
Rūmų žiniosKAUNO 
PREKYBOS, 
PRAMONĖS 

IR AMATŲ 

Tel.: informacija – (8 37) 22 92 12, renginiai – (8 37) 20 34 83, profesinis rengimas – (8 37) 20 66 79, sertifikatai – (8 37) 22 96 15, el. p. chamber@chamber.lt

Nr. 598  /  2015 10 22 – 2015 11 23

Rūmų klubas ab „GaRlita“  | 4 psl.apdovanojimas 
uab „EnERstEna“  | 5 psl.

naujų naRių vizitinės 
koRtElės   | 11-12 psl.

naRių jubiliEjai   | 6-7 psl.

Nukelta į 5 psl.

Nukelta į 8 psl.

Pirmasis naujos sudėties Verslo tarybos posėdis
Audronė Jankuvienė

Spalio 6 d. Kauno miesto savivaldy-
bėje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 
dėl naujos sudėties Verslo tarybos. Jos 
pirmininku išrinktas Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų prezidentas Ben-
jaminas Žemaitis.

Bendradarbiavimo sutartį pasira-
šė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis, 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
prezidentas B. Žemaitis bei Kauno krašto 
pramonininkų ir darbdavių asociacijos va-
dovas Jonas Guzavičius.

Verslo tarybą sudaro po penkis de-
leguotus atstovus iš kiekvienos sutarties 
šalies. Taryba sudaryta svarstyti miestui, 
verslininkams, pramonininkams svarbių 
klausimų, kurie bus sprendžiami kartą per 
mėnesį. Bendradarbiavimo sutartis pasi-
rašyta ketverių metų laikotarpiui.

Rūmų atstovai Verslo taryboje nesi-

keičia: tai Benjaminas Žemaitis, Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų pre-
zidentas, UAB „Novameta“ valdybos 
pirmininkas; Mečislovas Rondomanskas, 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
viceprezidentas, UAB „Verslo draugai“ 
vadovas; Algimantas Stasys Anužis, Zi-
gmantas Dargevičius, UAB „Liuks“ ge-
neralinis direktorius; Vytautas Šileikis, 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
generalinis direktorius.

Kauno m. savivaldybės taryba dele-
gavo merą Visvaldą Matijošaitį, o meras 
delegavo dar keturis politikus: Joną Audė-
jaitį, Oną Balžekienę, Ramunę Bičkaus-
kienę ir Židrūną Garšvą.

Pramonininkams atstovauja asociaci-
jos prezidentas Jonas Guzavičius, vicepre-
zidentas-vykdomasis direktorius Vaclovas 
Pečatauskas, UAB „Kautra“ generalinis 

Audronė Jankuvienė

Jau šešti metai povidurinio švietimo 
sektoriuje vyksta svarbios permainos – at-
siranda vis daugiau balanso tarp besiren-
kančių profesinį, koleginį ar universitetinį 
išsilavinimą. Visuomenėje išaugęs pro-
fesinio mokymo autoritetas, vis daugiau 
jaunų žmonių renkasi darbo rinkai reika-

Pozityvūs pokyčiai 
profesiniame mokyme: 
geras amatas kuria oraus 
gyvenimo pamatą

lingas amatų profesijas.
Akivaizdu, kad profesinis mokymas 

yra lygiai tokia pat svarbi grandis, kaip ir 
aukštasis mokslas, bet Lietuvoje jis ilgai 
buvo nepelnytai nuvertintas. 

Rugsėjo mėnesį įvairiuose Lietuvos 
miestuose – Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, 
Panevėžyje, Klaipėdoje, Alytuje, Utenoje 
ir Marijampolėje Kvalifikacijų ir profe-

sinio mokymo plėtros centro užsakymu 
vyko renginiai, skirti pozityvių pokyčių 
profesiniame mokyme sklaidai. 

Kauno PPA rūmų Profesinio rengimo 
skyriaus vyriausioji specialistė, ECVET 
nacionalinė ekspertė Aušra Giedrienė 
skaitė pagrindinį pranešimą apie pozi-
tyvius pokyčius profesiniame mokyme. 
Renginius moderavo Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė Audronė Jankuvienė.

Daugiausiai darbo vietų – kvalifi-
kuotiems darbininkams

Dabar apie 60 proc. lietuvių dirba srity-
se, kur reikalingas profesinis išsilavinimas, 
o tai rodo, kad darbo rinkai reikalingi ne 
vien žmonės, turintys aukštąjį išsilavinimą.

Darbo biržos duomenimis, trys iš ketu-
rių registruotų laisvų darbo vietų yra skir-
tos kvalifikuotiems darbininkams. Tačiau 
tik 28 proc. moksleivių renkasi profesinį 
mokymą (Europos Sąjungoje – apie 50 
proc.). 

Kaip pabrėžė Aušra Giedrienė, tyri-
mai rodo, kad 2020 m. Europoje 18 proc. 
darbų bus skirti nekvalifikuotai darbo 
jėgai, 48 proc. – kvalifikuotiems speci-
alistams, 34 proc. – turintiems aukštąjį 
išsilavinimą. Panašios tendencijos – ir 
Lietuvoje. 

2014-2015 m. m. Lietuvos profesinė-
se mokyklose mokėsi 46,5 tūkst. mokinių 
(2 proc. daugiau nei 2013-2014 m. m.). 
2014 m. į profesinio mokymo įstaigas 
įstojo 23,3 tūkst. mokinių (kasmet maž-
daug tūkstančiu didėja).

Dėl trumpesnio mokymo laiko ir 
tiesioginės orientacijos į ūkio poreikius 
profesinės mokyklos gali greitai atsiliepti 
į prognozuojamą kvalifikuotų specialistų 
paklausą rinkoje. 

Tai itin ryškiai iliustruoja šis pavyz-
dys: INFOBALT asociacija, susidurdama 

su labai dideliu IT specialistų poreikiu ir 
palyginti maža jų pasiūla, įsteigė „INFO-
BALT IT akademiją“ ir parengė Java pro-
gramuotojo profesinio mokymo programą 
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio 
mokymo centre. Pirmą laidą baigę 20 
moksleivių jau sėkmingai darbuojasi IT 
sektoriuje, šiemet surinkta antra grupė. 
Patekti į ją buvo susidaręs nemenkas kon-
kursas – keturi į vieną vietą. 

INFOBALT iniciatyva aiškiai parodė, 
kad profesinis mokymas gali labai ope-
ratyviai reaguoti į darbdavių poreikius, 
ir net tokioje sudėtingoje srityje kaip IT, 
kur reikia aukščiausios kvalifikacijos dar-
buotojų, puikiausiai pritampa profesines 
mokyklas baigę specialistai. 

Per pastaruosius metus vis daugiau 
aukštąjį mokslą baigusių absolventų stoja 
į profesines mokyklas. 2013 m. tokių buvo 
319, 2014 m. – jau daugiau kaip 1400. 
Vieni iš jų nori įgyti praktinių savo profe-
sijos įgūdžių, dalis – supratę, kad pasirin-
ko ne tą specialybę ir panorę įgyti amatą. 

Tačiau vertinant valstybiniu požiūriu, 
kelias į profesiją ir jos aukštumas turėtų 
būti atvirkščias: per profesinę mokylą – 
iki universiteto.

Kelias į Japoniją – per profesinę 
mokyklą

Jaunimo požiūrį į praktinio išsilavi-
nimo naudą  nulėmė pastaraisiais metais 
profesinio mokymo sistemoje įvykusios 
permainos (sparčiai atnaujinama moky-
mo bazė ir glaudus bendradarbiavimas 
su darbdaviais) ir galimybė sėkmingai 
įsidarbinti. Įgijus darbo rinkoje paklau-
sią profesiją neretai gali greičiau susirasti 
darbą ir uždirbti daugiau, nei baigus ne-
perspektyvius mokslus universitete. 

Bendradarbiavimo sutartį pasirašė rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis, Kauno meras Visvaldas Matijošaitis ir Kauno krašto 
pramonininkų ir darbdavių asociacijos vadovas Jonas Guzavičius

Vis daugiau jaunimo renkasi darbo rinkai itin reikalingas profesijas
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Įstatymo projektu yra siūloma aiškiai nustatyti, per kokį terminą įmonės vadovas 
ir savininkas ar kitas asmuo, turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, turi kreiptis į 
teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. 

Įstatymo projekte siūloma nustatyti vieno mėnesio terminą kreiptis į teismą dėl ban-
kroto bylos iškėlimo įmonei tapus nemokiai. Vieno mėnesio terminas bankroto bylos inici-
javimui nuo įmonės nemokumo pradžios siūlomas atsižvelgiant į užsienio valstybių patirtį. 

Įstatymo projekte taip pat siūloma nustatyti, kad teismas galėtų savo iniciatyva arba 
pagal administratoriaus ar kreditorių, kurių reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau 
kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, motyvuotą prašymą 
spręsti dėl apribojimo asmeniui eiti vadovo ar kolegialaus valdymo organo nario par-
eigas taikymo, jei šis asmuo privalėdamas pagal įstatymą: nepateikė pareiškimo dėl 
bankroto bylos iškėlimo, po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo neperda-
vė turto ir (ar) dokumentų, vengė pateikti bankroto procesui reikalingą informaciją ar 
kitaip trukdė procedūroms.

RŽ inf.

Keičiamas Įmonių 
bankroto įstatymas

Seime jau diskutuojama dėl Statybos įstatymo beveik 40 straipsnių pakeitimų ir 
papildymų.

Įstatymo projektu siekiama pakeisti ir papildyti Statybos įstatymo nuostatas siekiant 
supaprastinti statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūras sumažinant adminis-
tracinę naštą statytojui (užsakovui) ir sumažinant administracinių išteklių panaudojimą, 
suderinti Statybos įstatymo nuostatas su nuo 2014 m. įsigaliojusiu Teritorijų planavimo 
ir statybos valstybinės priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių teisės 
pažeidimų kodeksu, Civiliniu kodeksu, patikslinti statybos techninės priežiūros privalo-
mumo atvejus, įstatymo nuostatas dėl garantinių terminų, draudimo, statybos produktų 
eksploatacinių savybių deklaracijos rengimo privalomumo.

RŽ inf.

Svarstomos Statybos 
įstatymo pataisos

Nuo šiol atgauti skolas bus paprasčiau – pradėjusi veikti speciali elektroninė sis-
tema užtikrins, jog lėšos iš skolininko sąskaitų bankuose automatiškai bus nurašomos 
visiems kreditoriams proporcingai. 

Registrų centro sukurta Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema (PLAIS) vi-
siems kreditoriams – tiek valstybės institucijoms, tiek įmonėms ar fiziniams asmenims, 
sudarys vienodas galimybes atgauti skolas. Sistema duomenis apie piniginių lėšų apri-
bojimą tvarkys centralizuotai: perduos bankams apribojimo bei nurašymo nurodymus 
ir proporcingai paskirstys skolininko lėšas kreditoriams. 

PLAIS pakeis iki šiol galiojusią prieštaringai vertintą tvarką, kuomet greičiausiai 
skolininko lėšas atgaudavo tas, kas pirmasis bankui pateikdavo pinigų apribojimo bei 
nurašymo nurodymus. Kiti kreditoriai tuo metu laukdavo eilėje, tad kai kuriems jų lėšų 
atgavimas tapdavo keblus. 

Nurašymo nurodymus sistemai teiks Valstybinė mokesčių inspekcija, Lietuvos 

Bus užtikrintas lygiateisiškumas išieškant skolas

Vis labiau artėjant šaltajam metų laikui projektas „Kalėdinės vaikų svajonės“ ruo-
šiasi startui. Tai socialinės atsakomybės projektas, kurio metu globos namuose gyve-
nantys ir socialinių paslaugų centrus visoje Lietuvoje lankantys vaikai ir paaugliai kuria 
atvirukus bei kitas iliustracijas. Projekto iniciatoriai VšĮ „Saugi pradžia“, lyg savotiški 
„laidininkai“, vaikų darbelius siūlo įsigyti įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir kie-
kvienam iš mūsų, rūpinasi jų tinkamu pateikimu, perdavimu, projekto viešinimu ir kt. 
Tokiu būdu surinktos lėšos skiriamos šio socialinio projekto dalyviams –  vaikams. 
Taip projekto dalyviams suteikiama galimybė įdėjus pastangų gauti atlygį ir galbūt įsi-
gyti seniai svajotą daiktą, drabužį, knygą ar papildyti taupyklę. Projektu siekiama ne 
vien duoti, bet paskatinti veikti, pajusti kūrybos džiaugsmą ir pasididžiavimą savimi, kai 
įdėtos pastangos tampa apčiuopiamais rezultatais. Iniciatoriai taip pat tikisi, jog galbūt, 
suteikiant tokią galimybę, vaikai ir paaugliai, patiriantys socialinių sunkumų, bus paska-
tinti ir ateityje užsiimti nuosava veikla, nepabijoti rinktis širdžiai mielos veiklos ar net 
pradėti savo verslą. Juk svarbiausia – įkvėpimas, palaikymas ir tikėjimas. Apie 70 proc. 
visų projekto metu surinktų lėšų bus skiriama globos namų ir centrų auklėtiniams. Rem-
damiesi tuo, projekto iniciatoriai teigia, jog meškerė – visad geresnė dovana nei žuvis. 

Įmonės, įstaigos, organizacijos prie projekto gali prisidėti įsigydamos:
 Originalius atvirukus, pieštus ar kitaip dekoruotus vaikų ir paauglių, gyvenančių 

globos namuose ar lankančių socialinių paslaugų centrus visoje Lietuvoje
 Spausdintus atvirukus su pasirinktu piešiniu/piešiniais
 Elektroninius atvirukus
 Vokų gamybos/dizaino paslaugas
 Atvirukus, dekoruotus įmonės/įstaigos darbuotojų/lankytojų vaikų
 Įmonės/įstaigos kalendorius, iliustruotus vaikų piešiniais pagal pasirinktą tematiką
 Dirbtuvėles įmonės/įstaigos darbuotojų, lankytojų vaikams: kalėdinių atvirukų, 

vokų, žaisliukų gamyba
Arba prisidėdamos prie projekto viešinimo.

Visą informaciją apie projektą galima rasti ir projekto eigą sekti facebook paskyro-
je: www.facebook.com/kaledinesvaikusvajones ir tinklapyje www.saugipradzia.lt 

Respublikos muitinė, SODRA bei antstoliai. Naująją sistemą pasiekia Nacionalinės 
teismų administracijos, Centrinės hipotekos įstaigos, Gyventojų registro bei Juridinių 
asmenų registro duomenys. PLAIS su Lietuvoje veikiančiais komerciniais bankais bei 
kredito unijomis susieta per Lietuvos banko LITAS-KART sistemą. 

Dėl PLAIS diegimo darbų buvo galimi laikini šių įstaigų informacinių sistemų vei-
klos nesklandumai.

PLAIS sukurta vykdant projektą „Dalyvavimo vykdymo procese, varžytinių ir 
aukcionų e.paslaugų sukūrimas“, įgyvendintą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos 
Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, Ekonomikos augimo veiksmų 
programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. 
VP2-3.1-IVPK-14-K „Pažangios elektroninės paslaugos“.

RŽ inf.

direktorius Linas Skardžiukas, UAB „Lak-
topolis“ vadovas Zenonas Skibiniauskas ir 
AB „Pakaita“ generalinis direktorius Algi-
mantas Svilainis.

Verslo tarybos posėdžiai vyks trečia-
dieniais, likus 6 dienoms iki savivaldybės 
tarybos posėdžio. Verslininkai kviečiami 
aktyviai siūlyti klausimus Verslo tarybos 
darbotvarkėms.

Pirmajame posėdyje buvo pasiūlyta 
kituose pasitarimuose svarstyti klausimą 
dėl leidimo prekiauti viešosiose Kauno 
vietose pensininkams ir ūkininkams (ne 
turguose), dėl apleistų teritorijų ir pastatų 
Kauno mieste, dėl nenaudojamų karinių 
teritorijų, dėl KTU parduodamų pastatų 
miesto centre likimo, dėl naujo futbolo ma-

niežo Neries krantinėje ir daugiaaukščių 
garažų „Merkurijaus“ aikštelėje projekto, 
dėl savivaldybės organizuojamų viešųjų 
pirkimų. Lapkričio mėnesį siūloma versli-
ninkams pristatyti S. Dariaus ir S. Girėno 
stadiono, lengvosios atletikos maniežo ir 
Sporto halės komplekso projektą.

Verslo taryba yra patariamoji institu-
cija, kurioje svarstomi su verslo aplinka, 
miesto ekonomine pažanga, strateginiu 
planavimu, verslo skatinimu, įvaizdžio 
kūrimu susiję klausimai. 

Analogiškos institucijos rūmų inicia-
tyva steigiamos ir kitose regiono savival-
dybėse.

Evaldo Virkečio nuotraukos

Pirmasis naujos sudėties Verslo tarybos posėdis
Atkelta iš 1 psl.

Vaikai jau 
svajoja apie 
Kalėdas

Verslo atstovai patariamojoje institucijoje nepasikeitė
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Daugiau informacijos artimiausiu metu.

2015 m. gruodžio 3 d. 18 val. 

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Idėjos, pasiūlymai ir klausimai: el. p. chamber@chamber.lt

Kauno PPa rūmaI KvIečIa vIsus narIus
susItIKtI tradIcInIame metInIame rengInyje

 REZERVUOKITE DATĄ!

Spalio 6 d. Kėdainių turizmo ir verslo 
informacijos centre buvo atidaryta Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų Kė-
dainių atstovybė.

Šios institucijos vadovą, verslininką, 
rajono tarybos narį Darių Petrauską ir na-
rystės veiklą koordinuosiančią VšĮ Kėdai-
nių turizmo ir verslo informacijos centro 
direktorę Dainą Balasevičienę sveikino 
Kėdainių rajono savivaldybės meras Sau-
lius Grinkevičius, rajono savivaldybės ta-
rybos Verslo ir ūkio komiteto pirmininkas 
Virmantas Pikelis, Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmų prezidentas Benja-
minas Žemaitis, svečiai.

Rajono vadovas S. Grinkevičius nuo 
pat pradžių palaikė iniciatyvą Kėdainiuo-
se, kur įregistruota apie 1000 įvairias 
verslo formas plėtojančių įmonių, steigti 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
atstovybę.

„Gaila, kad taip ilgai mūsų rajonas 

Rūmų atstovybė pradeda 
veikti Kėdainiuose 

neturėjo tokios organizacijos, nors ir buvo 
bandymų steigti verslininkus vienijančią 
instituciją, tačiau iki šiol to nepavyko 
padaryti. Ši verslo savivaldos forma leis 
verslininkams lengviau spręsti jiems ak-
tualias problemas, į diskusijas kviesti ra-
jono vadovus, kitų organizacijų atstovus, 
taip pat oficialiai kalbėti, ką reikia daryti, 
kad Kėdainiuose ir toliau gerėtų verslo 
aplinka, kaip pritraukti investicijų ir su-
kurti naujų darbo vietų. Džiugu, kad ši 
institucija buvo atidaryta ir jau vienija de-
vynis narius. Linkiu, kad prisijungtų dau-
giau kaip trys dešimtys krašto verslininkų, 
tuomet atstovybė virstų filialu“, – sakė S. 
Grinkevičius.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis 
džiaugėsi, kad atstovybių ratą papildė Kė-
dainiai: „Šiandien prekybos, pramonės ir 
amatų rūmai – efektyviai dirbanti, solidi 
ir patikima verslo savivaldos institucija, 

kompetentinga patarėja savivaldybėms ir 
regionų plėtros institucijoms. Nuo šian-
dien jau turime padalinį Kėdainiuose, kur 
yra gilios verslo tradicijos ir daug sėkmin-
gai dirbančių verslininkų“.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų Kėdainių atstovybė vienija devynias 
rajono įmones: AB „Lifosa“ ir „Danisco 
Sugar Kėdainai“, UAB „Kėdainių LEZ“, 

„Daumantai LT“, „Jurasta“, „Bieltransa“, 
Kėdainių rajono vartotojų kooperatyvas, 
MB „Kėdainių akmenukas“, verslininką 
Audrių Povilaitį.

Verslininkai, norintys tapti Kėdainių 
atstovybės nariais, gali kreiptis į VšĮ Kė-
dainių turizmo ir verslo informacijos cen-
tro direktorę D. Balasevičienę.

Pagal kedainiai.lt

Spalio 8 d. Vilniuje vyko vieni di-
džiausių verslo apdovanojimų, kuriuo-
se viešėjo Švedijos karalius Karlas XVI 
Gustavas ir karalienė Silvija, Lietuvos 
prezidentė Dalia Grybauskaitė, politikos, 
verslo, mokslo ir visuomenės atstovai. 
Dešimtus metus iš eilės vykstančiuose 
Švedijos verslo apdovanojimuose šiemet 
nominaciją „Už tvarią plėtrą“ pelnė bio-
masės sprendimus kurianti Kauno bendro-
vė, rūmų narys UAB „Enerstena“.

„Enerstenai“ – Švedijos verslo 
apdovanojimas ir karališkosios 
poros sveikinimai

„Jūsų Didenybe, Prezidente, mums yra 
didelė garbė kurti biomasės sprendimus“, – 
kalbėjo bendrovės „Enerstena“ generalinis 
direktorius Virginijus Ramanauskas.

Tai ne pirmas aukštas apdovanojimas, 
kurį yra pelniusi ši bendrovė. 2013 m. 
„Enerstena“ suprojektuota ir pagaminta 
biokuro garo katilinė bendrovei „Grigiš-
kės“ tapo Lietuvos metų gaminiu. 2013 m. 
dienraščio „Verslo žinios” kasmetiniuose 
apdovanojimuose „Gazelė 2013“ „Eners-

tena“ buvo pripažinta viena sėkmingiau-
siai dirbančių ir sparčiausiai besivystančių 
Lietuvos bendrovių. 2014 m. „Enerstena“ 
suprojektuotas ir pagamintas biokuro garo 
katilas bendrovei „Grigiškės“ tapo Lietu-
vos metų gaminiu. Tais pačiais metais ben-
drovė laimėjo III vietą parodoje „Baltech-
nika 2014“ Lietuvos suvirintojų asociacijos 
organizuotame suvirintojų meistriškumo 
konkurse, o dienraščio „Verslo žinios” 
kasmetiniuose apdovanojimuose „Gazelė 
2014“ „Enerstena“ buvo pripažinta viena 
sėkmingiausiai dirbančių ir sparčiausiai 
besivystančių Lietuvos bendrovių.

2015 m. konkurse „Pasiekimai aplin-
kosaugoje“ apdovanota už palankiausią 
aplinkai produktą – biokuro katilą ir kon-
densacinio ekonomaizerio su kondensato 
valymo sistema komplektą, o Žinių ekono-
mikos forumo organizuojamame konkurse 
„Žinių ekonomikos įmonės 2014“ apdo-

vanota pažangiausios tradicinės pramonės 
įmonės kategorijoje.

2015 m. „Verslo žinių“ ir „Nordea“ 
surengtuose Lietuvos verslo lyderių apdo-
vanojimuose „Enerstena” apdovanota „Už 
tvarią plėtrą“.

„Enerstenos” įmonių grupė yra gerai 
žinoma Lietuvoje bei užsienyje, išsiski-
rianti biomasės deginimo technologijomis. 
Energetikos rinkoje dirba nuo 2002 m. 
Bendrovė sukūrė savą technologiją, įsteigė 
mokslo ir tyrimų centrą, subūrė stipriausių 
profesionalų komandą. Visa tai leidžia pa-
siūlyti klientams efektyviausius energijos 
gamybos sprendimus: projektuoja ir ga-
mina biokuro katilus, kondensacinius eko-
nomaizerius, pakuras ir kitą technologinę 
biokuro katilinių įrangą. Įgyvendinamus 
projektus atlieka nuo idėjos „iki rakto”, tei-
kia eksploatavimo paslaugas.

RŽ inf.

Atstovybės vėliava – Kėdainių mero Sauliaus Grinkevičiaus, rūmų prezidento Benjamino Žemaičio, atstovybės vadovo Dariaus 
Petrausko ir narystės koordinatorės Dainos Balasevičienės rankose

Kviečiame tapti Verslo bendruomenės šventinio vakaro rėmėjais. Sukurkime nuostabią šventę sau ir svečiams!
Daugiau informacijos www.chamber.lt arba tel. 8 (37) 20 12 94

http://chamber.lt/LT/Pradzia/Naujienos/Rumu-naujienos/Kvieciame-tapti-Verslo-bendruomenes-sventinio-vakaro-remejais



Nr. 598   |   KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ žINIOS

4

Audronė Jankuvienė

Rugsėjo 30 d. po vasaros pertraukos 
rūmų nariai vėl pradėjo rinktis į tradicinius 
Rūmų klubo susitikimus, vykstančius kie-
kvieną mėnesį vis kitoje regiono įmonėje. 
Renginių metu visi pageidaujantieji ben-
druomenės nariai susipažįsta su įmonių 
istorija ir dabartimi, pasiekimais ir patir-
timi.

Pirmasis šio rudens klubo susitikimas 
įvyko vienoje pažangiausių ir garsiausių 
šalies trikotažo įmonių UAB „Garlita“.  
Tai per dvidešimt metų užaugintas sė-
kmingas šeimos verslas, prasidėjęs nuo 
„plyno lauko“ investicijos Garliavoje.  
Kauno rajone veikianti bendrovė, išgar-
sėjusi Lietuvoje, Baltijos šalyse, Europoje 
ir pasaulyje, gamina madingą moterišką 
bei vyrišką viršutinį ir apatinį trikotažą, 
kepures, šalikus, namų tekstilės gami-
nius (pagalves, antklodes, pledus, lini-
nius rankšluosčius), megztas uniformas 
mokykloms, muitinei, armijai, policijai, 
ugniagesiams, kitoms karinėms struktū-
roms. Įmonės gaminami megztiniai armi-
jai atitinka NATO standartus. Šie megzti-
niai yra įtraukti į jungtinį NATO katalogą 
(NATO MASTER CROSS REFERENCE 
LIST), o bendrovei suteiktas NATO ko-
mercinis kodas. UAB „Garlita“ taip pat 
rinkai teikia inovatyvius gaminius: anti-
bakterinius, atsparius ugniai, pjūviams ir 
aštriems daiktams, purvui ir drėgmei, pra-
kaitui, pagamintus iš verpalų, prisotintų 
vitaminu E, apsaugančius nuo vabzdžių, 
nuo UV spundulių poveikio ir kt.

Bendrovės direktorius, kurio nuopel-
nai įvertinti rūmų sidabro „Darbo žvaigž-
dės“ apdovanojimu, Juozas Martikaitis 
(2010 m. pripažintas Lietuvos metų vado-
vu ir gavęs apdovanojimą iš LR Preziden-
tės Dalios Grybauskaitės) papasakojo apie 

Rugsėjo Rūmų klubo susitikimas – 
bendrovėje „Garlita“

įmonės istoriją, svarbiausius raidos etapus 
ir vertybes. Nuo 2010 m. bendrovėje 
įdiegta siuvimo sistema ETON, kuri pa-
deda efektyviau planuoti darbą, padidinti 
produkcijos gamybos apimtis, sustiprinti 
kontrolę, kuri vykdoma kiekviename eta-
pe. Ši sistema sumažino administravimo 
ir valdymo kaštus iki 3 proc. Gamybos 
procesai yra visiškai kompiuterizuoti, ne-
mažai investuojama į mokslinius tyrimus. 

Įmonė vykdo plėtrą tik iš savo lėšų, 
nesiskolindama iš bankų. Direktorius di-
džiuojasi, kad ne tik Garliavos, bet ir vi-
sos Anglijos ir Airijos mokyklų mokiniai 
dėvi Garliavoje pasiūtas uniformas. Tiesa, 
klubo dalyviai labai apgailestavo, kad nie-
kur Lietuvoje nėra galimybės nusipirkti 
„Garlitos“ gaminių.

Susitikimo metu rūmų prezidentas 
Benjaminas Žemaitis pasveikino būrį 
naujų narių. 

Tai UAB „Kėdainių laisvoji ekono-
minė zona“, UAB „Telesoftas“, UAB 
„GMQ Europe“, UAB „Vitakonsult“, 
UAB „BTT Group“ Kauno filialas, UAB 
„Pramoninės metalo konstrukcijos“, MB 
Eshoper“, UAB „Vydraga“.

UAB „Kėdainių laisvoji ekonominė 
zona“ yra inžinerinės pramonės vysty-
toja, dirbanti kartu su viena stambiausių 
statybos kompanijų Lietuvoje „Eika“. 
UAB „Vitakonsult“ teikia darbų saugos, 
buhalterinės apskaitos, įmonių steigimo 
paslaugas. UAB „GMQ Europe“ įvai-
riuose miestuose įrenginėja naujos kartos 
automobilių savitarnos plovyklas, kuriose 
pritaikyta unikali technologija – auto-
mobiliai plaunami putomis, be šepečių. 
Pirmos trys plovyklos jau atidarytos Ma-
rijampolėje, Šiauliuose, Kaune pavasarį 
turėtų atsidaryti net šešios. UAB „Vyda-
gra“, veikianti nuo 1991 m., verčiasi ne-
rūdijančio metalo įrangos tiekimu karje-

rams, taip pat prekiauja hidrovarikliais ir 
hidrosiurbliais. 

UAB „Pramoninės metalo konstrukci-
jos“ siekia padidinti eksportą į Europą, ir tai 
tapo pagrindiniu motyvu stoti į rūmus. MB 
„Eshoper“ kuria ir optimizuoja elektroninės 
prekybos svetaines. UAB „BTT Group“ yra 
IT paslaugų įmonė, turinti filialus Latvijoje 

ir Estijoje. Rūmų nariams įstojimo proga 
įmonė siūlo padaryti atsargines saugias ko-
pijas metams nemokamai. UAB „Telesof-
tas“ jau 12 metų užsiima visomis mobilio-
mis technologijomis nuo žaidimų telefonuo-
se iki telekomunikacijos stočių. Bendrovė-
je – „didžiausiuose programuojų namuose 
Baltijos šalyse“ dirba 120 darbuotojų. 

Rugsėjo 23 d. Eksportuotojų klubo nariai rinkosi į susitikimą su lektoriumi Martins 
Tiknuss, atstovaujančiu konsultacijų kompanijai „GatewayBaltic“ (www.gatewaybal-
tic.com). Svečias dalijosi žiniomis ir patirtimi, kaip padidinti eksporto apimtis, pritrauk-
ti naujų partnerių.

„Eksportas – ne sprintas. Reikia daug treniruotis, o treniruotės atima daug laiko,“ – 
akcentavo svečias. Jo teigimu, puiku, jei nuo pirmo susitikimo iki produkcijos patei-
kimo praeina tik 3-6 mėnesiai, bet labai dažnai derybos iki sutarčių pasirašymo gali 
užtrukti ir du ar tris metus. 

Lektorius patarė, ką daryti, kad eksportas būtų sėkmingesnis. Nors gyvename tech-
nologijų pasaulyje, bendravimo su potencialiais partneriais tik el. paštu jau nebeužtenka 
(pvz., išsiuntus 100 laiškų su pasiūlymu bendradarbiauti sulauksime vos 1-2 atsakymų). 
Labai svarbu užmegzti asmeninį „gyvą“ kontaktą: skambinti, būtinai ieškoti žmogaus, 
kuris atsakingas už sprendimų priėmimą, tartis dėl susitikimo, vykti vizito.

Dar vienas dalykas – visada  turime galvoti ne apie vienkartinį, bet apie ilgalaikį  
pardavimą. Kai taip mąstysime ir taip dirbsime, lydės sėkmė.

Svečias ypač pabrėžė, jog derybose ir partnerių paieškoje itin svarbu sukurti pasi-
tikėjimą. Dažnas eksportuotojas pirmojo susitikimo metu daro klaidą: pristato įmonę ir 
jos istoriją, produktus (taip, kokybė ir kaina svarbu), bet vien tai tikrai nesukurs pasiti-
kėjimo. Pasitikėjimas ateina per atsakymus į klausimus, per išankstinių baimių suma-
žinimą. Būsimam partneriui dažniau svarbu ne „kas“, bet „kaip“. Todėl reikia stengtis 
megzti ne monologą, bet dialogą, kalbėti ne apie patį produktą, bet apie jį supančius 
procesus: saugų supakavimą ir pristatymą laiku, nevėluojančius atsiskaitymus, poga-
rantinį aptarnavimą ir t.t. Kaip akcentavo Martins Tiknuss, pelnyti pasitikėjimą reikia 
metų, bet pakanka sekundės  jį sužlugdyti. 

Susirinkusieji pateikė daug klausimų lektoriui, mielai diskutavo, dalijosi patirtimi.
Artimiausi Eksportuotojų klubo susitikimai: spalio mėnesį bus diskutuojama apie 

logistiką, jos kanalus, rizikas ir kaip jų išvengti; lapkritį numatoma susitikimas su vers-
lo analitiku Ž. Mauricu ir rinkų apžvalga. 

Kviečiame dalyvauti!

Eksportas – ne sprintas
Kv i e t imas

Jonavos rajono verslininkus, amatininkus, švietimo įstaigų atstovus 
kviečiame dalyvauti Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 

Jonavos filialo rengiamame verslo bendruomenės vakare. 

Renginys vyks 2015 m. lapkričio 6 d., penktadienį, 18:30 val. 
Jonavos rajono savivaldybės Kultūros centro mažojoje salėje.

Jonavos filialo verslininkų pagerbimo vakare dalyvaus Kauno PPA rūmų vadovai, 
Jonavos rajono meras dr. Mindaugas Sinkevičius, Jonavos rajono savivaldybės 
administracijos vadovai ir kt. 

 Renginio metu pagerbsime ir apdovanosime nusipelniusius Jonavos filialo 
verslo bendruomenės narius, įteiksime 2015 metų nominacijas.

 Klausysimės profesionalaus muzikanto Aleksandro Dunio atliekamų 
klasikinio džiazo melodijų.

 Bus magijos, šokių, prizų bei siurprizų. 
 Vaišinsimės, pramogausime, bendrausime, kelsime taures Jonavos verslo 

bendruomenės rate.
 

Renginį ves Jonavos kultūros centro renginių režisierė Kristina Jaskūnienė. 
Svečiai laukiami nuo 18:00 val. 

Renginys mokamas: vienam asmeniui 35 EUR, dviem asmenims – 60 EUR.

Dėl dalyvavimo renginyje būtina išankstinė registracija: el. p. dalia.sinkeviciene@chamber.lt, 
tel. nr. 8 679 74 343. Jūsų registraciją patvirtinsime atsiųsdami el. paštu (faksu) sąskaitą 
išankstiniam apmokėjimui. PVM sąskaitas faktūras išrašysime ir išsiųsime paštu po renginio. 
Registracija vyksta iki 2015 11 02.

Maloniai kviečiame dalyvauti!
Alfonsas Meškauskas,

Kauno PPA rūmų Jonavos filialo tarybos pirmininkas

Būrys rūmų naujų narių

Pažintis su bendrovės cechais
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Kauno prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmų Marijampolės filialo iniciatyva 
buvo surengtas Marijampolės savivaldy-
bės valdžios, verslo ir mokslo institucijų  
vadovų susitikimas, kurio tikslas – mo-
tyvuoti verslo bendruomenę dirbti kartu, 
skatinti ją keistis patirtimi, aptarti veikloje 
kylančias problemas ir bendradarbiaujant 
ieškoti bendrų sprendimų būdų, vystant 
darnią miesto plėtrą.

Susitikimo dalyvius pasveikino Kau-
no PPA rūmų Marijampolės filialo tarybos 
pirmininkas, UAB „Mantinga“ generalinis 
direktorius Kęstutis Svitojus. Marijampo-
lės savivaldybės meras Vidmantas Brazys 
pasidžiaugė šia gražia  iniciatyva, „nes tik 
bendraudami kartu, galime rasti naudingų 
sprendimų būdų, išgirsti verslininkų pa-
siūlymų ir pastabų. Taip pat malonu, kad 
tarp verslo atstovų diskusijoje  dalyvauja 
ir mokslo institucijų atstovai: VšĮ Mari-
jampolės kolegijos direktorius V. Viliūnas 
ir Marijampolės profesinio rengimo centro 
direktorius V. J. Šalaševičius“. Meras kal-
bėjo, kad reikia abipusio susiklausymo ir 
pastangų, kad mūsų savivaldybė žmonėms 
gyventi ir dirbti būtų patrauklesnė.

Kauno PPA rūmų Marijampolės fili-
alo direktorė Veronika Senkutė pristatė 
rūmų veiklą, tikslus, informavo, kad šiuo 

Marijampolės filiale diskutavo 
valdžios, verslo ir mokslo 
institucijų atstovai 

metu Marijampolės filialas vienija beveik 
50 verslo įmonių. Pabrėždama rūmų tei-
kiamą naudą nariams, direktorė kvietė 
prisijungti prie rūmų bendruomenės ren-
ginyje dalyvaujančių įmonių vadovus.

Didelio dėmesio sulaukė Marijampolės 
savivaldybės administracijos direktoriaus 
pavaduotojo V. Tumelio pranešimas apie 
miesto įvaizdžio reikšmę ir įtaką, kuriant 
bei plėtojant verslą Marijampolės savival-
dybėje. Susitikimo dalyviams buvo prista-
tyti savivaldybės vykdomi projektai, neliko 
pamiršti ir „Rail Baltica“ darbai – žadama, 
kad geležinkelių požeminės pervažos P. 
Armino ir Gedimino gatvių sankryžose bus 
baigtos iki šių metų pabaigos. V. Tumelis 
pristatė ir planuojamus vykdyti projektus: 
gatvių remontus,  namų renovaciją ir t.t.

Apie investicijų panaudojimo galimy-
bes kalbėjo UAB „Marijampolės laisvosios 
ekonominės zonos valdymo bendrovė“ ge-
neralinis direktorius Simonas Petrulis. Jis 
informavo, kokie darbai jau padaryti LEZ-
e, pasidalijo patirtimi palygindamas kitų 
šalių LEZ-us, jų infrastruktūrą. Susitikimo 
dalyviai domėjosi, ar jau yra konkretūs 
investuotojai, kurie domisi verslo plėtra/
įkūrimu zonoje, kokie iššūkiai laukia. S. 
Petrulis informavo, kad domisi tiek Lietu-
voje, net Marijampolėje, veikiančios įmo-

nės, tiek investuotojai iš užsienio – Skandi-
navijos šalių, Danijos, Vokietijos ir kt. 

Savivaldybės atstovai, UAB „Mari-
jampolės LEZ valdymo bendrovė“ vado-
vas skatino dažniau, t.y. kartą į pusmetį ar 
ketvirtį, organizuoti tokio tipo susitikimus 
ir diskutuoti, teikti pasiūlymus, pagirti ar 
atvirkščiai – kritikuoti savivaldybės dar-
bą, įvardinti problemas ir mėginti kartu 
rasti būdus joms spręsti.  

Kauno prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmų Marijampolės filialo direktorė  
V. Senkutė kalbėjo, kad tai yra aktualu, 
reikalinga ir įdomu ir toliau filialas sieks 
bendravimo ir bendradarbiavimo su 
miesto valdžia, vyks susitikimai-diskusi-
jos, nes valdžia turi žinoti, kaip jaučiasi 
verslas, o verslas – kaip jaučiasi valdžia. 
„Norime ir sieksime tapti reikšmingu ben-

dradarbiavimo įrankiu“, – tvirtino direk-
torė V. Senkutė ir pabrėžė, jog susitikimai 
su valdžios atstovais leidžia pasidalinti 
mintimis, teikti verslui itin reikalingus 
pasiūlymus kuriant bendrą erdvę, duo-
da aiškios papildomos naudos, prisideda 
prie socialinės ir teritorinės sanglaudos, 
padeda spręsti bendras problemas, dalin-
tis idėjomis, siekiant bendrų tikslų. Versli-
ninkų įsitraukimas į regiono ekonomikos 
skatinimą gali būti sėkmingas tik tuomet, 
kai šiam sektoriui bus skiriamas tinkamas 
valdžios, mokslo institucijų ir regiono vers-
lo bendruomenės dėmesys. Siekdami ska-
tinti dialogą, Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų Marijampolės filialas pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį su Marijampolės 
savivaldybe.

Marijampolės filialo inf.

Vera Mileikienė 

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų Finansininkų klubas, plėtodamas 
tarptautinį bendradarbiavimą, rugsėjo 25 
d. rūmuose priėmė svečius iš Švedijos – ju-
ridinės-ekonominės konsultacinės firmos 
„Klintberg Consulting AB“ vadovus.

Rūmų generalinis direktorius Vytau-
tas Šileikis, tardamas sveikinimo žodį, 
pažymėjo, kad atkurdami rūmus mokė-
mės iš kolegų švedų. Baltijos jūros šalių 
prekybos rūmų asociacija (BCCA) vienija 
10-ties valstybių aplink Baltijos jūrą pre-
kybos rūmus, kurių centras yra Malmėje. 
Švedijos kompanija kaip tik dirba Mal-
mės ir aplinkiniuose regionuose.

Klubo vadovė UAB „Aurita“ direktorė 
Vaida Butkuvienė pristatė klubo tikslus ir 
pagrindines veiklos kryptis – tai verslo, fi-
nansų ir apskaitos mokslo bei valdžios insti-
tucijų bendradarbiavimas, įtaka formuojant 
mokestinę politiką, profesinis tobulėjimas, 
naujausių pažangių finansų ir ekonomikos 
valdymo metodų (instrumentų) pažinimas 
ir taikymas, vaikų ir jaunimo finansinis 

Susitikimas su Valstybinės 
mokesčių inspekcijos specialistais

Rugsėjo 24 d. rūmų Kauno finansinin-
kų klubo surengtas susitikimas su Valsty-
binės mokesčių inspekcijos specialistais 
sulaukė didžiulio susidomėjimo. Rūmų 
salė vos talpino visus pageidaujančius.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie 
LR Finansų ministerijos Mokesčių informa-
cijos departamento Švietimo ir konsultavi-
mo skyriaus vyriausiosios specialistės Re-
nata Vaikasienė ir Vida Kuckailienė pristatė 
temas „Atvirkštinis apmokestinimo PVM 
mechanizmo taikymas statybos darbams ir 
„Mokesčių deklaravimo naujovės 2016 m. 
Gyventojų pajamų mokesčių naujovės“.

Ypatingo dėmesio sulaukė pirma 
tema, kadangi nuo 2015 m. liepos 1 d. 
statybos darbams taikomas atvirkštinis 
apmokestinimo PVM mechanizmas. Tai 
reiškia, kad paslaugų pirkėjas – PVM 
mokėtojas, apmokestinamasis asmuo, ku-
rio užsakymu atliekami statybos darbai ir 
kuriam išrašomas šių darbų atlikimą (pas-
laugų teikimą) įforminantis dokumentas, 

privalo išskaityti ir sumokėti į biudžetą 
PVM, apskaičiuotą už paslaugų teikėjo 
jam atliktus PVM įstatymo 7 str. 4 p. nu-
matytus statybos darbus, kaip jie apibrėžti 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 
str. 15 dalyje.

Pagal PVM įstatymo 96 str. nuostatas 
atvirkštinis PVM statybos darbams yra 
taikomas tik tuo atveju, jei juos užsako  
apmokestinamasis asmuo PVM mokėto-
jas. Įsidėmėtina, kad užsakovu, t. y. asme-
niu užsakiusiu statybos darbus, yra laiko-
mas bet kuris statybos darbų pirkėjas. 

Susitikimo dalyviai VMI specialis-
tėms pateikė klausimų, susijusių su kon-
krečiomis situacijomis finansininkų atsto-
vaujamų įmonių apskaitoje.

Kauno rūmų Finansininkų klubas nuo-
lat rengia susitikimus su VMI specialistais, 
siekdamas verslo bendruomenę supažin-
dinti su naujausiais įstatymų pakeitimais, 
mokesčių administravimo naujovėmis.

RŽ inf.

Finansininkų 
klube – svečiai 
iš Švedijos

švietimas, tarptautinis bendradarbiavimas. 
Svečias „Klintberg Consulting AB“ 

savininkas ir direktorius Christer Klint-
berg pristatė savo bendrovę.

Tai yra finansines ir investicines pas-
laugas teikianti, padedanti įteisinti užsie-
nio kapitalo įmones ir vykdanti jų buhal-
terinę apskaitą įmonė. Bendradarbiauja su 
mokymo įstaigomis, rengiančiomis finan-
sų ir mokesčių specialistus Švedijoje. 

Kartu su vadovu atvyko įmonės dar-
buotojos Renata Klintberg, Jolanta Stan-
kevičienė, Magda Brudniak bei dvi eko-
nomikos studentės, atliekančios praktiką 
šioje firmoje.

Svečiai pažymėjo, kad tai integracinė 
kelionė. Komanda teikia paslaugas Lietu-
vos, Lenkijos, Ukrainos ir kitų šalių vers-
lo įmonėms, investavusioms Švedijoje. 
Norėdami pažinti savo klientų gimtinių 
kultūrą, žmonių mentalitetą, mokesčių 
sistemą, verslo sąlygas, įmonės darbuoto-
jai nuolat keliauja po tas šalis.

Susitikimo metu diskutuota apie 
mokesčių sistemos skirtumus Švedijoje 
ir Lietuvoje, kiek ji palanki verslui, apie 
įmonių finansų valdymą, apskaitos speci-
fiką, specialistų parengimą.  

Klubo nariai – „Omnitekso“, „Eolto“, 
Kauno technologijos universiteto, Kauno 
kolegijos atstovai su svečiais pasikeitė 
kontaktais, išsakė savo lūkesčius dėl to-
lesnio bendradarbiavimo. Švedijoje inte-
resų turinčios įmonės gali kreiptis, kadan-
gi bendradarbiavimas bus tęsiamas.

Diskusijos dalyviai

Salė vos talpino norinčius išgirsti aktualiausią informaciją iš VMI atstovų KFK nariai ir svečiai
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Ilgametės verslo sėkmės 
istorijoje – brangakmeniai

Du rūmų nariai – UAB „Liuks“ ir 
UAB „Dinaka“ spalį pažymi išskirtines 
veiklos sukaktis. UAB „Liuks“ sukanka 
25 metai, UAB „Dinaka“ – 20. Abiejų 
bendrovių vadovai Zigmantas Dargevi-
čius ir Vytas Čičelis yra rūmų tarybos 
nariai, abiejų sėkmę vainikuoja neseniai 
atkurti ir valdomi naujausi, ypatingi kul-
tūros paveldo objektai – Panemunės pilis 
ir Raudondvario dvaras. Abu jie tapo regi-
ono brangakmeniais.

UAB „Liuks“ pagrindinė veikla – 
farmacinių preparatų gamyba ir jų realiza-
vimas, apgyvendinimo, maitinimo, konfe-
rencijų organizavimo paslaugos. 

1995 m. gruodį Kauno Senamiestyje 
buvo atidarytas „Best Western Santaka“  
viešbutis. Šiandien bendrovė valdo du di-
džiausio pasaulinio „Best Western“ tinklo 
viešbučius Vilniuje ir Kaune bei 3 naujo, 
įmonei priklausančio prekės ženklo – 
„Best Baltic Hotels“ – viešbučius Palan-
goje, Druskininkuose ir Panemunės pilyje.

Naujausias bendrovės valdomas objek-
tas – keturių žvaigždučių viešbutis-restora-
nas „Best Baltic Panemunės Pilis“ netoli 
Jurbarko, nuo 2014 m. veikiantis Lietuvos 
architektūros paminklų sąraše esančioje 
Panemunės pilyje. Viešbutis ir restoranas 
rengtas laikantis bei išsaugant paminklo 
vertingąsias savybes. Panemunės pilies 
viešbutyje taip pat yra pokylių salė, kurioje 
rengiamos vestuvės, jubiliejai, konferenci-
jos, įmonių šventės. 

Įmonės farmacijos produktų ekspor-
tas per pastaruosius metus padarė didžiulį 
šuolį – išaugo daugiau nei 90 proc. Eks-
porto šalys – Kanada, Šveicarija, Slovė-
nija, Lenkija. Įmonė turi GGP – geros 
gamybos praktikos sertifikatą. Metinė 
apyvarta – daugiau nei 7 mln. eurų. Įmo-
nė kasmet į biudžetą sumoka daugiau kaip 
400 tūkstančių eurų mokesčių, iš jų į Kau-
no miesto – apie 100 tūkstančių eurų.

Šių metų pirmąjį pusmetį UAB 
„Liuks farmacija“ pardavimo pajamos 
augo daugiau nei 47 proc. Bendrovė ga-
mina populiarius preparatus (tai aspirinas, 
analginas, paracetamolis ir kt.)

„Liuks farmacija“ prieš porą metų 
tarptautinei farmacijos bendrovei „Vale-
ant Pharmaceuticals“ pardavė prekių žen-
klus, patentus, preparatų registraciją.

UAB „Liuks“ 2014 m. pelnė didįjį 
Lietuvos eksporto prizą.

Logistikos paslaugų bendrovė UAB 
„Dinaka“ per 20 metų išaugo iki įmonės 
grupės, kurią sudaro „Dinakos servisas“, 
„Via Baltica pramogos“, „Via Baltica 
Dvaras“, „Via Baltica Lietuva“. Įmonių 
veiklos sritys – viešbučiai, maitinimo, 
logistikos paslaugos ir kita veikla. Pernai 
sukurta 33 naujos darbo vietos.

UAB „Dinakos servisas“ teikia savo 
klientams visą spektrą paslaugų, susijusių 
su šaldymo – šildymo įranga transportui 

(šaldymo – šildymo įrangų, kondicionie-
rių, autonominių šildytuvų, temperatūros 
registratorių montavimas, aptarnavimas, 
remontas, atsarginių dalių tiekimas, izo-
terminės izoliacijos automobiliams įren-
gimas, auto šaldytuvų ATP (FRC) patikrų 
atlikimas ir t.t.)

Per 20 metų sukaupta daug patirties, 
suburtas geras darbuotojų kolektyvas, pa-
statytas servisas strategiškai vežėjams pa-
togioje vietoje. Bendrovė turi visą reikalin-
gą įrangą bei didelį atsarginių dalių sandėlį.

Bendrovė įrengė unikalią kavinę Kau-
ne, ant Milikonių kalno, iš kurios atsiveria 
įspūdinga panorama. Į virš miesto pakibu-
sią kavinę su apžvalgos aikštele ir telesko-
pu buvo investuota  300 tūkstančių litų. 

Bendradarbiaujant su Kauno rajono sa-
vivaldybe, milijoninėmis investicijomis at-
gaivinta prie Tiškevičių dvaro Raudondva-
ryje oranžerija. Atkuriant jos autentiką, itin 
svarbiais dokumentais tapo prieš pusantro 
šimto metų darytos oranžerijos nuotraukos. 
Specialiai užsakyti baldai ir interjero deta-
lės dvelkia XIX a. dvasia. Oranžerija ir joje 
veikiantis restoranas tapo itin populiaria 
reprezentacine susitikimų vieta.

2005 m. įsteigta UAB „Tranzito pas-
laugų centras” klientams siūlo visą logis-
tikos paslaugų kompleksą. 

Bendrovė glaudžiai bendradarbiauja 
su Rusijos muitinės tarpininkais. Tai lei-
džia gerokai greičiau pervažiuoti Rusijos 
sieną. Taip pat teikiamos krovinių išmui-
tinimo paslaugos Maskvoje, Sankt Peter-
burge, Kaliningrade. Įmonės specialistai 
atlieka praktinio darbo stažuotes Latvijos, 
Estijos, Baltarusijos ir Rusijos pasienio 
postuose tam, kad susipažintų su pasienio 
postų vidaus darbo normatyvais ir forma-
lumais, kad dirbdami „čia’’, žinotų, kokie 
reikalavimai „ten’’.

Klientui pageidaujant pervežimai 
vykdomi į ES, Norvegiją, Rusiją, Baltaru-
siją, Vidurinės Azijos šalis, Afganistaną ir 
kt. Kroviniai gabenami automobilių, oro, 
jūrų, geležinkelių transportu.

UAB „Tranzito paslaugų centras” 
(TPC) smarkiai išplėtė dalinių, viso auto-
mobilio neužpildančių krovinių gabenimo 
į Rusiją paslaugų apimtis ir kokybę. Įmonė 
taip pat gabena dalinius, viso automobilio 
neužpildančius krovinius iš Italijos, Čeki-
jos, Lenkijos ir Vokietijos į Ukrainą, Balta-
rusiją, Kazachstaną, Uzbekistaną. 

TPC transporto autoparką sudaro įvai-
rios paskirties ir tonažo automobiliai, įmo-
nė nuolat investuoja į autoparko plėtrą. 

Bendrovė ėmė teikti krovinių gabeni-
mo jūriniais konteineriais iš JAV paslau-
gas: viena iš jų yra naudotų automobilių 
gabenimas. Taip pat organizuoja jūrinių 
konteinerių gabenimą iš Kinijos per Klai-
pėdos uostą. 

TPC disponuoja 3800 kv. m sandėlio 
ploto Kaune ir 2500 kv. m – Klaipėdoje.  
Kaune turi padalinius Taikos prospekte, 
netoli automobilių turgaus, Aleksote ir ša-
lia Kauno teritorinės muitinės Jovarų ga-
tvėje. TPC turi skyrių netoliese esančiame 
Kauno automobilių turguje, kur teikiamos 

paslaugos automobilių prekyba užsiiman-
čioms įmonėms.

Nuo 2010 m. veikianti VšĮ „Euro-
pos socialinis verslumo ugdymo ir ino-
vatyvių studijų institutas” orientuojasi 
į.suaugusiųjų švietimo veiklas, todėl pa-
grindine veikla tapo mokymai. Jų temos: 
lyderių koučingas, sumanesnis pardavi-
mas, asmeninis koučingas, efektyvus ben-
dravimas, efektyvios derybos, susitelkimas 
į sprendimus, baristų ir someljė mokymai.

Institutas taip pat atlieka mokslinius 
tyrimus. Per visą organizacijos gyvavimo 
laikotarpį buvo atlikti šie tyrimai: „Kou-
čingas mokymosi procese“, „Atminties la-
vinimo nauda mokykloje“, „Darbo ir šei-
mos įsipareigojimų derinimas“, „Ar Lietu-
vos gyventojai pasitiki sveikatos sistema“, 
„Maistas ir ekologija“, „Turisto išlaidos 
Lietuvoje“, „Visuomenės (ne)tolerancija“, 
„Integracija į darbo rinką“ ir t. t. 

Sėkmingai įgyvendinti šie projektai: 
„Tarpkultūrinis dialogas – visuomenės atei-
ties garantas“, „Negaišk laiko patyčioms! 
Tu gali kurti“, „PreventionLab 2.0 eContent 
Lab for psychosocial risks at work preven-
tion. VISIONARY project transference“, 
„KAS AŠ?!“, „Siekime tikslo kartu“.

UAB „CertaBridge“ (buvusi kom-
panija „Biodux“) įkurta 2010 m. Idėja 
teikti sertifikavimo paslaugas eksportuo-
jantiems į NVS šalis kilo žinant, koks 
sudėtingas yra Rusijos ir kitų šalių biuro-
kratizmas, bei sukaupta patirtis šioje srity-
je. Buvo surinkta kompetentingų žmonių 
grupė, ir suburta profesionali komanda.

Jau 2011 m. išvystyti glaudūs ir patiki-
mi santykiai su Rusijos ir kitų NVS šalių 
sertifikavimo institucijomis bei laborato-
rijomis. Bendradarbiaujant su profesiona-
liais partneriais Rusijoje, teikiamos serti-
fikavimo paslaugos Lietuvos ir užsienio 
kompanijoms, eksportuojančioms į Rusi-
ją, Baltarusiją, Kazachstaną ir Ukrainą.

2012-ieji buvo plėtros ir augimo Lie-
tuvos rinkoje metai. 2013 m. kompanija 
pakeitė savo pavadinimą. Juo pristatomas 
kompanijos tikslas – būti tiltu tarp kliento 
ir valstybinių sertifikavimo įstaigų, ran-
dant trumpiausią ir patogiausią kelią.

Šiandien tai šiuolaikiška ir ambicinga 
kompanija, kurios pagrindinis siekis yra 
glaudūs, ilgalaikiai ir pasitikėjimu grin-
džiami ryšiai su klientais. Kompanijos 
vizija – lyderiavimas rinkoje, pasiektas 
laiku, kokybiškai ir inovatyviai aptarnau-
jant klientus. 

UAB „Baldgama“ – tai Marijampo-
lėje 2010 m  įsikūrusi nestandartinių baldų 
gamintoja, pagal individualius užsakymus 
iš kokybiškų medžiagų projektuojanti ir 
gaminanti plataus asortimento baldus, 
stumdomų durų sistemas, spintas – dra-
bužines biurams, parduotuvėms, moky-
kloms, darželiams, virtuvėms, miegamie-
siems, svetainėms, kitoms patalpoms.

Bendrovė atlieka visas paslaugas nuo 

baldų projektavimo iki sumontavimo. 
Visai pagamintai produkcijai suteikiama 
vienerių metų garantija bei pogarantinis 
aptarnavimas. 

Įmonėje dirba ilgametę patirtį baldų 
gamyboje turintys darbuotojai, o tai sąly-
goja  gaminamos produkcijos kokybę. 

UAB „ICECO“ – valgomųjų ledų ir 
žuvies produktų gamybos ekspertai Lie-
tuvoje. Profesionalų komanda, kokybė, 
atvirumas, inovatyvumas bei lankstumas, 
verslo partnerių poreikių tenkinimas bei 
nuolatinis tiesioginis bendravimas su klien-
tais – tai kertiniai įmonės veiklos principai.

2011 m. lietuviško kapitalo UAB 
„ICECO“ įsigijo Marijampolės žuvų pro-
duktų ir ledų gamybos įmonei „Kraitenė“ 
priklausiusį nekilnojamojo ir kilnojamojo 
turto kompleksą, išsaugojo darbo vietas 
marijampoliečiams ir tęsia valgomųjų 
ledų bei žuvies produktų gamybos bei 
prekybos tradicijas. 

Įmonės prekių ženklai „Aurum“, „Tir-
pukas“, „Zigmas“ ir „Junga“ gerai žino-
mi ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. 
Pagrindinės įmonės produktų pardavimų 
kryptys yra Lietuvos vidaus rinka ir kitos 
Baltijos valstybės, Vokietija, Danija, JAV, 
Jungtinė Karalystė, Graikija, Airija ir Ka-
nada. „ICECO“ eksportuoja apie 60 proc. 
savo produkcijos. 

UAB „ICECO“ dirba 430 nuolatinių 
darbuotojų, įmonėje veikia 4 gamybos 
cechai.

Bendrovės gaminiai pristatomi pa-
saulinėse ir nacionalinėse parodose, kur 
sulaukia aukščiausių ekspertų vertinimų 
ir apdovanojimų.

Bendrovė – itin aktyvi visuomeninių, 
kultūros, sporto projektų bei renginių rė-
mėja. Nuo pat įkūrimo įmonė remia skir-
tingų sričių iniciatyvas Marijampolėje, 
tradicinius rūmų bendruomenės rengi-
nius, nacionalinius projektus.

UAB „Pramoninės metalo kons-
trukcijos“ yra įkurta 2010 m. Kaune. 
Įmonė specializuojasi pramoninių metalo 
konstrukcijų gamybos ir apdirbimo srity-
se. Veikla plėtojama Lietuvoje, vykdomas 
aktyvus eksportas į kitas Europos šalis.

Patikimos įmonės vardą pagrindžia 
sąžininga partnerystė su Lietuvos bei už-
sienio tiekėjais bei griežtas tarptautinių 
reikalavimų laikymasis.

Bendrovė teikia kompleksinius spren-
dimus – atlieka gaminių projektavimą, 
metalo konstrukcijų gamybą bei monta-
vimą. Gaminamos pramoninių ir visuo-
meninių pastatų statybinės metalo kons-
trukcijos: kolonos, ryšiai, sijos, santvaros, 
talpos, aikštelės ir kt. Specializuojamasi 
nestandartinių gaminių iš nerūdijančio ir 
juodojo plieno gamyboje pagal užsakovo 
pateiktus projektus. Teikiamos itin pla-
tus paslaugų spektras 6000 kv. m metalo 
konstrukcijų gamybai ir apdirbimui pri-
taikytose patalpose. Per mėnesį pagami-
nama iki 400 tonų metalo konstrukcijų. 

Patikimi ir ilgaamžiai pramoninių 
metalo konstrukcijų sprendimai atsispin-
di paskutiniuose projektuose – Labanoro 
regioninio parko apžvalgos bokšte, išskir-
tiniame KTU „Santakos” mokslo slėnio 
pastate Kaune, K. Baršausko g.

Parengė A. J. 

UAB „LiUks“



KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ žINIOS   |   Nr. 598

7

Aistė Veverskytė

Šį rudenį Kauno kolegija – viena iš 
aktyvių Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų narių – mini 15 metų sukaktį. 
„Koja kojon su pokyčiais“ – tokiu šūkiu 
vadovaujasi aukštoji mokykla, kurioje 
šiandien studijuoja per 7000 studentų ir 
dirba apie 1000 darbuotojų. Kolegijos 
bendruomenei praūžusios iškilmės ir su-
kaktis davė puikią progą įvertinti praėjusį 
laiką ir pasiektus rezultatus.

Šventėje – garbingi vizitai ir apdo-
vanojimai 

Rugsėjo 24 d. Kauno kolegija miestui 
padovanojo daug renginių: 1000 studentų 
eitynes, didžiulį koncertą Kauno sporto 
halėje, 15 menininkų parodas įvairiose 
miesto erdvėse. Viena iš iniciatyvų – iš-
kilmingas posėdis, kuriame dalyvavo keli 
šimtai studentų, absolventų, darbuotojų, 
garbingų svečių. Tarp šventės dalyvių ne-
trūko politikų, merų, verslininkų, pramo-
nės, medicinos ir kitų sričių asociacijuotų 
struktūrų bei įmonių atstovų. Posėdyje 
pranešėjai daugiausiai dėmesio skyrė ša-
lies, miesto, kolegijos pokyčiams. Kolegi-
jos bendruomenę savo vizitu pagerbė Lie-
tuvos Respublikos Ministras Pirmininkas 
Algirdas Butkevičius, sveikatos apsaugos 
ministrė Rimantė Šalaševičiūtė, pirmasis 
Seimo pirmininko pavaduotojas Vydas 
Gedvilas ir kiti garbūs svečiai. 

„Kolegijų sektoriaus sukūrimas Lie-
tuvoje – vienas iš sėkmingiausių Lietuvos 
švietimo sistemos laimėjimų“, – tokią 
Tarptautinės ekonominio bendradarbia-
vimo ir plėtros organizacijos (OECD) 
ekspertų išsakytą mintį savo šventinia-
me pranešime pacitavo KK direktorius ir 
Kauno PRA rūmų tarybos viceprezidentas 
dr. Mindaugas Misiūnas. Šios išvados eks-
pertai priėjo išanalizavę Lietuvos švietimo 
sistemos reformų eigą. Savo šventiniame 
pranešime kolegijos vadovas išskyrė orga-
nizacijos stiprybes –  skirtingų intelektinių 
jėgų santalką, integraciją, pasirengimą 
pokyčiams ir sugebėjimą prognozuoti bei 
priimti laikmečio iššūkius – visa tai lėmė 
aukštosios mokyklos ištakos ir per eilę 

Kauno kolegija: svarbu ne 
organizacijos amžius, o jos 
požiūris į pokyčius

metų susiformavusi kokybės kultūra. 
Posėdžio metu po šventinių praneši-

mų buvo įteikti garbingi Seimo ir Vyriau-
sybės apdovanojimai Kauno kolegijos 
dėstytojams, administracijos darbuoto-
jams už indėlį į Lietuvos švietimo sis-
temos plėtrą ir kitus pasiekimus. Vieną 
garbingiausių apdovanojimų gavo rūmų 
generalinis direktorius dr. Vytautas Šilei-
kis – jam suteiktas Kauno kolegijos ben-
druomenės garbės nario vardas.

„Teikiame jį žmogui, ne tik stebin-
čiam Kauno kolegijos žingsnius nuo jos 
įkūrimo, bet ir aktyviai dalyvaujančiam 
formuojant mūsų aukštosios mokyklos 
strategiją,“ –  V. Šileikio nuopelnus pabrė-
žė  Kauno kolegijos Akademinės tarybos 
pirmininkė dr. Irma Spūdytė, akcentuoda-
ma garbės nario aktyvumą dalyvaujant vi-
suomeniniame gyvenime, įvairių šalies ir 
tarptautinių profesinių asociacijų veikloje.

„Mus visus vienija rūpestis, kaip pa-
rengti puikius specialistus veiklos pasau-
liui, pritraukti pačius geriausius dėstyto-
jus, sukurti modernią infrastruktūrą, kaip 
efektyviau valdyti mums patikėtą valsty-
bės turtą, – pabrėžė M. Misiūnas, akcen-
tuodamas pagrindinę šiandienos ir ateities 
gairę – vykdyti kokybiškas, konkurencin-
gas aukštojo mokslo studijas. Pasak kole-
gijos vadovo, ypač būtina stiprinti mokslo   
ir meno taikomosios veiklos, studijų ir  
verslo sąveiką. Kolegija pasiryžusi toliau 
tęsti ir plėtoti glaudų bendradarbiavimą  
su verslo pasauliu, kuriant specializuotus 
specialistų rengimo klasterius.

Siekė pakeisti kokybę, bet ne pa-
skirtį

„Kauno kolegija aktyviai dirba, jog ati-
tiktų jaunų žmonių poreikius, kuriuos ypač 
vilioja inovacijos studijų srityje,“ – kalbė-
damas apie kolegijos nueitą kelią pastebi dr. 
M. Misiūnas. Beveik metus čia veikia nau-
jas, šiuolaikiškas studijų centras. Patogiam 
studentų mokymuisi skirta aplinka kurta 
atsižvelgiant į geriausius užsienio šalių 
pavyzdžius. Daugiau kaip 4000 kv. metrų 
statinyje veikia biblioteka ir informacijos 
išteklių centras, suprojektuotos laisvalaikio 
erdvės, suformuotos darbo vietos, skirtos 

individualiam ir komandiniam mokymuisi. 
„Tai būsimo modernaus akademinio mies-
telio ašis, apie kurią suksis naujieji kolegi-
jos plėtros projektai. Apskritai, per pasta-
ruosius keletą metų į kolegijos infrastruk-
tūros – auditorijų, bibliotekos, laboratorijų, 
bendrabučių atnaujinimą investuota per  8,6 
mln. eurų,“ – pasakoja vadovas.

Kolegijos vadovai neslepia – iki šian-
dienos pasiekimų vedė nelengvas kelias. 
Didžiausių pastangų reikėjo, kad pasi-
keistų esminis dalykas – studijų kokybė. 
O ši sąvoka apima daug ką – studijų tu-
rinį, dėstytojus, įrangą, aplinką, ryšius su 
užsieniu ir darbdaviais, netgi laisvalaikį. 
Todėl kolegijoje, atsižvelgiant į tarptauti-
nių partnerių, darbdavių patirtį atnaujintos 
studijų programos, ieškota galimybių pri-
traukti patyrusius dėstytojus.

Reaguojant į pokyčius darbo rinkoje 
sukurtos naujos programos – logistika, 
pardavimų vadyba, multimedijų tech-
nologija, fotografija, radiologija, maisto 
sauga ir kokybė, infotronika ir kt. Kolegi-
joje darbdaviai dalyvauja rengiant naujas 
ir koreguojant esamas studijų programas, 
įgyvendinant projektus, organizuojant 
praktikas, vertina studentų parengtus bai-
giamuosius darbus.

Pokyčius atneša ir galimybė pasisemti 
patirties užsienyje. 2000 m. Kauno kole-
gija, turėjusi tik per 20 užsienio partnerių, 
dabar gali pasidžiaugti plačia jų geografi-
ja. Šiandien ji bendradarbiauja su daugiau 
kaip 150 užsienio aukštųjų mokyklų iš 
33 pasaulio šalių. Per pastaruosius metus 
kolegija įgijo partnerių ne tik Europoje – 
pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su 
Kinijos Hainanio technologijų koledžu ir 
Šanchajaus sporto universitetu. 

Orientacija į praktiką nesikeitė
Vis dėlto per 15 metų kai kas kole-

gijoje nesikeitė – tai studijų orientacija 
į praktinių įgūdžių lavinimą. Šiandien 
kolegijoje studentams žinias perduoda 
dėstytojai praktikai, kurių karjera glau-
džiai susijusi su veiklos pasauliu. Net  iki 
50 proc. studijų laiko skiriama studentų 
praktiniams įgūdžiams formuoti. Studen-
tai praktikas atlieka ne tik Lietuvos, tačiau 
ir užsienio įmonėse bei organizacijose.

Pasak Kauno kolegijos direktoriaus, 
pastarasis laikmetis buvo ir yra dinamiš-
kas. „Globalizacija, demografinė situa-
cija, ekonominės krizės diktuoja naujus 
tikslus, kurių siekiant nebeužtenka stan-
dartinių sprendimų – būtina semtis naujų 
žinių, suprantant, kad kaita  – nuolatinis 
mūsų gyvenimo palydovas, todėl būtina 
oriai ir energingai priimti naujus iššūkius 
bei išmintingai juos spręsti,“ – teigia dr. 
M. Misiūnas.

„Taip, Lietuva sensta, jaunimo mažė-
ja, dabartinė karta turi plačias galimybes 
išvykti svetur. Vis dėlto, Kauno kolegija  
per 15 metų kritinės situacijos dėl vadina-
mosios „demografinės duobės“ ženkliai 
nepajuto.  Ir tai yra garbingos konkuren-
cinės kovos rezultatas,“ – sako M. Misiū-
nas. 

2015 m. bendrajame priėmime ketu-
rios Kauno kolegijos studijų programos 
pateko į populiariausių koleginių studijų 
Lietuvoje dešimtuką. Šiandien kolegijo-
je realizuojama 51 biomedicinos, menų, 
technologijų, socialinių ir humanitarinių 
mokslų programa. Nuo 2000 m. įkurtą 
aukštąją mokyklą baigė daugiau nei 25 
000 absolventų, panašus gyventojų skai-
čius užregistruotas Kėdainiuose.

Kauno kolegijos direktorius, rūmų tarybos viceprezidentas 
dr. Mindaugas Misiūnas

Iškilmėse dalyvavo Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius

Kolegija miestui ir bendruomenei dovanojo daug renginių
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Mažinant nedarbą, labai svarbus tam-
pa glaudus profesinio mokymo sistemų ir 
įmonių bendradarbiavimas, įgyvendinant 
dualinio mokymo sistemą. Dualinio moky-
mo įgyvendinimas turi skatinti visų veikė-
jų, dalyvaujančių profesinio mokymo siste-
mose, kultūrinius ir struktūrinius pokyčius: 
įmonės turi prisiimti svarbų darbdavio 
vaidmenį ir jos turi būti naujų bendradar-
biavimo su profesinėmis mokyklomis būdų 
iniciatoriai. Mokytojai turi keisti mokymo 
būdą ir ugdyti „naujus“ neformalius pa-
grindinius pedagoginius įgūdžius.

Marijampolės profesinio rengimo 
centras 2013-2015 m. vykdė  Leonardo da 
Vinci naujovių perkėlimo projektą projek-
to „Dualinio mokymo sistema“ Nr.2013-
1-ES1-LEO05-66184. 

Jame dalyvaujančių šalių (Ispanija, 
Lietuva, Nyderlandai, Portugalija ir Vo-
kietija) atstovai sukūrė penkis mokymo 

Parengta medžiaga 
dualiniam mokymui

modulius: „Projektu grįstas mokymasis“, 
„Vertinimas darbiniame mokyme“, „Ry-
šiai su įmonėmis“, „Mokymo programos 
rengimas“ ir „Mokymasis bendradar-
biaujant“. Šie moduliai yra išversti į vi-
sas partnerių kalbas. Parengta mokomoji 
medžiaga patalpinta elektroninėje erdvėje 
ir yra prieinama visiems, besidomintiems 
dualiniu mokymu. Kviečiame susipažinti 
su šiais moduliais, kuriuos rasite Mari-
jampolės profesinio rengimo centro tin-
klapyje http://www.mprc.lt/index2.php?p
=si&sid=1891&tid=1891&blokas=4&m
ore=1

Tikimės, kad ši medžiaga padės mo-
kytojams jų nelengvame darbe, rengiant 
aukštos kvalifikacijos specialistus. 

Marijampolės profesinio rengimo 
centro projektų vadovė

Lilija Zableckienė

Pozityvūs pokyčiai profesiniame 
mokyme: geras amatas kuria oraus 
gyvenimo pamatą

Pavyzdžiui, daugeliui jaunuolių le-
galiai dirbti kvalifikuotą darbą Japonijoje 
atrodytų sunkiai įmanoma. O Klaipėdos 
laivų remonto ir statybos mokykla šiuo 
metu baigia rengti grupę kvalifikuotų 
suvirintojų, kuri netrukus išvyks dirbti į 
Japoniją. Šie specialistai rengiami darb-
davio iniciatyva, darbdavys apmoka visas 
darbininkų mokymo išlaidas.

Kauno mechanikos mokyklos auklė-
tinis, išvykęs atlikti praktikos į Austriją, 
ten ir liko dirbti. Vienos turtingiausių Eu-
ropos šalies automobilių servisas padengė 
jaunuoliui visas pragyvenimo išlaidas – 
nuo buto iki aprūpinimo maistu, mokėjo 
deramą atlyginimą, leido jam grįžti mo-
kyklon išlaikyti baigiamuosius egzami-
nus. Maža to, vaikinas netrukus pakvietė  
dirbti kartu dar penkis savo grupiokus. 
Austrijos darbdavys aukštai įvertino ir 
liko itin patenkintas Kaune parengtų spe-
cialistų kvalifikacija.

Renginių metu daugelis profesinių 
mokyklų vadovų pripažino, kad vos ne 
kiekvienoje iš jų galima rasti panašių 
sėkmės istorijų. Viešai papasakoti tokie 
konkretūs pavyzdžiai reikšmingai keičia 
visuomenės ir, svarbiausia, šeimos požiū-
rį į profesinį mokymą.

Kas lemia jauno žmogaus pasirin-
kimą

Atlikti Eurobarometro tyrimai rodo, 
kad reikšmingiausi šaltiniai, lemiantys 
jauno žmogaus profesinį pasirinkimą, pa-
gal tyrimus yra šeima (28 proc. Lietuvoje 
ir 34 proc. ES), internetas, socialiniai tin-
klai (21 ir 17 – ES), draugai (19 proc. LR 
ir 21 ES) ir mokytojai (14 proc., ES – net 
28 proc.). 

Daugeliui lemtingą įtaką renkantis 
profesiją daro šeima, kurioje dar gajus 
mitas: nesimokysi – eisi į profesinę (su-
prask – būsi nubaustas visam gyvenimui). 
Todėl akivaizdu, kad reikia kryptingai 

keisti tėvų požiūrį ir griauti pasenusius 
visuomenės nuomonės stereotipus.

15-24 metų amžiaus grupėje interneto 
įtaka renkantis specialybę padidėja iki 59 
proc. Todėl renginių metu buvo nemažai 
diskutuojama ir apie profesinių mokyklų 
interneto svetainių turinį – kaip padidinti 
jų patrauklumą, sudominti jaunimą ren-
giamomis mokymo programomis.

Gana kritiškai renginių dalyviai kal-
bėjo apie spragas profesinio orientavimo 
srityje, pabrėždami, kad orientavimas ne-
gali būti priklausomas nuo mokyklos ar 
bet kurios kitos institucijos siaurų ir trum-
palaikių interesų. Profesinis orientavimas 
turi būti sąžiningas.

Investuota 120 milijonų eurų – ar 
efektyviai panaudojama?

Pasinaudojus Europos socialinio fon-
do (ESF) suteikta beveik 120 mln. eurų 
parama, Lietuvoje įsteigtas 41  profesinio 
mokymo įstaigoms priklausantis sektori-
nis praktinio mokymo centras. Jie turėtų 
sumažinti atotrūkį tarp dažnai jau pasenu-
sios mokymo įstaigų turimos ir dabartinės 
įmonių naudojamos įrangos. Mokymo 
centrai turi būti atviri visiems: ir kitų pro-
fesinių mokyklų bei universitetų studen-
tams, dėstytojams ir privačiam sektoriui 
(įmonėms, neturinčioms mokymo progra-
mai būtinos įrangos).

Tačiau profesinio mokymo vadovai 
nurodė praktinių trukdžių, dėl kurių cen-
trai negali būti efektyviai panaudojami. 
Kaip, tarkime, į Kauną atvežti grupę Kai-
šiadorių moksleivių – kas padengs trans-
porto, apgyvendinimo išlaidas? Antra, 
kas tokiu atveju mokys mokinius? Kauno 
mokytojas negali dėstyti kitos mokyklos 
auklėtiniams, o Kaišiadorių mokytojas 
negali dėstyti Kauno mokykloje, nes jis 
dirbtų „nelegaliai“: kyla darbo saugos, 
atsakomybės ir kt. su darbo santykiais su-
siję klausimai.

Teisės aktai draudžia centrams teikti 
paslaugas tretiesiems asmenims (išskyrus 
mokymo tikslus). Todėl negalima remon-
tuoti klientų automobilių, draudžiama 
išnuomoti mokymo tikslams tuo metu ne-
reikalingą autobusą ar traktorių, mokiniai 
negali padėti ūkininkams suarti žemę, ne-
valia parduoti moksleivių iškeptų pyragė-
lių, nors tokiu būdu būtų gaunama pajamų 
moksleivių praktikai. 

„Kaip kitaip aprūpinti mokinius pro-
duktais ir medžiagomis, jei praktiniam 
mokymui skiriama vos du euro centai? Iš 
tiek galima nupirkti kilogramą mėsos viso 
mėnesio praktikai“, – konstatavo centrus 
turinčių mokyklų vadovai.  

Kai kurie iš vadovų yra sulaukę Vals-
tybės kontrolės nemalonės vien dėl to, 
kad sporto salę išnuomavo kitos moky-
klos auklėtiniams.

Profesinio mokymo įstaigų vadovai 
siūlo keisti Profesinio mokymo, Valstybės 
turto valdymo ir disponavimo įstatymus, 
rengti nacionalinio mobilumo programas, 
kad moksleiviai iš kitų miestų ir rajonų 
galėtų atvykti kuriam laikui mokytis į mo-
dernius praktinio mokymo centrus.

Pameistrystė (ne) veikia
Diskusijos atskleidė kliūtis, trukdan-

čias Lietuvoje pameistrystės plėtrai. Pa-
meistrystės programų vykdymui reikia 
nemažai išlaidų, tuo tarpu Lietuvos versle 
vyrauja smulkios ir vidutinės įmonės, ku-
rios negali atitraukti darbuotojų nuo jų tie-
sioginių pareigų, kad šie mokytų pameis-
trius. Nėra mechanizmo, kaip finansiškai 
paremti įmones, priimančias pameistrius 
arba mokinius mokytis darbo vietoje. 
Tokiu atveju įmonė patiria nemažų išlai-
dų, ypač jeigu ji nedidelė ir joje dirba tik 
keletas darbuotojų: įmonė turi ne tik ati-
traukti nuo darbo patyrusį specialistą bei 
padengti mokymo priemonių išlaidas, bet 
ir mokėti pameistriui atlyginimą.

Vienas iš renginiuose nuskambėjusių 
siūlymų – leisti mokėti pameistriui ne at-
lyginimą, o stipendiją, nuo kurios įmonė 
bent nemokėtų Sodros ir gyventojų paja-
mų mokesčių.

Nepaisant to, kad nėra tikslaus pa-
meistrystės apibrėžimo ir trūksta šios mo-
kymo formos įgyvendinimo schemos bei 
pasidalijimo atsakomybėmis, pameistrys-
tės programos Lietuvoje įgyvendinamos. 

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mo-
kymo centras su partneriais (2013-2015) 
vykdė projektą „Profesinis mokymas pa-
meistrystės forma darbo rinkos mokymo 

centruose“ ir suteikė žinias ir praktinius 
įgūdžius 1000 asmenų. Vyksta projektas 
„Pameistrystė Ukmergėje“ (metalo ap-
dirbimo staklininkui), kuriame dalyvauja 
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, 
UAB „UMP Technika”, UAB „Narbu-
tas Furniture Company“, UAB „Ukmer-
gės Staklės”, UAB „Stansefabrikken”, 
UAB “Stansefabrikken Automotive”, AB 
„Umega”. Vilniaus automechanikos ir 
verslo mokykla vykdo „Erasmus+“ pro-
jektą „Pameistrystės diegimo patirtis ES 
šalyse“. Bus parengtos rekomendacijos 
galimam pameistrystės diegimui Vilniaus 
automechanikos ir verslo mokykloje. Pro-
jekto partneriai Lietuvoje: Alytaus profe-
sinio rengimo centras, UAB „Rimtoma“.

Nemažai darbdavių pasakojo, jog jie 
rengia darbuotojus realioje darbo vietoje, 
tačiau paprasčiausiai to neįvardija kaip 
pameistrystės.

Kas suteiks meistro vardą?
Lietuvoje teikiamos kvalifikacijos su-

skirstytos į 8 lygius, mokymosi rezultatus 
apibūdinant veiklos, kurią atlikti yra pa-
sirengęs kvalifikaciją įgijęs asmuo, sudė-
tingumu, savarankiškumu ir kintamumu. 
Šiuo metu daugiausiai diskutuojama dėl 
5-ojo lygmens (populiariai kalbant, meis-
tro), kuris kol kas yra „tuščias“, progra-
mos dar tik pradedamos rengti.

Štai dėl to ir kilo aštriausia diskusija: 
ar meistro vardas gali būti suteikiamas bai-
gus tam tikrą profesinio rengimo progra-
mą? Nemažai darbdavių ir mokymo įstai-
gų vadovų įsitikinę, kad meistro kategorija 
gali būti suteikiama tik įgijus bent 3 ar 5 
metų darbo patirties, pateikus meistrišku-
mą įrodančius faktus (laimėti profesinio 
meistriškumo konkursai, tam tikras darbų 
rinkinys ir pan.), vertinant itin reikšmingas 
turėtų būti darbdavių vaidmuo. „Jei meis-
tro vardą dalinsime lengvai, vos baigus kad 
ir geriausią profesinę mokyklą, devalvuo-
sime jį. Meistro vardą reikia pelnyti darbo 
patirtimi ir profesiniais pasiekimais“, – kai 
kurie vadovai buvo gana kategoriški.

Jų nuomone, 5 kvalifikacijų lygis – tai 
patyrę amato meistrai, šio lygio progra-
mos neturėtų būti masinis reiškinys. Pre-
tenduoti reiktų su mažiausiai 5 metų dar-
bine patirtimi ir po 4 lygio kvalifikacijos.

Šie ir kiti pasiūlymai, kaip didinti pro-
fesinio mokymo kokybę ir patrauklumą, 
buvo apibendrinti ir pateikti baigiama-
jame ciklo renginyje, kuriame dalyvavo 
švietimo ir mokslo viceministrė Genovei-
ta Krasauskienė.

Atkelta iš 1 psl.

Profesinių mokyklų moksleiviai aktyviai dalyvauja parodose ir dalijasi gerąja patirtimi
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Verslumo vystymas yra būtina sąly-
ga 2020 m. Europos pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo strategijoje numa-
tytiems tikslams įgyvendinti. Kartu tai ir 
priemonė, galinti padėti reaguoti į ekono-
minius iššūkius, kurti naujas darbo vietas ir 
kovoti su socialine bei finansine atskirtimi. 
Tai ypač aktualu jaunimui, kurio nedarbo 
lygis yra aukštesnis nei suaugusiųjų. Be to, 
neretai jaunuoliai, pradėdami savo darbinę 
veiklą, susiduria su didesniais sunkumais.

Tačiau nacionalinių, regioninių ir 
vietinių priemonių bei veiksmų, skirtų in-
tegracinio verslumo plėtotei skatinti Eu-
ropoje, efektyvumas gali būti nepakanka-
mas dėl atsakomybės, išteklių ir strategijų 
fragmentiškumo.

Jaunimo nedarbas yra vienas pagrin-
dinių šio dešimtmečio ekonomikos ir soci-
alinių uždavinių daugumoje ES valstybių 
narių, įskaitant ir Lietuvą. Ilgai trunkan-
tys nedarbo laikotarpiai gali turėti rimtų 
ilgalaikių pasekmių nedirbantiems asme-
nims – tai  sumažėjusios pajamos, padidė-
jusi nedarbo rizika ateityje ir socialinė at-
skirtis. Jaunimo verslumas nėra panacėja 
sprendžiant jaunimo nedarbo problemas, 
bet gali būti politinio reagavimo dalimi.

Rugsėjo 24 d. Kaune vykusios tarptau-

tinės konferencijos „Europos kelias. Jauni-
mo įtraukimas į aktyvią pilietinę veiklą ir 
darbo rinką” metu projekto dalyviai iš Bel-
gijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Jungti-
nės Karalystės, Nyderlandų, Prancūzijos ir 
Vokietijos bei projekto socialiniai partne-
riai iš Lietuvos diskutavo jaunimo nedarbo, 
jaunimo verslumo skatinimo ir rėmimo 
Lietuvoje ir Kauno regione temomis. Kon-
ferencijos dalyviai taip pat buvo supažin-
dinti su įvairiomis vietinėmis iniciatyvomis 
ir veiklomis, skirtomis darbui su jaunimu. 

Nemažo dėmesio iš tarptautinio pro-
jekto partnerių sulaukė Kauno PPA rūmų 
Tarptautinių ryšių skyriaus vadovės Ritos 
Baidokaitės skaitytas pranešimas „Jauni-
mo verslumo skatinimas: „Apie verslą. 
Versle. Verslui”. Pagrindinis pranešimo 
akcentas – tai verslumo kultūros skatini-
mas, formavimas ir diegimas. Požiūris į 
verslumą ir gebėjimai yra išugdomi ir gali 
būti puoselėjami per švietimą ir mokymą. 
Dėl to ypač svarbu stiprinti ryšius su jau-
nimo organizacijomis regioniniu lygmeniu, 
rengti visuomenės informavimo priemonių 
kampanijas, skirtas kurti pozityvesnį po-
žiūrį į verslininkystę kaip karjeros galimy-
bę. Būtina propaguoti sektinus pavyzdžius 
bendruomenėje siekiant formuoti teigiamą 

verslo įvaizdį ir skatinti jaunimą įgyven-
dinti savo projektus. Labai svarbu padėti 
bendrauti patyrusiems verslininkams (ypač 
patirties įgijusiems jauniems verslinin-
kams) su jaunimu, kad jie galėtų veikti 
išvien, taip pat informuoti apie sėkmingus 
jaunuosius verslininkus per visuomenės in-
formavimo priemones ir tuo pačiu skleisti 
žinią apie jaunimo programas. 

Kauno PPA rūmai taip pat pristatė 
dabar vykdomą projektą „Erasmus for 
Young Entrepreneurs“. Projektas skir-
tas pradedančiųjų verslininkų žinioms ir 

verslo įgūdžiams gilinti. Projekto dalyvis 
Adrián Garcia pasidalijo savo įspūdžiais 
bei teikiamais privalumais. 

Verslumo skatinimas ir rėmimas Lie-
tuvoje yra gana gerai parengiamas mo-
kyklos lygmeniu, bet beveik netaikomas 
aukštojo mokslo įstaigose. Tai reikšminga 
spraga, turint omenyje universitetų vai-
dmenį organizuojant mokymą ir pertei-
kiant žinias bei mokslinius tyrimus verslo 
bendruomenei ir rengiant studentus darbo 
rinkai. Galimybės studentams įgyti vers-
lumo pagrindus aukštojoje mokslo įstai-
goje yra nenuoseklios ir nesuderinamos 
su pastangomis organizuoti verslumo ug-
dymą vidurinėje mokykloje.

RŽ inf.

Apie jaunimo verslumo skatinimo iniciatyvas

Smulkių ir vidutinių įmonių kalbos 
ir komunikacijos įgūdžiai turi tiesioginės 
įtakos prekybos rezultatams, o investicijos 
į kalbų mokymąsi suteikia geresnes sąly-
gas išeiti į užsienio rinkas. Kalbos įgūdžiai 
yra būtini informacijai apie galimybes ki-
tose šalyse gauti. Per mažos investicijos į 
kalbų mokymąsi lemia gauto pelno dydį 
bei gali sąlygoti jo mažėjimą. Komuni-
kacijos audito diegimas galėtų padėti ma-
žoms ir vidutinėms įmonėms stiprinti savo 
konkurencingumą, ne tik „išgyventi“, bet 
ir plėsti eksporto galimybes. 

Tuo tikslu Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmai kartu su partneriais iš Didžio-
sios Britanijos, Lenkijos, Vengrijos, Ispani-
jos ir Italijos įgyvendino projektą „EPIC – 
Enhancing and Promotion International 
Business Communication, Nr. 2013-1-PL1-
LEO05-37888“ (projekto įgyvendinimo tru-
kmė: 2013/10/01-2015/09/30).

Projekto įgyvendinimo metu Lie-

tuvoje, Lenkijoje, Ispanijoje ir Italijoje 
buvo parengta ir išbandyta nauja verslo 
komunikacijos audito schema, nustatyti 
kalbiniai ir kultūriniai barjerai, trikdantys 
tarptautinę prekybą. 

Lietuvai pavyko suformuoti kompe-
tentingą auditorių grupę. Joje – rūmų spe-
cialistai, Kauno kolegijos dėstytojai, lekto-
riai-konsultantai. Projekto auditoriais tapo 
11 specialistų, turinčių verslo, marketingo 
ir komunikacijos arba konsultavimo patir-
ties ir mokantys bent vieną užsienio kalbą. 
Įgyvendinus projektą auditoriai gavo ati-
tinkamus sertifikatus, liudijančius apie jų 
kompetenciją atlikti kalbinės komunikaci-
jos auditą eksportuojančiose įmonėse.

Dvidešimt dvi Kauno ir Marijampolės 
regionų įmonės (kone visos – rūmų nariai) 
pareiškė pageidavimą, kad kalbinės ko-
munikacijos auditoriai bendrovėse atliktų 
tarptautinės verslo komunikacijos auditą. 
Keturios iš jų yra iš tekstilės sektoriaus, po 

tris – medienos apdirbimo ir baldų pramo-
nės, transporto ir logistikos bei metalo ap-
dirbimo, net penkios – maisto sektoriaus, 
dvi – bioenergetikos ir nuotekų valymo, 
po vieną – IT ir spaudos darbų bendrovės.

Paskirtieji auditoriai įmonėse vertino 
verslo komunikaciją su užsienio partne-
riais: ar bendrovėje yra veiksminga kal-
binės komunikacijos strategija, iš ko ji 
susideda (ar interneto svetainė išversta į 
tikslinių rinkų kalbas, ar ji adaptuota skir-
tingoms kultūroms, ar į telefono skambu-
čius atsiliepiantis darbuotojas gali kalbėti 
keliomis kalbomis ir kt.). Buvo nagrinė-
jami šie komunikacijos kanalai: žodiniai 
(pardavimai telefonu, atsakomieji ar san-
tykių užmezgimo skambučiai, techninės 
užklausos); rašytiniai (korespondencija, 
komercinių laiškų rašymas, sąskaitų ra-
šymas, kvietimų, pranešimų spaudai ra-
šymas, reklamos, tinklapių kūrimas), as-
meninio kontakto užmezgimas (parodos, 
prekių pristatymai, vizitai į užsienio šalis, 
susitikimai, seminarai, užsienio svečių 
priėmimas, prezentacijos ir kt.), dalomoji 
medžiaga. Įmonėse auditoriai bendravo 
dažniausiai su pardavimų ir rinkodaros 
vadovais, priimamojo ir daugiakanalių 
telefonų operatoriais, techniniu personalu, 
kuris susitinka ar veda derybas su užsienio 
klientais, renginių organizavimo specialis-
tais, pvz., kurie organizuoja parodas užsie-
nyje, IT specialistais, kurie atsako už tarp-
tautinių tinklalapių administravimą, ir kt.

Auditų tikslas – didinti bendrovės 
efektyvumą, mažinti sąnaudas dėl nee-
fektyvios komunikacijos, didinti klientų 
pasitenkinimą ir gerinti paslaugų kokybę. 

Atlikę analizę auditoriai kiekvienai 

įmonei pateikė ataskaitas ir rekomenda-
cijas, kaip jos galėtų tobulinti tarptautinę 
komunikaciją. 

Kalbinės komunikacijos audite dalyva-
vusios įmonės buvo apklaustos ir jų buvo 
paprašyta įvertinti audito naudą įmonei. 

Daugiau kaip pusė įmonių pabrėžė, jog 
auditoriaus pateikta ataskaita su rekomen-
dacijomis padėjo įmonei sukurti efektyvią 
komunikacijos užsienio rinkose strategiją, 
rado naujų išteklių auditoriaus nustatytoms 
ir įvertintoms komunikacijos problemoms 
spręsti. Įmonės įgijo didesnį pasitikėjimą 
bendraujant su užsienio klientais, daro ma-
žiau klaidų dėl kalbos ir kultūrų skirtumų. 
Nemaža dalis įmonių taip pat patvirtino, 
jog rekomenduotų kalbinės komunikacijos 
auditą bet kuriai eksportuojančiai bendro-
vei. Vienai iš apklaustų įmonių atliktas 
kalbinės komunikacijos auditas padėjo 
efektyviau eksportuoti pasirinkus tinkamą 
komunikacijos strategiją su pateiktomis 
auditoriaus rekomendacijomis, o vėliau 
pavyko sudaryti sandorį su užsienio įmone.  
Keletas įmonių akcentavo, jog atlikto audi-
to dėka išaugo apyvarta dėl didesnio užsie-
nio klientų užsakymų skaičiaus. 

Projekto koordinatoriai iš Didžiosios 
Britanijos Susanne Hagen ir Stepfen Hagen 
Kauno PPA rūmų veiklą įvertino kaip pagir-
tiną ir sektiną pavyzdį. Lietuva, kuriai atsto-
vauja Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai, projekte veikė sėkmingiausiai.

Projektą finansuoja Europos Komisija 
pagal Mokymosi visą gyvenimą Leonardo 
da Vinci naujovių perkėlimo programą. 
Publikuojama informacija atspindi tik au-
toriaus požiūrį, todėl Europos Komisija ne-
atsako už pateikiamos informacijos turinį. 

Penkiolika  įmonių atstovų gavo kalbinės komunikacijos auditorių pažymėjimus

Kauno PPA rūmų Tarptautinių ryšių skyriaus vadovės Ritos Baidokaitės pranešimas buvo skirtas verslumo kultūrai

EPIC – tarptautinės verslo komunikacijos stiprinimas: 
akivaizdi nauda eksportuojančioms įmonėms
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KONTAKTŲ MUGĖ

Kauno ir Marijampolės regionų įmonių 
kontaktų mugė
UAB „Prienų langai“
Plastikinių langų ir durų iš KBE bešvinio profi-
lio (70mm ir 88mm) gamyba. Prekyba plastiki-
niais langais, durimis, aliuminio gaminiais, šar-
vuotomis durimis , garažo ir kiemo vartais, jų 
automatikomis, tvoromis , roletais, žaliuzėmis. 
Mačiūnų km., LT-59157 Prienų r.
Tel. : (8 319) 52 003
Faks.: (8 610) 37 934
El. paštas: info@prienu-langai.lt
www.prienu-langai.lt

UAB „Prografika“
IT sprendimų, mokymų ir konsultavimo įmonė, 
savo veiklą grindžianti inovatyviais sprendi-
mais bei atsakingu požiūriu į klientą. Valstybės 
tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaiga ir 
autorizuotas ECDL testavimo centras. Klien-
tai – architektai, dizaineriai, didžiausi Lietuvoje 
mokymo centrai, universitetai, finansų valdymo 
institucijos, medicinos įstaigos, kelionių agen-
tūros, individualūs asmenys. Dirba sertifikuoti 
specialistai, turintys ilgametę darbo patirtį pro-
jektuojant ir diegiant IT sprendimus, kuriant 
mokymo programas bei metodinę medžiagą, 
rengiant ir vykdant ES finansuojamus mokymo 
projektus, įgyvendinant interneto sprendimus, 
kuriant specializuotą programinę įrangą.
J. Naugardo 10, LT-44280 Kaunas
Tel.: (8 37) 20 02 88
El. paštas: info@prografika.lt
www.prografika.lt

UAB „Proringas“
Apskaitos ir verslo valdymo programa „Pra-
gma“ kūrimas, diegimas ir priežiūra. Diegia 
programinę įrangą, padedančią įmonėms raci-
onaliau, moderniau ir patogiau valdyti verslo 
procesus. Produktai, sukurti per 17 įmonės vei-
klos metų, yra įdiegti daugiau nei 2500 Lietuvos 
įmonių bei jų filialų Europos Sąjungos šalyse.
Savanorių pr. 271, LT-50131 Kaunas
Tel.: (8 37) 31 03 01
Faks.: (8 37) 31 03 03
El. paštas: uzsakymai@proringas.lt
www.pragma.lt

VšĮ „Psichologinio konsultavimo grupė“
Veda mokymus (atvirus ir įmonių viduje), 
vykdo darbuotojų atrankas internetu (atlieka 
psichologinį kandidato asmenybės vertinimą), 
ruošia ES projektų paraiškas ir vykdo projek-
tus, teikia žmogiškųjų išteklių valdymo konsul-
tacijas, atlieka psichologinius tyrimus įmonės 
viduje (klimato, motyvacijos). 
K.Petrausko 26-213, LT-44156 Kaunas
Tel.: (8 610) 22 743, (8 650) 31 002 
Faks.: (8 37) 33 33 23
El. paštas: pkg@pkg.lt
www.pkg.lt, www.patranka.lt

UAB DK „PZU Lietuva“
Jūsų verslui – plačiausia draudimo apsauga ir 
sprendimai: įmonės turtui; darbuotojų lojalu-
mui ir gerovės stiprinimui; įmonės automobi-
liams; individualūs sprendimai įvairioms Jūsų 
verslo rizikoms.
Savanorių pr. 363a - 404, Kaunas
Tel.: (8 37) 70 59 10, (8 610) 63 263
El.paštas: j.klumbiene@pzu.lt 

UAB „R. E. Experts“ (CAPITAL Kaunas)
Nekilnojamojo turto pirkimai, pardavimai, 
nuoma. Greitai, saugiai ir už aukščiausią kainą! 
K. Donelaičio g. 78, Kaunas
Tel.: (8 37) 787 776
Mob, tel. (8 620) 41 930
El. paštas: ck@capital.lt
www.capital.lt

UAB „Robotex“
Robototechnika, pramonės procesų automati-
zavimas, pakavimo sprendimai, skirti užtikrinti 
jūsų produkcijos kokybę, didinti našumą, ma-
žinti sąnaudas, kelti konkurencingumą.

Čiurlių k., Veiverių sen., LT-59291 Prienų r.
Tel.: (8 620) 60 273
Faks.: (8 319) 46 819
El. paštas: info@robotex.lt
www.robotex.lt

UAB „Romasta group“ 
Viena pirmųjų Lietuvos įmonių, pradėjusių 
vystyti vakarietiškų krovininių automobilių ir 
autobusų atsarginių dalių prekybą ir teikti ser-
viso paslaugas.
16 –os metų patirtis, veržlus ir profesionalus 
kolektyvas pelnė partnerių pasitikėjimą. „Ro-
masta group“ yra garsių pasaulio firmų „Conti-
Tech“, „Knorr – Bremse“, „ICER“, „Schomac-
ker“, „Vibracoustic“, „Sabo“ ir kt. atstovas 
Lietuvoje.
Ateities pl. 54, LT-52105 Kaunas
Tel.: (8 37) 37 30 23
Faks.: (8 37) 37 36 41
El. paštas: info@romasta.lt
www.romasta.lt

UAB „Sabelija“
Padės užtikrinti saugų darbą įmonėse, išvengti 
incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbe, konf-
liktų su personalu; užtikrins įstatymų ir normi-
nių aktų reikalavimų vykdymą. Ilgametė darbo 
patirtis užtikrina aukštą darbų kokybę.
Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Tel.: (8 37) 31 04 10
Faks.: (8-37 31 04 10
El. paštas: kaunas@sabelija.lt
www.sabelija.lt

UAB turizmo agentūra „Saitas“ 
Visos turizmo paslaugos užsienyje ir Lietuvo-
je. Poilsinės ir pažintinės kelionės šeimoms, 
poroms, grupėms, stovyklos vaikams. Pagal 
kliento poreikius sudaromos individualių ke-
lionių programos į visas šalis. Aviabilietai, 
autobusų, tarptautinių keltų ir traukinių bilietai. 
Viešbučių užsakymas. Automobilių nuomos 
paslaugos. Sveikatos ir kelionės draudimas. 
Vizos. Konferencijų ir seminarų užsienyje or-
ganizavimas. Kelionių į tarptautines parodas ir 
muges organizavimas. Papildomos paslaugos 
pagal Jūsų atskirą pageidavimą. 
K. Donelaičio 26-1, LT-44239  Kaunas
Tel.: (8 37 ) 32 31 51 
Faks.: (8 37) 20 72 36
El. paštas: kaunas@saitas.lt
www.saitas.lt

UAB „Scandinavian Accounting and Con-
sulting“
Auditas – apskaita – konsultavimas.
Tarptautinė audito bendrovė, teikianti audito, 
buhalterinės apskaitos, konsultavimo ir įmonių 
likvidavimo paslaugas Lietuvos ir užsienio kli-
entams. 
Bendrovė įsteigta 1994 m. Yra tarptautinio tin-
klo Baker Tilly International narė ir atstovauja 
Lietuvai šioje organizacijoje. Tai vienas iš de-
šimties geriausių buhalterijos ir verslo paslau-
gų tinklų pasaulyje, kuriam šiuo metu atstovau-
ja 150 nepriklausomų narių 120 šalių.
Radvilėnų pl. 56, LT-50271 Kaunas
Padalinys: Kaštonų g. 4-10, LT-01107 Vilnius
Tel.: (8 37) 32 08 06, 32 08 11
Faks:. (8 37) 75 00 84
El. paštas: sac@sac.lt
www.sac.lt

UAB „Sekasoft“
Kuria ir diegia kolektyvinio darbo, dokumentų 
ir procesų valdymo sistemas IBM Lotus Notes 
ir Microsoft terpėse, atstovauja Doclogix ir 
Open Text gamintojams.
Savanorių pr. 221, 50182 Kaunas
Tel.: 8 37 321341
Mob. tel. 8 674 79202
Faksas: 8 37 407340
El. paštas: s.banionyte@sekasoft.com
www.sekasoft.com

UAB „Serfas“ 
Tiekia statybines medžiagas, juoduosius meta-
lus ir armatūros tinklus. Siūlo įvairių statybos 
produktų ypač palankiomis kainomis ir tiekia 
visas medžiagas, reikalingas „namo – dėžutės“ 
statybai, kokybiškai ir gerai namo išorei ir dali-
nei vidaus įrangai. Siūlo itin platų metalų pro-
dukcijos (vamzdžių, sijų, lakštų, kampuočių, 
juostų, grotelių ir laiptų pakopų, kelių atitvarų) 
pasirinkimą. Taip pat tiekia virintus armatūros 
tinklus, armatūros strypus ir rites.
Technikos g. 7C, LT-51209 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 02 29
Faks.:(8 37) 45 66 53
El. paštas: serfas@serfas.lt
www.serfas.lt

UAB „Silberauto“
Viena didžiausių automobilių verslo įmonių 
Baltijos šalyse, vienintelė Lietuvoje atstovau-
janti „Mercedes-Benz“ ir „Mitsubishi Fuso“ 
prekių ženklams. Jūsų pasirinkimui siūlo trans-
porto priemones tiek asmeniniams, tiek komer-
ciniams tikslams. Techninės priežiūros cen-
truose kvalifikuoti specialistai pasirūpins Jūsų 
automobiliu ir operatyviu originalių atsarginių 
dalių pristatymu. „Silberauto“ atstovybes rasite 
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. 
Vakarinis aplinkkelis 6A, LT-48182 Kaunas 
Tel.: (8- 37) 301 201 
Faks.: (8 37) 301 202 
El. paštas: kaunas@silberauto.lt 
www.silberauto.lt

UAB „Soloservis“
Gamina antstatus ir priekabas komerciniam 
transportui, vienpusio ir tripusio vertimo kė-
bulus statybiniam ir žemės ūkio transportui, 
žemės ūkio priekabas ir puspriekabes, medve-
žių antstatus ir priekabas, BDF važiuokles/plat-
formas ir priekabas, konteinerines važiuokles, 
mobilias rampas, aukščio išlyginimo tiltelius, 
statybines konstrukcijas ir kitus gaminius. Tei-
kia metalo apdirbimo paslaugas: lankstymas ir 
pjaustymas plazma; plieno, nerūdijančio plie-
no ir aliuminio virinimas; metalo konstrukcijų 
gamyba, valymas srautiniu smėliavimo būdu 
ir dažymas dvikomponenčiais dažais. Atlieka 
transporto priemonių remonto ir rekonstrukci-
jos darbus. Montuoja transporto priemonių oro, 
hidraulines ir elektros sistemas.
Pramonės g. 41, LT-55198 Jonava
Tel.: (8 349) 50 698
Faks.: (8 349) 66 118
El. paštas: info@soloservis.lt
www.soloservis.lt

UAB ,,Statybų ekonominiai skaičiavimai“
Nuo 2000 m. dirba IT srityje, kuria  ir platina 
sąmatų sudarymo programas, vysto kitus ino-
vatyvius projektus, skaičiuoja sąmatas, veda 
kursus ir mokymus.
Butrimonių g. 5-209, LT-50203 Kaunas
Tel.: (8 618) 11 331
El. paštas: ana.mikalauskaite@ses.lt
www.ses.lt 

AB „Stumbras“
Stipriųjų alkoholinių gėrimų gamyba.
K.Būgos g. 7, LT-44328 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 88 00
Faks.: (8 37) 30 88 33
El. paštas: stumbras@stumbras.lt 
www.stumbras.eu

AB Šiaulių banko Kauno filialas
Teikia paskolas smulkiajam ir vidutiniam vers-
lui, finansuoja savivaldybių ir regioninius pro-
jektus, teikia kvalifikuotas finansines paslaugas 
privatiems asmenims. 
Vytauto pr. 56, LT-44237 Kaunas, 
Tel. (8 37) 30 29 83
Faks.: (8 37) 30 29 79
Savanorių pr. 135, LT-44146 Kaunas
Tel. (8 37) 30 29 87
El. paštas: kaunas@sb.lt
www.sb.lt

E. Mickevičiaus IĮ „Technoera“
Atlieka smulkios buitinės technikos remontą. 
Remontuoja televizorius, mobiliuosius telefo-
nus, audio ir video techniką. Taiso kompiute-

rius, monitorius, spausdintuvus ir kitą orgtech-
niką. 
Pildo tonerius, rašalines kasetes. Montuoja ap-
saugos sistemas automobiliuose ir patalpose. 
Kopijavimas, laminavimas, spausdinimas.
Kalnų g. 64A-1, Jonava
Tel.: (8 349) 62 067,(8 349) 52 624
Faks.: (8 349) 62 067
El. paštas:technoera@technoera.lt.
www.technoera.lt. 

Mokslo ir technologijų parkas „Technopolis“ 
Rengia ir įgyvendina įvairius nacionalinius ir 
tarptautinius projektus, kurie orientuoti į inova-
cijų paramos sistemos stiprinimą, dalyvių tar-
pusavio bendradarbiavimą, inovacijų kultūros, 
verslumo, kūrybiškumo ugdymą, žinių ir infor-
macijos sklaidos terpės gerinimą. Ieško partne-
rių nacionaliniams ir tarptautiniams projektams 
rengti ir įgyvendinti, potencialių investuotojų, 
inovacinių įmonių antrojo MTP korpuso staty-
bai ir vystymui.
Europos pr. 121, LT-46339 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 15 56
Faks.: (8 37) 21 13 82
El. paštas: info@technopolis.lt 
www.technopolis.lt  

UAB „Telrada“
Lakštinio plieno apdirbimu užsiima jau 14 
metų. Gamina įvairius gaminius pagal kliento 
pageidavimus, kai taikomas mechaninis ap-
dirbimas. Yra visi gamybai reikalingi barai, 
kuriuose atliekamos šios operacijos: iškirtimas, 
štampavimas, perforavimas, lenkimas, frezavi-
mas, tekinimas, aliuminio ir nerūdijančio plie-
no virinimas, šlifavimas, miltelinis dažymas, 
gaminių surinkimas. Konstruoja ir projektuoja 
gaminius pagal kliento norus. 
Draugystės 19, LT-51230 Kaunas
Tel.: (8 37) 45 45 84, (8 610) 26 743
Tel/faks.: (8 37) 45 45 78
El. paštas: info@telrada.lt
www.telrada.lt

UAB „Tinklinio arena“
Vienintelė Kaune  uždara paplūdimio tinklinio 
arena. Įsikūrusi Kauno miesto centre, šalia di-
džiausio prekybos centro „Akropolis“. Arenoje 
veikia 3 paplūdimio tinklinio aikštelės. Tai pui-
ki vieta paplūdimio tinklinio, teniso, badminto-
no mėgėjams ir profesionalams.
Arenos paslaugos: aplūdimio aikštelių nuoma 
(paplūdimio tinklinis, tenisas, badmintonas); 
profesionalios paplūdimio tinklinio treniruotės 
vaikams ir suaugusiems; asmeninės treniruotės; 
turnyrų ir čempionatų organizavimas; verslo 
įmonių švenčių, gimtadienių ir renginių organi-
zavimas; teminių švenčių organizavimas.
Kaunakiemio g. 5, LT – 44351 Kaunas
Tel.: (8 647) 82 577
El. paštas: info@rioarena.lt
www.rioarena.lt

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

UAB „Tranzito paslaugų centras“
Visos muitinės tarpininko paslaugos, san-
dėliavimas, krovinių pervežimas Lietuvoje 
ir užsienyje, Intrastato ataskaitų pildymas ir 
pateikimas muitinei, transporto priemonių 
draudimas, teisininko paslaugos.Atstovauja 
įmonėms muitinėje, išimant judėjimo ir kil-
mės sertifikatus, taip pat maisto ir veterinarijos 
inspekcijoje, Valstybinėje augalų inspekcijoje, 
išimant fitosanitarinius ir veterinarinius ser-
tifikatus. Tarpininkauja išimant ATA knygelę 
(ATA CARNET).
Taikos pr. 96-318, LT-51178 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 75 50
Faks.: (8 37) 35 06 83
El. paštas: tpc@bnk.lt
www.tir-service.lt
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
BRSE20150710001 Švedijos įmonė patentavo naują žuvų masalą, kuris juda vandenyje ir pra-

noksta rinkoje esančius. Ieško įmonės, galinčios gaminti šį produktą.
BRSE20150828001 Švedijos šventinės atributikos mažmeninės prekybos įmonė ieško partnerių, 

galinčių gaminti (siūti) du komercinius produktus: gaminį iš audinio, atspa-
raus dėmėms ir raukšlėms, neperšviečiamo, 100 x 150 cm, su dviem meta-
liniais žiedais kampuose, ir 100 proc. medvilnės maišelius, sutraukiamus 
juostele, skirtus saugoti žaislams, 46 x 38 cm ir 36 x 34 cm dydžio. Kiekiai 
pradiniame etape: 500-1000.

BRSE20150901001 Nauja Švedijos internetinės prekybos įmonė užsiima moterų treniruočių ap-
rangos platinimu. Ieško treniruočių/bėgimo tamprių gamintojų. Pageidautina, 
kad partneris galėti pasiūlyti ir dizainerio paslaugas. 

20120921020 BR Didžiosios Britanijos įmonė, kuri teikia vadybos ir asmeninio tobulėjimo mo-
kymus, ieško partnerių bendradarbiauti tarptautiniuose projektuose.

BRPL20150916001 Lenkijos bendrovė užsiima trąšų ir žemės ūkio chemikalų platinimu. Ieško 
novatoriškų šios srities produktų, siūlo platintojo paslaugas Lenkijoje. 

BRCZ20140828001 Patyrusi Čekijos bendrovė specializuojasi medicininių medžiagų, prietaisų, 
reikmenų importo ir paskirstymo srityje. Orientuojasi į gydymo ar skausmo 
mažinimo produktų, miego sutrikimų mažinimo/pašalinimo produktų, spe-
cialių prietaisų, skirtų stebėti gyvybines funkcijas, importą, siūlo platintojo 
paslaugas. 

BRSE20150304001 Švedijos inovatyvi bendrovė ieško gamybos partnerio, kuris gali siūti funkci-
onalius apatinius moterims su minkštais ruožais – nėrinių detalėmis. Pavyz-
dys pridedamas.

BRUK20150907001 Didžiosios Britanijos karinės uniformos aksesuarų gamintojas ir platintojas 
ieško partnerio, galinčio pagaminti petnešas (iš tampraus medvilninio audi-

nio, odos ir metalo detalių), kurios galuose užsisega sagomis. Pavyzdys ir 
reikalavimai pridedami.

BRSE20150918001 Švedijos verslininkas pradeda e-verslą ir užsiims baltos spalvos namų ak-
sesuarų prekyba. Domina baltos spalvos: vonios tekstilė, vonios aksesuarai, 
patalynė, antklodės, lovatiesės, pagalvėlės, užuolaidos, stalo įrankiai, indų 
komplektai, virtuvės tekstilė, žvakių laikikliai, žvakės, vazos ir dubenys, 
lempos, vazonai, pledai, nuotraukų rėmeliai, laikrodžiai ir kiti dekoratyviniai 
priedai, kurie nėra baldai. Ieško tiekėjų.

BRHU20140826001 Vengrijos įmonė dirba pramoninių plastikinių pakavimo technologijų ir plas-
tikinių pakuočių gamybos srityje. Nori praplėsti savo produktų portfelį popie-
riaus pakavimo medžiagomis, ieško gamybos partnerių.

BRPL20150326001 Lenkijos įmonė užsiima žemės ūkio technikos, atsarginių dalių ir jos eks-
ploatacinių medžiagų pardavimu. Nori plėtoti savo verslą, ieško žemės ūkio 
technikos tiekėjų.

BRBG20140921001 Bulgarijos įmonė, kuri specializuojasi rūbų išpardavimo ir prekybos dėvėtais 
drabužiais srityje, ieško žinomų dizainerių démodé drabužių, avalynės, akse-
suarų ir dėvėtų drabužių. Galimi partneriai galėtų būti gamintojai, prekybos 
centrai, mados prekių didmenininkai, dėvėtų drabužių tiekėjai.

BRFR20150908001 Prancūzijos prekybos agentas užsiima medicinos prietaisų urologijos, radiolo-
gijos, onkologijos ir endoskopijos segmentams platinimu, ieško naujų produk-
tų tiekėjų. 

BRBE20150812001 Belgijos bendrovė dirba augančioje Afrikos rinkoje, ieško ryžių ir pieno mil-
telių tiekėjų. Siūlo platintojo, atstovo paslaugas.

BRSI20140905001 Slovėnijos bendrovė ieško naujoviškų produktų iš saugumo, policijos, karo 
ir medžioklės įrangos sričių. Bendrovę domina rūbai, įranga ir kiti priedai. 
Siūlo prekybos tarpininko paslaugas ir mažmeninės prekybos interneto par-
duotuvėje galimybes.

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/
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Aivaras Knieža 

Rugsėjo 29-30 d. Briuselyje vyko 
projekto „Erasmus for young entrepre-
neurs“ Nr. 652943 – Gymnasium VII 
partnerių susitikimas. Jame dalyvavo 
įgyvendinančios organizacijos ir Eu-
ropos Komisijos atstovai, atsakingi už 
jaunimo užimtumą ir antreprenerystę. 
Kauno PPAR rūmai yra viena iš projek-
tą įgyvendinančių organizacijų. Buvo 
diskutuojama apie jaunimo užimtumą 
Europoje, norinčiųjų pradėti verslą pro-
blemas siekiant įgyti reikiamos patirties 
sėkmingam verslo startui, projekto įgy-
vendinimą ir ateities tikslus.

Europos Komisija yra iškėlusi tikslą, 
kad pasinaudoję šiuo projektu 2014-2020 

Pradedantiesiems verslininkams – 
tarptautinės stažuotės

m. daugiau nei 100 000 Europos Sąjun-
gos pradedančiųjų verslininkų įgautų pa-
tirties. Šis tikslas yra itin didelis įvertinant 
tai, kad šiuo metu šis rodiklis yra žymiai 
mažesnis. Ypač atsilieka Šiaurės Europos 
šalys, tarp kurių patenka ir Lietuva, ku-
rioje per metus šio projekto teikiamomis 
paslaugomis pasinaudoja vos keliolika 
pradedančiųjų verslininkų. 

Projekto ateities iššūkiai buvo viena 
iš kertinių susitikimo temų, aptartų ne tik 
bendrose diskusijose, bet ir tarp konsorciu-
mo, kuriam priklauso Kauno PPAR, narių. 

Rūmai pradėjo įgyvendinti šį projektą 
šiemet ir iki projekto įgyvendinimo pabai-
gos likus dar pusantrų metų jau įgyvendi-
no beveik pusę projekte iškeltų tikslų, t.y. 
suorganizuotų stažuočių Lietuvos prade-

dantiesiems verslininkams užsienyje, arba 
kitų ES šalių antrepreneriams Lietuvoje. 

Erasmus jauniesiems verslininkams 
„Erasmus for Young Entrepreneurs“ pro-
jekto vadovas Aivaras Knieža skatina 
verslininkus, kurie norėtų priimti jaunąjį 
verslininką stažuotei savo įmonėje ir pasi-
dalinti savo patirtimi arba žino pradedan-

tįjį verslininką, kuriam praverstų patirtis 
verslo valdymo ir kitais klausimais, daly-
vauti šiame projekte. 

Pradedančiais verslininkais šiame 
projekte laikomi ne tik jau pradėję vers-
lą, bet ir gerą verslo planą turintys antre-
preneriai. Daugiau informacijos Kauno 
PPAR arba projekto svetainėse.

Projekto partneriai susitiko Briuselyje
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Internetinių svetainių ir
el. parduotuvių kūrimas

Programavimo darbai, serverių priežiūra
Seo optimizacija
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