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Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė

Kovo 15 d. Šakiuose, rajono savival-
dybės rūmuose, oficialiai atidaryta Kau-
no prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
atstovybė. Renginyje dalyvavo rūmų 
prezidentas Benjaminas Žemaitis, rūmų 
tarybos nariai, rajono meras Juozas Ber-
tašius, savivaldybės politikai, adminis-
tracijos atstovai, žurnalistai ir kt.

Įsteigta Verslo taryba
„Atstovybė Šakiuose neatsirado tuš-

čioje vietoje. Nuo 2000 m. čia veikia 
Šakių verslo klubas, nuo 2001 m. – Ša-
kių verslo informacijos centras, nuo 2015 
m. liepos – Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų Šakių atstovybė. Subren-
do poreikis ir supratimas, kad rūmai yra 
stipri, patyrusi institucija buriant platų 
verslininkų ratą ir atstovaujant verslo in-
teresams“, – pabrėžė atstovybės narystės 
koordinatorė Daiva Palukaitienė. 

Rūmų iniciatyva Šakiuose neseniai 
įsteigta Verslo taryba, kurioje lygiomis 

Šakių atstovybė: verslui 
atsiveria naujos galimybės

teisėmis dalyvauja rūmų ir žemdirbių at-
stovai bei savivaldybės politikai.

D. Palukaitienė papasakojo apie pa-
grindines ūkio šakas rajone, sėkmingus 
pavyzdžius, ką gali drauge nuveikti val-
džia ir verslas, pinigai ir patriotiškumas, 
pristatė galimybes kurti verslus rajone. 
„Šakiai garsėja kaip žemės ūkio kraštas, 
ūkiai čia stiprūs ir stambūs. Antra vertus, 
nėra labai gerai, jei išvežame grūdus, o ne 
pagamintą produktą, jei mažėja darbo vie-
tų“, – kalbėjo rūmų atstovė Šakiuose. Tam 
kuriama investicijų pritraukimo strategija, 
suformuotas pramonės parkas, yra didžiu-
lis produkcijos perdirbimo potencialas. 

„Blogas gaspadorius, kuris parduoda 
žaliavą, o ne produktą“, – akcentavo ra-
jono meras J. Bertašius, sveikindamas ir 
kviesdamas verslininkus investuoti ir pa-
žadėdamas sudaryti geriausias sąlygas ne 
tik Lietuvoje, bet ir europiniu masteliu. 

Pristatytas Gelgaudiškio dvaro pro-
jektas

Šakių rajono savivaldybės admi-
nistracijos Regioninės plėtros skyriaus 
vedėjas Vitas Girdauskas verslininkams 

pristatė galimybę sėkmingai investuoti ir 
plėtoti savo verslą – tapti gražios Gelgau-
diškio dvaro sodybos koncesininku. Jau 
restauruotuose dvaro pastatuose planuo-
jama įrengti viešbutį, restoraną, patalpas 
iškilmingoms ceremonijoms ir pan. Jau 
nemažai sutvarkyta parko teritorijos ir 
dar numatyta lėšų tolesnei aplinkotvar-
kai. Projektuojamas unikalus lyno kelias, 
sujungsiantis Gelgaudiškio dvarą ir Pa-
nemunės pilį anapus Nemuno. Dvare jau 
dabar vyksta koncertai, organizuojamos 
teatralizuotos ekskursijos ir kt.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 

rūmų prezidentas B. Žemaitis pažymėjo, 
jog labai simboliška, kad pirmasis naujos 
rūmų tarybos posėdis įvyko Šakiuose, gra-
žioje erdvėje. Šakių atstovybės vadovui 
Arūnui Tarnauskui ir narystės koordina-
torei D. Palukaitienei prezidentas įteikė 
rūmų vėliavą ir dovanų su rūmų simbolika.

„Šakių verslas turės geresnių gali-
mybių pasinaudoti rūmų paslaugomis ir 
sukaupta patirtimi. Kažkada atstumas iki 
Kauno ar Marijampolės atrodė didelis. 
Dabar jis visai sumažėjęs“, – kalbėjo A. 
Tarnauskas, savo versle sukūręs 500 dar-
bo vietų.

Rūmų tarybos posėdis istorinėje salėje
Rūmų generalinis direktorius Vytau-

tas Šileikis papasakojo pastato istoriją. 
1937 m. pavasarį paskelbus konkursą, iš 
29 darbų buvo pasirinktas V. Landsber-
gio-Žemkalnio projektas. Statyba truko 
tik vienuolika mėnesių. Rūmų atidarymo 
iškilmės įvyko 1939 m. vasario 18 d., kai 

buvo baigti visi vidaus įrengimo ir rūmų 
puošybos darbai. Rūmų statyba su inven-
toriumi kainavo 879 452 litus. Įėjusius 
pasitikdavo įspūdingos tapytojo P. Kalpo-
ko freskos (iš kurių kol kas atstatyta tik 
viena). Technikos kultūros paveldo objek-
tas rūmuose yra gerai išsilaikęs, nors šiuo 
metu ir neveikiantis liftas. Tarybos nariai 
galėjo grožėtis S. Ušinskio vitražais, pa-
ties V. Landsbergio-Žemkalnio projek-
tuotais lietuviško stiliaus baldais. Išlikęs 
ir puošnus, reprezentacinis Bohemijos 
krištolo sietynas rūmų posėdžių salėje. 
Rūmuose yra skulptoriaus Broniaus Pun-
dziaus kurti bareljefai „Pramonė“ ir „Pre-
kyba“. Tapytojas Petras Kalpokas rūmuo-
se 1938 m. nutapė penkias freskas, kurios  
buvo uždažytos iki 11 kartų. Dailininkas, 
dekoratorius Stasys Ušinskas sukūrė vi-
tražus „Lietuvaitė“ ir „Statybininkas“. 

Tarybos nariai apžiūrėjo bibliotekos 
skaityklas ir saugyklas, kurių daugumai 
reikia neatidėliotino remonto.

Rūmų tarybos nariai išklausė pre-
zidento Benjamino Žemaičio informa-
ciją apie dabartines rūmų naudojamas 
patalpas istorinio pastato pusrūsyje ir 
galimybę plėstis arba ieškoti patalpų ki-
tur. Nutarta kitą tarybos posėdį surengti 
„Technopolyje“.

Audronė Jankuvienė, 
Kauno PPA rūmų viešųjų ryšių vadovė

Balandžio 5 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų taryba rinkosi istorinio 
rūmų pastato, dabar Kauno apskrities viešosios bibliotekos 3 aukšto salėje. Posėdis 
prasidėjo ekskursija po vieną iškiliausių tarpukario Kauno visuomeninių statinių, 
kuriame gausu išlikusio kultūros paveldo, tačiau pastato būklė šiandien apverktina.

Atstovybės lentą atidengė meras Juozas Bertašius, rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis ir atstovybės vadovas Arūnas Tarnauskas

Šioje salėje prieškariu taip pat posėdžiavo rūmų atstovai
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Atkelta iš 1 psl.
Prie savivaldybės rūmų pastato ne-

trukus buvo atidengta Kauno PPA rūmų 
Šakių atstovybės lenta. 

Pirmasis rūmų tarybos posėdis
Tą dieną Šakiuose įvyko ir pirmasis 

2016–2019 m. kadencijos Kauno preky-
bos, pramonės ir amatų rūmų tarybos po-
sėdis. 

Šios kadencijos taryba atnaujinta treč-
daliu, todėl pirmajame posėdyje prisista-
tė visi tarybos nariai ir nemažai dėmesio 
skirta organizaciniams klausimams. 

Buvo aptarta vasario mėnesio rūmų 
veiklos kronika, planuojami kovo mėne-
sio darbai. Patvirtinta Marijampolės filia-
lo tarybos sudėtis  (pirmininkas Kęstutis 
Svitojus) ir filialo tarybos darbo regla-
mentas.

Į rūmų narius priimtos 7 įmonės – 
UAB „Anapolis“ (nekilnojamojo turto 
operacijos), UAB „Salinta“ (plastiko 
detalių gamyba), UAB „AKIS Techno-
logies“ (kompiuterinės technikos priežiū-
ra), UAB „Pasoga“ (verslo konsultacijos, 
prekyba), MB „Prekinkis“ (meno galerija, 
antikvariatas, prekyba), UAB „Drivita“ 
(mažmeninė prekyba nespecializuotose 

Šakių atstovybė: verslui atsiveria naujos galimybės

parduotuvėse), UAB „Trys kepėjai“ (di-
dmeninė prekyba konditerijos gaminiais). 
Taip pat apsvarstytas narystės įspareigoji-
mų nevykdančių narių klausimas.

Kauno PPA rūmų taryba priėmė 
sprendimą šiemet vėl skelbti ekonomikos 
ir verslo temas nagrinėjančių Kauno ir 

Marijampolės regionų žurnalistų konkur-
są. Sudaryta 10 narių vertinimo komisija, 
kurioje daugumą sudaro mokslo ir studijų 
įstaigų bei meno kūrėjų organizacijų at-
stovai.

Šis konkursas (kartu su Lietuvos žur-
nalistų sąjungos Kauno apskrities sky-

riumi) skelbiamas jau trečią kartą.  2014 
m. premija buvo skirta INIT TV žinių 
tarnybos vyr. redaktorei Vilmai Garlins-
kienei ir Jonavos „Naujienų“ redaktorės 
pavaduotojai Irenai Nagulevičienei, 2015 
m. – „Verslo žinių“ korespodentei Kaune 
Indrei Sesartei.

Kauno prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmai kartu su Lietuvos žurnalistų 
sąjungos Kauno skyriumi skelbia kon-
kursą ekonomikos ir verslo temas na-
grinėjantiems Kauno ir Marijampolės 
regionų žurnalistams.

Konkurso tikslas – skatinti žurnalis-
tus domėtis ir žiniasklaidoje atspindėti 
ekonomikos ir verslo temas, nuodugniai 
ir profesionaliai analizuoti ūkio raidos ir 
verslo aplinkos problemas bei aktualijas.

Konkurse gali dalyvauti spaudos, ra-
dijo, televizijos, internetinės žiniasklaidos 
žurnalistai. Jų pateiktus darbus vertins 10 
narių komisija, kurios daugumą sudaro 
mokslo ir studijų įstaigų bei meno kūrėjų 
organizacijų atstovai.

Konkursas ekonomikos ir 
verslo temas nagrinėjantiems 
žurnalistams

Premija skiriama už darbus (spaudos 
arba interneto publikacijas, televizijos 
arba radijo laidas), paskelbtas žiniasklai-
doje per praėjusius kalendorinius metus:
 objektyviai atspindinčius ekonomikos 

ir verslo naujienas, aktualijas bei pro-
blemas;

 atskleidžiančius ekonomikos ir verslo 
reikšmę visuomenės bei valstybės rai-
doje;

 skatinančius pozityvų visuomenės ir 
valdžios požiūrį į verslą ir verslininką;

 nukreipiančius valdžios institucijų 
veiksmus gerinti verslo ir investicinę 
aplinką;

 nuosekliai informuojančius apie kons-
truktyvų verslo ir valdžios bendradar-
biavimą;

 stiprinančius regiono investicinį pa-
trauklumą ir konkurencingumą;

 ugdančius žmonių verslumą.
Darbus (straipsnių kopijas, darbų 

sąrašą, internetines nuorodas), rekomen-
dacijas kviečiame pateikti iki balandžio 
22 d. LŽS Kauno apskrities skyriui arba 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rū-

mams, K. Donelaičio g. 8, Kaunas, arba 
elektroniniu būdu: audrone.jankuviene@
chamber.lt.

Premija bus teikiama LŽS Kauno aps-
krities skyriaus Spaudos baliuje gegužės 
mėnesį minint Spaudos atgavimo, kalbos 
ir knygos dieną. Premijos dydis – 800 eurų. 

RŽ inf.

Seimo plenarinių posėdžių salę 
pagaliau pasiekė dar pernai birželį Vy-
riausybės parengtas, beveik metus iš 
pradžių Trišalėje taryboje, o paskui ir 
Seimo komitetuose derintas socialinis 
modelis. Jį sudaro daugiau kaip 40 
įstatymų projektų, susijusių su lanks-
tesniu darbo santykių reglamentavi-
mu, užimtumo didinimu ir socialinės 
sistemos pertvarka.

Į socialinį modelį įeina ne tik DK, bet 
ir naujas Užimtumo įstatymo projektas, 

Seimas pradėjo svarstyti 
socialinį modelį

„Sodros“ veiklą reglamentuojančių teisės 
aktų, taip pat Socialinių mokesčių, Pensi-
jų ir išmokų, Valstybinės darbo inspekci-
jos, Socialinių įmonių, Darbuotojų saugos 
ir kitų įstatymų pakeitimai.

Vien DK projektui pateikta apie 600 
pataisų, dar keli šimtai – kitiems projek-
tams. Daliai šių pasiūlymų pritarė Sociali-
nių reikalų ir darbo komitetas, pora šimtų 
pateiktų pataisų bus svarstoma Seimo po-
sėdžiuose. Po to teisininkai ir  komitetas 
turės dar kartą peržiūrėti visą įstatymų 

paketą, įvertinti, ar nėra vidinių prieštara-
vimų. Tik tada galės būti rengiamas DK ir 
kitų socialinio modelio įstatymų projektų 
priėmimas.

Politikai nedrįsta prognozuoti, kada 
pavyks socialinį modelį patvirtinti – ar  
per Seimo pavasario sesiją, vyksiančią iki 
birželio pabaigos, ar jau naujos kadenci-
jos Seime.

Nepasitenkinimą dėl to, kad DK pra-
randa nemažai nuostatų dėl darbo santy-
kių lankstumo, išsakė ir premjeras Algir-
das Butkevičius, kuris lankstesnių darbo 
santykių įteisinimą ir socialinės sistemos 
pertvarką vadina vienu svarbiausių, prio-
ritetinių savo vadovaujamos Vyriausybės 
darbų. Jis netgi žada į Vyriausybę susi-
grąžinti DK projektą ir iš naujo teikti tas 

pačias nuostatas, kurios buvo įrašytos pir-
miniame projekte 2015 m.vasarą.

Valdančiojoje koalicijoje buvo sutar-
ta, kad bus laikomasi tų nuostatų, kurios 
suderintos Trišalėje taryboje. Kai kurios 
jų sutampa su vyriausybiniais pasiūly-
mais, bet dalis skiriasi nuo jų. 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė laikosi 
pozicijos, kad skubėti priimant socialinį 
modelį neverta. Esą šis darbas turi būti 
atliktas tik nuodugniai ir išsamiai tarian-
tis su visais socialiniais partneriais. Taigi 
nebūtina jo baigti jau šiemet, politiškai 
jautriu laiku, dar iki Seimo rinkimų, kai 
dauguma politikų susirūpinę labiau popu-
listiniais dalykais, o ne tuo, kaip kokybiš-
kai užbaigti pradėtus darbus.

RŽ inf.

Atstovybės atidaryme dalyvavo beveik pusšimtis verslininkų, valdžios ir žiniasklaidos atstovų

Pernai rūmų tarybos narys Eduardas Jasas ir generalinis direktorius Vytautas Šileikis įteikė premiją 
„Verslo žinių“ žurnalistei Indrei Sesartei



KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ žINIOS   |   Nr. 604

3

Rūmų tarybos posėdis istorinėje salėje
Posėdyje dalyvavęs Kauno m. vice-

meras Povilas Mačiulis ir Savivaldybės 
tarybos „Vieningo Kauno“ frakcijos va-
dovas Andrius Palionis išreiškė esminį 
miesto vadovų interesą – kad Kauno cen-
tre neatsirastų dar vienas neprižiūrimas, 
netvarkomas pastatas. „Savivaldybė sie-
kia ir sieks, kad šis istorinis statinys turėtų 
šeimininką, kuris jį saugotų, prižiūrėtų ir 
įveiklintų“, – pabrėžė vicemeras.

Posėdyje buvo patvirtintas 2016 m. fi-
nansinis planas, aptartos pagrindinės biu-
džeto pajamų ir išlaidų eilutės. 

Atskiru klausimu diskutuota dėl Kau-
no m. Verslo tarybos veiklos, bendruome-
nės įtraukimo į svarstytinų klausimų teiki-
mą bei jų parengimą. Į Verslo tarybą vie-
toje Mečislovo Rondomansko deleguotas 
rūmų viceprezidentas Vytas Čičelis.

Į rūmus priimti aštuoni nauji nariai. 
Tai UAB „Avakompas“ (verslo valdymo 
sistemos ir sprendimai įvairių sričių įmo-

LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
lankėsi 25-erių metų sukaktį mininčio-
je Kėdainių įmonėje „Daumantai“. 

Vizito metu Prezidentė pasidžiaugė, 
kad įmonė yra lietuviško kapitalo ir visus 
25 Nepriklausomybės metus nuo pat įkū-
rimo išliko lietuviška. „Įmonė yra pačia-
me Lietuvos viduryje ir rodo labai gražų 
lietuviško verslo pavyzdį. Nuo tokių nedi-
dukių, bet labai draugiškų įmonių priklau-
so Lietuva, jos ateitis“, – sakė Prezidentė.

Ši įmonė – viena iš nedaugelio lie-
tuviško kapitalo įmonių, kuri sėkmingai 
veikia nuo pat Nepriklausomybės atkūri-
mo pradžios ir šiandien yra viena didžiau-
sių bei moderniausių pagardų gamybos 
įmonių Baltijos šalyse.

„Labai džiaugiuosi, kad yra tokių 
įmonių, kurios yra nedidelės, bet sugeba 
ir Lietuvai pagaminti, ir eksportuoti į La-
tviją, Estiją, Didžiąją Britaniją, Suomiją, 
Švediją. Skandinavijos šalys yra labai 
reiklios kokybei, o tai reiškia, kad sugebė-
jote pasiekti tinkamą lygį“, – vizito metu 
sakė Prezidentė. 

Jos atvykimo proga įmonės skonio 
meistrai sukūrė specialius gurmaniškus 
pagardus, kuriuos įteikė Prezidentei. Vie-
nas iš jų – su jos mėgstamais marinuotais 
baravykais. 

Prezidentei D. Grybauskaitei buvo 
įteikta ir tautodailininkės Birutės Virši-
laitės rankų darbo 2,5 metrų pločio dante-
liuoto rombo rašto moteriška vytinė juos-
ta, specialiai priderinta prie prezidentės 
tautinių kostiumų, su kuriais ji dažnai pa-
sirodo viešuose renginiuose. Šiai juostai 
pagaminti prireikė net 5 savaičių.

Pasak Roberto Neimonto, „Dauman-
tų“ direktoriaus, per ketvirtį amžiaus 
įmonė nuėjo kelią nuo mažos bendrovės 
su keliais darbuotojais iki įmonės, kuri 
Lietuvoje užima tvirtas lyderio pozicijas. 
Pasak jo, to nebūtų pasiekta be paprastų 
žmonių pasitikėjimo, paramos ir kryptin-
go darbo.

„Daumantų“ įmonės istorija prasidėjo 
1991 m., kada trys ambicingi kėdainiškiai 
įkūrė uždarąją akcinę bendrovę „Veikla“ ir 
tapo jos akcininkais. Dar po metų jie atida-
rė maisto parduotuvę, vėliau – restoraną, o 

1994 m. atvėrė žuvies perdirbimo cechą, 
kuris 1996 m. pradėjo gaminti majonezą 
žuvies užkandžiams. Būtent tais metais 
cecho gaminamai produkcijai buvo pasi-
rinktas „Daumantų“ prekės ženklas.

„Daumantai“ yra nepriklausomos Lie-
tuvos kūdikis. Tuo metu nebuvo advokatų, 
nebuvo konsultantų, taigi mes patys kūrė-
me savo įmonės įstatyminę bazę. Mes nu-
ėjom kartu visą tą gražų ir jau pakankamai 
ilgą kelią, nuo vaikystės iki šių dienų“, – 
sako R. Neimontas.

Šiuo metu įmonė gamina daugiau nei 
100 skirtingų pavadinimų gaminių – ma-
jonezų, majonezinių padažų, ekologiškų 
produktų, kečupų, pomidorų padažų, adži-
kų ir kt. „Daumantų“ produktų kokybė 
ir skonio savybės ne kartą įvertintos tiek 
vartotojų, tiek ekspertų. Įmonės gaminiai 
laimėjo net 5 aukso ir 2 sidabro medalius 
prestižiniame „Lietuvos metų gaminio“ 
konkurse. Visi pagardai gaminami pagal 
originalius įmonės inovacijų technologo 
ir skonio meistro Algio Kairio sukurtus 
receptus.

Metinė įmonės „Daumantai“ apyvarta 
2015 m. yra daugiau kaip 15 mln. eurų. 
Net 20 proc. produkcijos sėkmingai eks-
portuojama į užsienį – Skandinavijos šalis, 
Didžiąją Britaniją, Airiją, Latviją, Lenkiją. 

„Daumantai“ yra skaidrų verslą vieni-
jančios iniciatyvos „Baltoji banga“ nariai. 
Šiuo metu įmonėje dirba 83 darbuotojai. 
Vidutinis atlyginimas 808 Eur. 

Visus 25-erius metus Kėdainiuose 
veikianti įmonė yra skaidrios, socialiai 
atsakingos, savo darbuotojais besirūpi-
nančios ir progresyvios įmonės regione 
pavyzdys.

RŽ inf.

nėms ir viešajam sektoriui), UAB „Litar-
bo“ (prekyba kietmedžio medienos ruo-
šiniais grindų bei baldų gamybai ir vien-
gubo pjovimo lentomis), Kėdainių UAB 
„Imlė“ (mažmeninė ir internetinė prekyba 
kompiuterių technika, vaizdo ir garso 
aparatūra, buitine technika ir jų priedais), 
Kauno laisvosios ekonominės zonos val-
dymo UAB, UAB „Hoptrans holding“ 
(specializuota multimodalinių pervežimų 
ir logistikos paslaugų teikėja, užsiimanti 
krovinių vežimu sausumos transportu, 

traukiniais, konteinerių gabenimu jūra bei 
krovinių skraidinimu į daugelį pasaulio 
šalių), UAB „Nofus“ (apskaitos, buhal-
terijos ir audito veikla, konsultacijos mo-
kesčių klausimais), Kėdainių profesinio 
rengimo centras ir UAB „Ekologiniai pro-
jektai“ (vandentvarkos – nuotekų valymo 
įrenginių, naftos ir riebalų gaudyklių pro-
jektavimas, pardavimas, aptarnavimas, 
inžinerinių sistemų projektavimas ir die-
gimas bei atliekų tvarkymas). 

Taryba išklausė informacijas apie 
kovo mėnesio veiklą ir numatomus balan-
džio mėnesio darbus.

Atkelta iš 1 psl.

Prezidentė sveikina 25-metį 
švenčiančią „Daumantų“ įmonę

LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės vizitas vienoje pažangiausių Kėdainių bendrovių

Simas Ramutis Petrikis, Mečislovas Rondomanskas ir Algimantas Stasys Anužis susipažįsta su bibliotekos leidinių ekspozicijaKauno m. vicemeras Povilas Mačiulis ir Savivaldybės tarybos „Vieningo Kauno“ 
frakcijos vadovas Andrius Palionis
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Audronė Jankuvienė

Kelionių agentūra „Eura“, neseniai 
minėjusi veiklos 25-metį, sumanė ori-
ginaliai pažymėti šią sukaktį ir pakvietė 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų narius į Rūmų bendruomenės 
klubo susitikimą – ekskursiją po Kauno 
miestą. Jos metu ne vienas ir prisipaži-
no: keliaujame po kitas pasaulio šalis, o 
nesame buvę Kauno pilies požemiuose 
ar restauruojamoje Šv. Jurgio Kankinio 
bažnyčioje... 

Rotušėje buvo šaudmenų sandėlis, 
teatras, ugniagesių stebėjimo punktas

Ekskursija prasidėjo nuo miesto Rotu-
šės, kurios statyba žymima 1542 m. liepos 
28 d. Statybos pradžią liudija „Rotušės pa-
matų dėjimo aktas“ – dokumentas, įrašy-
tas į Kauno magistrato knygą. Iš jo galima 
sužinoti, kad Kauno valdžia ir vyriausiasis 
mūrininkas Benediktas Choinovskis pagal 
seną paprotį vieną floriną ir statinaitę mi-
daus užkasė greta kertinio akmens. 

Per amžius Rotušė buvo daug kartų  
perstatoma. Todėl šiandien sunku apibrėž-
ti jos stilių – yra ir gotikos, baroko, ir kla-
sicizmo bruožų. Manoma, kad 1562 m. ji 
buvo vienaaukštė, o XVI a. antrojoje pu-
sėje užstatytas antras aukštas, pristatytas 
aštuonių aukštų bokštas. Pirmojo aukšto 
patalpos pritaikytos prekybai ir kalėjimo 
sargybai, antrojo – magistratui, teismui, 
kanceliarijai, iždui, archyvui, bokšto rū-
siai – kalėjimui, kiti rūsiai – prekėms 
laikyti. 1824 m. buvusioje rotušėje įkurta 
stačiatikių cerkvė, vėliau – artilerijos šau-
dmenų sandėlis. 1838 m. rotušė pritaikyta 
caro laikinai rezidencijai.  1850 m. bokšte 
įrengtas ugniagesių stebėjimo punktas, 
1865–1869 m. rotušėje veikė teatras, 
1869–1944 m. – Kauno miesto savivaldy-
bė, po Antrojo pasaulinio karo – Centrinio 
valstybinio archyvo Kauno filialas. 1951–
1960 m. atiduota Kauno politechnikos 
instituto Statybos fakultetui. Nuo 1974 m. 
pirmojo ir antrojo aukštų patalpos pritai-
kytos Santuokų rūmams. Paskutinį kartą 
Rotušė buvo restauruota 2005 m. 

Paminklas rutinai – naujiena
Nuo Rotušės ekskursijos dalyviai 

pasuko prie Kauno Šv. Pranciškaus Ksa-
vero (jėzuitų) bažnyčios, pastatytos 1720 
m.  Panaikinus Jėzuitų ordiną, pasitrauk-
dami iš Kauno jėzuitai bažnyčią 1787 m. 
perdavė pranciškonams. Ji, ypač vidus, 
nusiaubta 1812 m. Apleista bažnyčia 

„Eura“ pakvietė pažinti Kauną
1821 m. buvo atiduota stačiatikiams ir tapo 
cerkve, pavadinta Aleksandro Nevskio so-
boru. Buvo nugriauti visi 11 altorių. 1923 
m. bažnyčia grąžinta jėzuitams. Po Antrojo 
pasaulinio karo, 1949 m., sovietų valdžia 
vienuolyną ir bažnyčią uždarė, pastatai pa-
skirti bendrojo lavinimo ir technikos moky-
kloms, bažnyčia paversta sporto sale. 1990 
m. bažnyčia su vienuolyno pastatais grąžin-
ta jėzuitams. Prie Jėzuitų bažnyčios veikia 
1991 m. atkurta Kauno jėzuitų gimnazija.

Rūmų nariai stabtelėjo prie paminklo 
rutinai, kuris daugeliui verslininkų buvo 
naujiena. Tarp šio paminklo idėjos kūrė-
jų ir fundatorių yra ir Kauno PPA rūmų 
narių (Giedrius Bučas iš dizaino salono 
„Interjero erdvė“, UAB „Serfas“ vadovas 
Saulius Valunta, UAB „Verslo aljansas“).

Kita ekskursijos stotelė – prie gotiki-
nės Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios, vienos 
seniausių Kauno bažnyčių ir vienuolynų, 
kurie pradėti statyti apie 1492-uosius, o 
užbaigti apie 1502 m. Manoma, jog baž-
nyčios architektas buvo Mykolas Enkin-
geris (Dancingas), tas pats, kuris kūrė Šv. 
Onos ir Bernardinų bažnyčias Vilniuje. 
Bažnyčia ir vienuolynas patyrė tris gais-
rus, 1655 m. ją nusiaubė rusų kariuomenė. 
XVII–XVIII a. bažnyčią papuošė medi-
niai barokiniai įrenginiai – sakykla, var-
gonų choras su medinėmis galerijomis, 
8 altoriai. Dalis jų išlikę iki mūsų dienų. 
Apie 1740 m. nutapytos Kryžiaus kelio 
stotys ir 28 bernardinų kankinių paveiks-
lai. 1950 m. sovietų valdžia bažnyčią už-
darė ir pavertė vaistų sandėliu.

Atgavus nepriklausomybę, 1992 m. 
bažnyčią perėmė Kauno miesto savival-
dybė, o vienuolynas perduodamas mažes-
niesiems broliams, kurie jame apsigyveno 
1995 m. Šiuo metu bažnyčioje ir vienuo-
lyne vyksta didžiuliai restauracijos ir re-
konstrukcijos darbai,  bažnyčia jau atvira 
visuomenei, joje vyksta pamaldos tiek 
šiokiadieniais, tiek sekmadieniais.

Kauno pilyje inauguruoti nauji na-
riai

Kauno pilis – seniausias miesto is-
torinis objektas – pastatyta lietuviams 
strategiškai svarbioje vietoje, apsiginti 
nuo kryžiuočių intensyvių puolimų XIV 
a. Tai viena seniausių mūrinių Lietuvos 
pilių,  viena iš keturių ankstyvojo mūri-
nio aptvarinio (pritaikytų frontinei gyny-
bai) pilių, pastatytų Lietuvos Didžiojoje 
kunigaikštystėje. 2010 m. Kauno miesto 
savivaldybės iniciatyva atlikta Kauno pi-
lies pietryčių bokšto rekonstrukcija. Nuo 

2011 m. rugsėjo mėn. Kauno pilis yra 
Kauno miesto muziejaus skyrius.

Rūmų bendruomenės klubo nariai 
apžiūrėjo pilies požemius ir  ekspoziciją 
„Kauno pilies istorijos mozaika“, o pas-
kui buvo pasveikinti nauji bendruomenės 
nariai: UAB „Agrosistemos“  (žemės ūkio 
mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė pre-
kyba); UAB „AKIS Technologies“ (kom-
piuterinės technikos priežiūra); MB „B2B 
Group LT“ (duomenų rinkimo ir apklausų 
valdymo paslaugos visoje Lietuvoje, ES 
projektų administravimas, verslo renginių 
ir konferencijų organizavimas, fotografa-
vimas ir filmavimas iš oro); UAB „Kauno 
švara“ (atliekų tvarkymo paslaugos); Ingri-
da Lazarė (individuali veikla – SPA paslau-
gos, kirpykla ir grožio salonas Birštone); 
MB „Mūsų studija“  (laisvalaikio, paskaitų, 
švietimo organizavimo paslaugos); UAB 
„Pasoga“ (verslo konsultacijos, prekyba); 

UAB „Salinta“  (plastiko detalių gamyba);  
UAB „Valdymo automatika“  (technologi-
nių procesų ir automatizuotosios gamybos 
įrenginių projektavimas, montavimas).

„Euros“ kelionės
Antanas Vytautas Būda, UAB „Eura“ 

įkūrėjas, papasakojo apie bendrovės or-
ganizuojamas keliones autobusais, lėk-
tuvais, laivais, pavieniams asmenims ir 
kolektyvams tiek į artimas, tiek į tolimas 
šalis. Bendrovės pavadinimas atsirado su-
trumpinus 1989 m. įsteigtos Ekonominių 
užsienio ryšių asociacijos pavadinimą. 
Šioje veikloje dalyvavo ir „Euros“ steigė-
jas bei vadovas, išleidęs per 180 moksli-
nių darbų, mokantis tris užsienio kalbas.

Šiuo metu įmonėje kartu su filialais  
Vilniuje ir Panevėžyje dirba 25 darbuoto-
jai. A. V. Būda didžiuojasi, kad bendrovė-
je dirba visi trys jo sūnūs.

Rūmų nariai dalyvavo ekskursijoje po Senamiestį ir pasveikino naujus kolegas
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Kovo 31 d. pasirašytas Kauno pre-
kybos, pramonės ir amatų rūmų ben-
dradarbiavimo su Kauno rajono savi-
valdybe veiklos planas 2016 metams, 
kurį savo parašais patvirtino KPPAR ge-
neralinis direktorius Vytautas Šileikis ir 
Kauno rajono savivaldybės administra-
cijos direktorius Ričardas Pudževelis.

Pasirašytas bendradarbiavimo 
su Kauno rajono savivaldybe 
veiklos planas

Veiklos plane numatytos su Kauno 
rajono verslininkais kovo 10 d. aptartos 
verslo aplinkos gerinimo priemonės. Pla-
nuojama toliau organizuoti verslo popie-
tes su rajono administracijos atstovais, 
surengti naujų ES priemonių konkuren-
cingumui didinti bei naujų Darbo biržos 
priemonių darbdaviams pristatymus. Nu-

matyti susitikimai su Aplinkos apsaugos 
departamento ir Saugomų teritorijų tar-
nybos atstovais, su Kauno apskrities VMI 
atstovais, su Kauno rajono kandidatais į 
Seimo narius ir kiti renginiai verslui aktu-
aliais klausimais.

Siekiant skatinti Kauno rajono moks-
leivių verslumą planuojama toliau orga-
nizuoti verslumo pamokas ir Kauno ra-
jono moksleivių išvykas į įmones, rengti 
moksleivių verslo idėjų konkursą „Idėjų 
generatorius“. Siekiama verslo ir mokslo 
bendradarbiavimo įdarbinant jaunus spe-
cialistus – planuojami būsimų absolventų 
ir verslininkų susitikimai. 

Numatyta metų pabaigoje skelbti 
konkursą „Sukurta Kauno rajone“, ku-
riam 2015 m. savo gaminius ir paslaugas 

pateikė net devynios rajono įmonės.
Už plano įgyvendinimą atsakingos 

trys šalys: Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmai, Kauno rajono savivaldybė ir 
Kauno rajono turizmo ir verslo informaci-
jos centras.

2014 m. Raudondvario dvare iškil-
mingai pasirašytoje sutartyje numatyta, 
kad verslo ir piliečių savivalda rajone 
veiks kaip atsakingi partneriai planuo-
jant, derinant ir įgyvendinant ekonominės 
plėtros politiką bei konkrečias jos prie-
mones. Sutartį pasirašė rūmų prezidentas 
Benjaminas Žemaitis, generalinis direkto-
rius Vytautas Šileikis, rajono meras Vale-
rijus Makūnas bei administracijos direk-
torius Ričardas Pudževelis.

RŽ inf.

Irena Nagulevičienė

Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų (KPPAR) Jonavos filialo 
tarybos pirmininko Alfonso Meškaus-
ko iniciatyva bendrovės „Baldai Jums“ 
konferencijų salėje buvo surengtas 
susitikimas su Kauno teritorinės darbo 
biržos Jonavos skyriaus, Jonavos poli-
technikos mokyklos, Švietimo ir moks-
lo ministerijos, baldų pramonės įmonių 
atstovais. Sueigos tikslas – aptarti bal-
džiaus profesijos perspektyvas.

Atbaidė seni įrenginiai
Baldų gamyba ir medžio apdirbimas 

yra sena tradicinė pramonės šaka, kurią vys-
to kelios Jonavos rajone įsikūrusios įmonės. 
Tačiau bendrovės susiduria su problema: 
kvalifikuotų specialistų labai trūksta.

Daug metų Jonavos statybininkų mo-
kykla, o po reorganizacijos ir Jonavos 
politechnikos mokykla moksleivius mokė 
baldų gamybos amato, tačiau norinčiųjų 
tapti baldžiais vis mažėjo – šios specialy-
bės rengimas Jonavoje išnyko.

Kaip sakė Jonavos politechnikos mo-
kyklos direktorė Virginija Milinavičienė, J. 
Basanavičiaus g. buvusiose gamybinio mo-
kymo dirbtuvėse mokiniai turėjo mokytis 
su senomis, tarybinio laikotarpio staklėmis 
ir kitais įrenginiais. Anot jos, tokia pasenu-
si ir nusidėvėjusi bazė galbūt ir atėmė norą 
tapti baldžiais – moksleiviai nebesirinko 
šios profesijos. Pradėjus komplektuoti gru-
pes, atsirasdavo tik vienas kitas moksleivis, 
norintis gyvenimą susieti su baldų gamyba. 
Tad iki šiol Jonavoje šių specialistų rengi-
mas buvo visiškai užgesęs.

Sąrašas jau yra    
Idėją atgaivinti baldžiaus specialy-

bę iškėlė rūmų Jonavos filialo vadovas, 
bendrovės „Baldai Jums“ generalinis di-
rektorius Alfonsas Meškauskas. Šį klausi-
mą jis aptarė su panašaus profilio rajone 
veikiančiomis bendrovėmis „Mingridas“, 
„Jonavos eksportas“ ir „Plankmara“, ku-
rių vadovai pritarė kvalifikuotų specia-
listų rengimui. Vėliau kalbėję šių įmonių 
vadovai tik patvirtino A. Meškausko žo-
džius – kvalifikuotų darbuotojų stygiaus 
problema aktuali jau gana ilgą laiką. UAB 
„Jonavos eksportas“ vadovas Algirdas 
Čekanavičius nuogastavo, kad tiek ne-
daug jaunimo nori rinktis baldžiaus speci-
alybę; jo manymu, reikia dirbti dar su mo-
kinukais, nuo mažens supažindinti su šia 

Baldžiaus profesija atgims 
Jonavos įmonių dėka

profesija. UAB „Mingridas“, kuri verčiasi 
minkštų baldų gamyba ir surinkimu, di-
rektorius  Mindaugas Markevičius minėjo, 
kad jo įmonėje dirba 15-20 baldų apmušė-
jų, visi be reikalingo išsilavinimo, šio ama-
to išmokę dirbdami. Šiems žmonėms tikrai 
būtų įdomu mokytis, bet visiems aktualu, 
ar darbdavys į mokslus išleis. Mokytis rei-
kia laiko, o gamybininkai jo, deja, neturi. 
Pameistrystės idėja tuo ir aktuali, kad ama-
to subtilybių mokomasi vietoje.

„Prieš šį susitikimą mes atlikome 
namų darbus – apklausėme įmonių dar-
buotojus, kurie norėtų pasikelti kvalifi-
kaciją ir per pusę metų tapti aukštesnio 
lygio specialistais. Atsirado 31 žmogus. 
Būtų naudinga ir pačioms bendrovėms, ir 
jiems patiems, nes gautų du kartus didesnį 
atlyginimą. Jonavos politechnikos moky-
kloje nėra darbuotojo, galinčio vadovauti 
praktikai, o bendrovėje „Baldai Jums“ 
tai galės atlikti Kauno technologijos uni-
versitete inžinierės specialybę įgijusi ir 
vadybininke-technologe dirbanti Agnė 
Ramanauskaitė. Ji jau baigia pedagogikos 
ir psichologijos kursus Kaune ir bus prak-
tikos vadovė“, – sakė A. Meškauskas.

Planuojama, kad „Baldai Jums“ bus 
patraukli bazinė įmonė, kurios įrenginiais 
galės naudotis Jonavos politechnikos mo-
kykla ir kvalifikaciją keliantys darbuoto-
jai. „Tapti kvalifikuotu baldžiumi, kitaip 
tariant, kopti į aukštesnį lygį, norą pareiš-
kė 14 mūsų įmonės žmonių. Todėl šia-
me susitikime pasikeisime nuomonėmis 
ir susitarsime, kaip bendradarbiausime. 
Tikiuosi, kad ateityje kvalifikuotų speci-
alistų, dirbančių su medžiu, Jonavoje ne-
betrūks“, – kalbėjo A. Meškauskas.

Naujienos džiugina
V. Milinavičienė, dėkodama „Baldai 

Jums“ vadovui už dėmesį profesiniam 

mokymui, pasidžiaugė, kad bendrovė 
tampa bazine įmone. „Kartu su Savival-
dybe išsprendėme klausimą – pastatytos 
naujos dirbtuvės. Dabar šalia mokyklos 
turime naują, gražų pastatą, bet gamybi-
nės patalpos yra tuščios, be jokios įran-
gos. Matydami, kad šioje bendrovėje turė-
sime reikiamą įrangą, visą reikiamą bazę, 
mes tikrai galėsime vesti mokymus, jokių 
problemų neturėtų kilti. Dar džiugiau, kad 
jau yra 31 žmogus, siekiantis kelti kvali-
fikaciją, galime imtis tęstinio profesinio 
mokymo“, – pabrėžė ji.

Jonavos politechnikos mokyklos di-
rektorė atkreipė dėmesį ir į pirminio mo-
kymo galimybes. „Mokykla turi licenciją 
ir gali ruoštis pirminiam profesiniam 
mokymui, kurį baigę moksleiviai įsigytų 
ir profesiją, ir vidurinį išsilavinimą. Bus 
priimami tie būsimieji baldžiai, kurie turi 
pagrindinį išsilavinimą“, – savo nuomonę 
išdėstė V. Milinavičienė.

Jonavos politechnikos mokyklos Pro-
fesinio mokymo skyriaus vedėja Vilma 
Telišauskienė jau nuo šio rugsėjo siūlė 
atnaujinti pirminį baldžių profesinį mo-
kymą, trunkantį trejus metus, o per metus 
parengti modulinę baldžių mokymo pro-
gramą dviem ar pusantrų metų. 

Švietimo ir mokslo ministerijos Mo-
kymosi visą gyvenimą departamento Pro-
fesinio mokymo skyriaus  vyr. specialistė 
Jolanta Zabietienė aptarė pameistrystės 
mokymus. „Pameistrystės svarbiausias 
bruožas – įmonės ir mokymo įstaigos ben-
dradarbiavimas ir geranoriškumas siekiant 
įgūdžių ir kvalifikacijos. Ši forma sau ke-
lią skinasi nelengvai, tačiau ji gali atnešti 
daug naudos darbdaviui, mokiniui ir vi-
suomenei. Pameistrystė siejama su įdarbi-
nimu, nes praktinių įgūdžių žmogus įgyja 
realioje darbo vietoje pas darbdavį. Lietu-
voje kol kas yra įgyvendintas toks vienas 

projektas – pameistrystės forma išmokyti 
1136 asmenys“, – supažindino viešnia.

Darbo biržos galimybės
Darbo biržos atstovė Nijolė Jeremi-

čiūtė akcentavo, kad profesinį mokymą 
Darbo birža finansuoja vadovaudamasi 
Užimtumo įstatymu, kuriame apibrėžti 
tam tikri aspektai. Ji pristatė Darbo biržoje 
įgyvendinamus projektus, kuriuose daly-
vauja bedarbiai. N. Jeremičiūtės teigimu, 
Jonavoje asmenys linkę rinktis vairuotojo, 
statybininko, siuvėjų, virėjų profesijas.  

„Mes organizavome registruotų Dar-
bo biržoje asmenų apklausą, tai tik keturi 
pageidavo būti baldžiais. Pernai šią pro-
fesiją rinkosi 9 žmonės, iš jų visi mokėsi 
bendrovėje „Baldai Jums“. Trys asmenys 
dėl įvairių priežasčių mokymus nutraukė. 
Pastebėjome, kad ne visi atsakingai pa-
sirenka profesiją. Galbūt susivilioja mo-
kama stipendija. Tačiau kiekvienas toks 
asmuo įsipareigoja, kad įgijęs profesiją 
dirbs pusę metų. Priešingu atveju privalės 
grąžinti jo mokymams finansuoti skirtas 
išlaidas. Tai kiekvienam išaiškinama indi-
vidualaus pokalbio metu dar prieš moky-
mus. O dėl šio tęstinio projekto galėčiau 
pasakyti tai, kad jeigu sąraše bus asmenų, 
atitinkančių Darbo biržoje vykdomus pro-
jektus, jiems skirsime finansavimą“, – aiš-
kino Darbo biržos darbuotoja. 

Pasitarime kalbėjo Švietimo ir moks-
lo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą 
departamento Profesinio mokymo sky-
riaus vedėjas dr. Mečislovas Griškevičius, 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
Profesinio rengimo skyriaus vedėja Aušra 
Giedrienė. 

Visi sueigos dalyviai apžiūrėjo įmo-
nės „Baldai Jums“ gamybos cechus, įren-
ginius, stebėjo, kaip medžio rąstai virsta 
baldais, pjuvenos – briketais.

Iniciatyvos atgaivinti baldžiaus profesiją ėmėsi Alfonsas 
Meškauskas

Diskusijos dalyviai
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1966 m. sausio 1 d. Kaune buvo 
įkurtas Namų statybos kombinatas, 
kurio tikslas – statyti gyvenamuosius 
namus ir mikrorajonus Kaune bei ki-
tuose Lietuvos miestuose. Ši data lai-
koma akcinės bendrovės pradžia. Šį 
mėnesį įmonė iškilmingai mini veiklos 
50-metį.

UAB „Kausta“ buvo įregistruota 
1993 m. 1998 m. įmonę įsigijo Suomijos 
statybos paslaugų koncernas „YIT Corpo-
ration“. 2004 m. pavadinimas keičiamas į 
„YIT Kausta“, antrinės įmonės UAB „Al-
kausta“ – į „YIT Kausta būstas“. 2009 m. 
bendrovės vadovu paskiriamas Kęstutis 
Vanagas.

Darbų žemėlapyje – daugiau kaip 
100 pastatų

Įmonė atlieka prekybos, pramonės, 
sandėliavimo, logistikos, administracinių, 
aplinkosaugos pastatų, viešbučių, restora-
nų, sporto ir laisvalaikio centrų statybos 
darbus, vykdo pastatų rekonstrukciją bei 
renovaciją. Nuo 1998-ųjų, kuomet tapo 
„YIT Corporations“ dalimi, įmonė jau pa-
statė apie 100 įvairios paskirties pastatų, 
iš kurių labiausiai reikšmingi: Vilniaus ir 
Kauno oro uostų nauji terminalai, Kau-
no vandens valymo įrenginiai, Giraitės 
ginkluotės gamykla Kauno rajone, nauja 
Seimo plenarinių posėdžių salė, prekybos 
centrai „Akropolis“, „Banginis“, „Se-
nukai“, „Maxima“, „Mega“, „Prisma“, 
„IKEA“, Kauno Kristaus Prisikėlimo baž-
nyčios rekonstrukcija, žemės ūkio techni-
kos prekybos ir aptarnavimo centras „Iva-
baltė“ Kėdainių rajone, atviros prieigos 
Mokslinės komunikacijos ir informacijos 
centras Vilniuje (MKIC – VU biblioteka), 
„VIČI“ gamybiniai pastatai Plungėje.

Bendrovė užsiima ir komercinio ne-
kilnojamojo turto vystymo veikla. Šis 
verslas apima visus projektų vykdymo 
etapus – nuo pirminės nekilnojamojo tur-
to idėjos ir pradinės koncepcijos, sklypo 
paieškos, projektavimo, statybos darbų 
iki galutinio įgyvendinimo bei nekilnoja-
mojo turto nuomos ir pardavimo. Pažan-
giausias „YIT Kausta“ įgyvendintas ne-
kilnojamojo turto vystymo projektas yra 
pirmasis A energinio naudingumo klasės 
biurų pastatas Baltijos šalyse „GRAND 

„YIT Kausta“ pažymi 50 metų 
veiklos jubiliejų

OFFICE“. Kauno laisvojoje ekonominėje 
zonoje pastatytas pirmasis pastatas – lo-
gistikos terminalas „Kaunas Terminal“.
Taip pat sėkmingai Kaune buvo įgyven-
dintas „ONNINEN“ projektas. 

Šiuo metu bendrovė vykdo Piliamies-
čio statybos Kaune, Nemuno ir Neries san-
takoje, Nacionalinės M. Mažvydo biblio-
tekos rekonstrukcijos ir prekybos miestelio 
„Nordika“ statybos Vilniuje ir kitus dar-
bus. Ambicingu Piliamiesčio urbanistiniu 
projektu Kaune siekiama atgaivinti ir vi-
suomenės reikmėms pritaikyti daug metų 
apleistą upės krantą, nuo kurio atsiveria 
senamiesčio panorama su vaizdu į Kauno 
pilį. Čia iškils gyvenamieji namai, taip pat 
verslo centras, o pakrantėje bus sukurtos 
kauniečių poreikiams pritaikytos poilsio 
zonos, nutiesti pėsčiųjų ir dviračių takai.

Priklauso didžiausiam Suomijos 
statybos paslaugų koncernui

Įmonių grupė „YIT Kausta“ priklauso 
didžiausiam Suomijos statybos paslaugų 
koncernui „YIT Corporation“. Suomijos 
statybos paslaugų koncernas veikia nuo 
1912 m. 

Grupę „YIT Kausta“ sudaro viena 
didžiausių Lietuvoje rangos, statybos pas-
laugų ir komercinio nekilnojamojo turto 
vystymo įmonių AB „YIT Kausta“ bei 
gyvenamosios statybos objektų tiesiogi-
niais pardavimais ir projektų plėtra užsi-
imanti UAB „YIT Kausta būstas“.

Šiandien YIT yra viena stipriausių 
Europos statybos įmonių, kurianti pa-
trauklią ir darnią miesto aplinką, statanti 
gyvenamuosius namus, patalpas verslui 
bei kurianti patogią infrastruktūrą. YIT 
užima stiprią poziciją statybų rinkoje: tai 
didžiausia gyvenamųjų namų statybos 
įmonė Suomijoje ir didžiausia užsienio 
kapitalo gyvenamųjų namų statybos įmo-
nė Rusijoje. 

YIT vykdo veiklą Suomijoje, Rusi-
joje, Baltijos šalyse ir Čekijos Respubli-
koje, Slovakijoje bei Lenkijoje. 2015 m. 
įmonės pajamos sudarė apie 1,65 mili-
jardo eurų. Pelnas – 65,7 milijonai eurų. 
Investicijų grąža – 5,3 proc. YIT priklau-
sančiose įmonėse 8 šalyse dirba daugiau 
nei 5300 darbuotojų.

YIT tikslas – tapti pirmaujančia Eu-

UAB „Continental Transport“, tei-
kianti krovinių gabenimo sausumos ke-
liais paslaugas, šiuo metu plečia veiklą 
ir pradeda gabenti krovinius į Turkiją ir 
iš jos. Įmonė kviečia pasinaudoti šia ga-
limybe – ieško Lietuvos, Latvijos, Estijos 
įmonių, kurioms reikalingos transporto 
paslaugos šia kryptimi.

Nuo 2009 m. veikianti bendrovė ga-
bena krovinius Lietuvoje, Latvijoje,  Es-
tijoje, Centrinėje Europoje, Anglijoje, 
Škotijoje, Airijoje, Rusijoje, Baltarusijoje.

Bendrovei priklauso 14 standartinių, 
balninių „EURO“ 5 klasės vilkikų ir  2 
balniniai „EURO“ 6 klasės vilkikai, 18 
puspriekabių „FLIEGEL“, „KRONE“, 
„KOEGEL“, 2 naujus „DAF“ vilkikus 

Nauja krovinių gabenimo 
kryptis – Turkija

UAB „Gerovė“, savo veiklą skaičiuojanti nuo 1991-ųjų metų, šiandien yra vie-
na stabiliausių ir didžiausių plastikinių pakuočių gamintojų šalyje, sukūrusi daugiau 
nei 80 darbo vietų. Plastikinių pakuočių gamybą pradėjusi viena pirmųjų Lietuvoje, 
UAB „Gerovė“ šiuo metu užima lyderio pozicijas ne tik vietinėje rinkoje, bet ir Balti-
jos šalyse, aktyviai skverbiasi į Skandinavijos rinką. Įmonė aktyviai skatina socialinę 
atsakomybę ir ekologišką veiklą, nes pati surenka ir superka plastiko atliekas, kurios 
panaudojamos kaip antrinė žaliava įmonės produktų gamybai.

Už socialinį aktyvumą įmonė buvo įvertinta garbingu Kauno miesto apdovanojimu 
„Verslo tauras“ už verslo ir aplinkos darną. Lietuvos verslo konfederacija išrinko įmonę 
kaip socialiai atsakingiausią 2014 m.

RŽ inf.

UAB „Gerovė“ – 25-eri

Apdovanojimų gausa
„YIT Kausta“ apdovanojimų sąraše – 

įspūdingas pripažinimas. Už „Megos“, 
„Aušros namų“ kvartalo, Vilniaus uni-
versiteto Mokslinės komunikacijos ir in-
formacijos centro, UAB „Ivabaltė“ žemės 
ūkio technikos centro Kėdainių rajone, 
„IKEA“ centro, verslo centro „GRAND 
OFFICE“ bei gyvenamųjų namų „Upės 
rezidencija“ statybas bendrovė pelnė LPK 
„Metų gaminio“ aukso medalius. 

Bendrovė yra laimėjusi ir Nacionalinį 
kokybės prizą. Antanas Butkus, ilgametis 
bendrovės vadovas, 2008 m. apdovanotas 
rūmų bronzos „Darbo žvaigžde“. 

RŽ inf.

planuoja įsigyti  iki rugpjūčio pabaigos. 
Vilkikai ir puspriekabės techniškai tvar-
kingi, krovinius gabena patyrę vairuoto-
jai, todėl užtikrinamas saugus ir greitas 
krovinių pristatymas  į reikiamą vietą 
reikiamu laiku. Informacijos prieinamu-
mas – 24 val. per parą.

Papildomos paslaugos: galimybė san-
dėliuoti krovinius, visų muitinės forma-
lumų sutvarkymas (ruošiamos importo, 
eksporto, tranzito deklaracijos; TIR Car-
net dokumentų pildymas) Lietuvoje.

Įmonė yra asociacijos „Linava“, Lie-
tuvos vežėjų sąjungos, Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų narys.

RŽ inf.

ropos nekilnojamojo turto vystymo ir sta-
tybų bendrove, kuriančia pridėtinę vertę 
su didele atsakomybe. Siekiama pagerinti 
atliekamų darbų kokybę, klientų aptarna-
vimo paslaugas ir klientams siūlyti pa-
žangiausius gyvenamųjų namų statybos 
sprendimus. 

Kauniečių tikslas – būti didžiausia ir 
geriausiai vertinama statybine kompanija 
Lietuvoje.

Bendrovės veiklos atspindžiai
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Kovo 30 d. Kauno buitinių paslau-
gų ir verslo mokykloje įvyko nacionali-
nis reklamos (kompiuterinės grafikos) 
konkursas ,,Taškas. Impulsas“, jau ta-
pęs tradiciniu. 

Renginyje dalyvavo reklamos specia-
listai, turintys ir savo nuosavą verslą – fir-
mų ,,Oketa“, ,,Art deko“, ,,Kitos spalvos“ 
direktoriai. Šis renginys suburia mokinius 
ir pedagogus, kūrybiškai dirbančius vizu-
alinės reklamos srityje. Šiemet konkurse 
buvo pakviesti dalyvauti ne tik reklamos 
specialistai, bet ir kitų specialybių moki-
niai, dirbantys su kompiuterine programa 
„Corel Draw“. Tai mokiniai, turintys me-
ninių, kūrybinių sugebėjimų, besidomin-
tys vizualine reklama.

Šiais metais konkurse dalyvavo net 
devynių mokyklų atstovai. Svečius pasi-
tiko jauki ir šilta mokykloje sukurta rengi-
nio  aplinka. Po konkurso atidarymo buvo 
paskelbta konkursinė užduotis – sukurti 
firminį ženklą renginiui „Verslo fakto-
rius“. 

Konkurso programa daugiaplanė – 
mokiniai ir mokytojai turėjo jiems pa-
rengtą darbotvarkę. Sužinoję konkurso 
sąlygas, moksleiviai pasiskirstė į kūrybi-
nes erdves, o mokytojai buvo pakviesti į 
ekskursiją po mokyklą. Profesijos moky-
tojas, reklamos specialistas Ignas Šriupša 
parodė reklamos klases, įrenginius, darbų 
pavyzdžius. 

Kol mokiniai dirbo prie kompiuterių,  

Nacionalinis reklamos
profesinio meistriškumo 
konkursas „Taškas. Impulsas“

kiti dalyviai buvo pakviesti į paskaitas-
diskusijas. Dovilė Vilkienė, Kauno kole-
gijos J.Vienožinskio menų fakulteto Di-
zaino katedros dėstytoja-asistentė, skaitė 
pranešimą „Reklaminių objektų trimatis 
modeliavimas ir vizualizavimas“. KTU 
gimnazijos dailės ir dizaino pedagogė 
ekspertė, rašytoja, menininkė, vadovė-
lių autorė Violeta Židonytė pasidalino 
patirtimi apie įmonės ženklo ir firminio 
stiliaus kūrimo principus. Trečią prane-
šimą „Neverbaliniai pakuotės elementai“ 
skaitė keli pranešėjai – KTU Dizaino ir 
technologijų fakulteto Grafinių komuni-
kacijų inžinerijos katedros dėstytoja dr. 
Laura Gageckienė, Kauno buitinių pas-
laugų ir verslo mokyklos Verslo skyriaus 
vedėja Lina Kaubrienė-Stunžėnienė bei 
mokyklos dailės disciplinų vyr. profesijos 
mokytoja E. Briedytė-Žukovskienė. 

Po pranešimų vyko diskusijos apie 
naujausių technologijų taikymą mokymo 
procese, kuriose aktyviai diskutavo Vi-
sagino technologijos ir verslo profesinio 
mokymo centro, Telšių regioninio pro-
fesinio mokymo centro, Joniškio žemės 
ūkio mokyklos pedagogai. Apie firminio 
stiliaus elementus diskutavo Šiaulių pro-
fesinio rengimo centro, Kauno taikomo-
sios dailės mokyklos, Vilniaus technolo-
gijų ir verslo profesinio mokymo centro ir 
Vilniaus geležinkelių transporto ir verslo 
paslaugų mokyklos bei Kauno informaci-
nių technologijų mokyklos pedagogai. 

Diskusijas apibendrino renginio orga-
nizatorė Lina Kaubrienė-Stunžėnienė. 

Vėliau dalyviai apžiūrėjo ir aptarė 
RGT-4 grupės mokinių surengtą parodą, 
moksleiviai tęsė darbus, mokytojai vyko 
į ekskursijas: reklamos agentūrą „Dizre-
ga“ ir Nacionalinį M.K. Čiurlionio dailės 
muziejų. 

Moksleivių darbus vertino komisija, 
sudaryta iš dalyvavusių mokyklų profesi-
jos mokytojų  bei kviestų komisijos narių. 
Konkurso „Grand prix“ laimėjo Kauno 
buitinių paslaugų ir verslo mokyklos mo-
kinys Tadas Nutautas, antrąją vietą iško-
vojo tos pačios mokyklos mokinė Ingrida 
Jokubauskaitė. 

Tarp nugalėtojų nemažai prizinių vie-
tų laimėjo ir Kauno taikomosios dailės 
mokyklos moksleiviai – pirmąją vietą 
laimėjo Audronė Vėželienė, dvi antrąsias 
vietas – Jūratė Aleksėjūnienė ir Rytis Sa-
baliauskas, trečiąją – Rytis Aleksiūnas. 
Trečiąją vietą iškovojo ir Kauno infor-
macinių technologijų mokyklos mokinė 

Kamilė Asadauskaitė, kita šios mokyklos 
dalyvė  Justina Miliauskaitė laimėjo ,,Kū-
rybiškiausio darbo“ nominaciją. Vilniaus 
technologijų ir verslo profesinio moky-
mo centro mokinys taip pat laimėjo III-
ją vietą. Vilniaus geležinkelių transporto 
ir verslo paslaugų mokyklos mokinys 
Pavelas Svoboda ir Joniškio žemės ūkio  
mokyklos mokinė Indrė Jakutytė laimė-
jo nominacijas ,,Avangardinis darbas“. 
Nominaciją ,,Modernus darbas“ laimėjo 
Visagino technologijos ir verslo profe-
sinio mokymo centro mokinys Artūras 
Raganian. Šiaulių profesinio rengimo 
centro mokinė Miglė Sadauskaitė iškovo-
jo nominaciją ,,Klasikinis darbas“. Nomi-
nacijas taip pat pelnė ir Telšių regioninio 
profesinio mokymo centro mokiniai.  

Tiek moksleiviai, tiek pedagogai 
džiaugėsi renginiu, sulaukė gausybės 
dovanų, susibičiuliavo, pasikeitė kontak-
tiniais duomenimis ir pasižadėjo toliau 
bendrauti, dalintis, kurti.

RŽ inf.

Renginyje dalyvavo būrys moksleivių ir mokytojų iš visos Lietuvos

Lilija Zableckienė,
Marijampolės profesinio rengimo
centro projektų vadovė

Marijampolės profesinio rengimo, 
Vilniaus ir Kauno statybininkų rengimo 
centrų staliaus specialybės mokiniai 
dalyvavo „Erasmus+“ programos pro-
jekto „Tobulinkis ir tapk versliu“ Nr. 
2015-1-LT01-KA102-013218 stažuotė-
se Maltoje ir Ispanijos saloje Tenerifėje. 

Maltoje mokiniai dirbo individualio-
se baldų gamybos įmonėse ir „Jūreivio 
Popajaus“ kaimelyje. Mokiniams teko 
gaminti duris, virtuvės ir biuro baldus, 
gaminti ir surinkinėti korpusinius bei me-
džio masyvo baldus. Keletas mokinių kar-
tu su darbdaviu vyko į užsakovų namus ir 
ten įrenginėjo butus. Popajaus kaimelyje 
mokiniams teko dirbti įvairiausius darbus, 
ruošiant šį pramoginį kaimelį vasaros se-
zonui. 

„Erasmus+“ stažuotėje mokiniai 
gavo visapusiškos naudos

Tenerifėje mokiniai dirbo viešbučiuo-
se. Darbai, kuriuos jiems teko atlikti, jau 
buvo žinomi, tad vadovaujami patyrusių 
meistrų jie tobulino profesijos įgūdžius.

Šio projekto tikslas yra ne tik ugdyti 
staliaus darbinius įgūdžius, bet ir plačiau 
susipažinti su smulkiuoju verslu, tad pri-
imančios organizacijos „Paragon Euro-
pe“ ir „IEC TEMIS“ supažindino  mo-
kinius su situacija jų šalyse. O kaip šios 
įmonės organizuoja darbą, kaip mezgami 
kontaktai, dirbama su klientais, kokie 
gaminiai yra gaminami ir kaip jie reali-
zuojami – visa tai jie stebėjo savo darbo 
vietose. 

Visų mokinių laisvalaikio įspūdžiai 
nepakartojami, mat tarp kitų reginių teko 
pamatyti ir įspūdingas karnavalo fiestas 
Maltoje ir Tenerifėje.  

Pasitvirtino ir sena taisyklė, gerai ži-
noma projektų rengėjams ir vykdytojams. 
Pirmosios savaitės būna sunkios ir moki-

niai patyliukais svajoja, kad tik greičiau 
grįžus namo, tačiau vėliau laikas bėga taip 
greitai, kad grįžus pasirodo, jog praskriejo 
lyg viena diena. 

Per tas šešias savaites mokiniai pa-
tobulino savo darbinius ir kalbinius įgū-
džius, susipažino su smulkiojo verslo 
įmonių darbu, pamatė neregėto grožio 

Projekto dalyviai Popajaus kaimelyje su savo darbdaviu

vaizdų, įgavo daugiau pasitikėjimo savi-
mi – o tai ir yra „Erasmus+“ programos 
mobilumo projektų tikslas.

Šis projektas finansuojamas remiant 
Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi 
tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija nega-
li būti laikoma atsakinga už bet kokį jame 
pateikiamos informacijos naudojimą.
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Rita Jakštienė,
Kauno mechanikos mokyklos
Gimnazijos skyriaus vedėja

Kovo 22 dieną Kauno mechanikos 
mokykloje vyko respublikinė mokslinė 
praktinė konferencija – seminaras „Aplin-
kosauginio ugdymo prioritetai: pedago-
ginė ir visuomeninė perspektyvos“.

Mokyklos direktorius dr. Paulius Če-
pas pabrėžė, kad mokyklos bendruomenė, 
dalyvaujanti gamtosauginių mokyklų vei-
kloje, privalo dar labiau rūpintis ekologija. 

Apie aplinkos apsaugą Kaune kalbėjo 
Kauno m. savivaldybės Aplinkos apsau-
gos skyriaus vedėja Radeta Savickienė. 
Kiti pranešėjai – Kauno Gerojo Ganytojo 
parapijos vikaras Nerijus Pipiras ir Kauno 
mechanikos mokyklos mokytoja Judita 
Meiglaitė analizavo teologinės ekologijos 
problemas parapijos ugdymo įstaigose.

Apie aplinkosauginį ugdymą sampro-
tavo UAB „Kauno švara“ vadybininkė 

Respublikinė konferencija – apie aplinkosauginį ugdymą
Rima Apolianskaitė, Gamtosauginių mo-
kyklų programos koordinatorius Renaldas 
Rimavičius ir Kauno mechanikos moky-
klos mokytojas Arūnas Mainonis.

Darnios aplinkos temomis praneši-
mus skaitė dėstytojos dr. Rūta Meištė iš 
Kolpingo kolegijos ir Erika Matulionytė-
Jarašūnė iš Mykolo Romerio universiteto. 
Seminarus „Darnus asmenybės laiko pla-
navimas“ ir „Vystomasis bendradarbiavi-
mas“ vedė Kolpingo kolegijos Ekonomi-
kos ir verslo centro vadovė dr. Vitalija Va-
nagienė ir Vilniaus kooperacijos kolegijos 
lektorė Rasa Didžiulienė.

Konferencijos metu veikė mokinių 
fotografijų ir kūrybos darbų ekologine 
tematika paroda, kurią atvežė Vilkijos že-
mės ūkio mokyklos mokytojos.

Renginio dalyvius ir svečius nustebi-
no idėjų, siūlymų, patarimų gausa, suvie-
nijo bendras noras darniai gyventi darnio-
je Žemėje, mokytis darnioje mokykloje ir 
saugoti gamtą.

Kauno informacinių technologi-
jų mokykloje oficialiai atidaryta „Red 
Hat“ akademija, kurią baigę specialistai 
gaus svarbų tarptautinį IT sertifikatą, 
pripažįstamą visų Lietuvos ir užsienio 
IT įmonių.

Verslui vis labiau persikeliant į inter-
neto erdves, tiek Lietuvoje, tiek Europoje 
drastiškai trūksta įvairių IT specialistų. 
Tad šis  KITM žingsnis – labai dėsningas 
ir naudingas visiems – tiek norintiems to-
bulėti specialistams, tiek verslui, įsitikinę 
mokyklos vadovai ir garbūs svečiai, daly-
vavę akademijos atidarymo šventėje.

„Tai ilgalaikio bendradarbiavimo pa-
matinis akmuo, o mokykla bus lyderis, 
geras pavyzdys kitoms bendradarbiavimo 
su „Red Hat“ norinčioms mokykloms. 
Studentai turės galimybę tapti kompeten-
tingi ir konkurencingi. Kartu tikimės, kad 
jie padės ir mums. Mūsų sėkmė nebūtų 
įmanoma be žmonių. Mūsų technologijos 

Pirmoji Europoje „Red Hat“ 
akademija – Kauno informacinių 
technologijų mokykloje

kuriamos, administruojamos žmonių ir 
mums jų reikia – sertifikuotų, kvalifikuo-
tų, turinčių gerų įgūdžių – ir tokia profesi-
onalų bendruomenė yra mūsų ateities vil-
tis“, – teigė „Red Hat“ akademijos plėtros 
vadovas Europoje Branislavas Bukva.

„Džiaugiuosi, kad čia įsikūrė pirmoji 
Lietuvoje „Red Hat“ akademija, o aš galė-
jau būti viso to dalimi. Didelis pasiekimas 
tai, jog baigusieji šią akademiją turės visas 
galimybes tapti išskirtiniais ekspertais, 
o kvalifikacija bus pripažįstama visur: ir 
čia, Lietuvoje, ir užsienyje“, – pastebėjo 
europarlamentaras Antanas Guoga.

„Red Hat“ akademija Kaune – netu-
rinti analogų Lietuvoje ir Europoje. Tai 
pirmoji tokio tipo akademija“, – pabrėžė 
KITM direktorius Juozapas Dambraus-
kas. Ir ji atidaryta KITM – vienintelėje 
profesinio rengimo įstaigoje Lietuvoje, 
kuri specializuojasi IT srityje.

„Red Hat“ yra viena didžiausių kom-
panijų, kuriančių laisvąją atvirojo kodo 
„Linux“ programinę įrangą, teikiančią 
mokymo ir specialistų sertifikavimo pas-
laugas.

„Šią programinę įrangą naudoja dau-
gelis didžiųjų IT paslaugas teikiančių 
kompanijų, ji naudojama asmeniniuose 
bei superkompiuteriuose, tarnybinėse sto-
tyse“, – pasakojo KITM praktinio moky-
mo vadovas Evaldas Žvinklys.

„Red Hat“ akademijos kursas yra 
skirtas IT profesionalams, norintiems 
įgyti įgūdžių valdyti sistemas naudojant 
komandinę eilutę ir gebėti valdyti įvairius 
IT versle naudojamus įrankius, sutelkiant 
dėmesį į pagrindines administravimo už-
duotis. 

Baigusieji šią akademiją turi visas 
galimybes tapti patyrusiais „Linux“ sis-
temos administratoriais, valdyti IT vers-

lui svarbius įrankius ir paslaugas. Kursas 
skirtas visiems, besidomintiems „Linux“ 
operacinėmis sistemomis: moksleiviams, 
studentams ar jau mokslus baigusiems ir 
dirbantiems IT srityje specialistams. 

Visą „Red Hat“ akademijos kursą 
sudaro trys dalys, kurių kiekviena trunka 
po 40 valandų. Kursai – mokami, KITM 
moksleiviams taikomos nuolaidos.

„Cisco“ licencija
KITM jau veikia ir pasaulinio garso 

kompiuterinių tinklų lyderės „Cisco“ 
akademija, kurios mokymo programa in-
tegruota į kompiuterinių tinklų derintojo 
specialistų rengimą. Tad baigdami KITM 
mokiniai gauna specialybę ir įgūdžius, 
kuriuos įrodo „Cisco“ akademijos pažy-
mėjimai. Toks diplomas vertinamas visur, 
kur tik naudojama „Cisco“ įranga.

Kibernetinio saugumo paslaptys
Finansų ir verslo paslapčių saugumo 

užtikrinimas yra prioritetinis, tad KITM 
didelį dėmesį skiria skaitmeninio saugu-
mo studijoms. Ši mokykla pirmoji Lietu-
voje parengė IT sistemų saugumo modulį 
ir įtraukė į mokymo programas. Taip pat 
ruošiamas ir kibernetinio saugumo mo-
dulis. 

Programavimas – ir pradinukams
KITM yra ir vienas bendruomeninės 

programos „Coder Dojo“ centrų. Ši pro-
grama skirta vaikams nuo 7 metų ir paau-
gliams mokytis programavimo pradmenų 
ir kitų IT paslapčių. Užsiėmimai vyks 
nuolat, bent kartą per savaitę.

„Skaitmeninėje ateityje, kuri mūsų 
neabejotinai laukia, IT įgūdžiai bus reika-
lingi kiekvienam“, – pabrėžė šios progra-
mos iniciatorius Lietuvoje A.Guoga. 

Gimnazija ir suaugusiųjų mokymas 
KITM apima pagrindinį ugdymą – 

gimnaziją, įgyjant specialybę, profesinį 
rengimą baigus 12 klasių, suaugusiųjų 
mokymą ir studijas dviejose akademijose.

Kasmet išleidžiama apie 250– 300 
įvairių specialistų, baigusių kursą pagal 
modulines profesinio mokymo progra-
mas (kompiuterių tinklų derinimo, mul-
timedijos paslaugų teikimo, žiniatinklio 
programavimo, mobiliosios elektronikos 
taisymo ir kt.), kurie sėkmingai įsilieja į 
darbo rinką. Per metus įgyja specialybę 
arba persikvalifikuoja daugiau kaip 150 
suaugusiųjų. 

KITM mokiniai ir mokytojai turi ga-
limybę kasmet stažuotis, atlikti praktiką 
kitose šalyse. 

Atidarymo akimirka

„Red Hat“ akademijos plėtros vadovas Europoje Branislavas 
Bukva ir rūmų kancleris Andrius Verbyla

Mokinių fotografijų ir kūrybos darbų paroda
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Europos Komisija pateikė pasiū-
lymą dėl Darbuotojų komandiravimo 
direktyvos peržiūros. 

Pasak Komisijos, pasiūlymu siekiama 
sudaryti palankesnes darbuotojų koman-
diravimo sąlygas, plėtoti sąžiningos kon-
kurencijos aplinką ir gerbti komandiruotų 
darbuotojų, t. y. vienos valstybės narės 
darbuotojų, kuriuos darbdavys laikinai 
siunčia dirbti į kitą valstybę narę, teises. 
Visų pirma siekiama užtikrinti sąžiningą 
darbo užmokestį ir sudaryti vienodas są-
lygas komandiruojančioms ir vietos įmo-
nėms priimančiojoje šalyje.

Pasiūlymu siekiama pokyčių trijose 
pagrindinėse srityse: (1) komandiruotų 
darbuotojų darbo užmokesčio, įskaitant 
subrangos atvejus, (2) per laikinojo įdar-
binimo įmones įdarbintiems darbuoto-
jams taikomų taisyklių ir (3) ilgalaikių 
komandiruočių.

Pasiūlyme numatyta prievolė koman-
diruotiems darbuotojams taikyti iš esmės 
tokias pačias darbo užmokesčio ir darbo 
sąlygų nuostatas, kokios taikomos vietos 
darbuotojams (atsižvelgiant į atitinka-
mos valstybės narės valdžios institucijų 
ir (arba) socialinių partnerių šioje srityje 
nustatytas sąlygas). 

Pagal Komisijos pasiūlymą, darbo 
užmokestį turėtų sudaryti ne tik minima-
li atlyginimo norma, bet ir įvairios kitos 
priemokos ir išmokos, jei tokių yra. 

Komisija siekia, kad teisės aktais ar 
visuotinai taikomose kolektyvinėse sutar-
tyse nustatytos taisyklės taptų privalomos 
komandiruotiems darbuotojams visuose 
ekonomikos sektoriuose. 

Pasiūlymu valstybėms narėms sutei-
kiama galimybė užtikrinti, kad subrango-
vai komandiruotiems darbuotojams mo-
kėtų tokį patį darbo užmokestį, kokį moka 
pagrindinis rangovas.

EK siūlo peržiūrėti Darbuotojų 
komandiravimo direktyvą

Pasiūlymu taip pat siekiama užtikrin-
ti, kad nacionalinės taisyklės, kuriomis 
reglamentuojama laikinojo įdarbinimo 
įmonių veikla, būtų taikomos ir tada, kai 
darbuotojus komandiruoja užsienyje įsi-
steigusios laikinojo įdarbinimo įmonės. 

Galiausiai, jei komandiravimo trukmė 
viršija 24 mėnesius, turės būti taikomos 
priimančiosios valstybės narės darbo tei-
sės nuostatos, jei jos komandiruotam dar-
buotojui yra palankesnės.

Peržiūrėta 1996 m. Komandiruotų 
darbuotojų direktyva papildys 2014 m. 
Direktyvą dėl Komandiruotų darbuotojų 
direktyvos vykdymo užtikrinimo, kuri 
į nacionalinę teisę turi būti perkelta iki 
2016 m. birželio mėn. Direktyvoje dėl 
vykdymo užtikrinimo nustatomos naujos 
kovos su sukčiavimu ir piktnaudžiavimu 
bei už komandiravimą atsakingų naciona-
linių valdžios institucijų administracinio 
bendradarbiavimo gerinimo priemonės.

BUSINESSEUROPE ir kitos verslo 
organizacijos itin kritiškai reagavo į pasiū-
lymą, teigdamos, kad šiandien galiojanti 
direktyva ir šiais metais įsigaliosianti įgy-
vendinimo direktyva užtikrina tinkamas 
komandiruojamų darbuotojų sąlygas ir 
jų apsaugą. Pasak BUSINESSEUROPE, 
turint omenyje, kad peržiūros procesas 
užtruks, pasiūlymo pateikimas ženkliai 
mažina teisinį prognozuojamumą. BUSI-
NESSEUROPE ir Europos profsąjungų 
konfederacija (ETUC) taip pat apgailes-
tauja, kad Komisija neįsiklausė į europi-
nių socialinių partnerių prašymą pradėti 
konsultacijas šiuo jautriu klausimu. Euro-
pos statybininkų konfederacija, atstovau-
janti MVĮ, sveikino Komisijos pasiūlymą. 
ETUC remia pasiūlymą, bet kritikuoja 
Komisiją už skubėjimą bei siauresnę nei 
reikalautą reguliavimo apimtį.

RŽ inf.

Ūkio ministerija iki gegužės 9 d. 
kviečia įmones ir organizacijas teikti 
paraiškas dalyvauti 2016 m. Europos 
verslininkystės skatinimo apdovanoji-
mų nacionalinėje atrankoje. 

Konkurse įmonės ir organizacijos turi 
pristatyti verslą skatinančias sėkmingas 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės 
iniciatyvas, kurios buvo įgyvendintos ar 
įgyvendinamos mažiausiai dvejus metus.

Paraišką galima teikti siekiant gauti 
vieną iš šių nominacijų: verslumo dva-
sios skatinimo, investicijų į verslumo 
įgūdžius, verslo aplinkos gerinimo, verslo 
tarptautinės plėtros skatinimo, žaliųjų rin-
kų plėtros ir išteklių panaudojimo efekty-
vumo skatinimo, atsakingo verslo.

Du geriausius Lietuvos projektus 
išrinks ūkio ministro įsakymu sudaryta 
nacionalinės atrankos komisija. Naciona-
linės atrankos nugalėtojai bus pakviesti 
nemokamai dalyvauti Mažų ir vidutinių 
įmonių asamblėjoje ir Europos verslinin-
kystės skatinimo apdovanojimų įteikimo 
ceremonijoje Bratislavoje.

Europos verslininkystės skatinimo 

Skelbiama Europos verslininkystės 
skatinimo apdovanojimų 
nacionalinė atranka

apdovanojimais įvertinamos sėkmingiau-
sios verslumo ir verslininkystės inicia-
tyvos, kurios skatina verslumą, palankių 
verslo sąlygų kūrimo politiką.

Apdovanojimai skiriami už investici-
jas į įgūdžių lavinimą, verslumo aplinkos 
gerinimą, tarptautinės verslo plėtros ska-
tinimą ir atsakingo verslo plėtrą, žaliųjų 
rinkų plėtros ir išteklių panaudojimo efek-
tyvumo skatinimą. Vertinimo komisija 
taip pat skiria specialų apdovanojimą už 
kūrybingiausią ir labiausiai įkvepiančią 
verslininkystės iniciatyvą Europoje.

Jubiliejinė dešimtųjų Europos versli-
ninkystės skatinimo apdovanojimų įtei-
kimo ceremonija Bratislavoje vyks  lap-
kričio 24 d. Slovakijos pirmininkavimo 
Europos Sąjungos Tarybai metu.

Konkurso sąlygas, atrankos kriterijus 
ir paraiškos formą galima rasti Ūkio mi-
nisterijos tinklalapyje adresu

http://ukmin.lrv.lt/europos-verslinin-
kystes-skatinimo-apdovanojimai

Ūkio ministerija paraiškas dalyvauti 
konkurse priimama iki  gegužės 9 d. el. 
paštu raminta.krulikauskiene@ukmin.lt. 

VšĮ Lietuvos verslo paramos agen-
tūra kartu su Lietuvos Respublikos 
ūkio ministerija paskelbė kvietimą 
teikti paraiškas pagal priemonę „Eco-
inovacijos LT“.

Šia priemone siekiama paskatinti 
labai mažas, mažas ir vidutines įmones 
(toliau – MVĮ) diegtis netechnolologines 
ekoinovacijas, t. y. diegti aplinkosaugos 
vadybos (valdymo) sistemas (toliau – 
AVS), atlikti gamybos technologinius ir 
(ar) aplinkosaugos auditus bei projektuo-
jant gaminius taikyti ekologinio projekta-
vimo principus.

Priemonės investicijomis gali pasi-
naudoti MVĮ, veikiančios ne trumpiau 
kaip vienerius metus ir kurių vidutinės 
metinės pajamos per pastaruosius 3 finan-
sinius metus arba per laiką nuo įregistra-
vimo dienos yra ne mažesnės kaip 145 
000 Eur. Partneriai negalimi. 

Projektų vykdytojams bus finansuoja-
mas netechnologinių ekoinovacijų diegi-
mas ir skatinimas: 

Kvietimas teikti paraiškas pagal 
priemonę „Eco-inovacijos LT“

1. AVS pagal tarptautinių standartų 
reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos 
technologinių ir (ar) aplinkosaugos audi-
tų, kurių pagalba būtų pateikta raciona-
laus išteklių naudojimo ir taršos preven-
cijos analizė, atlikimas;

2. Ekologiškas projektavimas. Numa-
toma paremti projektus, kuriais skatinamas 
ekologinis projektavimas, t. y. numatoma 
pagerinti gaminių ekologiškumą per visą 
jų gyvavimo ciklą (žaliavų parinkimas ir 
naudojimas, gamyba, pakavimas, transpor-
tavimas, naudojimas), ekologinius aspek-
tus sistemingai įtraukiant pačiame anks-
tyviausiame gaminio projektavimo etape.

Kvietimo biudžetas - 2 896 200 Eur, 
didžiausia galima vieno projekto finan-
savimo suma – 41 000 Eur, maksimalus 
finansavimo intensyvumas – 50 proc,

Paraiškos turi būti pateiktos iki 2016 
m. birželio 8 d., daugiau informacijos 
apie priemonę ir jos kvietimą galima rasti  
LVPA tinklalapyje.

RŽ inf.

Labai mažos, mažos ir vidutinės 
įmonės kviečiamos teikti paraiškas in-
vesticijoms pagal 2014–2020 m. Eu-
ropos Sąjungos fondų priemonę „DPT 
pramonei LT+“. Didelio poveikio techno-
logijų diegimuisi bus skirta 17 mln. Eur.

Priemonė „DPT pramonei LT+“ ska-
tins tradicinės pramonės įmones gaminti 
produktus, naudojant didelio poveikio 
technologijas. Tai technologijos, naudo-
jamos inovatyviems produktams gaminti, 
pvz.: nanotechnologijos, mikro ir nano-
elektronika, pramoninės biotechnologi-
jos, pažangiosios medžiagos, fotonika 
ar pažangios gamybos sistemos. Didelio 
poveikio technologijos padės stiprinti ir 
modernizuoti mažųjų ir vidutinių įmonių 

Ūkio ministerija kviečia 
pasinaudoti parama didelio 
poveikio technologijoms diegti

pramoninę bazę, sudarys sąlygas masinei 
inovatyvių produktų gamybai plėtoti.

Didžiausia projektui galima skirti fi-
nansavimo lėšų suma yra 2 900 000 Eur.

Paraiškos pagal priemonę „DPT pra-
monei LT+“ turi būti pateiktos VšĮ Lietu-
vos verslo paramos agentūrai iki 2016 m. 
rugpjūčio 1 d. 16 val.

Daugiau informacijos internetu: 
http://www.esinvesticijos.lt/paskelb-

ti_kvietimai;
http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/

es-parama-1/2014-2020-m/2014-2020m-
galiojantys-kvietimai;

http://lvpa.lt/lt/kvietimas-teikti-pa-
raiskas-pagal-priemone-dpt-pramonei-
lt-182.
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KONTAKTŲ MUGĖ

Kauno ir Marijampolės regionų įmonių 
kontaktų mugė
UAB „Liuks“
Jau 19 metų svetingumo versle sėkmingai 
veikianti įmonė, valdanti pasaulinio BEST 
WESTERN tinklo viešbučius Lietuvoje – 
BEST WESTERN viešbutį „Vilnius“ Vilniuje, 
BEST WESTERN „Santakos viešbutį“ Kaune 
ir BEST WESTERN viešbutį „Central“ Drus-
kininkuose bei viešbutį „Best Baltic Palanga“ 
Palangoje, siūlo romantišką bei prabangų poilsį 
Panemunės pilyje, viešbutyje „Best Baltic Pa-
nemunės pilis“ Jurbarko raj. Čia Jūsų poilsiui, 
darbui ar šventei – 13 išskirtinių antikvariniais 
baldais apstatytų kambarių, konferencijų salė 
iki 100 vietų, pasitarimų salės, restoranas.
Visuose bendrovės valdomuose viešbučiuose 
teikiamos aukščiausios kokybės turistų grupių 
ir pavienių svečių apgyvendinimo, maitinimo, 
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 pui-
kiai išmano medžiagas, jų derinius ir savybes, 
užtikrinančias kokybišką ir sveiką miegą. 2011 
m. pristatė lietuviškų kvėpuojančių čiužinių 
kolekciją, kurią sudaro trys čiužinių linijos: 
„TYLA“– orui pralaidžių kišeninių spyruoklių 
čiužiniai, „HARMONIJA“ – prie kūno prisitai-
kantys 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 šalyse 
gamina pieno konservus, įvairaus dydžio skardi-
nes dėžutes ir pieno produktus: saldintą sutirštintą 
pieną, saldintą sutirštintą pieninį gaminį, nesal-
dintą sutirštintą pieną, nesaldintą sutirštintą pie-
ninį gaminį, saldintą sutirštintą pieną su kakava, 
saldintą sutirštintą pieną su kava, karamelizuotą 
saldintą sutirštintą pieną „Rududu“, nugriebto 
pieno ir nenugriebto pieno 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 „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 „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“
Įsteigta 1993 metais. Gamina medinius padėklus, 
taros lenteles bei kitus medienos gaminius. Pre-
kiauja aukštos kokybės medienos granulėmis, 
taip pat RENOLIT plėvele medžio imitacija lami-
nuota cinkuota skarda, pramoninėms patalpoms 
šildyti skirtais, karštą orą pučiančiais katilais, gra-
nuliatoriams skirtomis matricomis ir ritinėliais. 

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

AB „ITAB Novena“
Viena didžiausių prekybos įrangos įmonių Bal-
tijos šalyse. Veikia nuo 1992 m. Priklauso Šve-
dijos įmonių grupei „ITAB Shop Concept“. Ši 
grupė yra viena iš didžiausių prekybinės įran-
gos gamintojų Europoje. Bendrovė gamina pre-
kybos įrangą ir specialius baldus parduotuvėms. 
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 teikiančių 
įmonių, pardavimo agentų užsienio rinkose. Tei-
kia medžiagų gamybos paslaugas (mezgimo, da-
žymo, stabilizavimo,  šiaušimo, marginimo 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 „Pirmas žingsnis“
Teikia antrinės ambulatorinės sveikatos priežiū-
ros paslaugas: ortopedijos ir traumatologijos, 
kineziterapijos; konsultuoja gydytojas ortope-
das traumatologas, chirurgas. Gamina ir pri-
taiko įvairius ortopedinius gaminius: galūnių ir 
krūtų protezus, įtvarus, įtvarines sistemas, pro-
filaktinę ir sudėtingą ortopedinę avalynę, batų 
įdėklus.Mažmeninėje prekyboje siūlo įvairios 
kompensacinės technikos, ergoterapijos, kine-
ziterapijos 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

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

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 „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 ko-
lektyvas pelnė partnerių pasitikėjimą. „Romasta 
group“ yra garsių pasaulio firmų „ContiTech“, 
„Knorr – Bremse“, „ICER“, „Schomacker“, 
„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
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BRPL20151209002 Lenkijos įmonė prekiauja plieno gaminiais: vamzdžiais, strypais, profiliais, 
furnitūra, lakštais ir juostomis. Ieško plieno gaminių gamintojų ar tiekėjų, 
siūlo platinimo paslaugas.

BRFR20160307001 Prancūzijos įmonė kuria ir parduoda rūbų kolekcijas vaikams nuo 3 mėnesių 
iki 10 metų. Ieško subrangovų. 

BRSE20160202001 Švedijos kompanija prekiauja smulkiais natūralios odos gaminiais: pinigi-
nėmis, telefonų ir planšetinių kompiuterių dėklais ir pan. Ieško subrangovų, 
galinčių siūti pagal įmonės užsakovo dizainą.

20110923015 BR Serbijos bendrovė užsiima prieskonių gamyba ir tiekimu HORECA grupės 
atstovams (viešbučiams, restoranams, kavinėms). Norėtų išplėsti asortimen-
tą, ieško jungtinės veiklos partnerio supakuotų prieskonių tiekimui.

BRFR20160222001 Prancūzijos kompanija užsiima mažmenine ir didmenine SPA ir vonios 
įrangos priedų prekyba. Siekdama išplėsti savo verslą, ieško dušo įrangos ir 
priedų (dušo barų, laikiklių, žarnų, galvučių, muilinių ir pan.) tiekėjų, siūlo 
platintojo paslaugas.

20121224010 BR Serbijos kompanija, užsiimanti IT produktų pardavimu (periferiniai įrengi-
niai, komponentai, multimedijos įrenginiai, žaidimų priedai ir žaidimai) siūlo 
platintojo paslaugas.

BRUK20160226002 Jungtinės Karalystės išmaniųjų energijos ir namų automatizavimo sistemų 
platintojas nori padidinti gaminių asortimentą. Ieško partnerių, kurie gali 
tiekti išmaniuosius programinės įrangos produktus energijos, energijos tau-
pymo ar namų automatizavimo sistemų srityse.

BRBG20160224001 Bulgarijos įmonė specializuojasi importo ir prekybos įvairiausių vonios kam-

bario baldų ir aksesuarų (fajanso plytelės, terakotos plytelės, dušo kabinos, 
vandens masažo ir garo dušai, saunos, vonios ir dušo panelės, maišytuvai, vo-
nios kambario baldai, virtuvės įranga) srityse. Siūlo komercinio atstovavimo, 
platinimo paslaugas.

BRUK20160215001 Didžiosios Britanijos architektūros srityje dirbanti įmonė ieško logistikos 
kompanijos, galinčios vykdyti pervežimus visoje Europoje.

BRUK20160128002 Jungtinės Karalystės bendrovė dirba marketingo ir pardavimų srityse. Ieško 
delikatesinių maisto produktų (mėsos ir pieno gaminių, vaisių ir riešutų, aly-
vuogių ir alyvuogių aliejaus, kitų išskirtinių produktų) tiekėjų. Siūlo maisto 
gamintojams atstovavimą Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje.

BRPL20160304001 Lenkijos įmonė užsiima inovatyvių produktų namams, sportui, žmogui dis-
tribucija. Ieško inovatyvių produktų, ypač susijusių su aktyviu laisvalaikiu, 
tiekėjų, siūlo platintojo paslaugas.

BRUK20160324001 Jungtinės Karalystės kompanija sukūrė 12 dalių kolekciją (kelnės, marški-
nėliai, palaidinės, džemperiai, sijonai, megztiniai, liemenės ir t.t.). aukštoms 
(virš 173 cm ūgio) moterims. Ieško siuvimo partnerių, dirbančių plačiame 
veiklos cikle: nuo audinių paieškos iki galutinio produkto.

BRHR20150114001 Kroatijos bendrovė dirba elektros inžinerijos srityje. Ypač daug dėmesio ski-
ria pramonės automatizavimo sprendimams. Siūlo platinimo paslaugas įmo-
nėms, gaminančioms pramonės automatikai skirtus produktus. 

BRFR20160302001 Prancūzijos kompanija specializuojasi maisto pakavimo srityje, importuoja ir 
platina plastikinius jogurto, grietinės indelius.  Ieško bendradarbiavimo par-
tnerių – plastiko indelių gamintojų.

BRHR20150312001 Kroatijos mažmeninės prekybos įmonė, prekiaujanti avalyne, ieško pavasa-
rio-vasaros kolekcijos odinių ir ne odinių batų vyrams, moterims ir vaikams 
gamintojų, tiekėjų. Siūlo platintojo paslaugas.

Detalesnė informacija apie Enterprise Europe Network tinklą ir verslo pasiūlymus teikiama: 
agne.kudirkiene@chamber.lt, tel.: (8 37) 20 34 83

Užsienio įmonių verslo pasiūlymai

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmuose veikiantis Enterprise Europe 
Network kartu su kolegomis ir pagrindi-
niais organizatoriais iš Švedijos, Danijos 
ir Suomijos rengia tarptautinį verslo kon-
taktų renginį maisto ir gėrimų sektoriams 
Tour d‘Europe. Šios Enterprise Europe 
Network iniciatyvos tikslas yra paskatinti 
aktyvesnį bendradarbiavimą tarp maisto 

Tour d’Europe – verslo kontaktų 
renginys maisto produktų ir 
gėrimų gamintojams

produktų ir gėrimų gamintojų bei platin-
tojų. Praėjusiais metais Tour d‘Europe 
buvo pradėtas kaip bandomasis projektas 
Edinburge (Škotija). Renginio metu visos 
Europos gamintojai susirinko Edinburge 
ir susitiko su Škotijos produktų platin-
tojais. Renginys buvo itin sėkmingas ir 
todėl dar kartą pakartotas metų pabaigoje 
Beniliukso šalių platintojams Roterdame. 

Tour d‘Europe bus organizuojamas 
skirtinguose Europos regionuose, o šį kar-
tą – Stokholme. Individualūs susitikimai 
vyks tarp Švedijos, Suomijos ir Danijos 
platintojų bei tiekėjų iš visos Europos. 

Kaip tai veikia?
 Registruokitės ir įkelkite savo profilį.
 Pažymėkite, su kuriais platintojais norė-

tumėte susitikti. Gamintojai negali siųs-
ti pakvietimų į susitikimus platintojams, 
todėl itin svarbu detaliai užpildyti savo 
profilį, įkelti produkto nuotraukas.

 Gavę pakvietimą į susitikimą iš pla-
tintojų, patvirtinkite arba atmeskite 
susitikimo prašymą.

 Likus dviems savaitėms iki renginio 
gausite individualų susitikimų grafiką.

Kodėl verta dalyvauti?
 Turite galimybę susitikti su potencialiais 

verslo partneriais – Enterprise Europe 
Network atliks visą organizacinį darbą.

 Turite galimybę pasirinkti potencialius 
partnerius susitikimams nekeldami 
kojos iš biuro. Pasirinkimas priklau-
so nuo realaus prisistatymo, tad galite 
įvertinti, ar susitikimas bus naudingas.

 Mes siūlome pagalbą ruošiantis da-
lyvauti ir renkantis susitikimus, ren-
ginio metu einant į susitikimus ir po 
renginio palaikant ryšius.

 Renginys yra nemokamas, todėl 
Jums tereikės apsimokėti kelionės 
ir apgyvendinimo išlaidas.
Svarbios datos:

 Registracija vyksta vasario 1 d. – ge-
gužės 6 d.

 Susitikimus galite rinktis kovo 7 d. – 
gegužės 6 d.

 Susitikimų grafikas bus parengtas ge-
gužės 12 d.

 Renginys vyks gegužės 26 d. 
(„Clarion Hotel Arlanda Airport“, 
Tornvägen 2, Stockholm, Sweden)
Dėl papildomos informacijos galite 

kreiptis į Edmundą Cyliką tel. (+37037) 
201 491 arba el. paštu cylikas@cham-
ber.lt

Registracija į renginį: www.b2mat-
ch.eu/tour-d-europe-stockholm2016 

Enterprise Europe Network (Europos 
įmonių tinklas), veikiantis Kauno preky-
bos, pramonės ir amatų rūmuose, kvie-
čia į tarptautinį verslo kontaktų renginį 
Meet@Drupa 2016, kuris vyks birželio 
1-2 d. Düsseldorf kongresų centre (Vo-
kietija) prie pasaulinės spausdinimo pra-
monės ir medijos parodos DRUPA. 

Tai dar viena galimybė rasti verslo 
partnerių, klientų ar technologijų pagal 
Jūsų poreikį. Šiame verslo kontaktų ren-
ginyje dalyvaus tiek parodos dalyviai, tiek 
lankytojai. 

Pagrindinės temos:
 spausdinimo paslaugos ir įrenginiai,
 spausdinimo medžiagos ir priedai,

Tarptautinis verslo kontaktų renginys
Meet@Drupa 2016

 3 D ir ekologiškas spausdinimas, grafi-
nis dizainas,

 popieriaus gamybos žaliavos, gami-
niai ir įrenginiai,

 pakuotės gamyba,
 naujos technologijos.

Svarbios datos:
Dalyvių registracija: iki gegužės 23 d.
Susitikimų registracija: iki gegužės 

24 d.
Įmonių susitikimai: birželio 1-2 d.
Vieta: Düsseldorf kongresų centras 

(CCD – Congress Center Düsseldorf, 
Stockumer Kirchstr. 61, 40474 Düssel-
dorf – CCD Süd – Raum 02).

Registracija ir papildoma informa-

cija apie kontaktų renginį internetinėje svetainėje: www.b2match.eu/drupa2016 
Dalyvio mokestis: 60 EUR vienam įmonės atstovui. Įėjimo bilietas į parodą DRU-

PA į kainą neįtrauktas.
Iškilus papildomiems klausimams, susisiekite su: 
tarptautinių ryšių vadybininku Edmundu Cyliku, tel.: (837) 20 1491, 
el. paštas: cylikas@chamber.lt. 
Pagarbiai, 
Aivaras Knieža
Enterprise Europe Network projekto vadovas   
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Enterprise Europe Network – tai didžiausias verslo paramos tinklas Europoje. 
Tinkle veikiančios organizacijos teikia viešąsias paslaugas, kurių tikslas – padėti įmonėms 
(ypatingai mažoms ir vidutinėms), plėtoti verslą, išeinant į tarptautines rinkas bei diegiant 
naujoves. Taip pat informuoti ir konsultuoti apie Europos Komisijos reglamentus, progra-
mas, iniciatyvas. Daugiau informacijos rasite svetainėje www.paramaverslui.eu
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NAUjAs NArys. VIZITINĖ KOrTELĖ

Padėkos „Daumantų“ 
darbuotojams, gurmaniškas 
baroko muzikos ir trimačio 
vaizdo šou – publikai

Įsižiebia šviesos, prapliumpa lietus, 
šokteli ugnies liežuviai ir pradeda siau-
sti vėjas, lydimas baroko muzikos geni-
jaus Antonio Vivaldi melodijų. Tokiais 
specialiaisiais efektais, sukurtais nau-
jausiomis 3D technologijomis, garsėja 
čekų projektas „Vivaldianno“. Balan-
džio 15 d. su naujausia programa „Vei-
drodžių miestas“ jis pirmą kartą atvyko  
ir į Lietuvą, Kauno „Žalgirio“ areną. 

Unikalų muzikos ir vaizdų šou lietu-
viams pristatė „Daumantų“ pagardų gamin-
tojas, švenčiantis 25-erių metų jubiliejų. 

Į Kauno „Žalgirio“ arenos Amfiteatre 
vykusią iškilmingą šventę atvyko daugiau 
nei 400 kviestinių svečių. 

Šventės metu buvo pagerbti nusipelnę 
įmonės specialistai. Lietuvos Respublikos 
Ministro Pirmininko padėkos įteiktos  vi-
siems trims bendrovės akcininkams – Sau-
liui Grinkevičiui, Robertui Neimontui ir 
Romanui Seliavai, taip pat vyriausiajai bu-
halterei Emilijai Blandienei – už begalinį 
atsakingumą valdant „Daumantai LT“ fi-
nansus, nepailstančiam ir jau daugiau kaip 
20 metų darbui ir kūrybai nuo atsidavu-

siam „Daumantų“ skonio meistrui, įmonės 
technologui inovacijoms ir kokybei Algiui 
Kairiui – už inovatyvų ir kūrybišką požiūrį 
į paprastus ir svarbius dalykus.

Ūkio ministras Evaldas Gustas padė-
kas įteikė cecho operatorei Vilmai Nefaitei 
už nepaprastą kruopštumą, padažų mišinio 
virėjui Arūnui Cikanavičiui – už dalykiš-
ką optimizmą kasdieniniuose darbuose, 
pamainos meistrui Arvydui Štuikiui –  už 
drąsą tobulėti, lojalumą ir žingsnį į priekį.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis ir 
generalinis direktorius Vytautas Šileikis 
„Darbo žvaigždės“ medaliu apdovanojo 
bendrovės akcininką, technikos direktorių 
Romaną Seliavą. 

Renginyje pagerbti ir kiti ilgamečiai 
įmonės darbuotojai. Specialiu užsakymu 
iš aukščiausios prabos sidabro ir aukso 
Lietuvos monetų kalykloje nukaldintos 
10, 15 ir 20 metų darbo sukaktis bendro-
vėje pažyminčios kolekcinės „Daumantų“ 
monetos. Iš viso už atsakingą, nuoseklų ir 
brandų darbą kartu apdovanota 17 „Dau-
mantų“ pagardų gamintojų.

 „Minėdami savo 25 metų jubiliejų, 
publikai dovanojome gurmanišką šou, 
kurio pagrindiniai ingredientai – muzika, 
šviesos, projekcijos, efektai. Tai įkvepian-
tis reginys, kuris sužadina kone visus pojū-
čius. Taip, kaip juos sužadina mūsų skonio 
meistrų ir kulinarų jau kelis dešimtmečius 
kuriami netradiciniai, egzotiški ir kruopš-
čiai pagaminti maisto pagardai, – sako Ro-
bertas Neimontas, „Daumantų“ vadovas. – 
Kiekvienas įvertinimas, apdovanojimas ir 
geras žodis apie mus bei mūsų produkci-
ja įkvepia žengti toliau, tobulėti ir nuolat 
siekti naujų aukštumų. Ištikimus draugus, 
bičiulius, bendraminčius ir, svarbiausia, 
mūsų pagardų skanautojus sveikinome 
„Žalgirio“ arenoje, kur nemirtingos mu-
zikos, modernių specialiųjų efektų ir ge-
ros nuotaikos šurmuly galėjome pasakyti 
„ačiū“  už visus 25 metus“.

Koncerto metu muzikantai meistriš-
kai sujungė, atrodytų, nesuderinamus 
dalykus – baroko muziką, šiuolaikinį 
skambesį, aukščiausios raiškos ekranus ir 
efektingas 3D projekcijas. „Vivaldianno“ 

projekto siela – žinomas Čekijos roko mu-
zikantas ir kompozitorius Michal Dvořák, 
kuris prie vizionieriškos idėjos pakvietė 
prisijungti įvairių sričių menininkus. A. 
Vivaldi kūrybą lydėjo iš viso net keturias-
dešimt muzikantų, šokėjų ir dainininkų. 

„Kai kelios dešimtys žmonių scenoje 
veikia kaip vienas – preciziškai, uždegan-
čiai ir profesionaliai – nesistebėti tiesiog 
neįmanoma. Malonu, kad savo kelionių 
žemėlapyje menininkai išskyrė ir Lietu-
vą“, – džiaugiasi R. Neimontas.

Kaune vykęs koncertas yra pasaulinio 
„Vivaldianno“ turo dalis. Talentingųjų 
menininkų pasirodymai driekasi per visą 
Europą. 

Beveik septynias valandas trukusio 
renginio programa buvo kruopščiai supla-
nuota. „Daumantų“ pagardų gamintojai 
savo svečius nuo šventės pradžios iki vė-
lyviausios DJ programos lydėjo per ketu-
ris metų laikus.

RŽ inf.

Vido Černiausko nuotraukos
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