslo plėtros programo-

je numatomas jos aptarimas, paraiškų ir 
bendrų projektų tarp rajono savivaldybės, 
rūmų ir įmonių rengimas. Organizuojant 
tradicinius rajono verslininkų pagerbimo 
renginius, siūloma įsteigti prizą už geriau-
sią rajono gaminį.

„Viena iš pagrindinių mūsų misijų – 
bendrauti su moksleiviais, jaunimu, orien-
tuoti juos rinktis darbo rinkoje paklausias 
profesijas, kurios garantuos ir darbo vietą, 
ir gerą atlyginimą. Jaunimas dažnai neži-
no, kurios profesijos yra reikalingiausios, 
kad ir Lietuvoje galima pakankamai už-
dirbti ir oriai gyventi“, – kalbėjo rūmų 
prezidentas Benjaminas Žemaitis.

Veiksmų plane numatoma organizuoti 
jau pasiteisinusias verslo pamokas Kau-
no rajono mokyklose, mokinių išvykas į 
įmones, moksleivių verslo idėjų konkur-
są.  Verslininkai ragino imtis iniciatyvos, 
mokyklose steigiant įvairius techninius 
būrelius, tam Švietimo ir mokslo ministe-
rija skirs nemažai lėšų. 

Veiklos planas toliau bus aptariamas 
su Kauno rajono savivaldybe.

Andrėja Starkutė, 
Verslo plėtros skyriaus narystės koordinatorė 

Balandžio 29 d. rūmų bendruomenė lankėsi UAB „Autokurtas“, didžiausiame Lie-
tuvoje sunkvežimių servisų tinkle, veikiančiame keturiuose Lietuvos miestuose – Kau-
ne, Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Nuo 2008 m. naujas modernus specializuotas 
„Mercedes-Benz“ automobilių priežiūros centras Kauno rajone, Kumpių kaime, tapo 
pagrindine „Autokurto“ buveine. 

Rūmų klubas „Autokurte“

Susitikimas didžiausiame Lietuvos sunkvežimių serviso tinkle

UAB „Autokurtas“ teikiamos detalių pardavimo, transporto priemonių ir jų įrangos 
remonto bei aptarnavimo paslaugos klientams, eksploatuojantiems visų tipų „Mercedes 
Benz“ automobilius, visų markių sunkvežimius ir priekabas, „Webasto“ bei „Eberspä-
cher“ autonominius šildytuvus, „Stoneridge“ tachografus, „Kiesling“ izoterminius 
kėbulus. Nuo 1999 m. įmonė yra užmezgusi partnerystę su Lietuvos kariuomene ir 
sėkmingai dalyvauja kariuomenės skelbiamuose atsarginių detalių tiekimo bei karinės 
paskirties technikos priežiūros/remonto konkursuose. 

UAB „Autokurtas“ vadovas Vytautas Garbenis susirinkusią verslo bendruomenę 
supažindino su įmonės veikla, taip pat suteikė galimybę apsilankyti sunkvežimių re-
monto bazėje.

Buvo pasveikinti nauji rūmų nariai: AB „Lietuvos draudimas“, UAB „Invertus“, 
UAB „Profesiniai kontaktai“, UAB „G.Kleiza ir ko“, UAB „Caramix“. 

Bendradarbiavimą su Kauno rajono savivaldybe aptarė būrys rajono verslininkų

Gegužės 21 d. Enterprise Europe Network, veikiantis Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmuose, Lietuvos inovacijų centras bei Mokslo, inovacijų bei technologijų 
agentūra ( MITA) kviečia į nemokamą seminarą „Tarptautinės partnerystės ir projektų 
galimybės mažoms ir vidutinėms įmonėms“. Seminaras vyks 10 – 12.30 val. Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų salėje, K. Donelaičio g. 8.

Seminaro tikslas – pristatyti mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) atstovams Europos 
Sąjungos programas, projektus bei priemones, kurios padėtų susirasti verslo partnerius 
užsienyje bei kartu dalyvauti ES programose ir projektuose ar plėtoti verslą.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Ingridą Braziūnienę tel.: (8 37) 22 92 12 arba el. 
paštu ingrida.braziuniene@chamber.lt

Kviečiame dalyvauti renginiuose Gegužės 27 d. 16 val. kviečiame į Rūmų klubą. Susitikimas vyks UAB „Enerste-
na“, Ateities pl. 30A, Kaunas. 

„Enerstenos” įmonių grupė, veiklą vykdanti Lietuvoje bei užsienyje, išsiskiria bio-
masės deginimo technologijomis. Energetikos rinkoje dirba nuo 2002 m. UAB „Eners-
tena“ turi sukūrusi savą technologiją, įsteigę mokslinių tyrimų ir vystymo centrą, subū-
rę stipriausių profesionalų komandą. Visa tai leidžia pasiūlyti klientams efektyviausius 
energijos gamybos sprendimus: įmonėje projektuojami, kuriami ir gaminami biokuro 
katilai, kondensaciniai ekonomaizeriai, pakuros ir kita technologinė biokuro katilinių 
įranga. Įgyvendinami projektai atliekami nuo idėjos „iki rakto”, teikiamos eksploata-
vimo paslaugos.

Prašome registruotis tel.: (8 37) 20 34 83, mob. (8 614) 08 527 arba el. paštu: 
andreja.starkute@chamber.lt

RŽ inf.
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Dalia Sinkevičienė,
Kauno PPA rūmų 
Jonavos filialo direktorė

Balandžio 22 d. vyko rūmų Jonavos 
filialo narių visuotinis susirinkimas. Jame 
dalyvavo netoli dvidešimties įmonių, ban-
kų atstovų. 

Pirmiausia nariams buvo pristatytas 
metų veiklos planas. Jame numatytas dar-
bų tęstinumas, verslo atstovų  poreikių 
tenkinimas ir problemų sprendimas. Fili-
alas ir toliau bendradarbiaus su Jonavos 
rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir 
sporto skyriumi, bus vedamos verslo pa-
mokos mokyklose. 

Verslininkų susidomėjimo sulaukė 
informacinių popiečių organizavimo, 
savo prekių bei paslaugų pristatymo ga-
limybės. Toliau bus skiriamos nomina-
cijos geriausiems filialo verslininkams, 
integruojamasi į rajono tradicijas, rūmai 
reprezentuojami miesto renginiuose. 

Svarstyti nekilnojamojo turto tarifai
Labai aktualiu susirinkimo darbotvar-

kės klausimu tapo nekilnojamojo turto 
mokesčio tarifai. Klausimą pristatė filialo 
tarybos pirmininkas Alfonsas Meškaus-
kas. Jis priminė, jog Jonavoje yra tokie  
NT mokesčio tarifai: 0,7 proc. – komerci-
nio naudojimo, 0,4 proc. – kito, 3 proc. – 

turtui, kuris yra nenaudojamas ir apleistas.
UAB „Baldai jums“ vadovas pami-

nėjo, jog NT mokestis yra vienas iš ne-
daugelio, kuris atitenka rajono biudžetui 
ir naudojamas miesto socialinei gerovei 
užtikrinti, todėl didelių nuolaidų ar ma-
žesnių tarifų tikėtis nereikėtų. Jo nuomo-
ne, tokie tarifai turėtų išlikti ir ateityje. 
Didžiausia bėda yra apleisto turto savinin-
kai, kurie mokesčio iš viso nemoka, savo 
turto netvarko, o savivaldybė nesugeba 
išsireikalauti mokesčio.

UAB „Binčis“ atstovė Jolita Peleckie-
nė įžvelgė smulkaus verslo interesų nepai-
symo dėl mažesnio NT mokesčio tarifo. 
Kęstutis Macionis, kuris yra ir Jonavos ra-
jono tarybos narys, prisidėjęs prie dvigubo 
NT tarifo Jonavoje įvedimo, informavo, 
dėl ko tai buvo daroma. Pasak K. Maci-
onio, Kėdainiuose tarifai skaičiuojami pa-
gal NT priskyrimą miestui ar kaimui, taip 
siekiama vystyti verslą kaimo vietovėse. 

Tačiau galimybių sumažinti NT mo-
kestį vis dėl to yra. Jonavos rajone yra 
sudaryta Mokesčių lengvatų komisija, bet 
ji svarsto tik tuos prašymus, kurie atitinka 
tam tikrus kriterijus. Prašymus teikti gali 
tik nuostolingai dirbančios įmonės. Pelnin-
gai dirbančioms, bet problemų turinčioms  
įmonėms tokia išimtis nėra numatyta.

Mantas Butas, AB „Jonavos grū-
dai“ generalinis direktorius, iškėlė savo 

Jonavos filialo nariai aptarė 
verslo problemas

vadovaujamam verslui opią problemą – 
2014 m. įmonė kreipėsi į savivaldybę 
su prašymu dėl NT tarifo sumažinimo. 
Bendrovė dirba pelningai, tačiau įmonei 
būtina renovacija, o nesiimant skubių 
veiksmų, rekonstrukcijų, įrenginiai vieną 
dieną tiesiog gali sustoti. Tačiau teiktas 
prašymas net nebuvo nagrinėtas. M. Bu-
tas teigė tik susirinkimo metu sužinojęs 
priežastį – Mokesčių lengvatų komisija 
nesvarstė AB „Jonavos grūdai“ prašymo, 
nes jis neatitiko nustatytų kriterijų. 

M. Butas pageidavo, kad būtų sudary-
ta galimybė sumažinti mokestį ir pelnin-
gai veikiančioms įmonėms, atsižvelgiant 
į jų pateikiamų argumentų svarbą. Sutau-
pyti pinigai ne tik būtų skiriami įmonės 
rekonstrukcijai, bet Jonavą pasiektų kitais 
būdais – remiant  įvairias miesto šventes, 
renginius.

Piktinosi dėl reklamos taisyklių
Kadangi verslo atstovams kyla pro-

blemų dėl iškabų ir išorinės reklamos 
Jonavos mieste ir rajone, susirinkime 
dalyvavo ir Jonavos rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos skyriaus 
specialistės Erika Glinskaitė ir Eglė Ga-
limovienė.

Verslininkai piktinosi, kad yra „vai-
komi“, susiduriama su biurokratinėmis 
kliūtimis, kad sudėtinga surinkti parašus 
iš visų turto savininkų ir kt. E. Glinskaitė 
paaiškino, jog tokią tvarką sugalvojo ne 
rajono savivaldybė, o Ūkio ministerija. 
Jonavoje nėra apmokestinamos iškabos 
ant pastatų, leidimų reklamai išdavimo  
tvarka yra paprastesnė nei daugumoje 
Lietuvos savivaldybių. Kilo klausimų ir 

dėl nuobaudų už taisyklių nesilaikymą 
skyrimo. 

E. Galimovienė pristatė savivaldy-
bės tinklapyje įdiegtą  Jonavos rajono 
skaitmeninį žemėlapį, kuriame matyti 
visos savivaldybės patvirtintos reklamos 
su skenuotais dokumentais bei galiojimo 
laiku. Net jei dokumentas būtų prarastas, 
tinklapyje būtų galima matyti visą infor-
maciją. Tokia žinia daugumai susirinku-
siųjų buvo nauja ir naudinga. 

Ir apie šventes, ir naują Darbo ko-
deksą

A. Meškauskas informavo, kad Jona-
vos filialo verslininkai jau kelerius metus 
dalyvauja bendruose KPPAR šventiniuo-
se renginiuose. Kilo klausimas – gal filia-
lo verslininkai jau subrendę savam, Jona-
voje organizuojamam renginiui? Neilgai 
diskutavus, nutarta spalio mėnesį tokį 
renginį organizuoti.

Svarstytas ir naujasis socialinis mo-
delis – LR Darbo kodekso projektas. Pa-
grindinius principus, į ką atkreipti dėmesį, 
pristatė nauji nariai – advokatų profesinė 
bendrija „Viliušis ir Astromskis“. Ka-
dangi tai yra tik DK pakeitimų projektas, 
detalesnės diskusijos nukeltos vėlesniam 
laikui.

Buvo aptartas ir verslo pusryčių, aps-
kritojo stalo ar kito formato diskusijų su 
Jonavos rajono savivaldybės bei adminis-
tracijos vadovais poreikis. Verslininkai to-
kiuose renginiuose norėtų konstruktyvios 
diskusijos ir sulaukti atsakymų į  iš anksto 
parengtus klausimus. Artimiausią verslo 
ir valdžios atstovų susitikimą planuojama 
surengti jau gegužės ar birželio mėnesiais.

Nauja Kauno verslo moterų tinklo 
vadovė – Saulė Motiejūnienė

Naujoji taryba ir VMT vadovė Saulė Motiejūnienė (antra iš dešinės)

Verslininkės nusiteikusios veikti aktyviai

Vaida Kriščiūnaitė, 
Verslo moterų tinklo koordinatorė 

Balandžio 27 d. įvyko visuotinis 
Kauno verslo moterų tinklo narių susirin-
kimas. Kauno branduolio vadovė Fausta 
Puzanovienė (UAB „Metga“ generali-
nė direktorė), tinklui vadovavusi nuo 
2008 m., nusprendė lyderės vairą perleisti 
į kitas rankas. F. Puzanovienė pasidžiaugė 
aktyvia tinklo veikla ir nuveiktais darbais 
bei naujų polėkių ir idėjų palinkėjo naujai 
pirmininkei, ilgametei tinklo narei, UAB 
„Linolitas“ įmonės direktorei Saulei Mo-
tiejūnienei. 

S. Motiejūnienė pristatė naujos val-
dybos nares: tai UAB „Ispado“ direktorė 
Ina Tursienė, UAB „Aša“ direktorė Ži-
vilė Vaitkūnienė, UAB „Tuvlita“ Kauno 
skyriaus direktorė Eglė Makselytė ir VšĮ 
„Informacijos technologijų mokymo cen-
tras“ direktorė Skaidra Vaicekauskienė. 
Taip pat apžvelgė tinklo narių anketas, 

kurios prieš susirinkimą buvo išplatintos 
kolegėms siekiant išsiaiškinti, kokie yra 
moterų lūkesčiai ir Verslo moterų tinklo 
veiklos tikslai. Paaiškėjo, kad visos mo-
terys tikisi naujų pažinčių, naujų idėjų, 
gerosios patirties pasidalinimo ir smagaus 
bendravimo bei bendradarbiavimo. 

Po susirinkimo UAB „Ispado“ vado-
vė Ina Tursienė pristatė Pasaulinės svei-
katingumo dienos idėją ir pakvietė tinklo 
nares prisijungti prie šios dienos minėji-
mo Lietuvoje birželio 13 d. 



Nr. 594   |   KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ žINIOS

6

Koncernui „Achemos grupė“ pri-
klausanti pakuočių gamybos UAB 
„Achempak“ 2014-uosius vadina geriau-
siais metais per įmonės veiklos istoriją. 
Praėjusiais metais pardavimo pajamos 
augo 7 proc., o dėl ilgalaikio turto nu-
rašymo 2013 m. patirtą nuostolį pakeitė 
pelnas.

2014 m. įmonė uždirbo 511.700 
Eur grynojo pelno, o 2013 m. skaičiavo 
509.500 Eur grynąjį nuostolį.

Bendrovės 2014 m. pajamos siekė 
12,8 mln. Eur – 7,6 proc. daugiau nei 
2013 m. (11,9 mln. Eur).

Pasak „Achempak“ direktoriaus 
Tomo Krejaro, praėjusiais metais pavy-
ko išplėsti klientų ratą vietinėje rinkoje.

„Eksporto lygis išliko panašus, didė-
jo pardavimai  Lietuvoje. Manome, kad 
išaugo mūsų senieji klientai, jie plėtė 
gamybą. Dėl jų plėtros išaugome ir mes. 
Taip pat atsirado ir naujų užsakovų“, – 
sakė T.Krejaras.

Anot bendrovės vadovo, praėjusių 

Kauno AB „Aksa“, pernai nusipirku-
si gelžbetonio gamyklą Visagine, dukart 
padidino gamybos pajėgumą – tai padėjo 
laimėti ir įgyvendinti stambiausią įmo-
nės istorijoje užsakymą.

Per pirmąjį metų ketvirtį gauta 91 
proc. daugiau pajamų, palyginti su tuo 
pačiu laikotarpiu pernai. 

Kaip teigia įmonės generalinis di-
rektorius Eimantas Blažauskas, apyvartą 
smarkiai padidino rekordinis užsakymas, 
kurį pateikė Panevėžyje baldų fabri-
ko plėtrą vykdanti Šveicarijos kapitalo 
UAB „Dominari“. Ši bendrovė stato 
naują 60.000 kv. m pastatų kompleksą, 
kuriame įsikurs baldų ir porolono gamy-
bos cechai, administracija. 

Užsakymo sąmata siekia 2,6 mln. Eur. 
„Aksa“ ne tik pagamino naujam objektui 
gelžbetonio gaminius, bet ir atliko pastato 
konstrukcijų projektavimo darbus. 

Pagal užsakymo apimtį tai didžiau-
sias Kauno „Aksos“ įgyvendintas projek-
tas, apimtimi jis lenkia anksčiau atliktus 
UAB Vakarų medienos grupės pastatų 
komplekso Baltarusijoje ir UAB „BOD 
Group“ pastatų Vilniuje užsakymus.

Įvykdžiusi „Dominari“ užsakymą, 

„Achempak“ rezultatai – 
geriausi per veiklos metus

„Aksa“ gavo rekordinį užsakymą

metų pradžioje vienam iš didžiausių 
Azijos gamintojų sustabdžius gamybą, 
Europos rinkos pajuto minkštųjų kontei-
nerių stygių ir tai leido kitiems gaminto-
jams padidinti parduodamus kiekius.

Šiais metais bendrovė tikisi kuklaus 
iki 3 proc. pajamų augimo. Naftos rin-
koje jaučiamas neapibrėžtumas, be to, 
polipropileno rinkoje fiksuojamas di-
džiulis jo stygius. Todėl planuojama, kad 
šiuo metus įmonė baigs panašiai kaip ir 
2014-uosius.

„Achempak“ Jonavos rajone įkurta 
1995 m.,  šiuo metu joje dirba 159 dar-
buotojai. Pagrindinė bendrovės veikla 
yra polipropileninių didmaišių ir minkš-
tųjų konteinerių gamyba. Koncernas 
„Achemos grupė“ valdo per 50 įvairią 
veiklą vykdančių įmonių, veikiančių trą-
šų gamybos, krovos ir logistikos, viešbu-
čių, energetikos, žiniasklaidos ir kitose 
srityse. 

RŽ inf.

šįmet „Aksa“ toliau įgyvendina smulkes-
nius gelžbetonio produkcijos gamybos 
projektus.

Metinė pajamų augimo prognozė nuo-
saiki, planuojamas kelių procentų apyvar-
tos augimas. Daugiau uždirbti neleis ir tai, 
kad statybos projektai Lietuvoje, kuriems 
siekiama gauti ES paramą 2014–2020 m. 
finansavimo laikotarpiu, realiai pajudės 
metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje. 

Iki pernykščio rudens „Aksa“ eks-
portavo į Baltarusiją, tačiau dėl geopoli-
tinių tendencijų ši rinka užsivėrė. 

 „Aksa“ toliau tiekia gaminius Skan-
dinavijos šalims – Norvegijai, Suomijai, 
Švedijai. Į užsienį dabar eksportuojama 
apie 20 proc. įmonės produkcijos.

„Aksa“ pernai įsigijo skolose pa-
skendusią „Visagino gelžbetonio“ ga-
myklą, kuri turi 21 000 kv. m gamybos 
patalpas. Čia daugiausia gaminama 
gelžbetonio sieninių elementų, perdan-
gų. „Aksa“ Kaune valdo 20 000 kv. m 
gamybos ploto fabriką ir jame gamina 
įvairią gelžbetonio produkciją: pamatus, 
kolonas, rėmo sijas, perdangas, sienas. 

RŽ inf.

Prieš 20 metų buvo įkurta UAB 
„Skaitos kompiuterių servisas“.

Pasak bendrovės direktoriaus Virgini-
jaus Jasaičio, 1993 m. du IT entuziastai 
pasiūlė AB „Skaita“, kuri nuo 1974-ųjų 
aptarnavo kompiuterius didelėse Lietuvos 
įmonėse, atkurti ir išplėtoti IT veiklą. Mat 
tuo metu šalia kitų vyko ir kompiuterinė 
revoliucija – atsirado personaliniai kom-
piuteriai, kurių galia ir paplitimas stūmė 
iš rinkos senas technologijas, o įmonė 
naujose nebuvo atradusi savo vietos.

1995 m. ši veikla buvo atskirta į įmonę 
UAB „Skaitos kompiuterių servisas“ (SKS).

„SKS“ tuo metu tapo vienu iš dviejų 
didžiausių IT distributorių Kaune ir įėjo į 
penketuką didžiausių Lietuvoje.

Nuo 1996 m. „SKS“ užsiėmė vaisti-
nių ir visos farmacijos rinkos skaitmeni-
nimu, pasiūlydama ne tik kompiuterius, 
bet ir specializuotas programas receptų re-
gistravimui, prekių apskaitai, kompiuteri-
nio ryšio priemones. Internetas šalyje tuo 
metu dar tik žengė pirmuosius žingsnius.

2009 m. įsikūrė UAB „SKS IT“, kuri 
tęsia IT sistemų, standartinių programi-
nių priemonių diegimą įmonėms.

UAB „Skaitos kompiuterių servisas“  
toliau plečia informacinių paslaugų teiki-
mą farmacijos rinkai ir ne tik.

Bendrovė aktyviai dirba e-prekybos, 
e-sąskaitų, e-užsakymų, e-receptų inova-
cijoų ir populiarinimo srityse, adminis-
truoja viešai prieinamas svetaines www.
vaistai.lt, www.pirkis.lt.

Gegužę būrys narių pažymi 
veiklos jubiliejines sukaktis

UAB „Klingai“ įkurta 1995 m. ge-
gužę kaip šeimos verslo įmonė. Iki 1999-
ųjų pagrindinė bendrovės veikla buvo 
didmeninė prekyba bakalėjos prekėmis. 
Per pirmuosius keturis metus paavyko 
suburti jauną, energingą, kvalifikuotą 
darbuotojų kolektyvą, o užsibrėžtų tikslų 
siekis ir novatoriškas požiūris į gamybos 
plėtrą subrandino įmonę plėstis toliau. 

Buvo sukurta infrastruktūra, numa-
tytos perspektyvios gamybos kryptys bei 
pradėta gaminti ir fasuoti birius mais-
to produktus. Gaminamos produkcijos 
įvairovė ir kiekiai nuolat didėja. Šiuo 
metu gaminama daugiau kaip 120 pa-
vadinimų prekių, iš kurių dalis yra var-
diniai produktai – „Močiutės kisielius“, 
„Gera gira“, „Močiutės kakava“. Didelę 
paklausą turi pagrindinė produkcija – ki-
sielius, želė, miežinės kavos su cikorija 
gėrimas, kurių sudėtyje tik natūralūs 
produktai ir maistiniai priedai, pagaminti 
pagal naujausias technologijas. 

Taip pat bendrovė siūlo kavos gėri-
mą be kofeino, universalius prieskonių 
mišinius be skonio stipriklio, sultinius, 
želatiną, vanilinį cukrų, citrinos rūgštį, 
pipirus ir kitus prieskonius. Aukšta ko-
kybė, šiuolaikiška, estetiškai spalvinga 
pakuotė patraukia pirkėjų dėmesį. Įmo-
nės gaminama kokybiška produkcija 
vertinama ne tik Lietuvoje, bet ir La-
tvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, 
Anglijoje. 

Kėdainių bendrovė „Jurasta“ – sti-
priausia Lietuvoje savo srities įmonė. Jos 
prekių kataloge siūloma apie 40 tūkstan-
čių kanceliarinių ir biuro, mokyklinių pre-
kių, rankdarbių ir dailės reikmenų, švaros 
ir namų apyvokos daiktų bei kt. Per 10 
metų veiklos kryptis nesikeitė, tik ją pra-
plėtė priemonės dailei ir rankdarbiams.

„Pas mus rasite visko, ko reikia nupieš-
ti paveikslui, sukurti savo atvirukui, piešti 
ant šilko ar smėliu, pasigaminti originalią 
dovaną“, – sako įmonės direktorė Jūratė 
Burlingienė. Bendrovė turi dvi parduotu-
ves – Kėdainiuose ir Kaune, Vilniaus g.

Įstaigų, organizacijų kolektyvams 
„Jurasta“ siūlo įdomią pramogą – idėjų 
dienas. Tai praktiniai užsiėmimai dar-
buotojams, kurių metu skatinamas kūry-
biškumas, išbandomos naujos priemonės. 
Įmonės darbuotojas iš anksto sutartu laiku 
atvyksta į įstaigą ir praveda praktinį už-
siėmimą. Jo metu gaminamas tam tikras 
rankdarbis. Idėjų diena nieko nekainuoja. 
Kartais kainuoja idėjų dieną lydinti prekė.

UAB „Invertus“, kuriai gegužę su-
kanka 10 metų, yra interneto technologi-
jų, strateginio valdymo bei marketingo 
specialistų komanda, sukauptą patirtį 
naudojanti inovatyvių idėjų pritaikymui 
savo užsakovų versle. „Invertus“ vizi-
ja – „sprendimas: INVERTUS“ – aukš-
čiausios kompleksinių projektų kokybės 
standarto žymuo.

Bendrovės specialistai kuria įmo-
nėms unikalius modelius įsitvirtinti ir 
augti internete, teikia elektroninės pre-
kybos konsultacijas. Per dešimtmetį 
elektroninės komercijos srityje sukaupta 

daug patirties, kaip pagerinti svetainę 
ar e-parduotuvę, kad jį taptų pelninga. 
Pagal klientų poreikius e-rinkodaros 
specialistai siūlo geriausius sprendimus 
didinant prekės ženklo žinomumą ar ska-
tinant pardavimus. 

UAB „ALL group“ – penkerius me-
tus veikianti dizaino ir konsultacinė įmo-
nė. Jos veikla – dizaino konsultavimas, 
tarpininkavimas tarp Lietuvos ir užsienio 
partnerių, jungtiniai dizaino projektai. 
Taip pat kuriami projektai: interjero di-
zainas, grafinis dizainas, vizualinė ko-
munikacija, produkto dizainas.

UAB „Ens&lino personalas“ šį mė-
nesį sukanka 5 metai. Tai personalo paieš-
kos ir atrankos įmonė, teikianti įvairios 
kvalifikacijos ir sričių specialistus Lietu-
vos ir Skandinavijos šalių kompanijoms, 
tarp kurių tiek nedideli verslo objektai, 
tiek stambios tarptautinės kompanijos. 
Sukauptos žinios, patirtis ir lankstumas 
dirbant su žmogiškaisiais ištekliais leidžia 
nuosekliai ir sėkmingai laikytis pagrindi-
nio įmonės tikslo – atsakingas ir moty-
vuotas darbuotojas darbdaviui ir puikios 
sąlygos bei darbinė aplinka darbuotojui.

Nuo įmonės  įkūrimo  kompanija la-
bai išsiplėtė, bet tai tik stabili pradžia ir 
didelės ambicijos tolesnei įdomiai ir sė-
kmingai veiklai. 

Parengė Audronė Jankuvienė
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2015 m. balandžio 16 d. Kauno buti-
nių paslaugų ir verslo mokykloje įvyko 
respublikinis vizualinės reklamos (kom-
piuterinės grafikos) konkursas ,,TAŠKAS. 
IMPULSAS”. ,,Šis neeilinis mokyklos 
gyvenime renginys atvėrė bendradarbiavi-
mo tiltus tarp dėstančių kolegų ir mokinių 
Klaipėdoje, Vilniuje, Šiauliuose ir Kaune. 
Jungtiniai profesinių mokyklų renginiai 
ypač naudingi besimokančiam jaunimui, 
kuriam trūksta verslo atstovų ir visuome-
nės dėmesio, trūksta tam tikrų kriterijų 
savęs įtvirtinimui ir savo veiklos patei-
sinimui”, – renginiui pasibaigus kalbėjo 
konkurso sumanytoja, organizatorė ir koor-
dinatorė KBPVM Verslo skyriaus vedėja, 
kompiuterinės grafikos ir reklamos profesi-
jos mokytoja Lina Kaubrienė-Stunžėnienė. 

Kauno buitinių paslaugų ir verslo 
mokykloje surengtame konkurse dalyva-
vo mokiniai iš 5 respublikos profesinių 
mokyklų, dirbančių pagal vizualinės re-
klamos gamintojo mokymo programą. 
Reklamos konkurso tikslai keli – ryšių už-
mezgimas, profesinės vizualinės reklamos 
gamintojo specialybės mokinių kvalifika-
cijos kėlimas, bendradarbiavimas tarp  ke-
lių švietimo įstaigų. Konkurso užduotimi 
pasirinktas Kauno Juozo Naujalio muzi-
kos gimnazijos firminio logotipo kūrimas. 

Konkurso metu mokinių ir mokyto-
jų darbotvarkė skyrėsi – vieni dirbo prie 

Vizualinės reklamos konkurse – 
kūrybiški bendradarbiavimo tiltai

kompiuterių, kūrė logotipą, kiti – klausėsi 
pranešimų, vyko į modernią Kauno vizu-
alinės reklamos agentūrą ,,Dizrega“. Pra-
nešimus vizualinės reklamos tema skaitė 
KTU dėstytoja dr. Laura Gegeckienė ir 
KBPVM profesijos mokytoja Lina Kau-
brienė-Stunžėnienė. Renginio metu buvo 
diskutuojama įvairiomis aktualiomis pro-
fesinių mokyklų mokytojams temomis.

Kauno buitinių paslaugų ir verslo mo-
kyklos direktorė Sniega Marčiukaitienė 
džiaugėsi pavykusiu renginiu. ,,Konkur-
so kūrybinė nuotaika užpildė mokyklą 
muzika, floristika ir menais. Draugiškas 
mokinių – dalyvių ir mokytojų – kolegų 
klegesys, diskusijos, bendravimas tęsėsi 
visą dieną. Tikiu, kad tokie renginiai mo-
kykloje taps tradiciniai, o rengėjų pastan-
gos pasiteisins, atnešdamos kokybinius 
mokymo pokyčius“, – kalbėjo direktorė. 

Konkursantai pateikė 14 naujų kū-
rybinių logotipo idėjų, kurias komisijos 
nariai vertino, atrinko ir apdovanojo ge-
riausias. „Grand prix“ buvo paskirtas 
Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų pro-
fesinio rengimo centro mokinei Gabijai 
Margaitytei. 

Po apdovanojimų ceremonijos Kau-
no Juozo Naujalio muzikos gimnazijos 
mokiniai dalyviams ir svečiams surengė 
baigiamąjį renginio koncertą.

Organizatorė Lina Kaubrienė-Stunžė-

Judita Meiglaitė,
VšĮ Kauno mechanikos mokyklos
mokytoja metodininkė 

Balandžio 23 d. VšĮ Kauno mechani-
kos mokykloje įvyko respublikinė moks-
linė – praktinė konferencija „Mokymasis 
visą gyvenimą: realijos ir perspektyvos“. 

Mokymasis visą gyvenimą: 
realijos ir perspektyvos

Balandžio 14 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje vyko tradicinė tarptautinė Kauno mokinių 
mokomųjų bendrovių mugė, kurioje dalyvavo 43 MMB iš Kauno ir Alytaus regionų bei 
Vestfoldo grafystės (Norvegija). Renginį organizavo Kauno miesto savivaldybė, Kau-
no miesto Švietimo ir ugdymo skyrius bei Ekonomikos mokytojų metodinis būrelis, o 
nominacijas įsteigė ir renginį rėmė Kauno universitetai, verslo įmonės ir organizacijos.

Mugę atidarė tuometinis Kauno meras Andrius Kupčinskas; jis pasveikino susi-
rinkusius renginio dalyvius ir svečius bei pažymėjo jaunimo verslumo ugdymo svarbą 
miesto ateičiai. Renginio dalyvius taip pat pasveikino „Lietuvos Junior Achievement“ 
direktorius Justinas Noreika bei buvusi JAV ambasadorė Lietuvoje Anne Derse. 

Konkursinės dalies metu mokiniai varžėsi dėl 20 nominacijų, tarp kurių šiais metais 
buvo gausu įmonių įsteigtų specialiųjų prizų: AB „Kauno autobusai“, UAB „UPS Lie-

Mokinių mokomųjų bendrovių 
konkurse – idėjų lietus

Šįkart jau antroji, rengta su KTU moks-
lininkais.

Per konferencijos atidarymą įžanginį 
žodį tarė mokyklos direktorius dr. Paulius 
Čepas, perskaitęs pranešimą „ECVET įgy-
vendinimo galimybės Lietuvos profesinia-
me rengime“. 

Kauno technologijos universiteto doc. 

nienė pasidžiaugė, kad konkursą gerano-
riškai sutiko paremti firmos: UAB ,,Bijo-
la“; UAB ,,Eura“; UAB ,,Gimtasis žodis“; 
UAB ,,Svajonių knygos“; VšĮ ,,Terra 
Publica“; UAB ,,Dizrega“; UAB ,,Vero 

Cafe“. ,,Šioms firmoms ir jų vadovams 
esame nuoširdžiai dėkingi. Tik bendros 
pastangos, nesavanaudiška pagalba pade-
da idėjoms tapti realybe!“

RŽ inf.

dr. Nijolė Čiučiulkienė aptarė mokymosi 
visą gyvenimą perspektyvą ir sumanią 
visuomenę, doc. dr. Martynas Starevičius 
kalbėjo apie darnų judumą miestuose. 

Nuotolinio mokymo(si) ypatumus ap-
žvelgė doc. dr. Nida Ambrazė, o nuotolinio 
mokymo(si) ypatumus rengiant pedagogus 
– prof. dr. Nijolė Bankauskienė ir lektorė, 
mokytoja metodininkė Ramunė Masaitytė. 

VšĮ Kauno mechanikos mokyklos 
Gimnazijos skyriaus vedėja, mokytoja 
metodininkė Rita Jakštienė aptarė moky-
tojo profesinį tobulėjimą mokymosi visą 
gyvenimą sampratos kontekste. 

Toliau darbas vyko keturiose sekcijo-
se. Didžiausio dėmesio sulaukė praktinio 
mokymo dirbtuvėse įvykęs seminaras 
„Profesinis orientavimas. Praktinės vei-
klos“, nes mokykla rengia aukštos kvali-
fikacijos automobilių elektrikus, kėbulų 
remontininkus, elektros įrengimų elektro-
mechanikus, pramonės įrenginių remonti-
ninkus ir orlaivių mechanikus. 

Mechaniko profesijos subtilybėmis 
domėjosi Kauno technologijos universi-
teto licėjaus, Kauno „Aušros“, „Rasos“, 
„Vyturio“ gimnazijų, Kauno rajono Griš-

kabūdžio gimnazijos ir Zapyškio pagrin-
dinės mokyklos mokiniai. 

Patirtis rodo, kad patrauklias vyriškas 
profesijas renkasi ne tik abiturientai, bet ir 
aukštųjų mokyklų absolventai. Šiuo metu 
labai populiari orlaivių mechaniko specia-
lybė, o automobilių remontininkams visa-
da užtenka ir darbo, ir duonos. 

Per konferencijos aptarimą patvirtin-
ta, kad tokios konferencijos naudingos, 
reikalingos, nes mokytis ir mokyti turime 
visą gyvenimą. 

tuva“, AB „Kauno tiltai“, UAB „Adikopas“; tradiciškai savo nominacijas įsteigė Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir universitetai – VU KHF, ISM bei KTU, DnB ir 
Swedbank bei daugelis kitų įmonių bei organizacijų.

Pagrindinėse nominacijose nugalėtojais tapo: už geriausią logotipą – MMB „Ki-
pers“ (Kauno „Saulės“ gimnazija), už geriausią stendinį pristatymą – MMB „Han-
gloop“ (Kauno „Saulės“ gimnazija), už geriausią reklamą – MMB „Eventor“ (Kauno 
„Saulės“ gimnazija), už geriausią verslo kalbą – MMB „Ecosoap“ (LSMU, Kaunas). 
Geriausia Kauno MMB šiais metais tapo ir buvo apdovanota Kauno mero ir LJA prizu 
MMB „Ecosoap“ (LSMU, Kaunas).

Kauno PPA rūmai už geriausią idėją prizais įvertino MMB „InKrauk“.
Mugės metu mokiniai ir mokytojai dalyvavo ne tik konkursinėje programoje, bet 

ir tarptautinėje konferencijoje „Bendradarbiavimo plėtotė kuriant tarptautines mokinių 
mokomąsias bendroves“. Joje pranešimus skaitė partneriai iš Norvegijos, Kauno „Var-
po“ gimnazijos mokytojų komanda, Rinkodara.lt vadovas Žilvinas Freighofas bei Kau-
no „Saulės“ gimnazijos ketvirtokai. Pranešimuose buvo aptartos įvairios temos: nuo is-
torinės verslų Kauno mieste apžvalgos iki tarptautinio bendradarbiavimo kuriant MMB. 

RŽ inf.

Renginio metu bendravo ir mokytojai, ir moksleiviai

Dr. Paulius Čepas

Konferencijoje dalyvavo keliasdešimt pedagogų
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Evaldas Rapolas,
Kauno PPA rūmų viceprezidentas,
MAGNUSSON partneris, advokatas

Šiandien arbitražas kaip alternatyvus 
komercinių ginčų sprendimo institutas 
verslui jau nebėra naujovė, tačiau dar 
tebėra vertinamas labai atsargiai ir jo po-
puliarumas tebėra labai menkas. Neabejo-
tinai, prie tokio atsargaus vertinimo prisi-
deda tiek nežinojimas (nors verslui rizika 
tikrai nėra svetimas dalykas), tiek ir tam 
tikri susiformavę stereotipai, ne visada at-
spindintys objektyvią informaciją. 

Arbitražo institutas: viltys ir realybė
2003 m. steigiant vieną pirmųjų nuo-

latinio arbitražo institucijų Lietuvoje, žur-
nale „Justitia“ išspausdintas šio arbitražo 
pirmininko ir Lietuvoje žinomo teisės 
profesoriaus V. Nekrošiaus interviu tie-
siog tryško optimizmu. „Jeigu per pirmus 
trejus ketverius metus naujajame arbitra-
že bus išnagrinėjama šimtas ar du šim-
tai bylų per metus – tai produktyvi pra-
džia”, – palankiai tuomet naujo arbitražo 
perspektyvas vertino V.Nekrošius. 

Deja, realybė pasirodė daug žemiš-
kesnė. Pastarajame arbitraže nuo įsteigi-
mo dienos iki 2015 m. pradžios, t.y. per 
11 metų, buvo inicijuota daugiau nei 270 
bylų, t.y. vidutiniškai po 24 bylas per me-
tus. Iš viso visose trijose veikiančiose nuo-
latinėse arbitražo institucijose per 2014 
metus buvo inicijuota 50 bylų, o tai tikrai 
gana toli nuo 2003 m. iškeltų optimistinių, 
gal netgi ne visai pagrįstų prognozių. Kas 
gi stabdo, o gal galėtų paskatinti verslą 
pasirinkti ne ginčų sprendimą teisme, bet 
alternatyvų ginčų sprendimą arbitraže? 

Verslo atstovams sprendžiant ginčus 
svarbiausiais laikytini trys aspektai: gin-
čo išsprendimo operatyvumas, arbitrų 
kompetencija ir nešališkumas bei ginčo 
nagrinėjimo kaštai. Neabejotina, jog kie-
kvienas verslininkas norėtų, kad jo ginčas 
būtų išspręstas kompetentingų arbitrų per 
trumpą laiką, o patys ginčo išsprendimo 
kaštai būtų santykinai nedideli. 

Terminai: kur greičiau išsprendžia-
mi ginčai

Be abejo, byla bylai nelygi, todėl su-
dėtinga lyginti bylų nagrinėjimo terminus. 
Tačiau iš pradžių pasižiūrėkime į oficialią 
statistiką ir palyginkime bylų nagrinėjimo 
terminus teisme ir arbitraže. 

Remiantis pačių nuolatinių arbitra-
žo institucijų pateikta informacija, bylos 
greičiausiai nagrinėjamos Lietuvos arbi-
tražo teisme ir Vilniaus tarptautiniame ir 
nacionaliniame komerciniame arbitraže 
(Vilniaus arbitraže), kuriuose vienos by-
los nagrinėjimo trukmė sudaro apie 3  mė-
nesius. Daugiau nei dvigubai ilgiau bylų 
nagrinėjimas užtrunka Vilniaus tarptauti-
niame komerciniame arbitraže (VKAT), 
kuriame vidutinė arbitražo proceso tru-
kmė nuo ieškinio pateikimo iki sprendimo 
priėmimo sudaro apie 7,2 mėn. 

Tuo tarpu Europos Komisijos neseniai 
paskelbtos ataskaitos duomenimis, vidu-
tinė civilinių ginčo bylų nagrinėjimo tru-
kmė pirmos instancijos teismuose nesiekė 
100 dienų, t.y. kiek daugiau nei 3 mėn.

Objektyvumo dėlei reikia sutikti, 
kad arbitražo teismus pasiekia žymiai 
sudėtingesnės nei vidutinės bylos, todėl 
daug objektyvesnis palyginimas būtų su 
apygardų teismų kaip pirmos instancijos 
teismų bylų nagrinėjimo trukme. Tokio 
palyginimo objektyvumą sąlygoja tai, kad 
apygardos teismams kaip pirmos instanci-

Ką rinktis: arbitražą ar teismą?
jos teismams yra priskirtos nagrinėti su-
dėtingesnės bylos, kurios išnagrinėjamos 
per 111 dienų (2013 m. duomenys), t.y. 
per nepilnus 4 mėnesius. 

Šiuo atveju akivaizdžiai matome, 
kad tiek Lietuvos arbitražo teismas, tiek 
Vilniaus arbitražas pateisina operatyviai 
ginčus nagrinėjančių institucijų vardą ir 
su panašiais ginčais kreipdamiesi į teismą 
sunkiai galėtume tikėtis geresnio rezul-
tato. Tuo tarpu VKAT žymiai atsilieka ir 
šiame arbitraže bylos nagrinėjamos gero-
kai ilgiau, tai tikrai turėtų paskatinti pasta-
rąjį arbitražo teismą pasitempti. 

Tęsiant terminų temą, kaip arbitražo 
privalumas pristatomas „vienos instanci-
jos“ požymis, t.y. kad arbitražo sprendimai 
negali būti skundžiami materialiuoju pa-
grindu, todėl galutinis sprendimas priima-
mas greičiau ir išvengiama ilgo bylinėjimo-
si keliose instancijose. Neabejotinai, Ko-
mercinio arbitražo įstatymu nustatyti riboti 
arbitražo sprendimo apskundimo pagrindai 
iš dalies apriboja šalių teisę apskųsti priimtą 
arbitražo sprendimą, todėl tam tikrais atve-
jais priimtas arbitražo sprendimas galėtų ir 
likti tuo vieninteliu ir neapskųstuoju. Tokiu 
atveju šalys tikrai sutaupytų tiek laiko, tiek 
išlaidų. Tačiau nors ir  iš dalies ribodamas, 
Komercinio arbitražo įstatymas numato pa-
grindus, kuriais remiantis priimtas arbitražo 
sprendimas galėtų būti skundžiamas Lietu-
vos Apeliaciniame teismui, o pastarojo teis-
mo priimtas sprendimas dar peržiūrėtas ka-
sacine tvarka ir Lietuvos Aukščiausiajame 
Teisme. Taigi, jeigu apskundimo galimybė 
būtų realizuota pilnai, tokiu atveju arbitraže 
pradėtas procesas pereitų tas pačias tris ins-
tancijas, kurias taip pat galėtų pereiti teisme 
pradėta civilinė. 

Tęsiant „vienos instancijos“ temą taip 
pat reikėtų nepamiršti, kad galutinis arbi-
tražo sprendimas, nors ir nebeskundžia-
mas, gali nereikšti bylos baigties, nes dar 
gali tekti išspręsti tokio arbitražo sprendi-
mo pripažinimo ir leidimo vykdyti konkre-
čioje šalyje klausimą. Lietuvoje prašymus 
dėl užsienio teismų ir arbitražų sprendimų 
pripažinimo ir leidimo vykdyti nagrinėja 
Lietuvos Apeliacinis teismas, kurio spren-
dimas kasacine tvarka dar galėtų būti per-
žiūrėtas Lietuvos Aukščiausiajame teisme. 
Taigi, kaip matome, „vienos instancijos“ 
privalumas gali tapti ginču visose trijose 
instancijose (nors ir ribotoje apimtyje), o 
tai terminų prasme ginčų sprendimui ar-
bitraže tikrai nesuteikia jokių akivaizdžių 
prioritetų prieš ginčų sprendimą teisme. 

Kompetencija ir objektyvumas
Analizuojant arbitražo, o tuo pačiu 

ir arbitrų kompetencijos klausimą, pa-
sireiškia vienas iš akivaizdžių arbitražo 
privalumų prieš teismus. Teismuose tei-
sėjams tenka nagrinėti įvairaus pobūdžio 
bylas (ypač žemesnėse instancijose, nors 
palaipsniui pastebimas teisėjų speciali-
zavimasis), o arbitražo procese pasirink-
damos arbitrus šalys turi galimybę pasi-
rinkti atitinkamos srities profesionalus 
(arbitrais nebūtinai turi būti teisininkai), 
kurių kompetencija ir patirtis galėtų pa-
dėti teisingiausiai išspręsti esamą ginčą. 
Tas ypatingai pasakytina apie specifinių 
kategorijų bylas, kaip pvz.: sudėtingos 
statybų, IT, įvairių finansinių priemonių 
bylos, ar pvz.: bylos, kurių nagrinėjimui 
reikalingos jūrų teisės žinios. Lietuvos 
teismuose nėra nagrinėjama daug šių ar 
panašių specifinių kategorijų bylų, todėl 
jų perdavimas spręsti arbitražui bei atitin-
kamos kompetencijos specialistų pasirin-
kimas arbitrais tikrai būtų vertinamas kaip 

logiškas verslo žingsnis. 
Arbitražo procese, analogiškai kaip ir 

teismo procese, teisės aktai užtikrina arbi-
tražo proceso objektyvumą ir nešališkumą. 
Dabar jau niekam nekelia abejonių bylas 
teismuose nagrinėjančių teisėjų nešališku-
mas, o ir patys teisėjai šiuo institutu akty-
viai naudojasi, jeigu kyla pagrįstų abejonių 
dėl galimo jų šališkumo. Analogiškai, by-
los nagrinėjimo objektyvumą ir nešališku-
mą siekiama užtikrinti ir arbitražo procese, 
suteikiant galimybę tiek patiems arbitrams 
nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo, tiek 
pačių nuolatinių arbitražo institucijų va-
dovams savo sprendimu nušalinti arbitrą 
ar arbitrus nuo bylos nagrinėjimo. Tačiau 
nepaisant šio teisinio reguliavimo, nešališ-
kam bylos išnagrinėjimui arbitraže nepa-
kanka pačio arbitražo veiksmų, bet prirei-
kia ir teismo įsikišimo. Arbitrų nušalinimo 
klausimus nagrinėja Vilnaus apygardos 
teismas, kuris pvz.: 2014 11 28 nutartimi 
nušalino 2 iš 3 arbitražo bylą, pradėtą pa-
gal VKAT reglamentą, nagrinėjusių arbitrų 
nuo bylos nagrinėjimo, nors prieš tai pa-
čioje arbitražo byloje nagrinėtas šis klau-
simas buvo išspręstas visiškai priešingai. 

Arbitrų kompetencijos klausimai ypa-
tingai reikšmingi ir tuo aspektu, kad ma-
terialiosios teisės požiūriu ginčas gali būti 
nagrinėjamas tik vieną kartą. Tolesni minė-
ti arbitražo sprendimo apskundimo pagrin-
dai daugiausiai susiję su ginčo arbitruotinu-
mu, procesiniais pažeidimais ar viešosios 
tvarkos aspektu. Tai reiškia, kad arbitražui 
išnagrinėjus ginčą iš esmės ir priėmus arbi-
tražo sprendimą, ginčas pakartotinai nebe-
galės būti nagrinėjamas iš naujo apeliacine 
ar kasacine tvarka. Tai reiškia ir tai, kad ša-
lys, sudarydamos susitarimą perduoti ginčą 
spresti arbitražui ir pasirinkdamos arbitrus, 
kartu įsipareigoja paklusti arbitrų priimtam 
sprendimui nepriklausomai nuo to, koks jis 
bebūtų. Šiame kontekste svarbu pažymė-
ti, kad tiek Lietuvos teismai, tiek užsienio 
valstybių (pvz.: JAV, Jungtinės Karalystės 
ir pan.) teismai laikosi pozicijos, kad nepa-
kankamas motyvavimas savaime nereiškia 
viešosios tvarkos pažeidimo, o tai  reiškia, 
kad netgi toks arbitražo sprendimas ne-
galės būti naikinamas. Ginčo perdavimo 
spręsti arbitražui ir arbitrų pasirinkimo 
pasekmes labai paprastai ir kartu vaizdžiai 
nusakė JAV Apeliacinis teismas (United 
States Court of Appeals), vienoje iš savo 
nagrinėtų bylų nurodydamas: „The arbiter 
was chosen to be the Judge. That Judge has 
spoken. There it ends“. Taip kad perdavus 
ginčą spręsti arbitražui ir pasirinkus arbitrą, 
toliau jau dedame tašką...

Kaštai: kas pigiau, kas brangiau?
Kiekvienas kreipimasis dėl ginčo 

išsprendimo savyje talpina tam tikrus 
kaštus: ar tai būtų žyminis mokestis krei-
piantis į teismą, ar arbitražo rinkliava 
perduodant ginčą spresti arbitražui. Prie-
šingai nei teismuose, kur teisėjų darbas 
apmokamas iš valstybės biudžeto, arbitrų 
honorarus apmoka pačios šalys, tam ir 
naudojama didžioji dalis šalių sumokėtos 
arbitražo rinkliavos. 

Toliau pabandykime palyginti, kokio 
dydžio žyminį mokestį ar arbitražo rin-
kliavą turėtų sumokėti šalis, inicijuodama 
ginčo sprendimą teisme ar arbitraže. Tar-
kime, šalis norėtų pareikšti du ieškinius, 
vieną 100.000 eurų dydžio, tai versle ne-
būtų laikoma didele suma, ir labai didelės 
vertės ieškinį, pvz.: 1.000.000 eurų. Tuo 
atveju, jeigu šalis kreiptųsi į teismą, žy-
minis mokestis sudarytų 2.158 euro nuo 
mažesniojo ieškinio ir 11.158 euro nuo 
didesniojo. Perduodant analogiškus ieš-
kinius nagrinėti arbitražui, arbitražo rin-
kliava Lietuvos arbitražo teisme sudarytų 
atitinkamai ne mažiau kaip 3.825 euro ir 

ne mažiau kaip 11.550 euro, Vilniaus ar-
bitraže atitinkamai 5.700 ir 17.200 eurų, 
VKAT – 7.025 ir 22.452 eurų1. 

Taigi, reziumuodami galime padaryti 
išvadą, kad ginčų sprendimas arbitraže 
yra santykinai brangesnis nei ginčų spren-
dimas teisme. Šios svarstyklės neabejoti-
nai persisvertų arbitražo naudai lyginant 
su bylinėjimusi teisme, jeigu arbitražo 
sprendimas nebūtų skundžiamas, t.y. būtų 
išnaudotas „vienos instancijos“ privalu-
mas, o teisme nagrinėjamai bylai tektų 
pereiti visas tris instancijas. 

Palyginus visų trijų Lietuvoje veikian-
čių nuolatinių arbitražo institucijų rinklia-
vas, matyti, kad Lietuvos arbitražo teismas 
teismas ne tik operatyviausiai nagrinėja 
bylas, bet ir arbitražo rinkliavos jame yra 
mažiausios. Tuo tarpu bylų nagrinėjimas 
VKAT ne tik trunka ilgiausiai, bet norint 
inicijuoti bylą šiame teisme reikės sumo-
kėti ir didžiausią arbitražo rinkliavą. 

Palietus kaštų temą, nereikėtų pa-
miršti ir atstovavimo išlaidų klausimo. 
Tiek teisme, tiek arbitraže šalys pačios 
turi dengti jas atstovaujančių teisininkų 
išlaidas. Paprastai atstovavimo išlaidos 
arbitraže būna didesnės vien dėl tos aplin-
kybės, kadangi tokiems procesams vesti 
samdomi aukštesnės kvalifikacijos tei-
sininkai, kurių įkainiai būna didesni. Be 
to, arbitražo procese labiau realizuojamas 
rašytinio proceso principas, parengiama 
daugiau rašytinių dokumentų, o tai taip 
pat išaugina atstovavimo išlaidas. 

Kada gi verta kreiptis į arbitražą, o 
ne į teismą? 

Trumpai paanalizavome verslui aktua-
lius aspektus, padėsiančius priimti sprendi-
mą, kada verta kreiptis į teismą, o kada į ar-
bitražą. Nors oficialūs statistiniai rodikliai 
ir patiriami kaštai nežymiai nusveria teis-
mo naudai, arbitražas turi keletą akivaiz-
džių privalumų, kurie tam tikrais atvejais 
turėtų paskatinti veslą pasirinkti arbitražą, 
o ne teismą. 

Vienas šių privalumų jau buvo trumpai 
paminėtas, t.y. arbitražo kaip alternatyvaus 
ginčų sprendimo būdo, o tuo pačiu ir ar-
bitrų pasirinkimas tuo atveju, kuomet tarp 
šalių yra kilę siauri specializuoti ginčai, 
kurių teismuose yra nagrinėjama mažai ir 
kurių nagrinėjimo patirties teisėjai nelabai 
turi. Būtent tokiu atveju specializuotos 
siauros srities specialistų pasirinkimas ar-
bitrais leistų realiai tikėtis, kad ginčas bus 
išspręstas maksimaliai kompetentingai. 

Dar vienas reikšmingas arbitražo pri-
valumas yra bylos medžiagos ir proceso 
konfidencialumas. Šiuo atveju teisme na-
grinėjamos bylos medžiagos pripažinimas 
nevieša, o pačios bylos nagrinėjimas ne-
viešuose teismo posėdžiuose negali atsto-
ti to konfidencialumo, kurį gali užtikrinti 
bylos nagrinėjimas arbitraže. Būtent šis 
aspektas šalims, siekiančios išsaugoti 
savo verslo santykių ar kilusio ginčo slap-
tumą, gali būti labai svarbus. 

Taigi, jeigu šalių tarpusavio santykiai 
yra siaurai specializuoti arba jeigu verslo 
santykių konfidencialumas yra esminė są-
lyga, tokiu atveju ginčo perdavimas arbi-
tražui turėtų būti pasirinkimas Nr.1. Kitais 
atvejais renkantis tarp teismo ar arbitražo, 
reikėtų pasverti visus „už“ ir prieš“.

Kituose straipsniuose trumpai ap-
žvelgsiu visų trijų Lietuvoje veikiančių 
arbitražo teismų veiklą, taip pat veiksmus, 
kuriuos šalys turėtų atlikti, kad jų tarpu-
savio ginčai būtų perduoti spresti arbitra-
žui bei kokie gi ginčai gali būti perduoti 
spręsti arbitražui, o kurie ne. 

1 Skaičiavimai pateikti remiantis arbitražo teis-
mų pateiktomis skaičiuoklėmis (http://www.arbi-
trazoteismas.lt/lt/arbitrazo-mokesciu-skaiciuokle/; 
http://www.vilniausarbitrazas.lt/lt/arbitraziniai-mo-
kesciai; http://www.arbitrazas.lt/skaiciuokle.htm). 
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Vera Mileikienė,
Kauno PPA rūmų Verslo plėtros
skyriaus vadovė, projekto 
konsultantė

Baigėsi projektas „Verslumo skatini-
mas probleminiuose Lietuvos regionuose“  
Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K-01-029 pagal VP2  
Ekonomikos augimo veiksmų programos 
prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas 
ir aplinkos verslui gerinimas“ VP2-2.2-ŪM-
02-K priemonę „Asistentas-4“. Projektą fi-
nansavo Europos regioninės plėtros fondas.

Projekto pareiškėjas – viešoji įstaiga 
„Nacionalinė regionų plėtros agentūra“. 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai 
partnerio teisėmis dalyvavo projekte kartu 
su Vilniaus, Šiaulių, Panevėžio  PPA rūmais. 

Projekto tikslas – verslumo skatini-
mas probleminiuose Lietuvos regionuose.

Pagrindinis projekto uždavinys – vi-
suomenės, ypač jaunimo ir moterų, vers-
lumo skatinimas.

Projektu siekta skatinti naujų smul-
kaus ir vidutinio verslo subjektų steigimą-
si ir plėtrą, padėti veikiančioms įmonėms 
plėsti savo verslą ir steigti naujas darbo 
vietas.

Projekto veiklos – informaciniai ren-
giniai ir konsultacinės paslaugos.

Jaunimui buvo surengti 4 renginiai, 
kuriuose siekta paskatinti jaunus žmones 
imtis verslo, steigti naujus smulkaus ir 
vidutinio verslo subjektus. Pateikta in-
formacija, kaip subrandinti verslo idėją, 

Apie darbuotojų motyvaciją 

Baigėsi projektas „Verslumo skatinimas 
probleminiuose Lietuvos regionuose“ 

kokių asmeninių savybių, kompetencijų 
reikia norint imtis veiklos, kokią teisinę 
formą pasirinkti, kaip įveikti pirmas kliū-
tis. Taip pat pristatytos smulkaus ir viduti-
nio verslo galimybės užsienyje.

Teiktos konsultacinės paslaugos smul-
kiojo ir vidutinio verslo subjektams bei 
asmenims, planuojantiems pradėti verslą. 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
du konsultantai dirbo Jonavos, Kazlų Rū-
dos ir Kalvarijos savivaldybėse, kurios dėl 
didelio nedarbo, ypač jaunimo, ir emigra-
cijos laikomos probleminėmis.

Iš viso trijose savivaldybėse per metus 
suteikta 1200 valandų verslo ir eksporto 
konsultacijų. Konsultuota apie 300 fizinių ir 
juridinių asmenų, tarp jų 60 verslo subjektų.

Konsultacijos buvo teikiamos verslo 
reguliavimo klausimais: juridinio asmens 
steigimas, verslo pradžia nesteigiant ju-
ridinio asmens, mokesčių sistema, darbo 
teisė, leidimai ir licenzijos, viešieji pirki-
mai ir juridinio asmens vidaus valdymo 
klausimais: vadyba, projektų valdymas, 
kokybės vadyba, žmogiškieji ištekliai, 
finansų valdymas bei juridinio asmens 
aplinkos klausimais: rinkos analizė, vieti-
nė ir regioninė konkurencinė aplinka, par-
tnerių paieška, finansinių šaltinių paieška, 
eksporto galimybės.

Individualios konsultacijos teiktos 
pagal ketinančio imtis verslo asmens in-
dividualius poreikius. Dažniausiai žmo-
nės domėjosi, kokią verslo teisinę formą 
pasirinkti, ir verslavimo galimybėmis ne-

steigiant juridinio asmens. Konsultantai 
patarė priklausomai nuo verslo pobūdžio 
pradžioje imtis verslo pagal individualios 
veiklos pažymą arba verslo liudijimą, o 
vėliau steigti juridinį asmenį –  UAB, MB 
ar individualią įmonę. Kokias procedū-
ras būtina atlikti steigiant verslą, kokius 
mokesčius reikės mokėti ir kaip juos pa-
skaičiuoti, apyvartinių lėšų poreikis vers-
lo pradžiai, įstatinio kapitalo formavimo 
klausimai, patalpų nuomos sutarčių sąly-
gos – šiais ir kitais klausimais domėjosi 
turintys rimtų ketinimų steigti verslą.

Projekto dalyvius, kurie jau vykdo 
verslą, domino darbo santykių klausimai, 
kainodara , klientų pritraukimas, pardavi-
mų didinimas, finansinių šaltinių paieška, 
apsirūpinimas apyvartinėmis lėšomis. 

Dirbta su Darbo birža, savivaldybių 
jaunimo reikalų specialistais siekiant išsi-
aiškinti poreikius atskirose savivaldybėse.

Nuosekliai konsultuojant keletas as-
menų ėmėsi verslo Kazlų Rūdos ir Kalva-
rijos savivaldybėse. 

Kazlų Rūdos savivaldybėje pagal in-
dividualios veiklos pažymas imtasi preky-
bos dėvėtais daiktais ir dėvėtais baldais, 
uždarąją akcinę bendrovę įkūrė ir ėmėsi 
elektroninės prekybos universiteto absol-
ventas, kitas jaunuolis ėmėsi prekiauti pa-
dėvėtais irenginiais, jauna moteris atidarė 
gėlių saloną.

Kiekvienas konsultuotas individualiai 
priklausomai nuo poreikio, pasirengimo ir 
klausimų. Būtinybė atlikti rinkos analizę, 

įvertinti konkurentus, paskaičiuoti konku-
rencingas kainas, išskaidyti rizikas – šie 
klausimai aptarti su potencialiais versli-
ninkais.  Ketinantieji imtis verslo domėjo-
si finansavimo klausimais – savivaldybių 
SVV fondais, verslumo skatinimo fon-
dais, bankų kreditais, paramos fondais. 

Kalvarijos savivaldybėje pastebėta, 
kad verslas steigiasi vangiai, ypač trūksta 
paslaugų, laisvalaikio galimybių. Vis dėlto 
pokyčiai vyksta ir ten – atidarytas sporto 
klubas, pradėjo veikti nauja kavinė. Projek-
to vykdymo laikotarpiu vienas asmuo in-
vestavo į papildomą verslą – atidarė sporto 
klubą. Konsultuojant buvo aptarta, kokią 
teisinę formą geriausiai pasirinkti. Darbo 
biržos pasiųsta mokytis kirpėjos amato 
moteris  konsultuota, kaip pradėti verslą 
nesteigiant juridinio asmens, kokius reikės 
mokesčius mokėti ir kaip  pildyti individu-
alios veiklos pajamų-išlaidų žurnalą.

Kalvarijos savivaldybėje konsultuoti 
verslą jau vykdantys verslininkai – siuvimo 
ir prekybos paslaugas teikiančios įmonės, 
medienos apdirbimo įmonė. Verslininkai  
domėjosi finansinės paramos galimybėmis, 
verslo partnerių paieška,  kaštų mažinimo 
klausimais, verslo valdymo klausimais – 
kaip užtikrinti stabilų augimą, išvengti rizi-
kų. Nuolatinis verslo procesų tobulinimas, 
investicijos, žmogiškųjų išteklių tinkamas 
motyvavimas ir kitos priemonės sudaro są-
lygas verslo stabilumui ir augimui.

Projektas skatino verslumą regiono 
savivaldybėse ir kartu garsino rūmų vardą.

 

Naujas Narys. VIZITINĖ KOrTELĖ

Andrėja Starkutė, 
Verslo plėtros skyriaus narystės koordinatorė 

Balandžio 14 d. verslo bendruomenė buvo pakviesta į informacinę popietę, kurioje 
svečiavosi rūmų nariai – Personalo valdymo centro  (UAB „Profesiniai kontaktai“) di-
rektorė Jurgita Jankuvienė  ir „ERGO Life Insurance SE“ klientų departamento verslo 
draudimo skyriaus projektų vadovė Laima Stasiulionienė bei „ERGO Insurance SE“ 
Kauno m. Draugystės atstovybės vadovė Dalia Mockuvienė.

Pirmojoje renginio dalyje buvo atskleista, kaip racionaliai panaudoti įmonės lėšas 
darbuotojų motyvacijai gerinti.

„ERGO Life Insurance SE“, didžiausios draudimo bendrovės Baltijos šalyse pagal 
sveikatos draudimo įmokas, atstovė pristatė sveikatos draudimo sprendimus darbuoto-
jams. Sveikatos draudimas – puiki darbuotojų skatinimo priemonė, suteikianti galimybę 

naudotis sveikatos priežiūros ir sveikatingumo paslaugomis už jas atsiskaitant draudimo 
lėšomis. Nauda įmonei matuojama, įvertinant geresnę darbuotojų savijautą ir didesnį dar-
bingumą, teigiamą įtaką įmonės įvaizdžiui ir mokesčių lengvatas. Nauda darbuotojams 
pasireiškia tuo, kad draudimo bendrovė padengia iki 100 proc. sveikatos priežiūros išlai-
dų; padengiamos ne tik gydymo, bet ir profilaktikos bei sveikatingumo paslaugų išlaidos; 
suteikiama galimybė pasirinkti priimtiniausias privačias ir valstybines gydymo įstaigas. 

Personalo valdymo centro, atliekančio išorinio personalo skyriaus funkcijas, direk-
torė Jurgita Jankuvienė pristatė vykdytų apklausų, siekiant išsiaiškinti vadovų požiūrį 
į darbuotojų motyvaciją ir darbuotojų požiūrį į motyvuojančius veiksnius, rezultatus. 
Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad darbuotojų motyvacija – vienas iš optimaliausių būdų 
pasiekti maksimalų darbuotojų našumą. Norint darbuotojus išlaikyti įmonėje yra svarbi 
tiek materiali, tiek nemateriali motyvacija. Darbdaviai ir darbuotojai vienodai svarbiais 
motyvuojančiais veiksniais laiko atlyginimą ir galimybę tobulėti. Tačiau darbdaviams 
reikėtų pagalvoti apie darbuotojų karjeros planavimą ir talentų valdymą įmonėse. Be to, 
nereikėtų pamiršti, kad įmonėse dirba žmonės, ne robotai, ir tikrai svarbu juos pastebėti, 
pagirti, nes ištartas šiltas ir malonus žodis dažnu atveju veikia taip pat efektyviai, kaip 
ir piniginiai priedai prie atlyginimo. 
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KONTaKTŲ MuGĖ

Kauno ir Marijampolės regionų įmonių 
kontaktų mugė
VšĮ Informacijos technologijų mokymo cen-
tras
IT kvalifikacijos tobulinimas ir tęstinis mo-
kymas, konsultavimas. Rengia kompiuterinės 
grafikos, kompiuterinio projektavimo, kompiu-
terinio raštingumo kursus IT vartotojams ir pro-
fesionalams. Leidybos akademija – profesiona-
lūs leidybos, tinklapių kūrimo ir maketavimo 
mokymai. Kompiuterijos akademija – metinė 
moksleivių mokykla. Autorizuotas Adobe mo-
kymo centras, Pearson Vue, Prometric, ECDL 
testavimo centras, Corel mokymų partneris. 
Microsoft IT Academy programos narys, Auto-
desk KOGRA-CAD-Kaunas mokymo centras.
Dalyvauja rengiant ir realizuojant IT mokymų 
projektus, finansuojamus iš ES ir kitų fondų 
programų.  
Kęstučio 59-32, LT-44303 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 74 60
Faks.: (8 37) 22 83 91
El. paštas: info@itmc.lt
www.itmc.lt

VšĮ „Interjero erdvė“
Dizaino salone „Interjero erdvė“ pristatomi Lie-
tuvos dizainerių ir gamintojų modernaus dizaino 
gaminiai – baldai, šviestuvai, sėdmaišiai, inter-
jero aksesuarai ir mielos, originalios dovanos. 
Salone rasite platų medžiagų baldų gamybai ir 
interjerui pasirinkimą, medžiagų biblioteką, su-
sipažinsite su netradiciniais sienų, grindų, lubų, 
laiptų, vidaus durų ir kitais interjero sprendi-
mais, taip pat rasite stiklininkų gaminius, baldų 
bei interjero projektuotojus.
Rotušės a. 18, LT-44279 Kaunas
Tel.: (8 679) 89958
Faks.: (8 37) 406885
El. paštas: salonas@interjeroerdve.lt
www.interjeroerdve.lt

BĮ UAB „Irona“
Gamina nestandartinius metalo gaminius ir kons-
trukcijas statybų, maisto apdirbimo, logistikos ir 
kt. pramonės įmonėms, reklamos bei dizaino 
agentūroms, individualiems naudotojams, da-
lyvauja daugiabučių rekonstrukcijos projek-
tuose. Gamina metalines laiptų konstrukcijas, 
pandusus, turėklus, balkonus, tvoras, vartus, 
taip pat dekoratyvinius kalviškus metalo gami-
nius interjerui ir eksterjerui (pertvaros, baldai, 
gėlių laikikliai, medlaikiai), metalo dirbinius 
dovanoms.
Lakštingalų g. 3, Šveicarija, 
LT-55302 Jonavos r.
Tel.: (8 611) 84 541
El. paštas: info@irona.lt
www.irona.lt

UAB „Ispado”
Konsultuoja ir moko visuose grožio ar SPA 
verslo etapuose. Siūlo veiksmingus ir individu-
lius sprendimus.
Raguvos g. 4, LT-44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 74 09 98
www.ispado.lt

Jūratės Gulbinienės įmonė
Gamina mažmeninei ir didmeninei prekybai 
bei pagal individualius užsakymus aukštos 
kokybės konditerijos gaminius: tortus, pyra-
gus, pyragaičius, sausainius, šakočius, skruz-
dėlynus, šimtalapius. Gamyboje nenaudojami 
konservantai. Kepinių išvaizda priklauso nuo 
pirkėjo fantazijos. Kvalifikuoti konditeriai gali 
įgyvendinti visas klientų idėjas. Pagal susitari-
mą gaminius pristato į reikiamą vietą.
Alaušo g. 11, LT-49369 Kaunas 
Tel.: (8 37) 33 78 08
Faks.: (8 37) 33 78 95
El. paštas: jurate@tortai-pyragai.lt
www.tortai-pyragai.lt
UAB „Kauno buhalterijos centras“
Viena iš didžiausių lietuviško kapitalo buhalte-
rinių paslaugų įmonių Kaune jau 10 metų teikia 
šias profesionalias paslaugas: įmonių buhalte-

rinė apskaita; įmonių steigimas, pardavimas, 
pertvarkymas; registracijos adreso paslauga 
Kaune ir Vilniuje; projektų finansų valdymas; 
personalo apskaita ir administravimas; apskai-
tos programos „Centas“ platinimas ir diegimas.
Kiekvieną buhalterinių paslaugų klientą aptar-
nauja asmeninis buhalteris, kurio darbą koordi-
nuoja vyr. buhalteris – taip užtikrinama aukšta 
paslaugų kokybė. Buhalterinių paslaugų klien-
tams suteikiama nuotolinė darbo vieta – gali-
mybė realiu laiku peržiūrėti, tvarkyti ir kon-
troliuoti apskaitos informaciją, savarankiškai 
įvesti pirminius apskaitos dokumentus. 
Taikos pr. 88A - 405, LT 51183 Kaunas 
Tel.: (8 37) 24 53 33
Faks.: (8 37) 24 59 99 
El. paštas: info@buhalterijoscentras.lt
www.buhalterijoscentras.lt
www.isteigimas.lt

UAB „Kauno energetikos remontas“
Pagrindinės veiklos sritys: elektros įrenginių, 
katilų, turbinų remontas, jų atsarginių detalių 
gamyba. Įvairaus diametro vamzdžių katilų 
šildymo paviršiams lankstymas, technologinių 
vamzdynų, didelio skersmens vamzdžių, ka-
minų, atvamzdžių ir vamzdynų talpoms, stam-
biagabaričių statybinių plieninių konstrukcijų 
pastatams (gamykloms, sandėliams, adminis-
traciniams ir visuomeniniams pastatams ir kt.) 
ir įvairių kitų metalo konstrukcijų gamyba.  
Chemijos g. 17, LT-51331 Kaunas
Tel.: (8 37) 45 67 02,  45 66 87
Faks.: (8 37) 45 29 48
El. paštas: ker@ker.lt
www.ker.lt

UAB „Kauno Naujamiesčio darbo rinkos 
mokymo centras“  
Periodinis ir pradinis vairuotojų profesinis 
mokymas „95 kodas“, B, C, CE, D kategori-
jų transporto priemonių vairuotojų mokymas, 
ADR kursai vairuotojams ir saugos specialis-
tams, SM kategorijos traktoriaus vairuotojų, 
asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių 
transporto veiklai, autotransporto priemonių 
variklių taisytojų, autošaltkalvių, elektros 
įrengimų taisytojų, plataus profilio kirpėjų, 
manikiūrininkų kursai. Lietuvos Respublikoje 
patvirtinti ir išduoti formalaus profesinio mo-
kymo, komptetencijų vertinimo, kvalifikacijos 
pažymėjimai. 
Maironio g. 11, LT-44298 Kaunas
Tel.: (8 620) 33 444
El. paštas: info@automokykla.lt
www.automokykla.lt

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

Kauno maisto pramonės ir prekybos moky-
mo centras
Rengia kvalifikuotus virėjus, konditerius, 
padavėjus ir barmenus, mėsininkus, maisto 
produktų darbuotojus. viešbučio darbuotojus, 
prekybos įmonių vadybininko padėjėjus ir se-
kretorius. Socialiniams partneriams – maisto 
pramonės ir viešojo maitinimo įmonėms gali 

būti naudinga diegiant naujas technologijas, ieš-
kant darbuotojų, ypač įsteigus maisto pramonės 
(mėsos ir duonos – konditerijos) ir viešbučių ir 
restoranų sektorinius mokymo centrus. Suda-
rytos sutartys su socialiniais partneriais UAB 
„Perkūno namai“, UAB „Miesto sodas“, UAB 
„Alkava“, UAB „Liuks“, UAB „Reval Hotel 
Neris“, UAB „MAXIMA LT“. Su keturiomis 
aukštosiomis mokyklomis pasirašytos bendra-
darbiavimo sutartys suteikia galimybę absolven-
tams tęsti mokslus.
Taikos pr. 133, LT-51123 Kaunas
Tel./faks.: (8 37) 45 43 13
El. paštas: info@mpcentras.lm.lt
www.mpcentras.lt   

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

UAB „Kauno staklės“
Gamina precizines metalo pjovimo stakles ir 
jų priedus, tikslias metalo detales, automobilių 
pramonės įmonių įrangą. Ieško kvalifikuotų 
darbuotojų metalo apdirbimo srityje.
Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 22 67
Mob.: 8 699 53 212
Faks.: (8 37) 33 26 69
El. paštas: info@kaunostakles.lt
www.lietuva.lt/kaunostakles

Kauno taikomosios dailės mokykla
Rengia vizualinės reklamos gamintojus, elek-
troninės leidybos maketuotojus, interjero 
apipavidalintojus, kompiuterinės grafikos pro-
jektavimo operatorius, kompiuterinio projek-
tavimo operatorius, baldžius, dailiųjų metalo 
dirbinių gamintojus, dailiųjų keramikos dirbi-
nių gamintojus, logisto ekspeditorius. Galima 
baigti vidurinio ugdymo programą technologi-
nės gimnazijos skyriuje. 
Teikia šias paslaugas: kvalifikacijos tobuli-
nimas, aprūpinimas laikina buveine, viešasis 
maitinimas, smulkių reklamos ir dailiųjų amatų 
dirbinių gamyba. 
Ieško darbdavių gamybinėms praktikoms ir 
praktiniam bendradarbiavimui reklamos dizai-
no, kompiuterių naudojimo, baldų gamybos, 
prekių sandėliavimo ir meno dirbinių logisti-
kos srityse. 
V. Krėvės pr. 112, LT-50378 Kaunas
Tel./faks.: (8 37) 31 20 61
El. paštas: ktdm@takas.lt
www.tdm.kaunas.lm.lt

UAB „Klingai“ 
Maisto produktų gamyba ir didmeninė pre-
kyba. Gamina daugiau kaip 120 pavadinimų 
prekių. Didelę paklausą turi pagrindinė pro-
dukcija – kisielius, želė, cikorijos gėrimai be 
kofeino, kurių sudėtyje tik natūralūs produktai 
ir maistiniai priedai. Taip pat siūlo universalius 
prieskonių mišinius be skonio stipriklio, sulti-
nius, želatiną, vanilinį cukrų, citrinos rūgštį, pi-
pirus ir kitus prieskonius. Skrudina kavą Lietu-
voje. Perka aukščiausios kokybės žalias kavos 
pupeles iš 20 kavą auginančių šalių, šiuo metu 
asortimente yra kavos iš 30 skirtingų plantaci-
jų. Gali pagaminti bet kokiam skoniui, pritai-
kyti bet kokį skrudinimo lygį ir malimo būdą, 
supakuoti į įvairias pakuotes. Visus produktus 
gali gaminti su PRIVATE LABEL pakuote.
Ekskavatorininkų 1L, LT-52461 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 72 58
Faks.: (8 37) 40 72 58
El. paštas: info@klingai.lt
www.klingai.lt
 
VšĮ Kolpingo kolegija 
Teikia aukštąjį išsilavinimą liudijantį profesi-
nio bakalauro diplomą. 

Studijų programos: ekoturizmas, verslo ir vie-
šojo sektoriaus finansų apskaita, socialinis dar-
bas, vaiko gerovė ir socialinė apsauga, verslo 
anglų kalba, teisė, tarptautinis verslas. 
Raguvos g. 7, LT-44275 Kaunas
Tel.: (8 37) 22 00 30, 20 15 28
El. paštas.: info@kolping.lt
www.kolping.lt

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

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

UAB „Kurantas“ 
Veiklos specializacija – buitinis ir pramoninis 
vandens valymo įrangos projektavimas, ga-
myba, montavimas, paleidimas-derinimas ir 
tolesnis aptarnavimas. Produktyviai dirba jau 
daugiau kaip 10 metų, gali pasiūlyti specia-
listų konsultacijas, vandens kokybės tyrimus, 
įrangos montavimą ir pajungimą, operatyvų 
aptarnavimą įvykus gedimui, eksploatacinių 
medžiagų tiekimą, suteikia garantijas.  
Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas
Tel.: (8 37) 35 05 83
Faks.: (8 37) 76 33 36
El. paštas: kurantas@kurantas.lt
www.kurantas.lt

UAB „Lakmalit“
Pastatų inžinerinių sistemų projektavimas, 
montavimas, aptarnavimas.
Projektuoja, montuoja, aptarnauja: oro kon-
dicionavimo, šildymo, elektros-automatikos, 
vandentiekio, buitinių nuotekų valymo ir lie-
taus surinkimo inžinerines sistemas.
Kęstučio g. 87, LT-44299 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 34 95, (8 687) 30 345
Faks.: (8 37) 32 40 87
El. paštas: info@lakmalit.lt
www.lakmalit.lt

AB „Lifosa“ 
Gamina ir parduoda fosforines trąšas, minerali-
nius pašarinius priedus.
Pagrindinė produkcija: diamonio fosfatas 
(DAP), koncentruotos azoto ir fosforo trąšos; 
monokalcio fosfatas, vartojamas gyvulių bei 
paukščių pašarams, lesalams fosforu ir kalciu 
papildyti, mineraliniams mišiniams, premik-
sams, kombinuotiems pašarams gaminti;
ekstrakcinė fosforo rūgštis, dalis šios rūgšties 
parduodama chemijos pramonės bei odos ap-
dirbimo įmonėms; sieros rūgštis (techninė, 
akumuliatorių sieros rūgštis ir elektrolitas rūgš-
tiniams akumuliatoriams); aliuminio fluoridas, 
naudojamas aliuminio gamyboje. 
Inovatyvi gamybos technologija ir itin geros 
kokybės žaliavos sudaro galimybę parduoti  
produkciją visame pasaulyje. 
Juodkiškio g. 50, LT-57502 Kėdainiai
Tel.: (8 347) 66 483
Faks.: (8 347) 66 166
El. paštas: info@lifosa.com
www.lifosa.com
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
BRSE20140306001 Švedijos įmonė, dirbanti logistikos srityje ir įgyvendinanti naują projektą, 

ieško daugiasluoksnės („sandwich“ tipo) stiklo pluošto plokštės gamintojų.
20130426045 BR Lenkijos įmonė verčiasi drabužių ir aksesuarų motociklininkams, atsarginių 

detalių motociklams platinimu. Ieško tiekėjų.
20130320019 Airijos mažmenininkas, prekiaujantis internetu „pasidaryk pats“ (do it your-

self) produktais ir įranga, ieško partnerių, kurie nori parduoti tokius gaminius 
Europos rinkoje. Įmonė siūlo platintojo paslaugas.

BRSE20150129002 Švedijos bendrovė nori pasirašyti bendradarbiavimo susitarimą su medienos 
apdirbimo kompanija, galinčia gaminti inovatyvų žaislą – nagų dildę šunims 
(iš MDF lentų ir kitų dedamųjų). Detalesnis aprašymas pridedamas pasiūlyme. 

BRFR20150323001 Prancūzijos kompanija ieško medinių lauko namų, narvų gyvūnams (šunims, 
katėms, graužikams ir kt.) gamintojų. Domina gamybinio bendradarbiavimo 
susitarimas.

BRUK20150330001 Jungtinės Karalystės MVĮ sukūrė unikalius gumos ir poliuretano saugos įtai-
sus  kopėčioms (naudojamus namuose, pramonėje), kurie laimėjo nacionali-
nius apdovanojimus. Didindami prekybos apimtis, ieško gamybos partnerių 
Europoje.

20130531010 BR Vengrijos kompanija specializuojasi interjero ir eksterjero medienos baldų ir 
dirbinių gamyboje. Ieško medienos (ąžuolo ir akacijos) žaliavos tiekėjų.

BRCH20150401001 Šveicarijos kompanija, dirbanti daržovių auginimo sektoriuje, ieško specialių 
ar ritininių kabliukų pomidorų sodinukams šiltnamiuose, gamintojų arba tie-
kėjų.

20121130015 Ispanijos bendrovė verčiasi produktų namų ir ūkio gyvūnams platinimu 
(pvz.: vaistai, tualeto reikmenys, maistas ir jo priedai). Ieško gamintojų, siūlo 
platintojo paslaugas vietos rinkoje.

BRUK20150305001 Didžiosios Britanijos kompanija, kuri specializuojasi plieno, daugiausia ilgų 
gaminių (pvz.: sijų, kolonų ir barų) prekyboje, siūlo platintojo paslaugas. Tie-
kėjai privalo turėti visus reikiamus sertifikatus, pvz.: ISO 9001: 2008, CE 
ženklą, eksploatacinių savybių deklaracijas.

BRPL20150409001 Lenkijos įmonė teikia autobusų, sunkvežimių remonto ir techninės priežiū-
ros paslaugas. Bendrovė ieško naujų ir naudotų atsarginių detalių, tinkamų 
remontui, ilgalaikių tiekėjų.

BRDE20140703001 Vokietijos biuro baldų ir darbo kėdžių gamintojas ieško partnerių – subrango-
vų sėdynių apmušalų gamybai (pagal užsakovo modelius).

BRRS20141230001 Serbijos įmonė veikia vaistų, medicinos reikmenų, medicininių rūbų, medici-
nos elektronikos ir dezinfekavimo priemonių didmeninės prekybos, importo 
ir platinimo srityje. Siūlo medicinos prekių gamintojams atstovo, pardavimo 
agento paslaugas vietos rinkoje.

BRUK20150415002 Jungtinės Karalystės įmonė aktyviai veikia statybos sektoriuje kaip tiekėja. 
Ieško polimero pagrindu pagamintų šulinių dangčių (kaip galimos alterna-
tyvos tradiciniams ketaus arba plieno šulinių dangčiams) gamintojų, tiekėjų. 
Foto pridedamos. 

BRNL20150415001 Įmonė, įsikūrusi Nyderlanduose, projektuoja ir kuria inovatyvias atspindin-
čias medžiagas, įskaitant audinius, kurie atspindi visą natūralią šviesą. Vienos 
iš šių medžiagų gamybai ieško gamybos partnerio, turinčio patirties audinių 
gamyboje.

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.

Rita Baidokaitė,
Kauno PPA rūmų 
Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė

Taip pavadintą renginį įžangine kalba 
pradėjęs moderatorius prof. Giedrius Ju-
cevičius pabrėžė, jog tam tikra prasme lie-
tuviai jaučia spaudimą mokytis iš Estijos. 
Estija turi kur kas labiau pažengusių sis-
temų, nors po Sovietų sąjungos žlugimo 
Lietuva ir Estija pradėjo statyti savo vals-
tybes nuo to paties lygmens. Pavyzdžiui, 
elektroniniai mediciniai įrašai, piliečių 
elektroninė erdvė, galimybė balsuoti in-
ternetu įvairiuose rinkimuose, ir kt.

Estijos ambasadorius Lietuvoje To-
omas Kukk akcentavo, jog istoriškai Es-
tijos ir Lietuvos santykiai visada buvo 
artimi ir nereikia dėti didelių pastangų 
aiškinant, kas yra Lietuva arba Estija. 
Rremiantis 2014 m. atliktais „Spinter“ 
tyrimais, net 71 proc.Lietuvos gyventojų 
laiko Estiją ir Latviją draugiškiausiomis 
šalimis Lietuvos atžvilgiu. 

Savo pranešime ambasadorius apžvel-
gė Estijos ir Lietuvos ekonominius dvi-
šalius santykius ir sėkmingai vykdomas  
dvišales veiklas. Tiek Lietuva, tiek Estija 
turi bendrų interesų įgyvendindamos re-

Verslas Estijoje. Kodėl?
gioninio transporto ir energijos saugumo 
projektus. Sėkmingo abipusio bendravimo 
pavyzdžiai: Bendrasis valdymo ir pra-
nešimų centras Karmėlavoje, padedantis 
užtikrinti Lietuvos, Estijos ir Latvijos oro 
erdvės suverenumą ir NATO oro erdvės 
kontrolę, „Rail Baltica“ projektas, ben-
dradarbiavimas kultūros, mokslo ir eko-
nomikos srityse. Be to, tarp susigiminia-
vusių miestų Kauno ir Tartu dar 1993 m 
užmegztas bendradarbiavimas sėkmingai 
nutiesė kelius vykdomai veiklai kultūros, 
transporto, aplinkos apsaugos srityse. 

Estijos prekybos rūmų Lietuvoje pirmi-
ninkas, „VARUL“ advokatų kontoros advo-
katas  Robert Juodka savo pranešime Lietu-
vos verslininkams pristatė investavimo ga-
limybes Estijoje bei tam tikrus specifinius 
Estijos verslo kultūros ypatumus. Robert 
Juodka taip pat akcentavo, jog priešingai 
negu Estijoje, Lietuvoje būtina sukurti pasi-
tikėjimą tarp žmonių ir vyriausybės. 

Renginyje savo patirtimis ir įžvalgo-
mis dirbant su Estijos verslininkais dali-
josi UAB „SDG kodas“ generalinis di-
rektorius Saulius Kubertavičius bei UAB 
„Biuro pasaulis“ generalinis direktorius 
Artūras Tuminas. Abu verslo atstovai 
vieningai pritarė, jog Estijoje yra gera vy-

riausybės reputacija, mažiau konkurenci-
jos ir įdomiausia tai, kad verslas Estijoje 
dirba 24 valandas 7 dienas per savaitę. 

Renginyje taip pat dalyvavo Estijos 
garbės konsulė  Žaneta Simanavičienė bei 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
prezidentas Benjaminas Žemaitis ir gene-
ralinis direktorius Vytautas Šileikis.     

Perspektyviausi sektoriai lietuviš-
kos kilmės prekių ir paslaugų eksportui į 
Estiją yra šie: maisto pramonė (kviečiai, 

žuvis, gėrimai, krakmolas, gaminiai iš 
mėsos ir žuvies, cukrus ir konditerijos 
gaminiai, mėsa, gaminiai iš daržovių ir 
vaisių, pieno produktai, statybinės me-
džiagos, chemijos pramonė). Pagal viešai 
prieinamus LR Statistikos departamento 
duomenis, daugiausiai Lietuvos įmonės 
Estijoje investavo į profesinę, mokslinę ir 
techninę veiklą, didmeninę ir mažmeninę 
prekybą bei variklinių transporto priemo-
nių ir motociklų remontą.  

Sveikinimo žodį tarė Kauno PPA rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis

Aivaras Knieža, 
Enterprise Europe Network 
projekto vadovas Kauno PPAR 

Kiekvienais metais organizuojamas 
renginys – Enterprise Europe Network 
„Vikingų dienos“ ir šiais metais sukvietė 
tinklo ekspertus iš 8 Šiaurės Europos šalių 
pasidalinti regionų verslo aktualijomis ir 
pabandyti surasti partnerių įmonėms. Kau-
no prekybos, pramonės ir amatų rūmai šia-
me renginyje dalyvauja jau trečius metus iš 
eilės, o užmegzti ryšiai ne tik surado verslo 
partnerių Kauno regiono įmonėms, bet ir 
rūmų darbuotojams padeda per tiesioginius 
kontaktus spręsti nariams kylančias proble-
mas arba atsakant į rūpimus klausimus. 

„Vikingų dienos“ – tai 5 metus orga-
nizuojamas naujo formato renginys, skir-

„Vikingų dienos“ Osle
tas išimtinai Enterprise Europe Network 
darbuotojams. Renginį organizuoja iš 
anksto paskirtas tinklo partneris, o jame 
dalyvauja Šiaurės šalių tinklo ekspertai iš 
Švedijos, Norvegijos, Suomijos, Danijos, 
Islandijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos. 
Šiais metais renginyje iš Kauno PPAR 
dalyvavo Enterprise Europe Network 
projekto vadovas Aivaras Knieža, kuris 
renginio metu pristatė Kauno regiono sti-
priąsias puses, o vėliau susitikimų metu 
su kolegomis bandė surasti įmones, atitin-
kančias kauniečių verslininkų interesus. 

Susitikimų metu identifikuotos verslo 
aktualijos, būdingos problemos. Dažnai 
minėtas medicinos sektorius, o dar la-
biau akcentuota rūpyba vyresnio amžiaus 
žmonėmis. Kadangi Skandinavijoje di-
džiuliai finansai yra skiriami senų žmonių 

priežiūrai, regiono įmonės ieško būdų, 
kaip palengvinti pačią rūpybą, optimi-
zuoti žmonių darbą šioje srityje, pristatyti 
naujas informacines technologijas ir kt.

Kinijos, kaip didžiojo pasaulio fabri-
ko, mitas žlunga, todėl daugelis įmonių 
pradeda ieškoti subkontraktavimo partne-
rių arčiau namų, o tam Lietuva yra viena 
iš tinkamiausių. Dažniausiai ieškoma par-

tnerių įvairių tipų siuvimo darbams, meta-
lo gaminių gamybai, statybos konstrukcijų 
darbams, plastiko darbams ir t.t. Skandi-
navijos įmonės, ieškodamos partnerių, itin 
didelį dėmesį skiria kokybei (net ir kainos 
sąskaita), aplinkosaugos taisyklėms, pri-
statymo laikui.

Kitais metais „Vikingų dienos“ bus 
rengiamos Kopenhagoje.

„Vikingų dienų“ dalyviai – tinklo ekspertai iš aštuonių šalių
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Iš rūMŲ IsTOrIjOs 

Tęsiame rašinių ciklą, skirtą rūmų įkūrimo Lietuvoje 90-mečiui. 
Pradžia – Nr. 590, 591, 592, 593.

Pirmieji Prekybos ir pramonės rūmai 
atidaryti 1925 m. Laisvės al. 59 (pagal 
anuometinę numeraciją). Vėliau jie buvo 
perkelti į poros kambarių butuką Kęstučio 
g. 32 (dabar Kęstučio g. 52). Kampinis 
pastatas, priklausęs žymiam gydytojui P. 
Mažyliui, nebuvo patogus tokio pobūdžio 
organizacijai.

Vėliau, Rūmų situacijai gerėjant, nu-
tarta patiems pasistatyti naują namą. 1933 
m. Lietuvos prekybos ir pramonės rūmai 
nutarė įsigyti nuosavą pastatą Kaune.

Tam lėšų buvo numatoma gauti su-
dėjus metines pajamas ir visų praėjusių 
veiklos metų pajamų likučius. 

Laimėjo V. Landsbergio-Žemkal-
nio projektas

Prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
eskizinio projekto konkursas buvo pa-
skelbtas 1937 m. vasario 14 – kovo 8 d. 
Už laimėtas vietas buvo numatyta skirti 
1700 Lt, 1500 Lt, 750 Lt premijas.

Pasibaigus konkursui iš 29 pristatytų 
darbų buvo pasirinktas V. Landsbergio-
Žemkalnio projektas, šiame konkurse 
laimėjęs tik trečiąją premiją (dvi pirmą-
sias laimėjo F. Bielinskio ir J. Kovalskio 
projektai; architektūros išraiškos prasme 
tai buvo geri sprendimai, tačiau nebuvo 
atsižvelgta į kai kuriuos rūmų reikalavi-
mus konkursiniams darbams). 

Konkurso eskizinis projektas bei rūmų 
statybai pateiktas pirmas eskizų ir darbo 
brėžinių variantas buvo pritaikytas vietai 
prie Karo muziejaus. Dėl nesutarimų atsi-
sakius šios vietos, V. Landsbergis-Žemkal-
nis pritaikė projektą statybai PPAR įsigy-
tuose žemės sklypuose (tuo metu K. Do-
nelaičio g. 2 b, dabar K. Donelaičio g. 8). 

Planuose buvo numatyta, kad, baigus 
statybos darbus, Prekybos, pramonės ir 
amatų rūmuose bus įrengta didžiulė salė, 
skirta Rūmų plenumo posėdžiams, speci-
alios patalpos Kauno biržai ir Ekonominei 
tarybai.

Kainavo beveik 900 tūkstančių litų
1937 m. rugpjūčio 18 d. buvo iš-

kilmingai pašventintas Rūmų kertinis 
akmuo.  1938 m. liepos 13 d. PPAR gavo 
leidimą įsikurti naujose patalpose, tačiau 
rūmų atidarymo iškilmės įvyko tik 1939 
m. vasario 18 d., kai buvo baigti visi vi-
daus įrengimo ir rūmų puošybos darbai. 

Architektas V.Landsbergis – Žemkal-
nis reikalavo, kad visi rūmų statybos ir 
įrengimo darbai būtų atlikti griežtai pagal 
techninius ir estetinius projekto reikalavi-
mus, rūpinosi kiekviena rūmų įrengimo 
detale, apdailos medžiagomis, puošyba, 
baldais, kuriuos pats projektavo. 

Pusiau kampiniame sklype suprojek-
tuoti reprezentatyvų visuomeninės paskir-
ties pastatą buvo nelengvas uždavinys. 
V. Landsbergis-Žemkalnis šią problemą 
išsprendė kukliu bareljefu virš arka pažy-
mėto pagrindinio įėjimo, nustumto į pas-
tato šoną, ir granito rutuliu, fokusuojančiu 
dėmesį ties pagrindiniu įėjimu. Pastato 
visuomeninį pobūdį atspindi didinga si-
metrija: tolygūs langų ir juos skiriančių pi-
liastrų ritmai pagrindiniame fasade. Puikią 
pastato išorę apsprendžia ir durų apvadai 
bei granitiniu tinku dengti fasadai. 

Rūmų statyba su papildomais puošybos 
elementais, baldais  kainavo 879 452 litus. 

Vertinga kone kiekviena detalė
Kiekviena rūmų detalė gali būti trak-

tuojama kaip kultūros paveldo objektas. Į 
pastatą buvo įeinama pro „Sanitas“ tipo 
metalines, dažytas ir lakuotas duris. Jos 
buvo užsakytos „Gustav Birch – Lindo-
rens“ architektų biure Stokholme, yra iš-
likę firmos ženklai, liudijantys apie durų 
pagaminimo kilmę (šios durys išlikusios, 
bet saugomos padėtos, o pagrindiniam įė-
jimui pritaikytos kitos, medinės). 

Įėjusius pasitikdavo ne tik įspūdingos 
tapytojo P. Kalpoko freskos (iš kurių, deja, 
kol kas atstatyta tik viena – „Darbas“), bet 
ir aukštos kokybės teraco grindys, su ap-
vadais, derančiais prie durų ir kolonų. 

Technikos kultūros paveldo objektas 
rūmuose yra liftas, gerai išsilaikęs, nors 
šiuo metu ir neveikiantis. Jo projektinę do-
kumentaciją parengė ir kabiną gamino AB 
„Neris“, o liftą įrengė inž. A.Gruodys su 
firma „Siemens – Holske“. Lifto įrengimai 
atkeliavo iš „Schindler“ firmos Liucerno-
je, Šveicarijos. Yra išlikusios ir lentelės su 
lifto techniniais duomenimis prie jo kelia-
mojo mechanizmo pastato palėpėje.

Lipdami plačiais laiptais, vedančiais 
nuo pagrindinio įėjimo, galime grožėtis ne 
tik gerai išsilaikiusiais S.Ušinskio vitražais, 
bet ir laiptus įrėminančiais medžio pjausti-
niais, derančiais su tos pačios stilistikos laip-
tų turėklais.  Dalis V.Landsbergio-Žemkal-
nio projektuotų baldų puošia rūmus iki šiol. 

Yra išlikusios dvi rūmų pirmininko 
kėdės (viena stovėjo jo kabinete, o kita po-
sėdžių salėje), kitos kėdės, rūmų pirminin-
ko bute stovėjusi spinta bei inkrustuotas 
staliukas, alaus bare rūsyje stovėję stalai, 
panašios kaip ir stalai puošybos parodų ar 
skelbimų stendai. Išlikęs ir kuklus, funk-
ciškai pagrįstas sietynas buvusiame rūmų 
pirmininko kabinete (deja, be gaubtų) 
bei puošnus, reprezentacinis Bohemijos 
krištolo sietynas Rūmų posėdžių salėje.  
Salei puošnumo suteikia ir kesonuotos jos 
lubos. Be to, salė pasižymi puikia akusti-
ka, joje vykdavo ne tik rūmų, bet ir miesto 
renginiai, įvairūs minėjimai. Kaip teigiama 
leidinyje „Kauno architektūra“, pristatant 
Prekybos, pramonės ir amatų rūmų pastatą: 
„Tai vienas iškiliausių Lietuvos tarpukario 
laikotarpio visuomeninių pastatų.“ (Kauno 
architektūra. – Vilnius, 1991, p. 88).

Kūrė žymiausieji menininkai
Prekybos, pramonės ir amatų rūmams 

skulptorius Bronius Pundzius (1907 09 
15 – 1959 04 11) sukūrė bareljefus „Pra-
monė“ ir „Prekyba“ (pagrindinio fasado 
šonuose), bronzinę vazą ir dekoratyvinę 
skulptūrą „Pramonė“ (liko neįgyvendinta) 
rūmų interjerui.

Bareljefai laikui bėgant buvo gerokai 
apgadinti, nes buvo padaryti iš nepatvarių 
medžiagų. Bareljefų rekonstrukcija atlikta 
1983-1984 m. 

Rūmuose stovėjo ir Br. Pundziaus bei 
Liudviko Strolio vazos, kurios dabar sau-
gomos M.K. Čiurlionio dailės muziejuje 
(L. Strolio vaza pristatoma muziejaus fili-
alo, keramikos muziejaus ekspozicijoje). 
Rūmams B. Pundzius sukūrė ir skulptūrą 
„Pramonė“. Žinomas tik nedidelis šios 
skulptūros modelis, kuris saugomas M.K. 
Čiurlionio dailės muziejaus fonduose tarp 
nedaugelio kitų Br.Pundziaus darbų. 

Tapytojas Petras Kalpokas (1880 
03 31 – 1945 12 05), padedant Meno mo-
kyklos auklėtiniams A. Černiauskui ir J. Jo-
ciui, Prekybos, pramonės ir amatų rūmuose 
1938 m. liepos – gruodžio mėn. nutapė 
penkias freskas: „Darbą“, „Sielininkus“, 
„Kanklininką“ ir diptiką „Žemės ūkis“ (dar 
vadintą „Mergaitė su pintine vaisių“) ir 
„Amatai“ (dar vadintą „Kalvystė“).  

Visos P. Kalpoko freskos buvusiuo-
se Prekybos, pramonės ir amatų rūmuose 
buvo ne kartą niokotos. Vokiečių okupaci-
jos metais rūmuose buvo įsikūręs Generali-
nis Komisariatas. Nuo tada freskas pradėta 
uždažyti. Vokiečių okupacijos metais fres-
kos buvo uždažytos matiniais emulsiniais 
dažais, imituojant rusvų tonų marmurą. Ant 
freskų buvo uždažyta iki 11 dažų sluoksnių. 

1983 m. buvo restauruota tik freska 
„Darbas“. Restauruojant paaiškėjo, jog 
šioji buvo atidengta jau apie 1966 m., bet 
vėl uždažyta kalkiniais klijiniais dažais.

Kitų P. Kalpoko freskų rūmuose 
K.Donelaičio g. 8 atstatymas būtų labai 
sudėtingas ir brangus procesas, net ir 
geriau išsilaikiusios, tačiau didesnės ap-
imties freskos „Kanklininkas“. Bendras 
P. Kalpoko freskų buvusiuose Prekybos, 
pramonės ir amatų rūmuose plotas 51 m . 

Dailininkas, dekoratorius Stasys 
Ušinskas (1905 07 21 – 1974 06 12), 

lietuvių vitražo mokyklos pradininkas, 
rūmams sukūrė vitražus „Lietuvaitė“ ir 
„Statybininkas“ (1937 – 1938 m.). Pramo-
nę simbolizuoja jaunuolio „Statybininko“, 
o prekybą – merginos („Lietuvaitė“ arba 
„Klaipėda“) figūros, vos telpančios siau-
ruose, pailguose languose. 

Prekybos, pramonės ir amatų rūmų 2 
a. foje kabojo didelis Jono Buračo (1898 
07 08 – 1977 01 15) paveikslas „Lietuvos 
išėjimas į jūras“, specialiai tapytas Preky-
bos, pramonės ir amatų rūmams ir dovano-
tas Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų pastato iškilmingo atidarymo metu. 

Atidarymo iškilmės
Atidarymo iškilmės įvyko 1939 m. 

vasario 18 d. Spaudoje buvo rašoma: 
„Mūsų viešame ekonominiame gyvenime 
tai buvo retos ir didelės iškilmės.“ Į jas 
susirinko nemažai užsienio svečių, šalies 
valdžios elito: Respublikos Prezidentas A. 
Smetona, Ministras Pirmininkas V. Mi-
ronas, ministrai, Seimo pirmininkas K. 
Šakenis, „Lietuvos banko“ valdytojas J. 
Tūbelis, kariuomenės vadas S. Raštikis, 
svečiai iš Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vil-
niaus, Karaliaučiaus. 

Renginys prasidėjo pastato pašventi-
nimu ir kunigo V. Mieleškos pamokslu. 
Po to Rūmų pirmininkas trumpai papa-
sakojo apie Rūmų pertvarkymo darbus, 
ateities uždavinius, pastato statybą. 

Sveikinimo kalbą pasakė Respublikos 
Prezidentas – jis pabrėžė Rūmų svarbą 
valstybei. Po Prezidento kalbos buvo iš-
klausyti sveikinimai. Vakare padėtas vai-
nikas prie Nežinomo kareivio kapo.

Po to surengtos vaišės „už uždarų durų“. 

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; Kau-
no apskrities viešosios bibliotekos parodų 
archyvo medžiaga.

Parengė Audronė Jankuvienė

Išlikęs ir neišlikęs 
kultūros 
paveldas (VI) 


