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Audronė Jankuvienė

Liepos 7 d. iškilmingame rūmų ta-
rybos posėdyje Panemunės pilyje aukš-
čiausi Seimo apdovanojimai už nuopel-
nus valstybei įteikti 1996-2012 m. rūmų 
prezidentui Mečislovui Rondomanskui 
ir ilgamečiam tarybos nariui Zigmantui 
Dargevičiui. Garbingus apdovanojimus 
jiems įteikė Seimo pirmasis vicepirminin-
kas Vydas Gedvilas.

Teikiant apdovanojimus, Kauno pre-
kybos, pramonės ir amatų rūmų preziden-
tas Benjaminas Žemaitis ir generalinis 
direktorius Vytautas Šileikis pabrėžė M. 
Rondomansko ir Z. Dargevičiaus pras-
mingą ir naudingą veiklą stiprinant vers-
lo savivaldą ir įtvirtinant rūmų autoritetą 
visuomenėje bei santykiuose su valdžia.

Autoritetą grindė vertybės
„Mečislovas Rondomanskas yra vie-

nas  iš didžiausią autoritetą turinčių rūmų 
lyderių. 

Net 16 metų – nuo 1996-ųjų iki 2012-
ųjų, keturias kadencijas iš eilės, bendruo-
menė jį rinko Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų prezidentu, o pastaraisiais 
metais jam patikėtos viceprezidento par-
eigos. M. Rondomanskas prie rūmų vairo 
stojo tuomet, kai verslo bendruomenė buvo 
suskaldyta, buvo garsiai skelbiamos lauki-
nio kapitalizmo dogmos, aukščiau bendrų 
buvo keliami grupiniai interesai. Mečislo-
vo Rondomansko akademinė patirtis, re-
putacija, diplomatija ir aukšti etikos stan-
dartai padėjo suburti verslo bendruomenę 
solidarumu ir tarpusavio pagarba grįstais 
pagrindais. Šios vertybės tebėra svarbios ir 
dabar. Tai padorumo, paprastumo, pagar-
bos kitam, žodžio tesėjimo pavyzdys, iš 

Įteikti Seimo apdovanojimai už nuopelnus valstybei

kurio galima perimti labai daug bendraž-
mogiškųjų savybių“, – taip ilgametį prezi-
dentą apibūdino V. Šileikis.

Prezidento Mečislovo Rondomansko 
veikla tapo svarbia rūmų istorijos dalimi. 
Jo vadovavimo laikotarpiu rūmai subren-
do kaip organizacija, kūrė naujas paslau-
gas verslui ir bendruomenės tradicijas, 
rūmų autoritetas buvo įtvirtintas visuo-
menėje ir santykiuose su valdžia bei kitais 
socialiniais partneriais.

Už nuopelnus rūmų sistemai ir ben-
druomenei Mečislovas Rondomanskas 

yra pagerbtas dviem – sidabro ir aukso 
„Darbo žvaigždėmis“. Jis buvo antrasis 
asmuo Lietuvoje (po Jo Ekscelencijos LR 
Prezidento Valdo Adamkaus), kurio vei-
kla įvertinta aukščiausio laipsnio atkurtu 
rūmų apdovanojimu.

Už nuopelnus Lietuvos valstybei ir 
pastangas garsinant Lietuvos vardą pa-
saulyje bei padedant integruotis į pasaulio 
valstybių bendriją Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Valdas Adamkus profesorių 
apdovanojo Didžiojo Lietuvos kunigaikš-
čio Gedimino V laipsnio ordinu. Garbės 

aukso ženklu M. Rondomanską yra apdo-
vanojusi Lietuvos pramonininkų konfede-
racija. 

M. Rondomanskas žinomas ir kaip 
ilgametis KTU prorektorius bei profe-
sorius, vienas iš „Senukų“ kompanijos 
kūrėjų. Jis – ir daugiau kaip 60 išradimų 
autorius, savo gimtinėje  pastatęs pamin-
klą visiems Aukštadvario mokytojams.  
„Aukštadvaris yra ta vienintelė vieta, į 
kurią veržte veržiuosi sugrįžti iš bet kurio 

Dalia Sinkevičienė, 
Kauno PPA rūmų 
Jonavos filialo direktorė

2015 m. rugsėjį sukanka treji metai, 
kai Jonavoje pradėjo veikti Kauno pre-
kybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos 
filialas (pradžioje atstovybė). Ta proga 
pasiteiravome rajono verslininkų, kaip 
jie vertina filialo įsikūrimą, kas svar-
biausia šioje veikloje, kokių paslaugų ir 
veiklų rūmų nariai dar pageidautų ir pan. 

Verslininkams pateikėme tris klausimus:

Treji rūmų metai Jonavoje: 
pasikeitė santykiai su valdžia, 
gausėja paslaugų verslui

Kaip vertinate faktą, kad Jonavoje 
pradėjo veikti Kauno prekybos, pramo-
nės ir amatų rūmų filialas? (Ar verslui 
svarbu asocijuotis ir kodėl?)

Kokius matote pokyčius verslo 
aplinkoje, paslaugų verslui sferoje, vers-
lo ir savivaldos santykiuose ir kt. įkūrus 
Kauno PPA rūmų Jonavos filialą?

Kuri rūmų vykdoma veikla Jūsų 
įmonei svarbiausia? Atstovavimas vers-
lo interesams, mokymai ir konsultacijos, 
bendruomenės renginiai, tarptautiniai ry-
šiai ar kita? 

Ramūnas Miliauskas, AB „Ache-
ma“ generalinis direktorius:

„Asocijuotos struktūros, jei jos yra re-
aliai veikiančios ir konkrečiais veiksmais 
ginančios verslo interesus bei atstovaujan-
čios įmonių pozicijas, galėtų būti veiks-
minga verslo bendradarbiavimo forma, 
leidžianti pasiekti dialogą tiek su valdžios 
institucijomis, tiek inicijuoti reikšmingus 
verslo aplinkos gerinimo pokyčius.

Treji metai – sąlyginai mažas laiko 

tarpas ir natūralu, jog Jonavos filialui dar 
reikia užaugti ir visų pirma sustiprėti savo 
veiklos, rezultatų pasiekimo, iniciatyvumo 
ir įtakos vietos bendruomenėje prasme. 

Atskiras struktūrinis padalinys, ge-
bantis atstovauti verslo struktūros intere-
sams, ginti darbo vietas kuriančių įmonių 
veiklos sąlygas – Jonavai yra būtinas atri-
butas. Tai, kad prasidėjo diskusijos Triša-
lėje taryboje, mokymai įmonėms, kvie-
timai į  projektus, rodo, jog verslui jau 
seniai buvo reikalinga solidi organizacija, 
galinti suburti visus tarsi po vienu stogu. 
Tikimės, kad tos iniciatyvos ir idėjos, ku-
rių užuomazgas dabar stebime, kuo toliau, 
tuo labiau išsiskleis, duos apie save žinoti 
ir visa verslo bendruomenė galės džiaug-
tis realiais pasiektais rezultatais.

Verslo interesų gynimas, mokymai, 
verslumo skatinimas, aiškesnė ir griež-
tesnė pozicija verslo sąlygų gerinimui, 

Iškilminga ceremonijos Panemunės pilyje akimirka
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Pritarta privačių subjektų teisei 
inicijuoti viešojo ir privataus sektorių 
partnerystės projektus

Audronė Jankuvienė,
Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų viešųjų ryšių vadovė

Seime įregistruotas LR Vartojimo kre-
dito įstatymo keitimų ir papildymų projek-
tas. Jame siūloma keisti apie 40 įstatymo 
straipsnių ir papildyti naujomis teisės 
normomis. Numatoma griežtinti vadina-
mųjų „greitųjų“ kreditų išdavimo sąlygas, 
aiškiau reglamentuojama paskolų teikėjų 
pareiga įvertinti kredito gavėjo kreditingu-
mą, įvedamas „nusiraminimo laikotarpis“, 
numatomi atvejai, kada sudarytos kreditų 
sutartys bus laikomos negaliojančiomis. 

Atsispindi rūmų siūlymai
Įstatymų pataisose iš esmės atsispindi 

tie principai, kuriuos savo pasiūlymuose 
suformulavo Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų taryba. Lietuvos prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų asociacija šių metų 
balandžio 13 d. šiuos pasiūlymus pateikė 
Seimo Biudžeto ir finansų, Ekonomikos, 
Socialinių reikalų ir darbo komitetams.

Įstatymo projekte numatoma, kad var-
tojimo kredito davėjas, vadovaudamasis 
atsakingojo skolinimo principu, privalo 
įvertinti kredito gavėjo kreditingumą, rem-
damasis „pakankama informacija“, gauta iš 
asmens, ir atlikęs patikrinimą atitinkamuo-
se registruose ir informacinėse sistemose. 

Įvedamas „nusiraminimo laikotarpis“ 
(dviejų kalendorinių dienų laikotarpis), 
per kurį vartojimo kredito gavėjas, ne-
nurodydamas priežasties, gali atsisaky-
ti vartojimo kredito sutarties ir grąžinti 
gautą sumą nemokėdamas jokių palūkanų 
ir mokesčių. T.y. žmogui suteikiama ga-
limybė persigalvoti, jei sprendimas buvo 
priimtas skubotai.

Palūkanų norma apribojama iki 75 
proc. (iki šiol ji siekė 200 proc.).

Nebus teikiama nakties metu ir ne-
pilnamečiams

Nors ir anksčiau jau buvo galimybė 
asmeniui pateikti prašymą priežiūros insti-

Vartojimo kreditų teikimo 
sąlygos bus sugriežtintos

tucijai neleisti jam sudaryti vartojimo kre-
ditų sutarčių, pasitaikė nemažai atvejų, kai 
„greitieji“ kreditai vis tiek buvo suteikia-
mi. Projekte numatoma, kad kreditų davė-
jams draudžiama sudaryti sutartį su asme-
niu, įrašytu į sąrašą, o jei sutartis vis dėlto 
bus sudaryta, ji bus laikoma negaliojančia.

Be to, į „greitukus“  įpuolusio asmens 
sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai ga-
lės kreiptis į teismą dėl draudimo jam su-
daryti vartojimo kredito sutartis.

Numatoma, kad lėšos pagal kredito su-
tartį negalės būti išmokamos nuo 22 val. iki 
7 val. ryto. „Greitukų“ sutarčių nebus galima 
sudaryti su jaunesniu kaip 18 metų asmeniu.

Kodėl rūpi darbdaviams
Kauno prekybos, pramonės ir amatų 

rūmų taryba pavasarį ir siūlė užtikrinti 
atsakingo skolinimo principo įgyvendini-
mą, labiau apsaugoti vartotojų interesus, 
griežtinti vartojimo kreditų išdavimą ir 
mažinti jų prieinamumą, ypač telefonu ir 
internetu, nakties metu ir nepilnamečiams, 
nustatyti teisinį reguliavimą, kuris skatin-
tų vartojimo kreditus išduodančias įstaigas 
kruopščiau, atidžiau ir išsamiau vertinti 
kreditų gavėjų mokumą bei neišduoti kre-
ditų asmenims, kurie nėra pajėgūs įvyk-
dyti prisiimamų finansinių įsipareigojimų.

Rūmų nariai atkreipė dėmesį, kad 
greitųjų kreditų problema darosi svarbi 
darbdaviams dėl kelių priežasčių. Pir-
ma, teismo anstoliai per darbdavius ieško 
prasiskolinusių asmenų ir siunčia  jiems 
įteikimo dokumentus; antra, prasiskolinę 
žmonės prašo dirbti nelegaliai, nes dirbant 
legaliai iš jų išieškomos didžiulės sumos, 
t.y. jie nori trauktis į darbo rinkos šešėlį; 
trečia, socialiai atsakingi darbdaviai (UAB 
„SDG“, UAB „Liuks“ ir kt.) prisiima naš-
tą, gelbėdami savo darbuotojus iš sunkios 
situacijos, perfinansuodami jų paskolas. Be 
to, prasiskolinę žmonės emigruoja, tikėda-
miesi pasislėpti nuo finansinių problemų. 

Darbdaviai įsitikinę, kad menkai re-
guliuojami greitieji kreditai gresia socia-
line katastrofa.

Vyriausybė teikia svarstyti naują SVV 
plėtros įstatymo redakciją.

Įstatyme įteisinamas Nacionalinis 
verslo konsultantų tinklas. Numatoma, 
kad jį administruos ir konsultantų veiklą 
prižiūrės Vyriausybės įgaliotos institucijos.

Pagal įstatymo projektą, bus naikina-
mi Verslo informacijos centrai ir verslo 
inkubatoriai. Viešos paslaugos verslui 
bus teikiamos per Nacionalinį verslo kon-
sultantų tinklą ir kitus asmenis, turinčius 
teisę teikti nurodytas paslaugas. Jos bus 
teikiamos Vyriausybės įgaliotos instituci-
jos nustatyta tvarka.  

Iš viešų paslaugų verslui braukiama 
patalpų ir biuro įrangos nuoma lengvatinė-
mis sąlygomis ir praktinė pagalba nuomo-
jantiems šias patalpas SVV subjektams.

Apibrėžiama, kas yra Smulkiojo ir vi-
dutinio verslo asociacija – tai asociacija, 
kurios ne mažiau kaip 2/3 trečdaliais narių 
yra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai. 

Numatoma, kad SVV politiką padės 
įgyvendinti Ūkio ministerijos įgaliota 
viešoji įstaiga, kurios savininko teises ir 
pareigas įgyvendina Ūkio ministerija. Ji 
teiks specializuotą informaciją užsienio 
subjektams, organizuos nacionalinius ir 
tarptautinius SVV renginius, kurs elek-
troninius įrankius SVV pradžiai ir plėtrai.

SVV tarybos statusas ir funkcijos iš 
dalies keičiamos: SVV taryba ir toliau da-
lyvaus formuojant SVV politiką; papildo-
ma, nauja nuostata – vertins SVV veiklą 
reglamentuojančių teisės aktų projektus ir 
teiks jų išvadas.

Svarstoma Smulkiojo ir 
vidutinio verslo plėtros 
įstatymo nauja redakcija

Įgyvendindama Lietuvos Respubli-
kos investicijų įstatymą, Lietuvos Res-
publikos Vyriausybė liepos 29 d. pritarė 
Viešojo ir privataus sektorių partnerystės 
projektų rengimo ir įgyvendinimo tai-
syklių (toliau – Taisyklių) pakeitimams, 
pagal kuriuos privatūs subjektai turės tei-
sę inicijuoti viešojo ir privataus sektorių 
partnerystės projektus.

Taisyklėse nustatyta, kad privatūs 
subjektai turi teisę inicijuoti (pasiūlyti 
įgyvendinti) naujus arba galiojančiuose 
strateginiuose, tarpinstituciniuose veiklos 
planuose, savivaldybių vidutinės arba 
trumpos trukmės strateginio planavimo 
dokumentuose numatomus įgyvendinti 
viešojo ir privataus sektorių partnerystės 
projektus, kuriems nėra paruoštas inves-
ticijų projektas, pateikdami viešojo ir 
privataus sektorių partnerystės projekto 

Audronė Jankuvienė

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų tarybos nariai liepos mėnesį susitiko 
su vienu iš aukščiausių valstybės pareigū-
nų, Seimo pirmuoju vicepirmininku Vydu 
Gedvilu. Susitikime aptartos šalies politi-
kos ir ekonomikos aktualijos.

Pabrėžęs gilias rūmų istorines ištakas 
ir vaidmenį šalies gyvenime, V. Gedvilas 
akcentavo politikų ir visuomenės atstovų 
konstruktyvaus dialogo reikšmę siekiant 
valstybės pažangos, verslo ekspertinius pa-
tarimus valdžiai priimant sprendimus ir nu-

Tarybos nariai susitiko 
su Seimo pirmuoju 
vicepirmininku Vydu Gedvilu

kreipiant jos pastangas naudinga kryptimi. 
V. Gedvilas paragino verslo bendruomenę 
aktyviai dalyvauti teisėkūros procesuose, 
reikšti savo pastabas rengiant įstatymų 
projektus, informuojant apie vykdomosios 
valdžios nesprendžiamas problemas. 

Diskusijoje buvo aptarti regioninės 
politikos, energetikos, krašto apsaugos, 
ES naujo finansavimo laikotarpio 2014-
2020 m. ir kiti klausimai.

Susitikime taip pat dalyvavo Lietuvos 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų asoci-
acijos prezidentas Šarūnas Kliokys ir ge-
neralinis direktorius Rimantas Šidlauskas.

Išplečiamas SVV subjektų ratas: kei-
čiami vidutinės, mažos ir labai mažos 
įmonės kriterijai: vidutinės įmonės meti-
nės pajamos galės būti iki 50 mln. (buvo 
40 mln.), turto – 43 mln. (buvo 27 mln.); 
mažos įmonės – metinės pajamos nevirši-
ja 10 mln. (buvo 7), turto vertė  neviršija 
10 mln. (buvo 5 mln.); labai maža įmo-
nė – pajamos neviršija 2 mln. eurų (kaip 
ir buvo), turto vertė neviršija 2 mln. (buvo 
1,5 mln.).  

Darbuotojų skaičiaus kriterijus (250, 
50 ir 10) nesikeičia.

Daugiau individualių verslininkų ga-
lės tapti SVV subjektais – jei jų metinės 
pajamos neviršija 50 mln. eurų (buvo 
40 mln.), turto vertė – neviršija 43 mln. 
(buvo 27 mln.).

Apibrėžiama, kokios yra valstybės 
paramos formos. Išlieka mokesčių ir rin-
kliavų lengvatos ir verslo steigimo, tyri-
mų, paskolų įmokų kompensavimas, sub-
sidijos. Naikinamos lengvatinės paskolos, 
mikrokreditai, garantijų teikimas, kreditų 
draudimas. 

Tikslinama susijusių įmonių apibrė-
žimas (partnerinės įmonės sąvoka; nusta-
toma, kad įmonės laikomos susijusios, jei 
ryšiai atsiranda per valdymą ar bendrus 
investuotojus).

Viso projekto nuoroda:
Nr. 15-9100 „Lietuvos Respublikos 

smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įsta-
tymo Nr. VIII-935 įstatymo projektas“ 

Parengė Audronė Jankuvienė

inicijavimo pasiūlymą kompetentingai 
valstybės ar savivaldybės institucijai.

Privatus subjektas, teikdamas valstybės 
ar savivaldybės institucijai viešojo ir priva-
taus sektorių partnerystės projekto inicijavi-
mo pasiūlymą, turės užpildyti viešosios įs-
taigos Centrinės projektų valdymo agentū-
ros patvirtintos formos dokumentą, kuriame 
bus pateikta informacija apie inicijuojamą 
viešojo ir privataus sektorių partnerystės 
projektą. Viešosios įstaigos Centrinės pro-
jektų valdymo agentūros parengtas ir pa-
tvirtintas dokumentas bus skelbiamas inter-
neto tinklapyje www.ppplietuva.lt.

Nustatytu reguliavimu siekiama dar 
labiau paskatinti valstybės ar savivaldybės 
institucijų ir privačių subjektų ilgalaikį 
bendradarbiavimą, įgyvendinant viešojo ir 
privataus sektorių partnerystės projektus.

RŽ inf. Pagal įstatymo projektą daugiau įmonių galės pretenduoti į SVV subjekto statusą
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Vera Mileikienė,
Kauno PPA rūmų Verslo plėtros
skyriaus vadovė 

Verslo istorijos įamžinimo erdvės 
Parodų kalne sukūrimo darbai įgauna 
konkrečius kontūrus.

Liepos 28 d. teritorijoje, kurioje numa-
tytas „Verslo skveras“ ir „Lietuvos verslo 
alėja“, vyko skulptūrų „Pinigų kalnas“ 
ir „Plaktukas“ natūralaus dydžio maketų 

Kauno miesto taryba birželio mėnesio posėdyje nusprendė pratęsti Verslo tarybos 
veiklą naujos kadencijos laikotarpiui. Politikai pratęsė sutartį su Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmais bei Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija.

Į Verslo tarybą deleguojamas miesto meras Visvaldas Matijošaitis. Meras savo po-
tvarkiu deleguos dar keturis atstovus nuo politikų į naujos sudėties Verslo tarybą.

Verslo taryba Kaune veikia nuo 2012 m. Joje svarstomi su miesto verslo aplinka, 
investiciniu patrauklumu, strateginiais projektais susiję klausimai. Tai yra patariamoji 
institucija prie Savivaldybės, į kurią po 5 atstovus deleguoja politikai ir minėtos verslo 
organizacijos.

Rūmų atstovai Verslo taryboje nesikeičia: Benjaminas Žemaitis, Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų prezidentas, UAB „Novameta“ valdybos pirmininkas; Mečis-
lovas Rondomanskas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentas, UAB 
„Verslo draugai“ vadovas; Algimantas Stasys Anužis, Zigmantas Dargevičius, UAB 
„Liuks“ generalinis direktorius; Vytautas Šileikis, Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų generalinis direktorius.

RŽ inf.

Rita Baidokaitė,
Kauno PPA rūmų Tarptautinių 
ryšių skyriaus vadovė

Liepos 22 d. Kauno PPA rūmuose 
lankėsi Japonijos miesto Izumiotsu meras 
Haruhiko Ito ir  vadovaujama delegacija 
bei Izumiotsu prekybos ir pramonės rūmų 
pirmininkas Takao Sawada. 

Svečius priėmė Kauno PPA rūmų 
generalinis direktorius Vytautas Šileikis, 
rūmų  viceprezidentas Evaldas Rapolas, 
rūmų Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė 
Rita Baidokaitė bei skyriaus specialistė 
Ingrida Braziūnienė. 

Tai jau trečiasis Izumiotsu prekybos ir 
pramonės rūmų pirmininko Takao Sawa-
da vizitas tiek Kauno mieste, tiek Kauno 
PPA rūmuose. Vizito tikslas – aptarti to-
lesnes bendradarbiavimo galimybes vyk-
dant bendradarbiavimo sutartį, pasirašytą 
tarp Kauno PPA rūmų ir Izumiotsu preky-
bos ir pramonės rūmų 2014 m. lapkričio 4 
d. Jos agrindinis jos tikslas – stiprinti ben-
dradarbiavimo galimybes tarp Lietuvos ir 
Japonijos įmonių.

„Noriu padėkoti ir pasidžiaugti pasira-

Verslo istorijos erdvėje – 
skulptūrų maketų peržiūra

peržiūra. Joje dalyvavo skulptorius prof. 
Stasys Žirgulis, architektas Gintautas Nat-
kevičius, projekto autoriai skulptorius Al-
gimantas Šlapikas ir architektas Dalius Pa-
liukaitis, jiems talkino skulptorius Marijus 
Petrauskas, rūmų klubo „Verslas Kaunui“ 
nariai Zigmantas Dargevičius, Genadijus 
Laškovas, Vigantas Vėbra, Saulius Valunta.

Būsimų skulptūrų maketai pastatyti 
K. Petrausko g./ Vydūno al. sankryžoje ir 
kitoje K. Petrausko gatvės pusėje, teritori-

Verslo taryba Kaune tęs darbą

Trečiasis garbingų svečių iš 
Japonijos vizitas

šyta bendradarbiavimo sutartimi. Šis mūsų 
vizitas išties sėkmingas. Gerai jaučiuosi 
čia būdamas, nes tai jau trečiasis mano 
vizitas. Mus sužavėjo pristatytos rūmų 
veiklos ir idėjos, kaip padėti jauniesiems 
verslininkams ir moterims verslininkėms. 
Turime to pasimokyti ir tapti tokia pat 
atvira ir dinamiška organizacija kaip ir 
Kauno PPA rūmai“, – sakė T. Sawada.

Japonijos miesto Izumiotsu meras 
Haruhiko Ito pabrėžė, jog siekia bendra-
darbiavimo su Kauno miestu savival-
dybės lygiu, todėl delegacija apsilankė 
Kauno miesto savivaldybėje ir susitiko 
su Kauno meru Visvaldu Matijošaičiu. 
„Visi susitikimai Kauno mieste įvyko  
Kauno PPA rūmų didelių pastangų dėka. 
Girdėjome, kokioje tarptautinėje plotmėje 
veikiate ir mums taip pat reikia globali-
zuotis“, – tvirtino Izumiotsu miesto meras 
Haruhiko Ito. 

Japonų delegacija taip pat lankėsi 
UAB „Garlita“, kurios pagrindinė vei-
kla – viršutinio ir apatinio trikotažo ga-
myba. Svečiams buvo pristatyta įmonės 
veikla, jie supažindinti su inovatyvių ga-
minių eksplozija bei gamybos procesu.  

joje tarp Radastų g. ir K. Petrausko g.  
Skulptūrų maketų peržiūroje įvertinta, 

kaip skulptūros dera natūralioje aplinkoje, 
kokie tinkamiausi galutiniai skulptūrų dy-
džiai. Buvo apibrėžta, kokioje tikslioje vie-
toje jos turėtų stovėti, kokiu kampu ir kt. 

Skulptorius prof. Stasys Žirgulis ir 
architektas Gintautas Natkevičius pateikė 
vertingų ekspertinių pastabų ir patarimų, 
buvo aptartos kai kurios detalės, kurios 
svarbios tęsiant darbus. 

Būsimų skulptūrų maketai buvo pastatyti K. Petrausko g./Vydūno g. sankryžoje ir prie Radastų g.

Japonijos svečiai rūmuose ir AB „Garlita“
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Domas Jakutis, UAB „Lonas“ di-
rektorius:

Džiaugiuosi, kad Jonavoje pradėjo 
veikti rūmų filialas. Ir anksčiau aktyviai 
dalyvavome rūmų veikloje Kaune, o da-
bar atsirado galimybė susipažinti ir ben-
drauti su savo miesto verslininkais.

Rūmai yra tarpininkas verslui ben-
draujant su savivalda. Kartu rūmai kuria 
draugišką, solidarią bendruomenę, net jei 
verslai nėra tarpusavyje susiję.

Atstovavimas verslo interesams, mo-
kymai ir konsultacijos, bendruomenės 
renginiai, tarptautiniai ryšiai – visos šios 
paslaugos mums yra reikalingos. O tam 
reikalinga tokia organizacija.

Kęstutis Macionis, UAB „Jonme-
dija“ direktorius, Jonavos rajono sa-
vivaldybės tarybos narys:

Be jokios abejonės, rūmų filialo atsiradi-
mą vertinu teigiamai ir esu tikras, kad vers-
las turi burtis į asocijuotas struktūras, siek-
damas kryptingo, koordinuoto bei į svarbias 
problemas orientuoto atstovavimo įvairiose 
institucijose bei norėdamas gauti tiesioginę 
pagalbą kuriant  ar plėtojant verslą.

Pokyčiai ir geros tradicijos greitai ne-
susiformuoja, tačiau regiu visus požymius, 
kurie žada naujus bei šiuolaikiškus bendra-
vimo tarp savivaldos bei verslo kultūros 
pagrindus. Stiprėjant pačiai verslo savival-
dai, veikiant organizuotai ir racionaliai, ži-
noma, niekad nepamirštant ir savo sociali-
nės atsakomybės, santykiai bus šiltesni ne 
tik su savivalda, bet ir su pačia visuomene.

Svarbūs yra visi veiklos aspektai. 
Galbūt ne kiekvieną kartą svarbiausia ir 
būtiniausia yra konkreti ar siaura veikla, 
įvairiose situacijose reikia bandyti pasi-
semti patirties, plėsti akiratį ir galbūt pa-
čiam patarti kitiem.

Edmundas Gedvila, UAB „Jone-

bendruomenės renginiai, skirti verslinin-
kams, tarptautinių ryšių plėtra – būtent 
šios veiklos sritys ir turėtų būti priorite-
tinės Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų Jonavos filialui.

Lolita Keraitienė, UAB „Valditas“ 
vyr. finansininkė (akcininkė):

Faktą, kad Jonavoje pradėjo veik-
ti Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų filialas, vertinu teigiamai, kaip 
naudingą verslui.

Sustiprėjo ryšiai su savivaldybe, gau-
nam daugiau informacijos, sužinom, kas 
vyksta Jonavoje, turim galimybę išsakyti 
savo poziciją diskusijose, netgi įtakoti pri-
imamus sprendimus. Pavyzdžiui, bendro-
je su savivaldybe diskusijoje verslininkai 
pateikė siūlymą kartą per mėnesį Jonavos 
rajono savivaldybėje susirinkti atsakingų 
institucijų specialistams ir suinteresuo-
tiems verslininkams spręsti su žemės nuo-
ma/valdymu susijusius klausimus. Jonavos 
rajono savivaldybės administracija šiam 
tikslui deleguos atsakingus specialistus ir 
pagal galimybes kvies dalyvauti jai nepa-
valdžių institucijų specialistus. Darbo gru-
pė rinksis kiekvieno mėnesio paskutinį tre-
čiadienį. Tai rimtas žingsnis, sprendžiant 
verslininkams įsisenėjusias  problemas. 

Rūmų veikloje viskas svarbu – ir ats-
tovavimas, ir mokymai. Puiku, kad semi-
narai, mokymai vyksta vietoje, nereikia 
niekur važiuoti, sutaupom lėšų ir laiko.

Jolita Peleckienė, UAB „Binčis“  
vyr. finansininkė (akcininkė), Kauno 
PPA rūmų Jonavos filialo tarybos narė:

Filialo įsikūrimas yra labai sveikintinas 
faktas, ypač nedideliame mieste. Visada ir 
visur yra lengviau siekti tikslų, kai yra gru-
pelė bendraminčių, negu veikiant atskirai.

Pokyčių verslo aplinkoje kol kas 
nejaučiame, o siūlomų paslaugų verslui 
įsisteigus filialui tikrai padaugėjo. Orga-
nizuojami seminarai, mokymai verslui 
aktualiomis temomis. Į Jonavą atkelia-
vo ir konsultacijos vykdant europinius 
projektus, tai verslui nieko nekainuoja, o 
konsultuoti atvyksta tikrai kompetetingi 
specialistai iš Vilniaus.

Ypatingai didelis pokytis atsirado san-

da“ akcininkas, Jonavos rajono savi-
valdybės tarybos narys: 

Tik susivienijus į asocijuotas verslo 
struktūras lengviau arba išvis įmanoma da-
ryti įtaką įstatymų leidėjams, savivaldybės 
administracijai, spręsti verslui iškilusias 
problemas. Verslo aplinkoje ir santykiuose 
nematau kol kas ryškių pokyčių. Iš veiklų 
svarbiausia atstovavimas verslo interesams, 
konsultacijos, bendruomenės renginiai.

Mantas Butas, AB „Jonavos grū-
dai“ komercijos ir inovacijų skyriaus 
vadovas: 

Faktą, kad Jonavoje pradėjo veikti 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
filialas, vertiname palankiai, kadangi ben-
dravimas per asociaciją ar asociacijos 
vardu su kitomis verslo struktūromis ar 
valdžios institucijomis yra efektyvesnis.

Kadangi, ko gero, esame vieni jau-
niausių narių asociacijoje, įvardinti kon-
krečius pokyčius sunku. Faktas, jog siste-
mingiau vyksta susitikimai su savivaldy-
bės administracija, verslo bendruomene.

Atstovavimas verslo interesams, mo-
kymai, aptarimai (pavyzdžiui, pristatytas 
ir aptartas naujas socialinis modelis) vi-
suomet aktualūs.

Alfonsas Meškauskas, Kauno PPA 
rūmų Jonavos filialo tarybos pirminin-
kas, įmonės „UAB Baldai jums“ genera-
linis direktorius: 

Puiku, kad verslininkai suprato, jog  
tik apsijungę, veikdami išvien, bendromis 
pastangomis gali pagerinti verslo sąlygas 
ir tapti konkurencingesni. Tik asocijuota 
struktūra pajėgi išspręsti opius klausimus 
ir ginti bendruosius verslo interesus. Toliau 
viskas priklausys nuo pačių rūmų narių ak-
tyvumo, pažangių idėjų įgyvendinimo ir 
aiškaus ateities prognozavimo.

Daugelis problemų sprendžiama su 
rajono savivaldybe. Vyksta atviras, kons-
truktyvus dialogas, vyrauja abipusis su-
pratimas. Tačiau tebelieka aktualūs verslui 
reikalingų darbuotojų parengimo, bedar-
bių perkvalifikavimo klausimai.

Pagrindinė filialo funkcija yra verslo 
aplinkos gerinimas, o tai apima daugelį sri-
čių. Tačiau atskiriems ūkio subjektams yra 
svarbūs specifiniai klausimai. Tad išskirti 
vieną veiklos kryptį būtų neteisinga. Dar 
vis pasigendame glaudaus verslininkų ben-
dradarbiavimo tarpusavyje, nes epizodiniai 
trumpi susitikimai ar pasitarimai neišspren-
džia opiausių problemų. Manau, kad kitais 
metais būtų tikslinga įkurti vadovų klubą, 
kurio veikla užpildytų minėtą spragą. 

tykiuose su savivalda. Valdžios atstovai 
nevengia atvykti į susitikimus su verslu, 
išklausyti pastabų, nusiskundimų, su ku-
riais verslas susiduria tvarkydamas tam 
tikrus verslo reikalus savivaldoje. Smagu, 
kad atsižvelgta ir į pasiūlymus sprendžiant 
vieną ar kitą aktualiją. Pavyzdžiui, suda-
ryta komisija, kuri svarstys žemės tvarky-
mo, registravimo klausimus, kad nereikėtų 
vaikščioti iš vieno kabineto į kitą.

Tai jau tikrai didelis žingsnis į prie-
kį. Šiek tiek nustebino kai kurių valdžios 
atstovų požiūris į verslą. Gaila, kad ma-
toma versle daugiau negatyvo negu po-
zityvo. Bet žingsnelis po žingsnelio ir, 
manau, šį požiūrį pakeisime.

Negalėčiau išskirti rūmų veiklų pagal 
svarbą. Visos yra reikalingos ir įdomios, 
tik visur sudalyvauti – diena per trumpa, 
todėl renkamės pagal situaciją. O rūmams 
norėčiau palinkėti aktyvių narių, kurie 
savo veikla ir idėjomis prisidėtų prie vers-
lo plėtros ir palankesnių sąlygų verslui.

Gintautas Brukas, UAB „Gudžio-
nys“ direktoriaus pavaduotojas, Kauno 
PPA rūmų Jonavos filialo tarybos narys:

Filialo įsikūrimą vertinu teigiamai. 
Pokyčiai matomi, svaresnis bendradar-
biavimas su savivaldos atstovais. Verslo 
atstovai, Jonavos filialo nariai, gali iš-
sakyti savo nuomonę, teikti pasiūlymus 
savivaldybės merui, administracijai. Vei-
kloje svarbu ir intresų atstovavimas, ir 
kvalifikacijos kėlimas, mokymai, kurie 
vyksta Jonavoje. Negaištame laiko kelio-
nei ir taip pigiau.

Elmantas Mickevičius, IĮ „Tech-
noera“ savininkas, Kauno PPA rūmų 
Jonavos filialo tarybos narys:

Bet kokios veiklos junginiai ar aso-
ciacijos yra tvirtesnės, galinčios daugiau 
nuveikti, nei pavienėmis pastangomis. 

Filialo dėka formuojasi kito pobū-
džio verslo ir valdžios santykiai – dialo-
gas , o to iki šiol praktiškai nebuvo. Vers-
lo aplinkoje atsirado diskusijos.

Veikloje viskas svarbu, bet man svar-
biausia – atstovavimas bendriesiems in-
teresams. Esame ir Jonavos gyventojai, 
tad mums rūpi ne tik verslo lūkesčiai, bet 
ir socialiniai, kultūriniai miesto reikalai.

Treji rūmų metai Jonavoje:  pasikeitė 
santykiai su valdžia, gausėja paslaugų verslui
Atkelta iš 1 psl.



KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ žINIOS   |   Nr. 597

5

pasaulio kampelio. Čia atrandu sunkiai 
paaiškinamą sielos ramybę“, – taip jis 
apibūdina sugrįžimus į savo tėviškę.

Tarp daugelio visuomeninių pareigų 
M. Rondomanskas buvo ir Lietuvos banko 
valdybos narys, VDU tarybos narys, turėjo 
dar daugybę kitų įsipareigojimų. Tačiau di-
džiausią indėlį skiria rūmams jau 22 metus.

Prasminga gyvenimo dovana
„Laikas rūmuose man yra prasminga 

gyvenimo dovana. Man pasisekė, nes ta-
ryboje visuomet buvo savo sričių lyderiai 
su visuomeniškumo samprata kurti ne tik 
verslą, bet ir aplinką, kurioje gyveni, o su 
rūmų direktoriumi Vytautu Šileikiu ir ad-
ministracija darniai ir energingai mynėme 
dviračio pedalus. Kauno rūmai – daugelio 
iniciatyvų kūrėjai ir pavyzdys kitiems, 
galintis patarti verslui ir padėti politikams 
priimti protingus sprendimus“, – kalbėjo 
garbingą 70-ties metų jubiliejų minintis 
M. Rondomanskas. 

„Tai žmogus – rūmų legenda“, – taip 
jubiliatą apibūdino Lietuvos prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų asociacijos pre-
zidentas Šarūnas Kliokys.

Ištikimas rūmų bičiulis
Pasak V. Šileikio, Zigmantas Darge-

vičius – aktyvus verslo savivaldos pro-
paguotojas, konstruktyvaus dialogo tarp 
verslo ir valdymo institucijų kultūros kū-
rėjas. Jis jau 15 metų (ketvirtą kadenciją) 
renkamas rūmų tarybos nariu. Tai rodo 
rūmų bendruomenės pasitikėjimą  ir  įver-
tinimą. Per 15 metų rūmų taryboje, kaip 
ir Kauno miesto Verslo taryboje, visuomet 
svarbus jo atviras, svariai argumentuotas 
ir konstruktyvus bendravimas, dalykiškos 
pastabos ir įžvalgumas stiprinant verslo 
savivaldą ir rūmų autoritetą.

Z. Dargevičius – nuoširdus „tylus“, 
gerais darbais nemėgstantis didžiuotis 
ir garsintis mecenatas, rūmų labdaros ir 

Įteikti Seimo apdovanojimai už nuopelnus valstybei

Liepos 7 d. Kauno prekybos, pramo-
nės ir amatų rūmų tarybos sprendimais 
Šakiuose ir Kėdainiuose steigiamos rūmų 
atstovybės. Kauno PPA rūmai nuo šiol 
turės penkis regioninius padalinius. Ma-
rijampolėje ir Jonavoje veikia filialai, o 
Prienuose – atstovybė.

Pasak Šakių bendrovės „Gulbelė“ 
direktoriaus Arūno Tarnausko, šiame 
žemdirbių krašte nėra didelių pramonės 
įmonių, vyrauja su žemės ūkiu susijęs ir 
paslaugų verslas. Atstovybė startuoja turė-
dama šešis rūmų narius ir turėdama aiškią 
kryptį veikdama stiprioje organizacijoje.

Kėdainių atstovybė šiandien vienija 
penkis rūmų narius. „Jungtis bendrai vei-
klai ir konstruktyviai spręsti problemas 
pasirinkome rūmus. Esame pasiryžę dirbti 
ir užsidirbti solidų įvaizdį, o rūmai šiame 
kelyje – patikimas įrankis“, – kalbėjo Kė-
dainių UAB „Biotransa“ direktorius Da-
rius Petrauskas.

RŽ inf.

Įsteigtos rūmų 
Šakių ir Kėdainių 
atstovybės

Atkelta iš 1 psl.

Gėles M. Rondomanskui teikia rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis

Zigmantas Dargevičius dėkojo visiems jį pasveikinusiems kolegoms

Audronė Jankuvienė

„SDG“ įmonių grupė, vienijanti ke-
lias darbų saugos ir mokymų bendroves, 
ėmėsi naujos verslo krypties. Rugsėjo 10 
d. įmonių grupei priklausanti UAB „SDG 
motors“ atidarė prekybos naujais automo-
biliais saloną ir tapo įgaliotąja „Hyundai“ 
ir „Suzuki“ ženklų atstove Lietuvoje. UAB 
„SDG motors“ yra devintoji grupės įmonė.

Salono atidarymo renginyje „SDG“ 
įmonių grupės prezidentas Eduardas Ja-
sas pasakojo, kad sprendimą imtis naujos 
verslo krypties priėmė gana spontaniš-
kai. Vieną dieną atvažiavęs į bendrovės 
„Autoaljansas“, kuri tuomet pardavinėjo 
ir teikė priežiūrą „SDG“ įmonių grupės 
automobiliams, remonto dirbtuves, jis 
sužinojo, kad bendrovė bankrutuoja. „Au-
toaljansas“ buvo ir įgaliotasis „Hyundai“ 
bei „Suzuki“ ženklų atstovas Lietuvoje. 

„Vien tik mes nupirkdavome gal 20 
proc. jų parduodamų automobilių per me-
tus ir vien mūsų automobiliais maždaug 
25 proc. apkraunamas jų servisas. Buvome 
pagrindinis jų klientas,– sakė E. Jasas. – 
Kilo pragmatiškas klausimas, kam mokėti 

Nauja „SDG“ grupės veikla: 
prekiaus automobiliais

„SDG motors“ salono atidarymo akimirkos

pinigus kažkam kitam, jei galime saviems. 
Taip pat suveikė ir socialinės atsakomybės 
jausmas – žinojome, kad darbuotojai dirbo 
nuoširdžiai ir profesionaliai, tad norėjome 
išsaugoti darbo vietas.“

Bendrovė ėmė veikti tose pačiose pa-
talpose Kaune, Uosio gatvėje, kur veikė ir 
„Autoaljansas“. Į „SDG motors“, kurioje 
dabar yra apie 20 specialistų, dirbti atėjo 
ir dalis „Autoaljanso“ darbuotojų. 

Derybos su oficialiu „Hyundai“ ir 
„Suzuki“ importuotoju į Baltijos šalis tru-
ko apie porą mėnesių. Užsitikrinus, kad 
bus suteikta oficiali teisė atstovauti au-
tomobilių gamintojams Lietuvoje, buvo 
įkurta automobilių prekyba užsiimsianti 
grupės įmonė „SDG motors“.

Naujas „Hyundai“ ir „Suzuki“ atsto-
vas perims ir buvusius „Autoaljanso“ kli-
entus, taip pat imsis jų įsigytų automobilių 
priežiūros.

„Perkame „Hyundai“ automobilius 
nuo 2004 m. ir per tą laiką nesusidūrė-
me su rimtesniu jų gedimu. Be to, realiai 
įsitikinome jų saugumu: įvykus kelioms 
avarijoms, žmonės smarkiau nenukentė-
jo“, – pabrėžė E. Jasas. 

paramos klubo „Verslas Kaunui“ narys. 
Jo iniciatyva, nenuilstančio entuziazmo, 
kuriuo užkrėtė ir bendraminčius, dėka 
Parodos kalne rūmų 90-mečiui pažymėti 
kuriama verslo istorijos įamžinimo erdvė. 

Bendrovė „Liuks“ – tai ir viešbučių 
bei maitinimo paslaugų, ir farmacijos 
verslas. Apyvarta siekia 7 milijonus eurų, 
eksportas išaugo daugiau kaip 90 proc., 
o kasmet į valstybės biudžetą sumokama 
apie 400 tūkstančių eurų mokesčių.

Z. Dargevičiaus įmonė valdo „Best 
Western“ tinklo viešbučius Kaune, Vil-
niuje ir Druskininkuose. Simboliška, kad 
apdovanojimas įteiktas naujausiame Z. 
Dargevičiaus atkurtame viešbutyje Pane-
munės pilyje. „Įrengti joje aukščiausios 
klasės viešbutį išsaugant architektūros pa-
minklo vertingąsias savybes, kruopščiai 
formuojant didikų dvasią išlaikiusių kam-
barių dvasią reikėjo ypatingo verslininko 
ir mecenato savybių derinio“, – kalbėjo V. 
Šileikis, beje, šių metų kovą taip pat apdo-
vanotas šiuo Seimo įsteigtu ženklu.

Zigmanto Dargevičiaus nuopelnai 
įvertinti sidabro „Darbo žvaigžde“, vers-
lo sėkmė – Lietuvos eksporto prizu. Už 
kuriamą vertę Kaunui apdovanotas mies-
to antrojo laipsnio „Santakos“ garbės 
ženklu“ ir „Verslo tauro“ apdovanojimu. 
Kolegos pramonininkai – suteikę „Garbės 
aukso“ ir „Profesijos riterio“ ženklus.

„Mums džiugu, kad nepaisant didžiu-
lės atsakomybės versle, greta daugelio 
kitų visuomeninių pareigų (yra Lietuvos 
pramonininkų konfederacijos  prezidiu-
mo narys, Lietuvos viešbučių ir restora-
nų asociacijos viceprezidentas, Lietuvos 
farmacijos pramonės įmonių asociacijos 
prezidentas, Lietuvos verslo darbdavių 
konfederacijos tarybos ir prezidiumo 
narys) Zigmantas Dargevičius yra ir bus 
nuoširdus ir ištikimas rūmų bendruome-
nės bičiulis“, – sveikinimo ceremonijoje 
pabrėžė rūmų vadovai.

„Kai versle pasieki sėkmės, prade-
di mąstyti plačiau: kuo galėčiau dar būti 
naudingas miestui ir valstybei. Norisi su-

kurti vertės ir visuomenei, neužsidaryti 
vien savo versle“, – dėkodamas už apdo-
vanojimą kalbėjo Z. Dargevičius.
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Rugsėjo mėnesį dvi žinomos regiono 
įmonės pažymi išskirtines sukaktis – tai 
UAB „Kauno staklės“ ir AB „Šatrija“, ku-
rių istorija skaičiuojama dešimtmečiais. 

UAB „Kauno staklės“ – įmonė, tu-
rinti daugiau nei 70 metų metalo apdir-
bimo technologijų bei staklių gamybos 
patirtį. Įmonė teikia paslaugas ne vienam 
žymiam užsienio gamintojui bei daugeliui 
Lietuvos įmonių. Bendrovė gali pasiūlyti 
ypač plačias metalo bei kitų medžiagų ap-
dirbimo galimybes: nuo stambiagabaričių 
gaminių apdirbimo ir gamybos iki smul-
kių detalių ir sudėtingų konstrukcijų.

Kauno staklių gamykla įkurta 1945 
m. Įmonė įsteigta remonto dirbtuvių pa-
grindu, tačiau jos veiklos profilis plėtėsi ir 
keitėsi. Jau 1979 m. gamyklos kolektyvui 
už 4D722AF1 modelio elektroerozines 
stakles su skaitmenine indikacija įteiktas 
Brno tarptautinės mugės aukso medalis.  

Įmonė teikia paslaugas ne vienam žy-
miam užsienio gamintojui bei daugeliui 
Lietuvos įmonių. Daugiau kaip 90 proc. 
produkcijos eksportuojama į Vokietiją. 
„Kauno staklės“ gali pasiūlyti plačias 
įvairiausių gabaritų metalo, plastiko, 
akmens ir net keramikos apdirbimo gali-
mybes. 

Kauniečiai gamina stakles mažųjų 
detalių gamybai. Nemažą dalį sudaro de-
talės automobilių pramonės įrenginiams. 
„Kauno staklių“ gaminiai naudojami 
„BMW“, „Mercedes“, „Audi“ bei „Volks-
wagen“ automobilių gamyboje. Pagal 
užsakovų brėžinius gaminamos įvairios 
konvejerinių linijų dalys (stendai). Atlie-
kamos visos gamybos operacijos: detalės 
išpjovimas, suvirinimas, paviršiaus apdir-
bimas, gruntavimas, dažymas, surinkimas 
ir techniniai matavimai. Įmonė turi išskir-
tines technologines galimybes stambia-
gabaričių detalių gamybai ir apdirbimui 
bei ypač tiksliam apdirbimui. Vienas iš 
daugiausia dėmesio sulaukiančių – speci-
aliosios paskirties produkcija. Pavyzdžiui, 
medžioklinių šautuvų spynų gamyba. 
Įmonė turi specialią licenciją ginklų ga-
mybai, ši licencija yra antroji Lietuvoje. 

Bendrovė specializuojasi mažaseriji-
nės ir smulkiaserijinės gamybos srityje. 
Lietuvos įmonėms gaminamos detalės 
medienos apdirbimui, teikiamos įrengi-
mų remonto paslaugos ir atstatomosios 
detalės. alaus gamintojams, laivų statybos 
įmonėms, žemės ūkio technikai, įrangą 
autoservisams ir netgi kepykloms. 

Teikiamos pjovimo paslaugos į Kau-
ną pritraukia klientus iš visos Lietuvos. 
UAB „Kauno staklės“ be metalo apdir-
bimo turi keletą pjovimo galimybių, tai 
pjovimas dujomis ir pjovimas vandeniu. 
Pjovimas dujomis leidžia puikiai apdoro-
ti nespalvotus metalus, tačiau tai karštas 
pjaustymo būdas ir dėl savo specifikos jis 
tinka ne visoms detalėms ir medžiagoms. 
Pjovimas vandeniu yra gerokai tikslesnis, 
taip galima pjaustyti spalvotus metalus, 

Sukaupta patirtis tiesia 
kelius į sėkmę

akmenis, gumą, plastmasę, keramiką. 
UAB „Kauno staklių“ vandens pjovykla – 
viena didžiausių Lietuvoje. 

AB „Šatrija“ pažymi ypatingą – 60 
metų jubiliejų. 1955 m.buvusių kareivinių 
patalpose Raseiniuose įsikūrė Kauno fa-
briko „Spalis“ filialas.

1962 m. buvo pastatytas naujas kor-
pusas su erdviais, gražiais cechais, su-
montuoti nauji įrenginiai. Cechas tapo 
savarankišku fabriku ir jau tuomet dirban-
čiųjų pasiūlymu buvo pavadintas „Šatri-
ja“.

Nuo 1999 m. įmonė prisijungė prie 
SBA koncerno grupės.

2014 m. „Šatrijos“ pardavimai siekė 
3,5 mln. eurų ir buvo 3 proc. didesni nei 
2013 metais. Nuo 2010 m., kai buvo re-
organizuoti gamybos procesas, o įmonė 
persiorientavo į techninės tekstilės gami-
nių siuvimą, „Šatrija“ dirba pelningai. 

Per metus įmonė vidutiniškai pasiuva 
100 000 vnt. įvairių gaminių. Iš jų apie 60 
000 vnt. klijuotomis siūlėmis. Produkci-
jos gamyba vykdoma Raseinių siuvimo 
cechuose, kur dirba 228 darbuotojai.

Įmonė eksportuoja gaminius į Didžią-
ją Britaniją, Švediją, Suomiją, Vokietiją, 
Austriją, Prancūziją, Norvegiją, Ispaniją. 
Per Europos prekybines kompanijas ga-
miniai patenka į Naująją Zelandiją, Ma-
laiziją, Saudo Arabiją ir kt. Rytų šalis.

Įmonėje modernizuoti paruošimo, su-
kirpimo, siuvimo ir pakavimo barai. Kas-
met įmonė investuoja į naujus įrenginius 
ir technologijas, atnaujina kompiuterių 
įrangą.

Daugiau kaip pusę šimtmečio drabu-
žius siuvanti įmonė šiandien savo klien-
tams pristato modernia įranga pagamintus 
stilingus ir kokybiškus gaminius. Turėda-
ma didelę patirtį išplėtė specializuotų dra-
bužių siuvimą įmonių darbuotojams, poli-
cijai, armijai, ugniagesiams, lakūnams ir 
kt. Tai standartinės ir specializuotos uni-
formos, ryškiai matomi darbo drabužiai, 
kurių audiniai gali būti impregnuoti ir 
padengti plėvele. Jie atsparūs cheminiams 
poveikiams, nepraleidžia vandens ir pur-
vo, atitinka tarptautinius standartus. 

Didelis dėmesys skiriamas ypač sudė-
tingų technologijų aktyvaus laisvalaikio ir 
ekstremalaus sporto drabužių gamybai: 
gaminami rūbai, skirti buriuotojams, me-
džiotojams, slidininkams, žvejams, moto-
ciklininkams, drabužiai, skirti ekspedici-
joms ypatingomis oro sąlygomis ir pan.

Pavasarį bendrovė pasirašė trejų metų 
preliminarią sutartį su Lietuvos kariuome-
ne dėl žieminių striukių gamybos. 

Koncernas SBA, kuriam priklauso 
AB „Šatrija“, yra strateginis investuoto-
jas, valdantis vieną didžiausių verslo gru-
pių Lietuvoje. Ją sudaro 26 įmonės, vei-
kiančios mūsų šalyje ir užsienyje, tarp ku-
rių „Klaipėdos baldai“, „Šilutės baldai“, 
„Germanika“, „Visagino linija“, „Utenos 
trikotažas“, „Mebelain“ ir kt.

Keturių žvaigždučių viešbutis „Kau-
nas“ įsikūręs 1870 m. statytame name. 
XIX amžiuje, maždaug dešimt metų, tai 
buvo aukščiausias Nikolajaus prospek-
to statinys. Namo istorijoje rašoma, kad 
tarpukaryje visas pirmasis aukštas buvo 
išnuomotas krautuvėms. 1932 m. buvę 
mediniai antro ir trečio aukšto balkonai 
pakeisti gelžbetoniniais. Senosios pastato 
durys išlikusios iki šių dienų.

Šiandien tai – modernus viešbutis 
„Kaunas“.  Tai ideali vieta atvykstantiems 
darbo reikalais ar praleisti laisvalaikį. 
Šimtai detalių, kurios nekrenta į akis, su-
kuria jaukaus ir ramaus komforto aplinką.

Viešbutyje veikia trys konferencijų 
salės, iš kurių dvi sujungus, galima sutal-
pinti iki 250 renginio dalyvių. Viešbučiui 
priklauso restoranas „55“.

UAB „Romasta group“ įkurta 1995 
m. Įmonė viena pirmųjų Lietuvoje pra-
dėjo plėtoti vakarietiškų sunkvežimių ir 
puspriekabių atsarginių dalių prekybą bei 
teikti serviso paslaugas. 

2013 m. įmonę įsigijo Suomijos 
kompanija „BPW Kraatz“ Oy. Dabar 
UAB „Romasta group“ priklauso vie-
nai didžiausių pasaulio įmonių grupių – 
„BPW“.

Įmonėje dirba apie 80 žmonių. „Ro-
masta group“ turi filialų visoje Lietuvoje. 
Bendrovė pabrėžia, kad jos misija – pa-
tikimai, greitai ir profesionaliai spręsti 
klientų problemas, susijusias su krovini-
nio transporto remontu bei atsarginėmis 
dalimis ir puspriekabių gamyba.

Jau dvidešimt metų sėkmingai rinko-
je veikia UAB stomatologijos kabinetas 
„4X8“. Tai rodo pacientų pasitikėjimą įs-
taigoje dirbančiais profesionalais, tvirtas 
konkurencines pozicijas. Kabinete teikia-
mos stomatologijos, odontologijos, terapi-
nio dantų gydymo, protezavimo paslaugos.

Kauno kolegija šį rudenį iškilmingai 
švenčia 15 metų jubiliejų.  Per tą laiką ko-
legija darbo rinkai parengė daugiau kaip 20 
tūkstančių specialistų. Tai aukštoji moky-
kla, aktyviai veikianti Lietuvos ir tarptau-
tinėje aukštojo mokslo ir tyrimų sferoje. 
Tarptautinių ekspertų įvertinta ir akredituo-
ta valstybinė aukštoji mokykla sėkmingai 
tęsia susibūrusių į Kauno kolegiją įvairių 
studijų institucijų ilgametę patirtį, plėtojan-
ti organizacijos kultūrą ir tradicijas.

Leidinių sudarytuose Lietuvos aukš-
tųjų mokyklų reitinguose 2011 ir 2013 m. 
ši mokymo įstaiga paskelbta lydere tarp 
Lietuvos valstybinių kolegijų, o 2014 m. 
užėmė trečią poziciją.

Kauno kolegijoje studijas galima pa-
sirinkti iš daugiau kaip 50 koleginių aukš-
tųjų studijų programų. Sėkmingai baigus, 
suteikiamas pirmosios studijų pakopos – 
profesinio bakalauro – laipsnis. 

Vykdomos studijų programos pri-
skirtos technologijos, socialinių, biome-
dicinos, menų ir humanitarinių mokslų 
studijų sritims. Studijų programos yra 
sudarytos taip, kad besimokantieji įgytų 
tvirtas teorines žinias ir maksimaliai iš-
lavintų praktinius įgūdžius. Praktikos ir 
kitas praktinis rengimas sudaro ne mažiau 
kaip trečdalį programos apimties.

Pokyčius per 15 metų iliustruoja skai-
čiai: 2000 m. buvo 8 studijų programos, 
šiemet – 50; pirmakursių skaičius išaugo 
nuo 900 iki 2000; studijų erdvės  nuo trijų 
akademinių pastatų išsiplėtė iki 11; tarp-
tautinių partnerių skaičius nuo 23 padidė-
jo iki 150. 

Per 2009–2013 m. laikotarpį Kauno 
kolegijos studijų aplinkai – akademiniams 
pastatams, bendrabučiams – renovuoti ar 
naujai statyti, studijų kokybei tobulinti in-
vestuota per 30 milijonų litų. 2014 m. ru-
denį atidarytas modernus studijų centras. 

Per 15 metų į globalaus pasaulio, Lietu-
vos, miesto ir mūsų viduje vykstančius po-
kyčius Kauno kolegija žvelgė kaip į galimy-
bes, kurias išnaudojus galima dirbti geriau ir 
kokybiškiau. Kolegijos bendruomenė šian-
dien džiaugiasi pozityviais studentų, absol-
ventų, partnerių ir visuomenės įvertinimais. 

Greta Kondratė – lektorė, konsultan-
tė. Turinti humanitarinių mokslų bakalauro 
ir socialinių mokslų magistro kvalifikaci-
nius laipsnius. Specializacija – strateginis 
organizacijų vystymas. 14 metų praktinės 
patirties techninių pardavimų, vėliau rin-
kodaros ir marketingo sferoje.  Penkerius 
metus aktyviai dalyvauja ir konsultuoja 
verslumo ugdymo bei įmonių darbuotojų 
kompetencijų ugdymo programose, veda 
seminarus įvairiuose socialiniuose projek-
tuose. Pagrindinės mokymų temos: „Įta-
kingų komercinių pasiūlymų rengimas“, 
„Konfliktų valdymas“, „Darbo mikrokli-
matas kolektyve“, „Projektų valdymas“, 
„Darbinių užduočių atlikimas atitinkamai 
laiko ištekliams“, „Šiuolaikinis marke-
tingas“ ir kt. Konsultuoja įmones veiklos 
optimizavimo, marketingo strategijų pa-
rengimo klausimais, rengia verslo planus 
komerciniams investuotojams bei ES para-
mai gauti, padeda verslo startuoliams vys-
tant veiklą nuo idėjos iki įgyvendinimo, 
ieškant finansavimo šaltinių, sprendimų. 

RŽ inf.

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
90-ies metų jubiLiejaus rėmėjai
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Audronė Jankuvienė

Aleksandro Stulginskio universite-
te vyko trišalė diskusija. Joje mokslo, 
verslo ir savivaldybės atstovai diskutavo 
apie mokslo žinių pritaikymą praktikoje 
ir glaudesnio bendradarbiavimo galimy-
bes. Renginyje dalyvavo ASU vadovai 
ir dėstytojai, Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų vadovai ir nariai, rajono 
meras Valerijus Makūnas, Kauno rajono 
turizmo ir verslo informacijos centro at-
stovai ir kt.

Nė viena pusė neabejojo, kad aukš-
tojo mokslo ir verslo bendradarbiavimas 
yra būtina sąlyga norint pasiekti aukštą 
studijų kokybę ir parengti darbo rinkoje 
paklausius specialistus. Tačiau kaip tai 
padaryti? Ieškoti atsakymo į šį klausimą 
diskusijoje pasiūlė rūmų prezidentas Ben-
jaminas Žemaitis, pabrėždamas, kad visi 
sutaria, ką reikia daryti, tačiau svarbiausia 
apibrėžti, kokiais būdais ir veiksmais to 
galima pasiekti.

Kauno rajono savivaldybės meras V. 
Makūnas universiteto veiklą rajone verti-
na kaip didžiulį privalumą ir pranašumą. 
Jo nuomone, verslo ir mokslo bendradar-
biavimo srityje vykstantys pokyčiai yra 
per lėti, o darbdaviui ir dėstytojui reika-

Ar mokymų programos 
atitinka rinkos poreikius?

linga skatinanti motyvacija atverti duris 
jauno žmogaus praktikai. „Tam reikalinga 
priimti atitinkamus teisės aktus“, – įsitiki-
nęs V. Makūnas.

Aleksandro Stulginskio universite-
to rektorius prof. Antanas Maziliauskas 
pabrėžė, kad universitetas yra stiprus 
partneryste. „Mūsų tikslas – suteikti gerų 
fundamentalių ir specifinių žinių, kurios 
reikalingos potencialiam darbdaviui“, – 
kalbėjo rektorius, akcentavęs lankstų 
studijų ir programų taikymą atsižvelgiant 
į rinkos poreikius. Būtent dėl to universi-
tete parengtos naujos mokymų programos 
(logistikos ir prekybos, verslo logistikos, 
apskaitos ir finansų). Kad klasikinės pro-
gramos pagal verslo poreikius papildo-
mos naujomis, pabrėžė ir Ekonomikos ir 
vadybos fakulteto dekanė prof. Astrida 
Miceikienė. Dar viena naujovė – ASU 
rengiami verslo analitikai.

Rektorius pasidžiaugė, kad tarptau-
tiniai ekspertai labai gerai įvertino ASU 
ekonomikos ir vadybos mokslinę veiklą 
(pralenktas net Vilniaus universitetas), 
taip pat technologijų mokslų lygį, univer-
sitete įsteigti modernūs tyrimų centrai. 

Rūmų tarybos narys, kuruojantis rūmų 
ir rajono savivaldybės bendradarbiavimą, 
Vytas Čičelis apgailestavo, kad labai daug 

aukštųjų mokyklų absolventų gavę diplo-
mus registruojasi darbo biržose. Vadinasi, 
arba jie nereikalingi rinkoje, arba paren-
giami prastai. „Dabar žymiai labiau mums 
reikia darbo rankų, darbininkų ir vairuoto-
jų“, – pabrėžė V. Čičelis. B. Žemaitis pa-
siūlė jau mokyklose aiškinti jaunimui, kad 
ir Lietuvoje galima uždirbti orius atlygini-
mus, yra labai paklausių profesijų. 

Jeigu didieji prekybos centrai gali 
rengti masinio apsipirkimo „juoduosius 
penktadienius“, kodėl kažko panašaus ne-
galėtų surengti susivieniję smulkieji Lietu-
vos gamintojai ir prekybininkai? Taip, at-
rodo, mąstė Smulkiojo verslo savaitgalio, 
surengto jau antrą kartą, organizatoriai, 
kvietę gyventojus palaikyti vietos smul-
kųjį verslą. Rugsėjo pradžioje vykusioje 
akcijoje dalyvavo ir mūsų narės Reginos 
Randienės „Gintarinis suvenyras“. Dau-
giau nei dešimtmetį šeimos verslui vado-
vaujanti Regina sutiko pasidalinti akcijos 
įspūdžiais bei šiek tiek daugiau papasakoti 
apie prekybos Lietuvos auksu specifiką. 

Kodėl nusprendėte dalyvauti akcijo-
je ir iš kur apie ją apskritai sužinojote?

Projekte „Kiekvienas gali būti dide-
lis“ mus pakvietė dalyvauti ją inicijavęs 
„Swedbank“, esame jų klientai. Idėja 
pasirodė aktuali – žinomumo smulkiam 
verslui visada trūksta, nes nesam pajėgūs 
skirti daug pinigų nei rinkodarai, nei re-
klamai. Bent koks žinomumas yra gerai, 
todėl nusprendėme dalyvauti. Pirmosios 
akcijos metu, vykusios vasarą, taikėme 
5 proc. nuolaidą tiems pirkėjams, kurie 
už pirkinius atsiskaitė kortele, ir taip pat 
jiems dovanojome papildomą 10 proc. 
nuolaidą pirkiniui mūsų interneto par-
duotuvėje. Pirkėjų aktyvumą tikrai pa-
jautėme – kas pirko tą savaitgalį vienoje 
iš mūsų fizinių parduotuvių, dažniausiai 
papildomai apsipirko ir el. parduotuvėje. 
Antrąjį savaitgalį visiems pirkėjams, pir-
kusiems už ne mažiau nei 50 eurų ir atsi-
skaičiusiems kortele, dovanojome gintaro 
arbatos. Šis pasiūlymas taip pat sulaukė 

Smulkiesiems Lietuvos verslams – 
speciali gyventojų palaikymo akcija

didelio susidomėjimo. Ketiname dalyvau-
ti ir trečiąjį savaitgalį.

„Gintarinis suvenyras“ veikia jau 
daugiau nei dešimtmetį. Per tą laiką 
išaugote į įmonę, kuri  valdo keturias 
parduotuves Kauno mieste ir suteikia 
darbo daugiau nei dviem dešimtims 
kauniečių. O kokia buvo pati pradžia, 
nuo ko pradėjote savo verslą?

Taip, mūsų įmonė dirba jau 13 metų. 
Verslą įkūriau su mama, o po to likau vie-
na. Įmonė tapo mano tėvų veiklos, kuria 
jie vertėsi 40 metų, tąsa. Abu tėvai dirbo 
Kauno dailės kombinate, tėtis juvelyras, 
mama užsiėmė gintaro gaminiais. Gami-
no ir gaminius tiekė parduotuvėms. Aš 
pati buvau baigusi verslo administravimo 
mokslus, tai ir pasiūliau, kam gaminti ir 
atiduoti kitiems, jei parduoti galime ir 
mes patys?

Pradžioje prekiavome tik gintaru, bet 
pastebėjome, kad pirkėjai vienoje vietoje 
tikėjosi rasti ir daugiau lietuviškų prekių – 
lino, vilnos, medžio gaminių. Taip pama-
žu asortimentą išplėtėme ir mūsų pačių 
gaminami gintaro dirbiniai dabar tesudaro 
penktadalį asortimento. Dabar save vadi-
name Baltijos regiono kūrėjų, amatinin-
kų, tautodailininkų dirbinių pardavėjais 
ir nebeapsiribojame vien tik lietuviškais 
gaminiais. 

Gintaras lietuvių mėgstamas, ta-
čiau ta meilė labai sezoninė, o gintaro 
dirbinių yra visur, kur bepasisuksi. 
Kaip Jums pavyksta išsilaikyti tokioje 
nišinėje ir kartu seklioje rinkoje?

Išties didžiausi sunkumai mums kyla 
dėl to, kad mūsų rinka labai maža. Mūsų 
klientai – turistai, emigrantai ir rankų darbo 

dirbinius mėgstantys kauniečiai. Pastaruo-
sius kelerius metus gintaras labai populia-
rus Kinijoje, todėl nemažai klientų sulau-
kiame ir iš šios šalies. O tai, kad esame to-
kie nišiniai, kaip tik vertinčiau kaip pliusą. 

Nors gintaro parduotuvių yra bet 
kuriame Europos didmiestyje, jo rasite 
ir Kopenhagoje, ir Helsinkyje, Londone 
ar Paryžiuje, tačiau mes nesame įdomūs 
gigantams, kaip pvz., yra drabužių vers-
le, kur smulkiesiems sunku išsiskirti ir 
išsilaikyti. Visame pasaulyje yra žmonių, 
kuriems gintaras patinka, taip nebūna, kad 
jo paklausa visiškai nukristų ir niekas jo 
nepirktų, todėl ir krizę išgyvenome gana 
ramiai. Turėjome paskolų, skambino kre-
ditoriai pasiteirauti, ar nereikėtų atidėti 
mokėjimų, bet mes atsilaikėme. 

Tiesa, mūsų verslui būdingas ryškus 
sezoniškumas – pagrindinė prekyba vyks-
ta gegužės–rugsėjo mėnesiais ir gruodžio 
pabaigoje–sausio pradžioje. Prieš pen-
kerius metus per vieną iš ramiųjų perio-
dų apsisprendžiau lįsti į e. verslą – šalia 
fizinių parduotuvių atidarėme galeriją ir 
internete. E. parduotuvė reikalauja ilgalai-
kio darbo ir daug kantrybės tačiau dabar ji 
duoda naudos. Tapome prieinami plačia-
jam pasauliui ir sėkmingai auginame savo 
verslą toliau.

O ką patartumėte tiems, kurie 
svarsto imtis gintaro verslo?

Tai labai specifinis verslas, ir nors 
nemažai žmonių jo imasi, lieka tik vie-
netai. Turi daug išmanyti ir nebijoti „ban-
gavimų“, kurie dažni mūsų versle. Be to, 
ir grąžos sulauki tik po kokių septynerių 
metų veiklos, kai tampi žinovas savo sri-
ties ir pradedi nebijoti tų „bangavimų“.  

Dabar ypač aktualus žaliavos trūkumo 
klausimas. Apribojus neapdirbto gintaro 
išvežimą iš Kaliningrado, bandome jį at-
sivežti iš Ukrainos, bet ir ten situacija nėra 
stabili. Klausiau savo mamos, kuri su gin-
taru išdirbusi daug metų, ji patvirtino, kad 
tokių nesklandumų šiame versle buvo vi-
sados. Tiesiog pradžioje reikia nusiteikti, 
kad taip bus, kad visos vasaros ir savait-
galiai bus „parduoti“, bet jeigu degs akys 
ir širdis, jei labai norėsi, viską ir padarysi. 
„Gintarinis suvenyras“ – to įrodymas. 

Ačiū už pokalbį!

Projekto „Kiekvienas gali būti dide-
lis“ tikslas – sustiprinti Lietuvos smulkųjį 
verslą, padedant jam garsinti save ir įgyti 
daugiau klientų. Savaitgalio metu gy-
ventojai kviečiami bent vieną reikalingą 
prekę įsigyti iš smulkiosios Lietuvos įmo-
nės. Akcijoje dalyvaujančios įmonės savo 
ruožtu yra kviečiamos akcijos dienomis 
teikti pirkėjams išskirtinius pasiūlymus 
ir taip pritraukti daugiau žmonių. Iš viso 
šiais metais Lietuvoje bus surengti trys 
savaitgaliai. Trečiasis, paskutinis, vyks 
lapkričio 27-29 dienomis. Plačiau apie 
projektą www.kiekvienasgali.swedbank.lt/

Susitikime daug diskutuota dėl stu-
dentų praktikų įmonėse – kad praktikos 
nebūtų formalios, o praktikų vadovai skir-
tų pakankamai laiko, nes neretai studentas 
jaučiasi atstumiamas dėl vadovo užimtu-
mo tiesioginiame darbe; reikalinga, kad 
darbdavys būtų motyvuojamas priimti 
praktikantus. Svarstyta, kas turi labiau 
rūpintis praktikų vietomis – ar universi-
tetas, ar patys studentai, ar darbdaviai? 
ASU atliktos apklausos rodo, kad 60 proc. 
studentų praktikų vietas susiranda patys, 
30 proc. – per pažįstamus ar artimuosius. 
Diskusijoje dalyvavę įmonių atstovai tvir-
tino motyvuoto jaunimo ieškantys patys.

Renginio pabaigoje verslo ir mokslo 
atstovai sutarė dėl veiksmų ir konkrečių 
priemonių, stiprinančių abipusiai naudin-
gą bendradarbiavimą.

Regina Randienė

Rūmų, ASU ir Kauno rajono savivaldybės vadovai sutarė dėl konkrečių veiksmų stiprinant bendradarbiavimą

Prof. Astrida Miceikienė ir verslininkas Vidmantas Milius
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Rugsėjo 4 d. Kauno prekybos, pramo-
nės ir amatų rūmuose lankėsi Böblingen 
apskrities prekybos ir pramonės rūmų bei 
valdžios atstovų delegacija. Tarptauti-
nių ryšių skyriaus vadovė R. Baidokaitė 
papasakojo svečiams apie Kauno miesto 
tarptautinius ryšius, investicinę aplinką, 
gerai išvystytą infrastruktūrą, svarbiau-
sius pramonės sektorius.

Böblingen apskrities prekybos ir pra-
monės rūmų viceprezidentė Ch. Almert 
pristatė svarbiausius Böblingen apskrities 
pramonės sektorius, įmonių struktūrą, jų 
inovatyvumą. Böblingen apskritis ekspor-
tuoja 70 proc. pagaminamos produkcijos, 
įmonių inovatyvumo indeksas yra 67, be-
darbystė – tik 3,3 proc.

Vyko diskusija apie valdžios ir verslo 
organizacijų bendradarbiavimą. Böblin-
gen apskrities viršininkas R. Bernhard 
pateikė keletą valdžios ir verslo bendra-
darbiavimo pavyzdžių Kauno verslo tary-
bos atstovams. Tai bendrai priimti spren-
dimai, mažinantys automobilių kamščius 
Stuttgart regione, laikinas pabėgėlių ap-
gyvendinimas didelius žemės plotus val-
dančiose įmonėse, bendri renginiai.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų prezidentas B. Žemaitis džiaugėsi 
tuo, kad per paskutinius 3-5 metus Lietu-
voje yra matomas valdžios ir verslo dialo-
gas ir bendradarbiavimas. Prieš penkerius 
ir daugiau metų politikai „darė“ politiką, 
o verslininkai – verslą.

Liepos mėnesį Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmų Marijampolės filiale 
susirinko moterys iš įvairių Marijampolės 
savivaldybės organizacijų bei institucijų – 
pedagogės, verslininkės, policijos ir soci-
alinės darbuotojos. Tarpininkaujant rūmų 
administracijai ir Marijampolės apskrities 
moters veiklos centrui, buvo organizuota 
apskrito stalo diskusija „50:50 – sėkmės 
garantas verslui ir visuomenei”. 

Ši diskusija – tai Moterų informacijos 
centro kartu su partneriais – Socialinių 
inovacijų fondu, Kauno Moters užimtu-
mo ir informacijos centru bei Šiaulių uni-
versiteto Lyčių studijų centru – įgyvendi-
namo projekto „Lyčių lygybė – pelninga 
investicija!“, kuriuo siekiama sistemiškai 
mažinti nelygybę užimtumo srityje tarp 
moterų ir vyrų, projekto dalis. 

Projektą „Lyčių lygybė – pelninga in-
vesticija!“ finansuoja Europos socialinis 
fondas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 
Projektą pristatė Moterų informacinio cen-
tro projektų koordinatorė Ugnė Siparienė. 

Į susitikimą atvyko Seimo Žmogaus 
teisių komiteto narė Dalia Kuodytė, pa-
tarėja Eglė Gibavičiūtė. Diskutuojant 
apie lyčių lygybę ir galimybes vienodai 
atstovauti interesams politikoje, versle 
bei viešame gyvenime, laikas prabėgo 
lyg vanduo. Seimo narės papasakojo apie 
moterų darbą ir galimybes Seime, apžvel-
gė ES teisės aktus, reglamentuojančius 
ir įteisinančius lyčių lygybės klausimus, 

reikalavimus, bei, svarbiausia, ekono-
minę naudą valstybėms, visuomenei, 
šeimai tose valstybėse, kurios jų paiso. 
Ne paslaptis, kad vyriškos lyties atstovai 
stengiasi visur išlaikyti dominuojančias 
pozicijas,  nepaisant to, kad dėl to stringa 
socialinių klausimų sprendimai, švietimo 
bei kultūros vystymasis šiuolaikiškomis 
priemonėmis, supaprastinama jų reikšmė 
tautos vystymuisi, tradicijų puoselėjimui, 
tautiškumui bei pilietiškumui ugdyti. 

Karštos diskusijos užvirė dėl kvotų 
partijų sąrašuose įteisinimo. Daug minčių 
buvo išreikšta ir dėl patiriamo smurto. Ma-
rijampolės apskrities moters veiklos centro 
atstovės, atliekančios specializuoto pagal-
bos centro konsultantų pareigas Kalvarijos, 
Marijampolės savivaldybėse ir Vilkaviškio 
rajone, pateikė duomenis bei dokumentus, 
kurie ne iš geriausios pusės apibūdina net 
teisėsaugos institucijų darbą bei pagalbos 
teikimą smurto aukoms. Akivaizdu, pabrė-
žė Seimo narės, kad Apsaugos nuo smurto 
artimoje aplinkoje įstatymą pareigūnai dar 
vis traktuoja pagal savo suvokimą. 

„Šio susitikimo metu buvo kalbama, 
kad moterys nėra solidarios, silpnai atsto-
vaujamos politikoje, tad pasitarti, pamąs-
tyti apie galimybes ateityje, būtina kartu 
visoms įvairių nuostatų ar įsitikinimų ats-
tovėms“, – sako Marijampolės apskrities 
moters veiklos centro pirmininkė Adolfi-
na Blauzdžiūnienė.

RŽ inf.

Europos Komisijos inicijuojamą ir 
Ūkio ministerijos vykdytą Europos vers-
lininkystės skatinimo apdovanojimų kon-
kurso nacionalinę atranką laimėjo dvi 
sėkmingiausios Lietuvos verslumo skati-
nimo iniciatyvos – ISM Vadybos ir eko-
nomikos universiteto studentų atstovybės 
projektas „Creative Shock“ ir VšĮ „Svei-
katingumo idėjos“ projektas „Jaunųjų 
inovatorių bazė“. Šios Lietuvos verslumo 
iniciatyvos su kitų Europos šalių naciona-
linės atrankos laimėtojų projektais 2015 
m. lapkričio 19 d. Liuksemburge rungsis 
dėl Europos verslininkystės skatinimo ap-
dovanojimų nugalėtojų vardo.

„Europos verslininkystės skatinimo 
apdovanojimais įvertinamos sėkmingiau-
sios verslumo ir verslininkystės iniciaty-
vos Europoje, kurios skatina verslumą, 
palankių verslo sąlygų kūrimo politiką, 
įkvėpia būsimus verslininkus. Lietuvos 
projektams linkiu sėkmingai įveikti fi-
nalinį etapą ir iš Liuksemburgo grįžti su 
laimėjimu. Jie to verti“, – sako ūkio mi-
nistras Evaldas Gustas.

Europos verslininkystės skatinimo 
apdovanojimų konkurso nugalėtojai bus 
renkami iš 32 Europos valstybių pasiūlytų 
nacionalinių atrankų laimėtojų nomina-
cijose: „Verslumo dvasios skatinimas“, 
„Investicijos į įgūdžius“, „Verslo aplin-
kos gerinimas“, „Verslo tarptautinės plė-
tros skatinimas“, „Atsakingas verslas“ ir 
„Žaliųjų“ rinkų plėtros ir išteklių panau-
dojimo efektyvumo skatinimas“. Taip 
pat specialus prizas bus įteiktas už kūry-
biškiausią ir labiausiai įkvepiančią verslo 
iniciatyvą.

ISM Vadybos ir ekonomikos uni-
versiteto studentų atstovybės iniciatyva 
„Creative Shock“ pateikta nominacijai 
„Verslumo dvasios skatinimas“. „Creati-
ve Shock“ – tarptautinis socialinio vers-
lo situacijų konkursas, kuriame studentai 
sprendžia realias strateginio valdymo, 

komunikacijos, rinkodaros ir kitas verslo 
problemas socialiniams verslams ir orga-
nizacijoms. „Creative Shock“ konkursas 
organizuojamas jau ketvirtus metus, da-
lyvaujant įvairių pasaulio šalių atstovams. 
2014 metais jame dalyvavo 622 verslo 
studentai iš 125 universitetų ir 61 vals-
tybės. Šis konkursas skatina ugdyti kū-
rybišką, iniciatyvią ir socialiai atsakingą 
tarptautinę bendruomenę.

VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ inicia-
tyva „Jaunųjų inovatorių bazė“ pateikta 
nominacijai „Investicijos į verslumo įgū-
džius“. „Jaunųjų inovatorių bazė“ – tai 
vieta, kur galima realizuoti savo idėjas, 
veikiant keturiose veiklos srityse: infor-
macinių technologijų, dizaino, komuni-
kacijų ir projektų rengimo. Bendradar-
biaudami su profesionaliais lektoriais ir 
verslo įmonėmis, jaunuoliai įgyja teorinių 
ir praktinių žinių ir įgyvendina novatoriš-
kus projektus, prisidedančius prie verslo 
augimo regione. 

„Jaunųjų inovatorių bazė“ jau beveik 
trejus metus puoselėja savo idėjas, susi-
jusias su jaunimo neformaliu ugdymu. 
Šiuo metu bazė vienija daugiau kaip 50 
aktyviai veikiančių jaunuolių, kurie pade-
dami profesionalių lektorių ir semdamie-
si gerosios patirties iš verslo įmonių yra 
nuveikę svarbių darbų savivaldai ir verslo 
sektoriui. 

Europos verslininkystės skatinimo 
apdovanojimai vyksta nuo 2005 metų. 
Jais siekiama įvertinti geriausius nacio-
nalinius, regioninius ir vietinio lygmens 
verslumo ir smulkiojo verslo skatinimo 
projektus. Europos Komisijos teikiamų 
Europos verslininkystės skatinimo apdo-
vanojimų tikslas – pripažinti ir apdova-
noti išskirtines iniciatyvas ir viešojo bei 
privataus sektorių partnerystės projektus, 
skatinti įmones ir verslumą tiek nacionali-
niu, tiek regioniniu, tiek vietos lygiu.

RŽ inf.

Moterų diskusijos Marijampolėje

Vokietijos delegacijos vizitas 
Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmuose

Dvi nacionalinės iniciatyvos keliauja 
į Europos verslininkystės skatinimo 
apdovanojimų finalinį etapą

Svečių vizitas rūmuose

Kauno krašto pramonininkų ir darbda-
vių asociacijos prezidentas J. Guzavičius 
trumpai pristatė asociaciją ir pakvietė sve-
čius pasikelti Žaliakalnio funikulieriumi.

Böblingen apskrities viršininkas 
R. Bernhard pastebėjo, kad tiek Stuttgart, 

tiek Kauno regione yra sėkmingai plėto-
jamos informacinės technologijos, veikia 
mokslo ir technologijų parkai. Būtų pras-
minga ruošti bendrus projektus ir pradėti 
bendradarbiavimą šioje srityje.

RŽ inf.

Marijampolietės pasiryžusios stiprinti moterų pozicijas tiek politikoje, tiek versle
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Kauno socialinių paslaugų ir statybos 
verslo darbuotojų profesinio rengimo cen-
tras kartu su partneriais baigė įgyvendinti 
Erasmus + Leonardo da Vinci programos 
mobilumo projektą „Meistriškumas“ Nr. 
2014-1-LT01-KA102-000100, kurio da-
lyviai buvo asmenys su spec. poreikiais.

Projekte dalyvavo 48 šių specialy-
bių asmenys su spec. poreikiais: virėjai, 
konditeriai, apdailininkai (statybininkai) 
iš 5 siunčiančių partnerių: VšĮ „Kauno 
socialinių paslaugų ir statybos verslo dar-
buotojų profesinis rengimo centras“ – 16 
dalyvių: 8 virėjai (4 Italiją, 4 Vengrija) ir 
8 apdailininkai (Vokietija), Radviliškio 
technologijų ir verslo mokymo centras – 
16 dalyvių: 8 virėjai (4 Italiją, 4 Vokietija) 
ir 8 apdailininkai (Vokietija), Šilutės že-
mės ūkio mokykla – 4 virėjai (Italija), 4 
apdailininkai (Vokietija), Alytaus profesi-
nio rengimo centras – 4 virėjai (Vokietija), 
Kauno maisto pramonės ir prekybos mo-
kymo centras – 4 konditeriai (Vengrija).

Projekto tikslai – įtvirtinti ir tobu-
linti šiuos gebėjimus: esamų profesinių 
įgūdžių tobulinimas; naujų profesinių 
įgūdžių įgijimas; mobilumo darbo rinko-
je; susipažinimas su naujomis technolo-
gijomis, įrankiais, įranga; kokybiškesnis 
darbų atlikimas; gebėjimų integruotis 
į įmonę, darbo rinką, adaptuotis ir išsi-
laikyti joje stiprinimas; tarptautiškumo 
kompetencijų įgijimas; europinių kompe-
tencijų vystymas; profesinio patrauklumo 
didinimas; tobulinti mokymosi mokytis, 

Įgyvendintas Erasmus + Leonardo da Vinci programos 
mobilumo projektas „Meistriškumas“

pažinimo, socialines, asmenines, kūrybiš-
kumo kompetencijas.

Priimantys partneriai: „F+U Sachsen 
GmbH“ (Vokietija), „Ce.S.F.Or. Centro 
Studi Formazione Orientamento“ (Italija), 
„Lingua-Vár Oktatási Központ“ (Lingua-
Vár Educational Centre) (Vengrija).

Projekto pradžia 2014-09-01 – pabai-
ga 2015-08-31.

Virėjų stažuotė Italijoje
Veiklos: virėjo asistento praktika „Pa-

pero Giallo“, CFP „SIMONETTA TOSI“,  
„GALLO UMBRO“ įmonėse (maisto va-
dyba, ingredientų paruošimas, patiekalų vi-
rimas, patiekalų paruošimas serviravimui).

Įgyti darbo žinios ir įgūdžiai: Itali-
jos virtuvė; maisto gamyba ir virimas 
(daržovių ir vaisių paruošimas, mėsos ir 
žuvies paruošimas, pica, lazanija, pasta, 
vištienos patiekalai, jūros gėrybės; resto-
ranų veiklos organizavimas ir maitinimas; 
Italijos darbo kultūra; profesinės elgsenos 
tarptautiniame kontekste įgijimas.

Kalbiniai įgūdžiai: mokytasi italų kal-
bos remiantis svetaine www.eurocatering.
org.

Organizaciniai įgūdžiai ir kompeten-
cijos: organizacinių gebėjimų ugdymas 
ir planavimas; profesinės elgsenos tarp-
tautiniame kontekste įgijimas; problemų 
sprendimo žinios.

Socialiniai įgūdžiai: adaptacija nau-
joje kultūrinėje aplinkoje; darbo koman-
doje įgūdžiai; bendravimas su klientais, 
bendradarbiais; atsakomybės, supratimo, 

lankstumo kompetencijos; asmeninė drau-
gystė; bendravimo įgūdžiai; įgūdžiai, rei-
kalingi realiai darbo vietai.

Virėjų stažuotė Vokietijoje
Ji vyko „FG Sachsen GmbH“ įmo-

nėje. Turinys – virėjo žinios ir darbo įgū-
džiai, vokiečių kalbos tobulinimas, savęs 
organizacija, atsakomybė, susipažinimas 
su kultūra, tradicijomis, integracija, susi-
pažinimas su Saksonijos miestais Chem-
nitz, Dresden, Leipzig, Zwickau; paprastų 
(nesudėtingų) patiekalų gamyba; pjausty-
mas; daržovių paruošimas; žuvies paruo-
šimas; šalti užkandžiai – sausi daviniai; 
virtuvės įrangos priežiūra.

Apdailininkų stažuotė Vokietijoje
Ji vyko Chemnitze, organizacijoje 

„Internationaler bund“.Veiklos ir darbo 
įgūdžiai: praktinis darbas statybose; ta-
petų pašalinimas nuo sienos; lubų ir sienų 
lyginimas; gruntavimas; sienų dažymas; 
darbas su plokštėmis; linijų sienoje pro-
jektavimas; profesinių įgūdžių ir jų darbo 
patirties įgijimas bendrai; kalbų įgūdžiai 
stažuotės metu: anglų ir vokiečių; orga-
nizacinės kompetencijos: organizavimas; 
atsakomybė; socialiniai įgūdžiai: kultūra, 
tradicijos, integracija; susipažinimas su 
Saksonijos žeme.

Sėkminga asmenų su specialiaisiais 
poreikiais integracija į visuomenę ir dar-
bo rinką yra vienas svarbiausių valstybės 
politikos prioritetų tiek Lietuvoje, tiek 
ir kitose išsivysčiusiose Europos bei pa-
saulio šalyse. Užtikrinti lygias galimybes 

dalyvauti ir konkuruoti darbo rinkoje tu-
rėtų būti kiekvienos pažangiai mąstančios 
visuomenės siekis. Džiugu, jog Lietuvoje 
pastaraisiais metais asmenų su specialiai-
siais poreikiais  integracija į visuomenę ir 
darbo rinką įgauna vis didesnį pagreitį ir 
vis daugiau tokių asmenų tampa aktyviais 
visuomenės nariais: mokosi, įgyja profe-
sinę kvalifikaciją ir sėkmingai dirba.

Mokiniai gavo įmonių sertifikatus, 
kad atliko praktiką, taip pat Europass mo-
bilumo dokumentus, jų įgytos žinios ir 
įgūdžiai buvo įvertinti siunčiančiose orga-
nizacijose. Mokiniai patobulino kalbinius, 
socialinius, įgūdžius, įgijo daugiau pasiti-
kėjimo savimi, labiau domisi specialybe, 
stažuotė padės susirasti ateityje geresnį 
darbą. Mokinių stažuočių rezultatai buvo 
pripažinti juos siuntusiose organizacijose.

Projektinė veikla vykdoma gavus 
Europos Sąjungos paramą pagal Mo-
kymosi visą gyvenimą programą, kurią 
Lietuvos Respublikoje administruoja 
Švietimo mainų paramos fondas.

Daugiau informacijos:
Ričardas Šeštokas, Kauno socialinių 

paslaugų ir statybos verslo darbuotojų 
profesinio rengimo centras, direktorius 
Tel. 8 37 451434 El. p. info@profcentras.lt

Tomas Vilčinskas, Kauno socialinių 
paslaugų ir statybos verslo darbuotojų 
profesinio rengimo centras projektų vado-
vas Tel. +37068752810 El. tomas.vilcins-
kas71@gmail.com 

Aivaras Knieža,
Projekto „Erasmus jauniesiems 
verslininkams“ vadovas

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rū-
mai nuo šių metų pradėjo vykdyti „Erasmus 
jauniesiems verslininkams" programą. Tai 
tarptautinė mainų programa, pagal kurią su-
teikiama galimybė naujiems ar būsimiems 
verslininkams mokytis iš patyrusių versli-
ninkų, kaip valdyti mažą įmonę kitose pro-
gramoje dalyvaujančiose šalyse. Viešnagės 
pas patyrusį verslininką metu keičiamasi 
patirtimi, ir tokiu būdu naujas verslininkas 
įgyja gebėjimų, reikalingų mažai įmonei 
valdyti. Priimančiajam verslininkui naudos 
teikia kitoks požiūris į jo verslą, jis taip pat 
gauna galimybę bendradarbiauti su partne-
riais kitose šalyse arba susipažinti su naujo-
mis rinkomis. Viešnagė iš dalies finansuoja-
ma Europos Sąjungos lėšomis. Ši programa 
gali suteikti didelės papildomos naudos tiek 
jaunam, tiek patyrusiam verslui, įskaitant 
keitimąsi žiniomis ir patirtimi, verslo tinklų 
galimybes visoje Europoje, naujus komer-

Europos mainų programa verslininkams
cinius santykius ar užsienio rinkas.

Programa Erasmus jauniesiems vers-
lininkams padeda būsimiems Europos 
verslininkams įgyti įgūdžių, reikalingų 
siekiant įsteigti ir (arba) sėkmingai valdy-
ti mažą įmonę Europoje. Nauji verslinin-
kai įgyja gebėjimų bei keičiasi žiniomis ir 
verslo idėjomis su patyrusiu verslininku, 
pas kurį vieši ir su kuriuo bendradarbiauja 
nuo vieno iki šešių mėnesių. 

Pirmieji mainai 
Pirmoji šio projekto teikiamomis gali-

mybėmis pasinaudojo Ieva Ugnė Ulians-
kaitė, kuri planuoja pritaikyti įgytas žinias 
jaunimo įdarbinimo srityje ir įkurti įmonę, 
padėsiančią jaunimui rasti darbą Lietuvo-
je ir kitose ES šalyse. Kauno PPAR dar-
buotojai padėjo rasti patyrusius verslinin-
kus Italijoje, kurių konsultacinė veikla ir 
darbas su jaunimo užimtumu atitiko Ievos 
profilį, o Italijos įmonei tiko Ievos patir-
tis ir tai, ką ji galės duoti įmonės plėtrai. 
Stažuotės metu Ieva tikisi įgauti daugiau 
praktikos įmonės valdymo, kontaktų už-

mezgimo, darbo su klientais, ES paramos 
projektų rašymo srityse bei padėti Italijos 
įmonei pritraukti ES finansavimą. Tiek 
Ieva, tiek Italijos įmonė ketina bendradar-
biauti ir pasibaigus stažuotei.

Projekto teikiamomis paslaugomis pa-
sinaudojęs į Lietuvą įgauti praktikos atvy-
ko jaunasis verslininkas iš Ispanijos Adrian 
Martin Garcia. Jo planuose yra sporto 
klubo, skirto ne tik fiziniam pasiruošimui 
didinti, bet ir pavojingą darbą dirbantiems 
pareigūnams (policininkams, gaisrinin-
kams ir kt.), įkūrimas Ispanijoje. Adrian 
ieškojo patyrusio sporto klubo vadovo, 
kuris galėtų pasidalinti patirtimi klubo val-
dymo, klientų pritraukimo, kovos menų ir 
kūno treniravimo srityse, bei siūlydamas 
savo patirtį marketingo, socialinių tinklų ir 
IT srityse. Būtent su tokiu prašymu Adrian 
kreipėsi į „Erasmus jauniesiems verslinin-
kams“ programos specialistus Ispanijoje, 
kurie padėjo jam paruošti projekto doku-
mentus ir kreipėsi į Kauno PPAR dirban-
čius programos kuratorius dėl pagalbos 
ieškant patyrusio verslininko. Projekto 
darbuotojai kreipėsi į Tomą Vosylių, vie-
ną iš kovinių menų sporto klubo „Kaunas 
Strikers“ įkūrėjų ir trenerių. Tomui patiko 
pasiūlymas ir bendradarbiavimo galimy-
bė ir jis sutiko jaunąjį verslininką priimti 
stažuotei. Šiuo metu stažuotė yra dar tik 
prasidėjusi, tačiau Adrian sėkmingai dar-
buojasi ir kuria sporto klubo klientų pri-
traukimo per socialinius tinklus strategiją 
bei perima klubo valdymo patirtį.

Projekto teikiamomis paslaugomis ga-
lite pasinaudoti ir Jūs. Tereikia kreiptis į 
Kauno PPA rūmų darbuotojus, ir jie padės 
Jums rasti tinkamus jaunuosius verslinin-
kus, kurie galbūt pamatys Jūsų verslą iš 

kitos pusės. Jei esate jaunasis verslininkas, 
galima surasti tinkamą partnerį stažuotei.

Nauda projekto dalyviams
Jei esate priimantysis verslininkas, 

jums naudos suteiks motyvuoto naujo 
verslininko pažangios idėjos, nes jis gali 
turėti specialių įgūdžių ar žinių toje sri-
tyje, kurioje jūs neturite patirties, ir kurie 
gali padidinti jūsų žinias ir pagerinti įgū-
džius. Dauguma priimančiųjų verslininkų 
džiaugiasi įgyta patirtimi ir nusprendžia ir 
vėliau priimti naujus verslininkus. 

Jei esate naujas verslininkas, galėsite 
dalyvauti intensyviuose mokymuose darbo 
vietoje, t.y. mažojoje arba vidutinėje įmo-
nėje kitose programoje dalyvaujančiose 
šalyse. Tai palengvins sėkmingą jūsų verslo 
pradžią arba pagerins jūsų naujos įmonės 
padėtį. Kiti privalumai: atsivėrusios naujos 
rinkos, tarptautinis bendradarbiavimas ir re-
alios galimybės rasti verslo partnerių užsie-
nyje, su kuriais galėtumėte bendradarbiauti.

Šis bendradarbiavimas iš tiesų nau-
dingas visiems, kadangi suteikia galimybę 
jums abiems atrasti naujas Europos rinkas 
ar verslo partnerius, kitokius verslo vyk-
dymo būdus.

Kalbant apie ilgalaikę naudą pasaky-
tina tai, kad jūs turėsite daug galimybių 
užmegzti naujus verslo ryšius ir galbūt net 
nuspręsite tęsti bendradarbiavimą kaip il-
galaikiai verslo partneriai (pvz., steigdami 
bendrąsias įmones, vykdydami subrangos 
veiklą, vystydami subrangovo ir tiekėjo 
santykius ir kt.).

Daugiau informacijos apie projektą 
rasite Kauno PPAR arba projekto svetai-
nėse: www.chamber.lt, www.erasmus-en-
trepreneurs.eu Jaunasis verslininkas iš Ispanijos Adrian Martin Garcia (pirmas iš kairės pirmoje eilėje) perima sporto klubo valdymo patirtį
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KONTAKTŲ MUGĖ

Kauno ir Marijampolės regionų įmonių 
kontaktų mugė
UAB „Litfas“
Farmacinių produktų rinkodara, tiekimas, ga-
myba.
Vytauto g.6, LT-55175 Jonava
Europos pr. 121, LT-46339 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 066 4
Faks.: (8 37) 33 08 99
El. paštas: litfas@litfas.lt
www.litfas.lt, www.vaistas.lt

„Lytagros“ įmonių grupė
Viena iš stambiausių lietuviško kapitalo įmo-
nių, jau 66 metus tiekianti žemės ūkio mašinas, 
metalus ir jų gaminius, statybines medžiagas,  
padangas, įrankius, elektros ir buitines prekes. 
Lietuvoje turi 23 antrines įmones, filialus ir 
prekybos centrus, valdo „Bernatonių“ žemės 
ūkio bendrovę (Raudondvaris, Kauno r.).
Ateities pl. 50, LT-52106 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 54 01
Faks.: (8 37) 40 54 93
El. paštas: lytagra@lytagra.lt
www.lytagra.lt

AB „Lituanica“
Gamina vyrišką ir moterišką odinę avalynę.
Jovarų g. 2A, LT-47193 Kaunas
Tel.: (8 37) 46 55 65
Faks.: (8 37) 42 26 38
El. paštas: info@lituanica.info
www.lituanica.info.

UAB „Liuks“
Jau 19 metų svetingumo versle sėkmingai vei-
kianti įmonė, valdanti pasaulinio BEST WES-
TERN tinklo viešbučius Lietuvoje – BEST 
WESTERN viešbutį „Vilnius“ Vilniuje, BEST 
WESTERN „Santakos viešbutį“ Kaune ir BEST 
WESTERN viešbutį „Central“ Druskininkuose 
bei viešbutį „Best Baltic Palanga“ Palangoje, 
siūlo romantišką bei prabangų poilsį Panemunės 
pilyje, viešbutyje „Best Baltic Panemunės pilis“ 
Jurbarko raj. Čia Jūsų poilsiui, darbui ar šven-
tei – 13 išskirtinių antikvariniais baldais apsta-
tytų kambarių, konferencijų salė iki 100 vietų, 
pasitarimų salės, restoranas.
Visuose bendrovės valdomuose viešbučiuose 
teikiamos aukščiausios kokybės turistų grupių 
ir pavienių svečių apgyvendinimo, maitini-
mo, konferencijų salių su pilna moderniausia 
įranga nuomos, sveikatingumo centro ir kitos 
paslaugos.
Penki miestai – vienas kokybės standartas! 
J.Gruodžio g. 21, LT 44293 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 27 21
Faks.: (8 37) 30 27 22
El. paštas: sales@santakahotel.eu
www.HotelsInLithuania.eu; 
www.bestbaltichotels.eu  

UAB „Lognet“
Siekdama minimalizuoti savo klientų finan-
sines, laiko ir darbo sąnaudas, susijusias su 
transporto planavimu, bendrovė organizuoja 
bei vykdo transporto ir logistikos projektus.  
Įmonė dirba su daugeliu Europos Sąjungos ir 
NVS šalių vežėjais, tai leidžia užtikrinti nenu-
trūkstamą paslaugų tiekimą. 
Tel.: (+370) 608 06 039; (+370) 605 49 509; 
Didžiojoje Britanijoje: +442031511440 
El. paštas: info@log-net.lt 
www.lognet.lt

UAB „Lonas“
Viena iš „Lono“ grupės įmonių, kurios pagrin-
dinė veikla – čiužinių gamyba ir pardavimas. 
Lietuvos rinkoje dirba nuo 1993 m., todėl 
puikiai išmano medžiagas, jų derinius ir savy-
bes, užtikrinančias kokybišką ir sveiką mie-
gą. 2011 m. pristatė lietuviškų kvėpuojančių 
čiužinių kolekciją, kurią sudaro trys čiužinių 
linijos: „TYLA“– orui pralaidžių kišeninių 
spyruoklių čiužiniai, „HARMONIJA“ – prie 
kūno prisitaikantys viskoelastiniai čiužiniai ir 
„MŪZA“– ilgaamžiai, naujausių technologijų 

latekso čiužiniai.
Taip pat siūlo platų klasikinės linijos čiužinių 
pasirinkimą. Galima įsigyti antčiužinių, gro-
telių lovoms, pagalvių, čiužinukų ir minkštų 
baldelių vaikams. Priimami nestandartinių 
gaminių užsakymai. „Lono“ lietuviškų čiuži-
nių galima įsigyti visoje Lietuvoje, o firminės 
„Lono“ parduotuvės yra Vilniuje, Kaune, Klai-
pėdoje, Panevėžyje, Alytuje ir Jonavoje.
Ukmergės g. 18, LT-55101 Jonava
Tel.:/faks.: (+370 349) 52 681
(+370 349) 60 106
E. paštas: info@lonas.lt
www.lonas.lt

UAB „Mantinga“
Gamina šaldytus duonos ir pyrago gaminius, 
pikantiškus užkandžius, picas, sumuštinius.
Ieško naujų verslo plėtros galimybių, eksporto 
partnerių, tiekėjų.
Stoties g. 51, LT-68261 Marijampolė
Tel.: (8 343) 98 122
Faks.: (8 343) 98 212
El. paštas: info@mantinga.lt
www.mantinga.lt

Marijampolės kolegija 
Pietvakarių Lietuvos regioną aptarnaujanti 
aukštoji mokykla, atvira pažangioms technolo-
gijoms ir aukštojo mokslo pasiekimams, savo 
veiklą siejanti su darbo rinkos poreikiais ir stu-
dijų raida bei plėtra. Kolegijoje vykdomi taiko-
mieji mokslo tyrimai, užsiimama naujovių ir 
patirties sklaida regiono dirbantiesiems pagal 
kolegijoje vykdomas studijų programas.
P. Armino g. 92, LT-68125 Marijampolė 
Tel.: (8 343) 54 388
Faks. (8 343) 50 750
El. paštas. direkcija@marko.lt
www.marko.lt

UAB „Marijampolės pieno konservai“
Pieno perdirbimo įmonė vienintelė Baltijos ša-
lyse gamina pieno konservus, įvairaus dydžio 
skardines dėžutes ir pieno produktus: saldintą 
sutirštintą pieną, saldintą sutirštintą pieninį 
gaminį, nesaldintą sutirštintą pieną, nesaldintą 
sutirštintą pieninį gaminį, saldintą sutirštintą 
pieną su kakava, saldintą sutirštintą pieną su 
kava, karamelizuotą saldintą sutirštintą pieną 
„Rududu“, nugriebto pieno ir nenugriebto pie-
no miltelius, sviestą.
Kauno g. 114, LT-68108 Marijampolė
Tel.: (8  343) 98 450
Faks.: (8 343) 98 431
El. paštas: mpk@milk.lt
www.milk.lt

Marijampolės profesinio rengimo centras
Profesinis mokymas ir kitos veiklos (pagrindi-
nis ir vidurinis ugdymas, suaugusiųjų moky-
mas ir perkvalifikavimas ir kt.)
Kauno g. 117, LT-68223 Marijampolė
Tel.: (8 343 ) 68 640, 68 641
Faks.: (8 343) 71 514
El. paštas: mprcentras@mprc.lt
www.mprc.lt

UAB „Mechel Nemunas“
Didžiausia Baltijos regione vielos, vinių ir me-
talinio tinklo gamintoja, vienintelė kompanija 
Lietuvoje, gaminanti fibrą ir vielą fibrai. Įeina į  
„Mechel grupės“ (www.mechel.ru) sudėtį.
Specializuojasi metalo dirbinių gamyboje, 
gamina plataus asortimento produkciją: vielą 
(atkaitintą, karštai cinkuotą, bendros paskirties, 
spyruoklinę, suvirinimo, vielą plieninio pluošto 
gamybai ir plieninį pluoštą (fibrą); regztą vie-
los tinklą; vinis (statybines, padėklines, EPAL, 
stogines, automatines (mašinines). Produkcija, 
turinti nacionalinių ir tarptautinių standartų 
atitikties sertifikatus, paklausi ne tik Lietuvo-
je, Latvijoje ir Estijoje, bet ir kitose Europos 
šalyse, JAV.
Ieško partnerių didmeninei prekybai užsienio ir 

vidaus rinkose.
R. Kalantos g. 83, LT-52005 Kaunas
Tel.: (8 37) 49 05 55/37
Faks.: (8 37) 49 05 56/38
El. paštas: nemunas@nemunas.lt
www.mechelnemunas.lt

UAB „Meffert Baltica“
Dažų, tinkų, gruntų gamyba, prekyba statybi-
nėmis medžiagomis.
Europos pr. 112. LT-46351 Kaunas
adresas korespondencijai: 
Trakėnų g. 3, LT-68115 Trakiškių km., Mari-
jampolės sav. 
Tel.: (8 343) 27 355
Faks.: (8 343) 27 426
El. paštas: info@meffert.lt
www.dufa.lt
 
UAB „Metga“
Gumos ir metalo gaminiai. Gamina vienetinius 
ar mažaserijinius gaminius pagal individualius 
užsakymus.
Raudondvario pl.164, LT-47173 Kaunas
Tel.: (8 37) 36 25 30
Faks.: (8 37) 36 29 40

UAB „MVP sprendimai“
Finansų specialistų komanda, dirbanti finansa-
vimo ir finansų valdymo srityse. Refinansavi-
mas, konsultacijos, paskolos, verslo planai.
Savanorių pr. 135, LT-44146 Kaunas
Tel.: (8 616) 34 494
Faks.: (8 37) 79 70 38
El. paštas: info@findep.lt
www.findep.lt

UAB „Naujasis Nevėžis“
Gamina sausus pusryčius, sūrius, saldžius už-
kandžius, pusgaminius maisto pramonei.
Jiesios g. 2, Ilgakiemis, LT-53288 Kauno r.
Tel.: (8 37) 39 45 61 
Faks.: (8 37) 53 62 91
www.nevezis.lt 

UAB „Naujinta“
Gamina medinius padėklus. Prekiauja medžio 
pjuvenų granulėmis, taip pat granulinių ir kie-
to kuro katilų gamintojų „Biokaitra“, „RED“, 
„KORTEX“, „PER-EKO“, „MODERATOR“, 
„THERMOROSSI“ produkcija. Parduoda ir 
montuoja granulinio kuro degiklius į įvairius 
kieto kuro katilus. Atstovauja Vokietijos kom-
panijai, gaminančiai elastingas birių produktų 
talpyklas-bunkerius-aruodus.
Butrimonių g. 7-132, LT-50218 Kaunas 
Tel.: (8 37) 31 23 10
Faks.: (8 37) 31 23 10
El. paštas: info@naujinta.lt
www.naujinta.lt

Nekilnojamojo turto tarnyba (NTT)
Nekilnojamojo komercinio turto nuoma, par-
davimas, konsultavimas investuojant į nekilno-
jamąjį turtą, sutarčių parengimas.
Taikos pr. 88A-506 kab. 1000 LT verslo centras
Tel.: (8 665) 18080
El. paštas: info@nttarnyba.lt
www.nttarnyba.lt

Noriu personalo sprendimų grupė (UAB 
„Noriu darbo“) 
Teikia personalo paieškos, atrankos (specialis-
tų, vadovų, viduriniosios personalo grandies), 
tiesioginės paieškos, personalo įvertinimo, 
konsultavimo paslaugas, rengia vidinius ir 
atviruosius personalo mokymus, organizuoja 
komandos efektyvinimo renginius.
K. Donelaičio g. 62, LT-44248 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 37 14, (8 5) 269 10 76
Mob.tel.: +370 687 36287
Faks.: (8 37) 40 68 34.
www.noriudarbo.lt

AB „ITAB Novena“
Viena didžiausių prekybos įrangos įmonių 
Baltijos šalyse. Veikia nuo 1992 m. Priklauso 
Švedijos įmonių grupei „ITAB Shop Concept“. 
Ši grupė yra viena iš didžiausių prekybinės 
įrangos gamintojų Europoje. Bendrovė gamina 
prekybos įrangą ir specialius baldus parduotu-
vėms. 

Tai lentynos, stelažai, vitrinomis, prekystaliai, 
prekybinės sienelės, ekspoziciniais stovai, per-
foruoti skydai, kabyklos. Taip pat siūlo įsigyti 
kasų stalus, įėjimo sistemas bei įvairius aksesu-
arus prekių eksponavimui.
Draugystės g. 12, LT-51260 Kaunas
Tel. : (8 37) 49 09 00
Faks.: (8 37) 31 37 08
El. paštas: novena@novena.lt
www.itab.lt

UAB „Omniteksas“
Specializuojasi pirmo-antro sluoksnio funkci-
nių drabužių, miego rūbų ir lengvų madingų  
drabužių; trikotažo medžiagų iš medvilnės,  
bambuko, vilnos, viskozės, poliesterio, polia-
mido ir kitų gamyboje. Daugiausiai Lietuvos 
rinkoje bendrovė prekiauja nuosavų prekių 
ženklų „Natali Silhouette“, „Bambuk“, „Ther-
mowave“, „Crazy Wave“, „Ombre“ drabužiais.
Ieško sukirpimo ir siuvimo paslaugas teikian-
čių įmonių, pardavimo agentų užsienio rinkose.  
Teikia medžiagų gamybos paslaugas (mezgi-
mo, dažymo, stabilizavimo, šiaušimo, margi-
nimo ir kt.).
Siūlo prekiauti: „Natali Silhouette”, „Bam-
buk”, „Thermowave” prekinių  ženklų trikota-
žiniais drabužiais.
Raudondvario pl. 101, LT-47184 Kaunas  
Tel: (8 37) 36 14 94
Faks.: (8 37) 36 16 75
www.omniteksas.eu

AB „Ortopedijos technika“ 
Teikia medicinos paslaugas (gydytojų orto-
pedų, reabilitologų, neurologų, chirurgų ir kt. 
konsultacijos; protezavimas; reabilitacinis gy-
dymas; chirurginės operacijos). 
Gamina ir individualiai pritaiko ortopedijos 
priemones (avalynę ir įdėklus, įvairius įtvarus 
sportui ir reabilitacijai, gaminius būsimoms 
mamytėms, megztus įtvarus ir kt.).
Importuoja kompresines kojines, kompensaci-
nę techniką neįgaliesiesiems, mankštos ir ma-
sažo priemones ir kt.
Partizanų g. 17, LT-49476 Kaunas 
Tel.:(8 37) 31 33 03
Faks.: (8 37) 31 32 94
www.ortopedija.lt

UAB „Personalo sprendimai“
Teikia išorinio personalo valdymo paslaugas: 
darbuotojų paieška ir atranka, darbuotojų kom-
petencijų vertinimai, motyvacinės (atlygio ir 
nepiniginės motyvacijos) sistemos kūrimas ir 
diegimas, mikroklimato tyrimas, psichologinis 
kandidatų testavimas.
Vytauto pr. 32-209, LT-44328 Kaunas 
Tel.: (8 674) 56 342
Faks.: (8 37) 21 04 43
El. paštas: info@personalosprendimai.com
www.personalosprendimai.com

UAB „Pirmas žingsnis“
Teikia antrinės ambulatorinės sveikatos prie-
žiūros paslaugas: ortopedijos ir traumatolo-
gijos, kineziterapijos; konsultuoja gydytojas 
ortopedas traumatologas, chirurgas. Gamina 
ir pritaiko įvairius ortopedinius gaminius: 
galūnių ir krūtų protezus, įtvarus, įtvarines 
sistemas, profilaktinę ir sudėtingą ortopedinę 
avalynę, batų įdėklus.Mažmeninėje prekyboje 
siūlo įvairios kompensacinės technikos, ergo-
terapijos, kineziterapijos priemonių, slaugos 
priemonių.
Vytauto pr. 37B, LT-44352 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 92 80
Faks.: (8 37) 42 48 37
El. paštas: info @pirmaszingsnis.lt
www.pirmaszingsnis.lt

UAB „Plastic formo“
Gamina buitinių nuotekų valymo įrenginius, 
baseinus, talpyklas iš termoplastiko žemės 
ūkiui, chemijos pramonei, galvaniniams ce-
chams, maisto pramonei; smėlio, šiukšlių dėžes 
iš kompozicinių medžiagų ir kitus gaminius.
Palemono 5C, LT-52159 Kaunas 
Tel.: (8 37) 47 33 52
Faks.: (8 37) 37 38 71
El. paštas: .info@pf.lt
www.pf.lt
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
20130225021 Danijos kompanija dirba skaitmeninės spaudos srityje. Ieško subrangovų, 

kurie atspausdintų didesnį kiekį brošiūrų, knygų ir katalogų, taip pat didelio 
formato paplūdimio vėliavas ir plakatus.

BRPL20140627001 Konsultacinė kompanija iš Šiaurės Vakarų Lenkijos specializuojasi kokybės 
vadybos sistemų, mokymų ir audito srityje. Pageidauja būti sertifikavimo sis-
temų, kurių dar nėra Lenkijoje, platintoju.

BRTR20140715001 Turkijos bendrovė, įsikūrusi Antalijoje, dirba kompiuterių programavimo, 
programinės įrangos ir IT paslaugų srityje. Užsiima kompiuterių remontu, 
konsultuoja programų įrangos klausimais. Ieško partnerių – su kompiuteriais 
ir elektronika susijusių produktų didmeninės prekybos arba gamybos įmonių 
ir siūlo prekybos tarpininko, platintojo paslaugas.

BRNL20150730001 Olandijos bendrovė ieško partnerių, kurie veikia apdirbamosios pramonės 
(automobilių, mašinų, specialios įrangos, elektronikos, energetikos) srityse. 
Siūlo atstovavo paslaugas Olandijos arba Belgijos rinkose. 

BRPT20150129001 Portugalijos MVĮ užsiima maisto produktų, delikatesų ir gėrimų platinimu 
HORECA kanaluose (viešbučiuose, restoranuose ir viešojo maitinimo įmo-
nėse), prekybos centruose ir gurmanų parduotuvėse. Ieško gamintojų ir par-
davėjų, norinčių siūlyti savo gaminius Portugalijos rinkoje, siūlo prekybos 
tarpininkavimo paslaugas.

BRNL20150626001 Olandijos maisto produktų gamintojas ir platintojas ypatingą dėmesį skiria 
autentiškiems sveikiems užkandžiams (pvz., įvairių rūšių sūriams, alyvuo-
gėms ir pan.). Nori papildyti esamą asortimentą aukštos kokybės autentiškais, 
sveikais, skaniais, gražių formų užkandžiais. Siūlo platintojo paslaugas.

BRDE20150723001 Vokietijos MVĮ, aktyviai dirbanti dizaino srityje, gamina aksesuarus (krepšius, 
diržus, dėklus, pinigines) iš perdirbtų dviračio kamerų, odos, veltinio. Ieško 
gamybos partnerio – siuvimo paslaugas teikiančios įmonės, kuri turi tinkamą 
įrangą darbui su guma, mažų aksesuarų (pieštukinių, piniginių ir pan.) siuvimui.

BRUK20150729001 Vienas iš JK pirmaujančių vidaus ir komercinių biomasės katilų gamintojų ir 
tiekėjų ieško partnerių, kurie biomasės katilus gamintų su jų prekės ženklu. 
Taip pat domina medienos granulės, medžio drožlės. Bendrovė siekia suda-
ryti OEM gamybos susitarimus.

BRUK20150116002 JK įmonė gamina ir platina novatoriškus produktus, susijusius su namais, 
technika, statybų sektoriumi. Ieško unikalių ir novatoriškų išradimų, ga-
minių, skirtų namų priežiūrai ir pan. Siūlo platintojo paslaugas JK ir už jos 
ribų.

BRBE20150727001 Belgijos įmonė specializuojasi individualių aukštos kokybės miego sistemų 
(spyruoklinių lovų, vandens lovų, čiužinių, oro čiužinių, slaugos namų lovų 
t.t.) gamybos ir pardavimo srityse. Ieško inovatyvių lovų gamintojų, siūlo 
platintojo paslaugas.

BRIT20150519001 Italijos bendrovė, kuri specializuojasi pramoninės automatikos įrangos srity-
je, siūlo agento ir distributoriaus paslaugas užsienio mašinų, automatizavimo 
ir robotų įrangos gamintojams.

BRFR20150702001 Prancūzijoje lyderiaujanti prekybos alumi internetu kompanija ieško alaus 
gamintojų, siūlo distributoriaus paslaugas. Taip pat domina bendradarbiavi-
mas su alaus importuotojais.

BRPL20140807001 Lenkijos įmonė užsiima faneros ir medžio drožlių plokščių, naudojamų baldų 
ir pastatų sektoriuje, importu ir eksportu. Bendrovė ieško faneros ir medie-
nos drožlių plokščių, OSB faneros, didelio tankio medienos plaušo plokščių, 
grindų lentų gamintojų užsienyje, siūlo distributoriaus paslaugas.

BRFR20150608001 Prancūzijos kompanija specializuojasi stiklo laikiklių, turėklų, lynų, profilių 
turėklams ir baliustradoms iš nerūdijančio plieno pardavimo srityje. Ieško šių 
produktų gamintojų, siūlo platintojo paslaugas.

Kiti verslo pasiūlymai anglų kalba skelbiami rūmų interneto svetainėje http://chamber.lt/
LT/Pradzia/Paslaugos/Verslo-pasiulymai arba interneto svetainėje http://www.paramavers-
lui.eu/verslo-bendradarbiavimo-duomenu-baze/

Ūkio ministerija ir Lietuvos verslo 
paramos agentūra skelbia kvietimą teik-
ti paraiškas pagal priemonę „E-verslas 
LT“ iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos 
(ES) struktūrinių fondų, kuriuo siekiama 
paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines 
įmones diegti elektroninio verslo sprendi-
mus ir sudaryti palankias sąlygas jų darbo 
našumui augti,. Pagal šį kvietimą numato-

PRIEMONĖS „E-VERSLAS LT“ 
KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

ma investuoti 4,5 mln. eurų ES paramos.
Pareiškėjais (projekto vykdytojais) pa-

gal priemonę „E-verslas LT“ gali būti tik 
juridiniai asmenys – labai mažos, mažos ir 
vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau 
kaip vienerius metus ir kurių vidutinės me-
tinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius 
metus arba per laiką nuo šių įmonių įregis-
travimo dienos yra ne mažesnės kaip 145 

Šių metų birželio mėnesį Varšuvoje (Lenkija) vyko ketvirtasis Leonardo da Vinci 
projekto „Chemical Movetech – profesinio mokymo galimybių optimizavimas taikant 
inovatyvias technologijas” – 2013-1-TR1-LEO05-47543 partnerių susitikimas. Projek-
te dalyvauja Lietuvos, Turkijos, Lenkijos bei Ispanijos organizacijos.

Pagrindinis projekto tikslas – parengti profesinio mokymo kursus, skirtus mokyti 
chemijos pramonės darbuotojus pažangių gamybos ir perdirbimo metodų bei technolo-
gijų. Siekiant palengvinti prieigą tęstiniam profesiniam mokymui projekte, bus taikomi 
atvirojo ir nuotolinio mokymosi ir mokymo metodai

Pagrindiniai projekto uždaviniai:
  Padėti MVĮ padidinti savo žmogiškųjų išteklių pajėgumus keliant naujų ir esamų 

darbuotojų kvalifikaciją
  Didinti darbo jėgos pasiūlą ir įgūdžius chemijos sektoriuje
  Suteikti mokymo ir mokymosi galimybes jaunimui, vyresnio amžiaus ir žemos 

kvalifikacijos darbuotojams
  Remti chemijos pramonę kuriant tvarų ekonomikos augimą, pavyzdžiui, efekty-

viai panaudojant žaliavas, perdirbant atliekas ir t.t.
  Sukurti interaktyvią e-mokymosi platformą su integruotu mokymosi turiniu
  Optimizuoti mokymosi sprendimus ir pristatyti juos besimokantiems (po 20 įmo-

nių – dalyvių kiekvienoje projekte dalyvaujančioje šalyje).
Projekto poveikis:
Projektas „Chemical Movetech“ prisidės nustatant techninių įgūdžių plėtros stan-

dartus pasirinktame chemijos pramonės subsektoriuje. Projekto rezultatai bus integruoti 
į profesinio rengimo sistemas ir praktikas, tokiu būdu skatinant MVĮ asociacijas, vers-

Chemijos sektoriaus įmonių darbuotojai turės galimybę 
nemokamai tobulinti savo žinias profesinėje srityje

lininkų asociacijas naudoti medžiagą savo mokymo veiklose.
Projektas suteiks novatorišką modulinį įrankį švietimo įstaigoms, kurios palengvins 

mokymąsi mažų įmonių darbuotojams, be to, produktas bus naudingas ir savarankiškai 
besimokantiesiems. 

Rengiant mokymui skirtus modulius buvo pasitelkti geriausi savo srities eksper-
tai  Lietuvoje, Lenkijoje, Ispanijoje bei Turkijoje. Metodinėje medžiagoje pristatomos 
naujausios tendencijos, analizuojami modernūs sprendimai su chemijos pramone susi-
jusiose srityse (pakavimas, atliekų tvarkymas, informacija apie žaliavas, gamybos pro-
cesą bei darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai). Moduliai skirti įmonių, dirbančioms 
dažų, plastiko, farmacijos ir muilo srityse, darbuotojams: darbų saugos specialistams, 
operatoriams, gamybos vadovams bei asmenims, atsakingiems už kokybę įmonėje. Pa-
skutinio birželio mėnesį vykusio projekto partnerių susitikimo Varšuvoje metu buvo 
galutinai aptarta mokymų vizija, peržiūrėta jau paruošta tekstinė bei interaktyvi moky-
mams skirta medžiaga. Visi mokymo moduliai bus patalpinti elektroninėje mokymosi 
svetainėje.

Planuojama, kad moderni elektroninė mokymosi platforma bus galutinai pareng-
ta 2015 m. spalio mėnesį. Tą patį mėnesį planuojami nemokami mokymai chemijos 
sektoriaus įmonėms, kurios nori pakelti savo darbuotojų kvalifikaciją minėtose srityje.

Įmones, norinčias užregistruoti savo darbuotojus planuojamiems nemokamiems 
mokymams, kviečiame registruotis el. paštu ingrida.braziuniene@chamber.lt

Projektą finansuoja Europos Komisija pagal Mokymosi visą gyvenimą Leonardo 
da Vinci naujovių perkėlimo programą. Publikuojama informacija atspindi tik auto-
riaus požiūrį, todėl Europos Komisija neatsako už pateikiamos informacijos turinį.

000 eurų. Be to, šių įmonių pagamintos pro-
dukcijos pardavimai turi sudaryti ne mažiau 
kaip 50 procentų visų įmonės pardavimų. 
Pareiškėjais negali būti juridinių asmenų fi-
lialai arba atstovybės. Didžiausia projektui 
galima skirti finansavimo lėšų suma yra 35 
000 eurų, o mažiausia – 3 000 eurų. Projek-
to veikla turi būti vykdoma Lietuvoje.

Pagal priemonę „E-verslas LT“ finan-
savimas neskiriamas projektams, kuriais 
siekiama, naudojant informacines techno-
logijas, sukurti ir įdiegti gamybinę tech-
nologiją, skirtą bazinėms gamybos ar pas-
laugų operacijoms atlikti (pvz., namų pro-

jektavimo, tekstų vertimo, kompiuterinių 
žaidimų programos, ir pan.). Finansavimo 
negalės gauti ir tie projektai, kurių pareiš-
kėjai teikia elektroninio verslo sprendimų 
kūrimo ir diegimo paslaugas.

Verslininkai, siekiantys gauti finan-
savimą, turi užpildyti paraišką, kuri skel-
biama ES struktūrinių fondų svetainėje 
www.esinvesticijos.lt, taip pat www.lvpa.
lt, ir pateikti ją Lietuvos verslo paramos 
agentūrai iki 2015 metų spalio 29 die-
nos. Iš viso pagal priemonę „E-verslas 
LT“ 2014–2020 m. numatoma investuoti 
14,48 mln. eurų ES investicijų.
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Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai 2014/2015 mokslo metais Kauno ir 
Klaipėdos apskrityse organizavo asmens 
įgytų kompetencijų vertinimus 17-oje 
profesinių mokyklų. Vertinimo užduotys 
buvo parengtos 5937 asmenims. Asmens 
įgytų kompetencijoms vertinti buvo įdar-
binti 364 darbdavių ir profesijos atstovai, 
sudarytos 223 vertinimo komisijos.

Protokolų duomenimis, profesines 
mokyklas baigė 5283 asmenys.

Bendras 17-os profesinių mokyklų 
asmenų žinių ir gebėjimų įvertinimo vi-
durkis (su specialiais skyriais) yra 8,0. 
Aukščiausias pažymių vidurkis 8,8 balo 
pasiektas Kauno mechanikos mokykloje. 
Žemiausius balus gavo Kauno informaci-
nių technologijų mokyklos absolventai – 
vidurkis 7,4 balo.  

Didžiausią būrį absolventų išleido 
profesinio rengimo centrai: Karaliaus Min-
daugo profesinio mokymo centras (1133), 
Kauno socialinių paslaugų ir statybos vers-
lo darbuotojų profesinio rengimo centras 
(847), Marijampolės profesinio rengimo 
centras (576), Kauno maisto pramonės ir 
prekybos mokymo centras (411). Mažiau-
siai asmenų baigė Raseinių technologijos 
ir verslo mokykloje (83), Šilutės turizmo 
ir paslaugų verslo mokykloje (98), Vilkijos 

Rūmai organizavo 
kompetencijų vertinimus 
17-oje profesinių mokyklų

žemės ūkio mokykloje (110).
Šiais metais dėl neprileistų, neatvyku-

siųjų, nebaigusiųjų mokymo programos 
planuotame vertinime nedalyvavo 654 as-
menys. Planuotų baigti ir faktiškai baigu-
sių asmenų skaičiaus neatitikimas didžiau-
sias Karaliaus Mindaugo profesinio moky-
mo centre (23,7 proc.), Vilkijos žemės ūkio 
mokykloje (15,42 proc.) ir Kauno mecha-
nikos mokykloje (13,2 proc.). Pastarajai 
mokymo įstaigai šį procentą padidino įka-
linimo įstaigoje vykę asmens įgytų kom-
petencijų vertinimai (net 30 proc. asmenų 
į šiuos vertinimus neatvyko). Karaliaus 
Mindaugo PMC plano ir fakto didžiausi 
skirtumai užfiksuoti paramediko, sporto 
klubo veiklos organizatoriaus, apeigų ir 
švenčių organizatoriaus, kirpėjo mokymo 
programose. Geriausiai sekėsi Kauno soci-
alinių paslaugų ir statybos verslo darbuo-
tojų PRC: nubyrėjimo procentas siekia tik 
1,1 (planas – 856 asmenys, faktas – 847). 
2 proc. nubyrėjimas fiksuotas Raseinių 
technologijos ir verslo ir Šilutės turizmo ir 
verslo mokyklose, 2,7 proc. – Kauno infor-
macinių technologijų mokykloje. 

Bendras Kauno regiono profesinių 
mokymo įstaigų nubyrėjimo procentas 
yra 11,4  proc. 

RŽ inf.

Baigusių asmenų skaičiaus dinamika nuo 2000/2001 m.m. iki 2014/2015 m.m.

2014/2015 m.m. baigusių asmenų skaičius pagal profesinio mokymo įstaigas

2014/2015 m.m. planuotų baigti ir faktiškai baigusių asmenų skaičiai pagal mokyklas

Į vertinimus neatvykę asmenys (procentais)
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