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Lapkričio 3 d. Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmų Marijampolės 
filialas dešimtą kartą pakvietė regiono 
verslininkus, valdžios atstovus, akade-
minę bendruomenę į profesinės verslo 
dienos šventę „Metų žvilgsnis 2016“. 

Kasmetinio renginio idėja – stiprinti 
Marijampolės regiono verslo bendruome-
nę, skatinti ekonominį ir socialinį vers-
lumą, sudarant palankias sąlygas jauno 
žmogaus saviraiškai, realizacijai ir vertin-
gam gyvenimui.

Sveikindamas šventinio renginio da-
lyvius rūmų Marijampolės filialo tarybos 

„Metų žvilgsnis“ Marijampolėje: 
pagerbti šauniausieji

pirmininkas Kęstutis Svitojus pasidžiaugė 
švente, tapusia tradicija. Prie sveikinimų 
ir linkėjimų prisijungė Lietuvos prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų asociacijos ge-
neralinis direktorius Rimantas Šidlauskas, 
Kauno PPA rūmų prezidentas Benjaminas 
Žemaitis, susisiekimo viceministras Algis 
Žvaliauskas. Taip pat šventėje dalyvavo 
kraštietis daugkartinis Europos čempio-
nas, pasaulio čempionato prizininkas bei 
RIO olimpinių žaidynių bronzos laimėto-
jas Aurimas Didžbalis.

2016-ųjų metų nominantų apdovanojimo ceremonija

Irena NAGULEVIČIENĖ

Antrą kartą Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmų Jonavos filialas 
surengė verslo bendruomenės vakarą, 
skirtą Verslo dienai. Padėkos renginy-
je, vykusiame Jonavos kultūros centro 
Mažojoje salėje, geriausių rezultatų 
pasiekusioms rajono įmonėms išdaly-
tos penkios nominacijos, pagerbti jų 
vadovai ir bendruomenės.

Iniciatyvus filialas
Rūmų Jonavos filialas susikūrė prieš 

porą metų ir gana sėkmingai ėmė burti 
rajono verslo būrį. Anot filialo vadovo 
Alfonso Meškausko, verslininkas yra 
svarbus žmogus visuomenėje, nes kuria 
darbo vietas ne sau, bet tiems, kurie patys 
to padaryti nesugeba. Jis pasidžiaugė vei-
klos rezultatais. Šiemet filialo iniciatyva 
rajono Savivaldybė priėmė smulkaus ir 
vidutinio verslo fondo nuostatus. Tai su-
daro galimybę verslininkams iki 10 tūkst. 
eurų gauti kreditą be palūkanų arba nemo-
kamą dalį kai kurių verslo šakų finansa-
vimui. Kadangi Jonavoje buvo uždarytas 
turizmo ir verslo informacinis centras 
ir nebeliko, kas teiktų reikalingas kon-
sultacijas, filialas tapo Savivaldybės pa-
skelbto paslaugų konkurso nugalėtoju ir 
sėkmingai konsultuoja pradedančiuosius 
verslininkus ar norinčiuosius imtis savo 
verslo. Šiemet pirmą kartą filialas kartu su 
savivaldybe surengė konkursą „Sukurta 
Jonavoje“, turintį puikią perspektyvą ir 
ateityje.

Jonavos verslininkų padėkos 
vakare – apdovanojimai ir 
smagi nuotaika

„Džiaugiuosi, kad į šventinį vakarą su-
sirinko beveik šimtas žmonių. Labai norė-
tųsi, kad šįvakar pamirštumėte rūpesčius ir 
bendraudami smagiai praleistumėte laiką. 
Tikiuosi, kad kitų metų lapkritį vėl pasima-
tysime“, – išsakė viltį A. Meškauskas.

Verslo bendruomenės atstovus pa-
sveikino Kauno PPA rūmų prezidentas 
Benjaminas Žemaitis, rūmų generalinis 
direktorius Vytautas Šileikis. Savivaldy-
bės administracijos direktoriaus pava-
duotoja Vijolė Šadauskienė padėkojo už 
gražų bendradarbiavimą su rajono va-
dovybe, pagyrė Jonavos filialo vadovus 
už prasmingas iniciatyvas, originalumą, 
sumanumą „auginant įmones ir kuriant 
naujas darbo vietas“.  

Pagrindinės nominacijos
Apdovanojimų ceremoniją pradėjo B. 

Žemaitis, įteikdamas pagrindinius rūmų 
prizus dviem Jonavos krašto verslo įmo-
nėms.

Pirmoji nominacija „Už svarų indė-
lį bendruomenei“ nukeliavo į Elmanto 
Mickevičiaus individualią įmonę „Tech-
noera“. Tai inovatyvi, verslumą skatinanti 
įmonė, įvairiomis veiklomis prisidedanti 
prie Jonavos gražinimo ir pažangos įvai-
riomis veiklomis bei iniciatyvomis. Su-
manus jos savininkas savo įmonės patal-
pose yra įrengęs senos technikos muziejų, 
kurį mielai lanko miesto bendruomenė. 
Neseniai „Technoera“ sukūrė universalią 
stotelę „Eco sun“, kur jonaviečiai gali pa-
sikrauti mobiliojo ryšio telefoną, nemo-
kamai pasinaudoti interneto prieiga, pri-

sipūsti dviračio padangas. Vadovas veda 
verslo pamokas rajono moksleiviams, 
skaito pranešimus verslumą skatinančiuo-
se renginiuose.

„Nuotaika iš tiesų džiugi, bet metų 
pabaigoje jaučiasi šioks toks nuovargis. 
Malonu, kad plečiasi verslininkų ratas, 
auga darbai, o štai tokie susibūrimai įgyja 
prasmę, įtvirtina naujas tradicijas. Puiku, 
nes tai visus mus stiprina“, – po apdova-
nojimo atviravo E. Mickevičius.

Įvertinus visus vertinimo kriterijus, 
nominacija „Aktyviausias Kauno PPA 
rūmų narys 2016 m.“ paskatinta uždaroji 
akcinė bendrovė „Valditas“, vadovaujama 
Kęstučio Keraičio.

„Valditas“ – šeimos įmonė, 18 metų 
užsiimanti aplinkos projektavimu, tvarky-
mu ir įrengimu,  rūmų Jonavos filialo nare 
tapusi prieš trejus metus. Per pastarąjį 
laikotarpį bendrovė pasireiškė kaip akty-
vi Jonavos verslo bendruomenės dalyvė. 
Įmonės atstovai, dalyvaudami susirin-
kimuose, teikia racionalius pasiūlymus, 

finansiškai remia rūmų organizuojamus 
renginius, dalyvauja rūmų projektuose, 
yra aktyvūs filialo organizuojamų moky-
mų ir seminarų dalyviai.

„Esame labai gerai nusiteikę, lauksi-
me kitų metų“, – pasidžiaugė K. Keraitis.

„Metų mecenatas“
Rūmų Jonavos filialas įsteigė tris 

nominacijas. „Metų mecenato“ titulas 
suteiktas akcinei bendrovei „Achema“ 
(generalinis direktorius Ramūnas Mi-
liauskas). A. Meškauskas ranką paspaudė 
įmonei atstovavusiam technikos direkto-
riui Juozui Tunaičiui. Bendrovė pripažin-
ta nuolatine ir dosniausia įvairių sociali-
nių iniciatyvų rėmėja, per dešimt šių metų 
mėnesių paramai atseikėjusi 860 tūkst. 
eurų.  Jos skiriamos lėšos nukreipiamos 
kultūros, infrastruktūros, sveikatos ir so-
cialinės apsaugos projektams remti. Ben-
drovės dėka jonaviečiai grožisi pasikeitu-

Šių metų laureatai: (stovi) AB „Achema“ gamybos direktorius Vilius Stankevičius,vyr .finansininkė Laura Gužienė, technikos 
direktorius Juozas Tunaitis; UAB „Valditas“ vadovai Lolita ir Kęstutis Keraičiai; UAB „Baldai Jums“ vadovai Nijolė ir Alfonsas 
Meškauskai; (pirmoje eilėje iš kairės): Liudas, Adas ir Domas Jakučiai ir IĮ „Technoera“ savininkas Elmantas Mickevičius
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Audronė Jankuvienė

Spalio 25 d. Verslo tarybos posėdyje 
pristatytos dvi Kaune kuriamos įstaigos. 
Viena iš jų – Gamtos mokslų, technolo-
gijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir 
eksperimentinės veiklos atviros prieigos 
centras (STEAM AP). Jo steigėjai yra Kau-
no miesto ir rajono savivaldybės, Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Vy-
tauto Didžiojo, Aleksandro Stulginskio, 
Lietuvos sporto universitetai, Kauno ko-
legija, Kauno technikos kolegija, Kauno 
moksleivių techninės kūrybos centras. 

Šie partneriai sutarė sutelkti savo 
materialinius ir žmogiškuosius išteklius, 
pastangas, darbą, įgūdžius ir profesines 
žinias, siekdami sukurti ir įveiklinti mo-
kiniams pritaikytą STEAM (angl. Scien-

Verslo taryboje pristatytos kuriamos 
įstaigos „STEAM AP“ ir „Kaunas IN“

ce, Technnology, Engineering, Art (cre-
ative activities), Mathematics) atviros 
prieigos centrą.

Kauno m. mero patarėja Irena Sega-
lovičienė papasakojo, kad centre bus stei-
giamos keturios laboratorijos: biologijos 
ir chemijos, fizikos ir inžinerijos, roboti-
kos ir informacinių technologijų bei kūry-
binių industrijų. Šiuo metu iš visų partne-
rių atstovų, taip pat neformaliojo ugdymo 
specialistų, pedagogų sudaryta darbo 
grupė rengia veiklos turinį, principus ir 
programas – Švietimo ir mokslo minis-
terija palikusi daug erdvės tai pasirinkti 
patiems. Verslo tarybos ir miesto savival-
dybės tarybos narys prof. Jonas Audėjai-
tis pasiūlė praplėsti laboratorijų spektrą 
įtraukiant menus. STEAM veikloje taip 
pat pageidauja dalyvauti Kauno krašto 

pramonininkų ir darbdavių asociacija. 
Kauno PPA rūmų tarybos narys, 

UAB „Kautra“ generalinis direktorius Li-
nas Skardžiukas teiravosi, kaip bus užti-
krintas centro veiklos tęstinumas, kai bus 
išnaudotos gautos ES lėšos. I. Segalovi-
čienės teigimu, tvarumas bus išlaikomas 
iš moksleivių krepšelių ir verslo indėlio.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai įsipareigojo padėti vykdyti tiksli-
nio mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir 
mokinių profesinio orientavimo veiklas 
įtraukiant į laboratorijų veiklas įmones; or-
ganizuoti susitikimus su pramonės ir pas-
laugų sektorių atstovais; organizuoti indi-
vidualius ir grupinius pažintinius vizitus 
įmonėse; organizuoti profesinio orientavi-
mo renginius; tarpininkauti tarp įmonių ir 
STEAM AP centro aprūpinant laboratorijas 
medžiagomis ir priemonėmis, padėti vie-
šinti centro veiklą Kauno regione.

Mero patarėja Neringa Ivanauskienė 
Verslo tarybai pristatė steigiamos viešo-
sios įstaigos „Kaunas In“ tikslus ir struk-
tūrą. Įstaiga kuriama pertvarkant turizmo 

informacijos centrą ir „Technopolį“, kurio 
patalpose ir veiks naujoji agentūra. Ji bus 
atsakinga už užsienio investicijų ir turistų 
pritraukimą bei Kauno miesto tarptautinę 
rinkodarą. „Įstaiga veiks vieno langelio 
principu – joje investuotojams bus pareng-
tas miesto patrauklumą ir konkurencingu-
mą apibūdinančių sąlygų paketas, kuris 
leistų investuotojams greičiau ir lengviau 
įsitvirtinti Kaune“, – sakė mero patarėja.

Rūmų atstovai siūlė šiuos tikslus įgy-
vendinti per partnerystę su rūmais, taip 
pat šakinėmis asociacijomis.

Šį pavasarį tiesioginių užsienio in-
vesticijų analizės centro „fDi Intelligen-
ce” sudarytame reitinge Kauno regionas 
pateko tarp geriausių Europos ateities 
regionų, todėl tarptautinei rinkodarai bus 
skiriamas ypatingas dėmesys. „Kaunas 
IN“ rūpinsis ir skrydžių pritraukimu, 
turistų aptarnavimu, miesto žinomumo 
didinimu. Naujoji įstaiga nedirbs viena. 
Bus bendradarbiaujama tiek su „Inves-
tuok Lietuvoje“, tiek su aukštosiomis 
mokyklomis ir kitais partneriais.

Audronė Jankuvienė

Kauno prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmų tarybos posėdyje svečiavosi 
Kauno apskrities valstybinės mokesčių 
inspekcijos viršininkė Judita Stankienė 
ir Mokestinių prievolių departamento 
direktorė Daiva Baniulienė.

Tarybos nariams buvo pristatyta nau-
ja Kauno apskrities VMI struktūra, taip 
pat mokesčių administravimo naujovės ir 
pradėta diegti išmanioji mokesčių admi-
nistravimo sistema i.MAS. 

Pasak J. Stankienės, ši sistema pir-
miausia 2008 m. buvo sukurta Portugali-
joje, kai krizė pastūmėjo valstybę ieškoti 
sprendimų surenkant mokesčius. Lietu-
voje i.MAS siekiama mažinti neapskai-
tomos ekonomikos mastą panaudojant 
modernias technines priemones bei didi-
nant mokesčių mokėtojų sąmoningumą, 
taip pat didinti šalies mokesčių sistemos 
skaidrumą ir konkurencingumą. Antras 
tikslas – administracinės naštos mokes-
čių mokėtojams mažinimas plėtojant 
e.paslaugas (preliminarių deklaracijų pil-
dymas, duomenų teikimo automatizavi-
mas, popierinių dokumentų  atsisakymas), 
pagalba smulkiajam ir vidutiniam verslui. 
Trečias siekis – mokesčių administravimo 
efektyvumo didinimas standartizuojant 
mokesčių mokėtojų pateikiamų duomenų 

Susitikimas su Kauno apskrities 
valstybinės mokesčių 
inspekcijos vadove

formatą, diegiant išmanias rizikos anali-
zės ir kontrolės priemones.

Daugiausiai nuogąstavimų ir abejo-
nių verslo atstovai išsakė svarstydami, 
kad naujoji sistema vėlgi visa našta gula 
ant sąžiningai mokesčius mokančių įmo-
nių, o „kas nerašė sąskaitų, neteiks ir iš-
maniuoju būdu“, tad vargu ar ši priemonė 
sumažins šešėlį Lietuvoje. Be to, įmonės 
yra priverstos nemažai investuoti (pavyz-
džiui, AB „Kauno Baltija“ perėjimas prie 
i.MAS jau kainavo 18 tūkstančių eurų ir 
tai ne pabaiga) ir nežinia, kada tai atsi-
pirks? Verslo vadovai teiravosi, ar valsty-
bė galėtų bent iš dalies kompensuoti šias 
patiriamas išlaidas? „Nauda pasijus ne iš 
karto, bet ilgainiui per popierizmo ir dar-
buotojų skaičiaus mažinimą“, – pabrėžė J. 
Stankienė.

Kaip pagerėjo mokesčių surinkimas 
Portugalijoje įdiegus išmaniąją sistemą, 
duomenų nebuvo pateikta, tačiau pridėti-
nės vertės mokesčio surinkimas Lietuvoje 
nuo spalio 1 d. vyksta sklandžiau.

Rūmų taryba buvo informuota, kad 
birželio mėnesį yra įsteigtas i.MAMC – 
VMI analizės, modeliavimo ir rizikos val-
dymo kompetencijų centras. Jo ekspertai 
kartu su Vilniaus universiteto ir KTU 
mokslininkais tiria mokesčių mokėtojų 
mokestinių elgsenų ypatumus. 

Kauno apskrities VMI viršininkė 

J. Stankienė papasakojo, kaip vykdoma 
planuojamų tikrinti ūkio subjektų atran-
ka. Šie kriterijai apibrėžti dėl rizikos, 
susijusios su vėlavimu laiku deklaruoti 
ir mokėti mokesčius, su galimu pajamų 
neapskaitymu, dėl rizikos, susijusios su 
mokesčių vengimu darbo santykių srityje 
(mažas darbo užmokestis yra traktuojama 
kaip rizika), dėl rizikos, susijusios su kitų 
mokestinių prievolių vykdymu.

UAB „Serfas“ direktorius Saulius 
Valunta su kolegomis piktinosi verslui 
primesta prievole tikrinti partnerių patiki-
mumą ir sąžiningumą ir netgi atsakyti už 
jų klaidas praėjus keliems metams po san-
dėrio: „Mes neturime nei galimybių, nei 
žmonių, nei laiko tikrinti, ar įmonė veikia 
sąžiningai. Maža to, mes esame baudžia-
mi už ne savo padarytas klaidas“.

Šios ir kitos verslo išsakytos pastabos 
bus perduotos mokesčių politiką formuo-
jantiems pareigūnams.

Tarybos posėdyje taip pat apsvars-
tyti kiti klausimai. Raimonda Valutienė 
paskirta atstovauti darbdaviams į darbo 
ginčų komisiją prie Valstybinės darbo 
inspekcijos. Priimtas sprendimas dėl no-
minacijų ir apdovanojimų metinio vers-
lininkų pagerbimo vakaro gruodžio 9-ąją 
metu. Priimti nauji nariai:  VšĮ „Reinda“ 
(socialinis darbas su pagyvenusiais ir 
neįgaliaisiais, jų priežiūra), UAB „Foto-
tende“ (interjerinių tekstilinių gaminių 
gamyba ir didmeninė prekyba), E. Gal-
kauskienės įmonė „Eustilija“ (didme-
ninis drabužių siuvimas ir pardavimas), 
UAB „Aukščiausia pavara“ (automatinių 
pavarų dėžių, variklių, šildymo sistemų, 
duslintuvų remontas, servisas), UAB „IT 
akademija“ (švietimo, kvalifikacijos kė-
limo, neformalaus ugdymo, mokymų ir 
konsultacijų paslaugos. Renginių organi-
zavimo paslaugos), MB „NT Akademija“ 
(nekilnojamojo turto operacijos).

Verslo taryba yra patariamoji institucija prie Kauno m. savivaldybės

Kauno apskrities VMI viršininkė Judita Stankienė ir rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis
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Nors renginys ir šventinis, jame buvo 
dalijamasi įdomiomis ir vertingomis ži-
niomis. Swedbank vyresnioji ekonomis-
tė Vaiva Šečkutė pristatė ekonomikos 
apžvalgą ir 2017-2018 m. prognozes bei 
tendencijas. LR Užsienio reikalų mi-
nisterijos Išorinių ekonominių santykių 
departamento direktoriaus pavaduotoja 
Lina Viltrakienė atskleidė ES prekybos 
politikos ir Transatlantinės prekybos ir in-
vesticijų partnerystės subtilybes bei daug 
dėmesio skyrė šios partnerystės naudai. 
Taip pat buvo užsiminta apie ES ir Kana-
dos bendradarbiavimo sutartį bei galimus 
jos iššūkius, naujas galimybes. 

Šiemetinis renginys buvo gausus 
apdovanojimų, pranešimų ir muzikinių 
akimirkų. Rūmų Marijampolės filialo 
įsteigtomis „Metų žvilgsnis 2016“ nomi-
nacijomis buvo apdovanota: Kalvarijos 
savivaldybės įmonė UAB „Rimedis“ – už 
sėkmingo verslo iniciatyvą ir socialinę 
atsakomybę; Kazlų Rūdos savivaldybės 
nominacija įteikta amatininkui batsiuviui 
Jonui Šipui – už senųjų amatų tęstinumą 
ir jų tradicijų puoselėjimą; Šakių savival-

dybės įmonei UAB „Audrokesta“ – už 
inovatyvių gamybos procesų taikymą 
kuriant naujas darbo vietas; Vilkaviškio 
savivaldybėje buvo pasidžiaugta UAB 
„Svaro gaminiai“ sėkme ir įteiktas apdo-
vanojimas už jaunatvišką veržlumą plėto-
jant verslą. Marijampolės savivaldybėje 
apdovanotos dvi įmonės. UAB „Ipukis“ – 
už sėkmingą verslumą ir kryptingą verslo 
plėtrą, Vyto Marozo įmonė „Kolibris“ – 
už tai kad yra maži, bet labai reikalingi. 

Marijampolės filiale veikia ir šiemet  
5 metų sukaktį mini Sūduvos buhalterių 
klubas.  Padėkos raštais už iniciatyvumą, 
kūrybingumą ir bendravimą apdovanotos 
Sūduvos buhalterių klubo narės Danguo-
lė Šidlauskienė (UAB „Sinkroteksas“), 
Danguolė Vienažindienė (UAB Marijam-
polės AATC),Violeta Mačenskienė, Diana 
Grockienė ir Loreta Bražinskienė (VĮ Ma-
rijampolės miškų urėdija). 

Marijampolės filialo pastatas atnau-
jino savo išorę – už tai dėkota Marijam-
polės savivaldybei. Pastato remonto dar-
bus atliko UAB „MantingaFood“, kuriai 
įteikta nominacija už indėlį prisidedant 

„Metų žvilgsnis“ Marijampolėje: pagerbti šauniausieji
Atkelta iš 1 psl.

Ūkio ministerija, siekdama skatinti 
mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) inves-
ticijas į inovatyvios gamybos ir inova-
tyvių paslaugų verslo pradžią ir plėtrą, 
kviečia pasinaudoti galimybe įgyven-
dinti projektus pagal 2014–2020 metų 
Europos Sąjungos (ES) investicijų prie-
monę „Regio Invest LT+“. 

Finansavimui gauti pagal šią priemo-
nę numatomi du kvietimai teikti paraiškas. 
Pirmuoju kvietimu gamybos įmonėms, 

Šalies regionų mažųjų ir vidutinių 
įmonių inovacijoms skatinti – beveik 
20 mln. eurų ES investicijų

t. y. MVĮ, kuriančioms naujus gamybos 
pajėgumus, ir antruoju kvietimu paslaugų 
teikimo įmonėms, t. y. MVĮ, kuriančioms 
naujus paslaugų teikimo pajėgumus, nu-
matoma skirti po 9,586 mln. eurų.

Priemone „Regio Invest LT+“ taip pat 
skatinamos įmonių investicijos į naujų 
gamybos technologinių linijų įsigijimą ir 
diegimą, esamų gamybos technologinių 
linijų modernizavimą, įmonės vidinių 
inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms 

gamybos technologinėms linijoms diegti 
ar esamoms modernizuoti, įrengimą, mo-
dernių ir efektyvių technologijų diegimą 
paslaugų sektoriuose. Šia priemone sie-
kiama užtikrinti ir šių gamybos ir paslau-
gų teikimo pajėgumų veikimą.

Pagal priemonę „Regio Invest LT+“ 
pareiškėjai – mažosios ir vidutinės įmo-
nės be partnerių. Finansavimas nėra tei-
kiamas pareiškėjui, jei jis yra priskiriamas 
sunkumų patiriančios įmonės kategorijai.

Didžiausia projektui galima skirti 
finansavimo lėšų suma 1,5 mln. eurų. 
Projektai turi būti įgyvendinami Lietuvos 
Respublikos teritorijoje, išskyrus Vil-
niaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajo-
nų savivaldybes. Projektų įgyvendinimo 
trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėne-
siai nuo iš Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto 
sutarties pasirašymo dienos.

Projekto veiklos gali būti pradėtos 
įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos 
registravimo įgyvendinančiojoje institu-
cijoje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo 
paraiškos registravimo įgyvendinančiojo-
je institucijoje dienos iki finansavimo pro-
jektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo 
rizika.

Juridiniai asmenys, siekiantys gauti 
finansavimą, turi užpildyti paraišką, kuri 
skelbiama svetainėse http://www.esin-
vesticijos.lt/paskelbti_kvietimai, http://
ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-para-
ma-1/2014-2020-m/2014-2020m-galio-
jantys-kvietimai,, www.lvpa.lt, ir pateikti 
ją VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai 
iki 2017 m. kovo 10 dienos.

Iš viso pagal priemonę „Regio Invest 
LT+“ per 2014–2020 m. numatoma inves-
tuoti 86,9 mln. eurų ES investicijų.

RŽ inf.

prie rūmų įvaizdžio kūrimo.
Filialas dėkingas renginio rėmėjams 

Marijampolės savivaldybei, UAB „Man-
tinga“, UAB „Marijampolės pieno konser-
vai“, UAB „AC Transport“, UAB „Adam-

polis“, partneriui Swedbank ir informa-
ciniams rėmėjams: „ Miesto laikraštis“, 
UAB“ Suvalkietis“, Sūduvos gidas.lt  bei 
Regionų naujienoms.

RŽ inf.

Penkerių metų veiklos sukaktį mininčio Sūduvos buhalterių klubo narės
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Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų prezidentas Benjaminas 
Žemaitis lapkričio 8 d. susitiko su Jung-
tinės Karalystės ambasadore Claire 
Louise Lawrence ir Ieva Binkauskaite, 
ambasados Tarptautinės prekybos de-
partamento atstove. 

Kartu su prezidentu susitikime daly-
vavo rūmų tarybos narys, UAB „Baldai 
Jums“ generalinis direktorius Alfonsas 
Meškauskas, Kauno laisvosios ekono-
minės zonos pardavimų ir marketingo 
vadovas Tomas Buzas, Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų kancleris An-

Jungtinė Karalystė nori plėsti 
ryšius su Lietuva

drius Verbyla ir UAB „Tikras žaidimas“ 
direktorius Ernestas Adomaitis.

Susitikimo metu ambasadorė domėjo-
si, su kokiais iššūkiais susiduria Lietuvos 
įmonės šiandien ir kokių veiksmų imasi, 
kokius projektus planuojama įgyvendinti 
regione. Ambasadorė patvirtino, kad refe-
rendume priimtas sprendimas dėl „Brexit“ 
nebus atšauktas. Lietuviai, dirbantys Jung-
tinėje Karalystėje, vertinami kaip tiltas 
verslo ryšiams su Lietuva. Tačiau, pasak 
ambasadorės, Jungtinėje Karalystėje rei-
kia didinti Lietuvos žinomumą, kad eko-
nominis bendradarbiavimas stiprėtų.

Aptarta galimybė kartu su Jungtinės 
Karalystės ambasada organizuoti rengi-
nių Lietuvos įmonėms apie sąlygas plėsti 
verslą ir investuoti Jungtinėje Karalystėje.

Prezidentas pakvietė ambasadorę kito 
vizito metu aplankyti pažangias Kauno ir 
Marijampolės regionų įmones.

RŽ inf.

Ambasadorė Claire Louise Lawrence (centre) su vizito dalyviais

siu ir pagražėjusiu Jonavos miestu. Šiemet 
chemijos gamykla ypač dosniai prisidėjo 
prie Jonavoje statomos arenos, skirdama 
600 tūkst. eurų darbams užbaigti.

J. Tunaitis neslėpė, kad jaučiamas 
keistas jaudulys. „Malonu, kai mus pa-
kviečia į verslo bendruomenės vakarą. Ma-
tyt, pelnėme mecenato nominaciją už tai, 
kad remiame, kad dirbame, kad tokia yra 
mūsų vadovybės rėmimo politika ir pozici-
ja. Jonavos be „Achemos“ neįsivaizduoju. 
Matyt, turėtų sustiprėti, būti vikresni čia 
susirinkę verslininkai, gal jų atsirastų dar 
daugiau. Mes tikrai nepretenduojame būti 
amžini šios nominacijos laimėtojai. Gal 
atsiras dvi trys įmonės, galinčios reikšmin-
gai paremti rajono Savivaldybę. Tai viena 
jų galės pelnyti „Metų mecenato“ titulą“, 
– dalijosi nuomone J. Tunaitis.   

 „Metų inovacijos šauklys“
Toks titulas suteiktas bendrovei „Bal-

dai Jums“. Šią nominaciją finansų direk-
torei Nijolei Meškauskienei įteikė rūmų 
generalinis direktorius V. Šileikis. 

Neseniai įmonė pradėjo gaminti naują 
kolekciją Anglijos rinkai. Visas gaminamos 
produkcijos asortimentas įvairių kolekcijų 
dėka atnaujintas iki 30 proc. Įmonėje pra-
dėta diegti LEAN sistema – šiuo metu per-
montuojami įrenginiai. Sumontuota nauja 
vandens pagrindo lakavimo linija plokš-
tiems paviršiams, įdiegta ir tobulinama 
gamybos valdymo programa „Monitor“, 
pertvarkoma valdymo sistema ir t. t.

„Baldai Jums“ šiemet suteiktas „Ža-
liausios“ įmonės vardas. Bendrovės pri-
oritetais laikoma ekologiška gamyba 
ir ekologiški gaminiai, elektros ir kitos 
energijos mažinimas, rizikos valdymas, 
žmonių mokymas, inovatyvūs produktai.

„Baldai jums“ yra ir aktyvus rėmėjas. 
Šiais metais įmonė prisidėjo prie knygos 
„Tvarus medžio vaidmuo aplinkos apsau-
gos technologijose“ leidimo, kurią išleido 
Vilniaus Gedimino technikos universite-

tas, parėmė Lietuvos kaimo rašytojų są-
jungą, Jonavos klubo „Miks“ renginius, 
Jonavos rajono poezijos klubo „Šaltinis“ 
almanacho leidimą, Vaikų globos namus, 
Šveicarijos kaimo (Dumsių sen.) ben-
druomenę, bendriją „Viltis“ ir kt.

„Metų bitė“
Jonavoje veikianti bendrovė „Lonas“, 

vadovaujama Domo Jakučio, paskatinta 
„Metų bitės“ nominacija. Įmonė užima ne 
tik čiužinių, bet ir lovų gamintojo pozici-
ją.  Pasitelkiant garsius Lietuvos dizaine-
rius, sukurta trispalvių čiužinių kolekcija, 
pretenduojanti į tarptautinį dizaino kon-
kursą „Red Dot“. Vaikiškas čiužinukas 
„Loniukas“ patobulintas audiniu su lino 
pluoštu ir pretenduoja į Lietuvos metų ga-
minio titulą. 

Šiemet įmonė įsigijo ir pradėjo eks-
ploatuoti automatines audinių sukirpimo 
stakles ir audinių daigstymo stakles. Lie-
tuvos tautodailės dizainerio pagalba su-
kurtas unikalus daigstymo raštas.    

Tobulėjant gamybai, ieškant naujų 
kolekcijų, išsiplėtė ir prekybos plotai – 
įkurti ir atnaujinti trys firminiai salonai 
Vilniuje, Panevėžyje ir Kaune. Konferen-
cijoje „Gazelė 2015“ „Lonas“ įvertintas 
kaip viena sėkmingiausiai dirbančių ir 
sparčiausiai augančių Lietuvos bendrovių 
tarp smulkaus ir vidutinio verslo įmonių.   

„Bičių“ nuotaika visuomet darbinga – 
žiemą ir vasarą. Svarbiausia – ne darbas, 
o jo rezultatas. Džiaugiamės, kad „Lono“ 
grupėje dirba per 100 žmonių. O šie metai 
mums buvo ir augimo, ir sėkmės metai. 
Tikimės, kad visi ateinantys bus dar geres-
ni – įgyvendinsime ambicingus planus“, – 
smagiai nusiteikęs kalbėjo D. Jakutis.

Šventinio vakaro metu grojo Edvardo 
Ratauto trio, grupė „E. G. O.“, šoko spor-
tinių šokių klubo „Bonus“ poros, renginį 
vedusi Jonavos kultūros centro režisierė 
Kristina Jaskūnienė kvietė dalyvauti sma-
giose atrakcijose, o loterijoje buvo galima 
laimėti „Lono“, „Baldai Jums“ ir „A gru-
pės“ gaminių.

Jonavos verslininkų padėkos vakare – apdovanojimai ir smagi nuotaika
Atkelta iš 1 psl.

Benjaminas Žemaitis ir Elmantas Mickevičius Alfonsas Meškauskas ir Juozas Tunaitis Vytautas Šileikis ir Nijolė Meškauskienė

Kęstutis Keraitis Jonas Sirvydis Domas Jakutis Abu AB „Jonavos grūdai“ vadovai generalinis direktorius 
Paulius Kaselis ir komercijos direktorius Mantas Butas 
loterijoje laimėjo prizus
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Andrėja Starkutė,
Kauno PPA rūmų Verslo plėtros 

skyriaus narystės koordinatorė

Spalio 21 d. Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmų durys buvo atvi-
ros visiems, besidomintiems verslo 
savivalda, bendrųjų interesų atstova-
vimu, rūmų paslaugomis verslui, klu-
bų veikla, tradiciniais bendruomenės 
renginiais. Į susitikimą atvyko poros 
dešimčių įmonių atstovai.

Rūmų generalinis direktorius Vytau-
tas Šileikis susirinkusiems verslininkams 
pristatė organizacijos vizitinę kortelę, vei-
klos principus ir tikslus. Rūmų konkuren-
cinis pranašumas yra galimybė veikti glo-
baliame tinkle. Pasaulyje veikia daugiau 
kaip 13 tūkstančių, Europoje – daugiau 
kaip 1700 rūmų, su kuriais keičiamasi in-
formacija, siunčiama arba atsakoma į už-
klausas ir kt. Prekybos rūmai – verslininkų 
savivaldybė, kuriai būdinga demokratiška 
sandara ir valdymas, savarankiškumas, 
bendrieji verslo ir regionų interesai, nuo-
seklumas, profesionalumas ir partnerystė. 
Kauno PPA rūmai turi tankiausią verslo 
savivaldos tinklą – filialus Marijampolėje 
ir Jonavoje, atstovybes Prienuose, Kėdai-
niuose ir Šakiuose. Apie tai, kokią naudą 
verslui teikia rūmai, atvirų durų renginio 

Atvirų durų diena: ką apie 
rūmus pasakoja nariai

metu pasakojo bendruomenės nariai. 

Didžiausia nauda – bendruomenė
Pasak rūmų viceprezidentės, UAB 

„Aurita“ direktorės Vaidos Butkuvienės, 
rūmai yra socialinis modelis, o didžiausia 
narystės nauda – bendruomenė. Kauno 
finansininkų klubas, nuo pat įkūrimo va-
dovaujamas Vaidos Butkuvienės, buria 
vienminčius ir aktyvius finansų specialis-
tus bei plėtoja visapusiškai naudingą pro-
fesinį dialogą. Labai svarbi klubo veiklos 
kryptis – plėtoti tarptautinį bendradarbia-
vimą. Profesinių kelionių į finansų valdy-
mo kompanijas, investicines bendroves, 
galingiausius pasaulio bankus, Londono 
Sičio klubą metu užmegzta naudingų 
kontaktų. Viena iš bendruomenės telkimo 
priemonių yra tradicijas kuriantys ir puo-
selėjantys renginiai. Verslininkų pagerbi-
mo metiniai vakarai skirti apdovanoti nu-
sipelniusius rūmų bendruomenės narius ir 
pasidžiaugti metų pabaiga bei artėjančiais 
naujaisiais metais. Pasak V. Butkuvienės, 
rūmų tradiciniai renginiai, į kuriuos kvie-
čiami bendruomenės nariai, socialiniai 
partneriai, vietos ir nacionalinės valdžios 
atstovai, žiniasklaida, atitinka aukščiau-
sius standartus. Gruodžio 9 d. 18 val.  
rūmų verslo bendruomenė yra kviečiama 
dalyvauti metiniame renginyje, vyksian-

čiame Raudondvario dvaro Menų inkuba-
toriuje, Venecijos karnavalo tematika.

Klube tampama draugais
VšĮ „Informacijos technologijų mo-

kymo centras“ turi daugiau nei dešimties 
metų darbo patirtį IT mokymų ir konsulta-
vimo srityje. Šio centro direktorė, rūmuose 
veikiančio Verslo vadovų klubo valdybos 
narė Skaidra Vaicekauskienė renginio 
metu pristatė narystės naudą, gaunamą 
dalyvaujant organizuojamuose verslininkų 
mokymuose. Informaciniai-konsultaciniai 
seminarai rengiami, siekiant tenkinti vers-
lininkų poreikius visose verslo proceso 
valdymo srityse, atsižvelgiant į pokyčius 
verslo aplinkoje. Pasak S. Vaicekauskienės, 
verslininkai susiduria su panašiais klau-
simais ir problemomis, tad dalyvavimas 
klubinėje veikloje suteikia galimybę gauti 
atsakymus į rūpimus klausimus, išplėsti 
pažinčių ratą, bendrauti ir bendradarbiauti, 
asmeniškai tobulėti. Kiekvienas klubo na-
rys yra savo srities specialistas, tad rūmai 
turi didžiulį ekspertinių galių potencialą. 
„Klube tampame draugais, tarp kurių atsi-
randa pasitikėjimas, yra labai svarbu jaustis 
stiprios bendruomenės nariu.“

Kauno PPA rūmai atstovauja ir gina 
teisėtus narių interesus, sprendžia kon-
krečias narių problemas, tokiu būdu for-
muojama verslui palanki aplinka. Aktyvi 
rūmų ir Verslo vadovų klubo valdybos 
narė UAB „Statybų ekonominiai skai-
čiavimai“ komercijos direktorė Ana Tau-
rienė tai patvirtino renginio metu – „Rū-
muose yra girdimas kiekvienas iš mūsų 
atskirai“. Per mėnesį laiko buvo nutiestas 
komunikacijos tiltas, kuris sujungė vers-
lui ir vietos savivaldai atstovaujančias 
puses. Narystės nauda, dalyvaujant klu-
binėje veikloje, pranešėjos buvo išreikšta 

per dvasinę prizmę, bendrystės jausmą: 
„Kuomet rutinoje pritrūksta bendravimo, 
atsiranda natūralus noras socializuotis, o 
suradus bendramintį, norisi likti prie jo ir 
dalintis geromis idėjomis, spręsti specifi-
nius klausimus.“

Prestižas, patikimumas ir solidu-
mas 

Ilgametis rūmų narys, UAB „Pirmas 
žingsnis“ direktorius Algimantas Astraus-
kas pripažino, kad visame pasaulyje yra 
garbė būti prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų nariu. Kaip didžiausią priklausymo 
šiai verslo bendruomenei naudą išskyrė 
gaunamų kontaktų ir prestižo konteks-
te: „Prestižas, patikimumas ir solidumas 
veda prie patikimo užsienio partnerio ir 
augina pardavimus.“ 

Pasitelkę rūmų partnerius, veikian-
čius visose pagrindinėse rinkose ir ben-
dradarbiaudami su Lietuvos diplomatinių 
atstovybių užsienyje ekonomikos patarė-
jais ir komercijos atašė, rūmai yra pajė-
gūs savo įmonėms atverti naujas rinkas ir 
naujas augimo galimybes. Europos įmo-
nių tinklo (Enterprise Europe Network) 
rėmuose yra teikiamos verslo partnerių 
paieškos galimybės. Tikslas – padėti įmo-
nėms plėtoti verslą, išeinant į tarptautines 
rinkas, informuoti apie Europos Komisi-
jos programas, iniciatyvas, reglamentus. 
Į tinklą susijungusios organizacijos teikia 
paslaugas smulkiajam ir vidutiniam vers-
lui, pasitelkdamos duomenų bazes ir dau-
gelio metų tarpusavio bendradarbiavimo 
patirtį.

Po to vyko diskusijos pagal poten-
cialių narių poreikius ir lūkesčius. Dau-
giausiai domėtasi klubine veikla, verslo 
partnerių paieška, narių solidarumo pro-
gramomis bei reklamos galimybėmis.

Kauno prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmai dalyvaus įamžinant Jono Vai-
lokaičio atminimą Šakiuose. Su iniciaty-
vos autoriais Všį „Sintautų akademija“ 
bus pasirašytas partnerystės susita-
rimas, pagal kurį rūmai įgyvendins šį 
projektą lygiaverčio partnerio teisėmis.

Pasak Šakių atstovybės vadovo Arū-

Įamžins Jono Vailokaičio 
atminimą

no Tarnausko, projektą numatoma už-
baigti iki 2018 m. vasario 16 d. , Lietu-
vos valstybės atkūrimo 100-mečio. Jonas 
Vailokaitis – iš Sintautų valsčiaus kilęs 
Lietuvos nepriklausomybės akto signa-
taras, finansininkas, visuomenės bei po-
litinis veikėjas.

1923 m. Jonas ir Juozas Vailokaičiai 

įsteigė plytų ir čerpių gamybos bendro-
vę „Palemonas“. 1919 m. J. Vailokaitis 
kartu su Aleksandru Stulginskiu ir kitais 
įsteigė Lietuvos ūkio banką. 1921 m. 
brolių Vailokaičių iniciatyva įsteigta 
draudimo akcinė bendrovė „Lietuva“. 
1925–1940 m. J. Vailokaitis buvo Preky-
bos, pramonės ir amatų rūmų narys.

1923 m. broliai Vailokaičiai įsteigė 
maisto produktų eksporto akcinę bendro-
vę „Maistas“, padėjo įkurti žemės ūkio ko-
operatyvų susivienijimą „Lietūkis“, buvo 
AB „Eksportas ir importas“, AB „Cukrus“ 
steigėjai ir dalininkai. Broliams priklausė 
tekstilės importo ir eksporto įmonė „Ur-

mas“. Įsigijo žlungantį brolių Šmitų me-
talo gaminių fabriką Šančiuose ir jį reor-
ganizavo į AB „Metalas“. Pagal 1938 m. 
turėtą kapitalą (7,5 mln. Lt) „Metalas“ 
buvo didžiausia privati įmonė Lietuvoje. 

Juozas ir Jonas Vailokaičiai buvo 
daugelio gyvenamųjų namų, dvarų bei 
žemės sklypų savininkai, vadinami tur-
tingiausiais žmonėmis ne tik Kaune, bet 
ir visoje Lietuvoje. Broliai apie 15 proc. 
gautojo pelno skirdavo labdarai, studen-
tijai šelpti. Vien tik 1924 m. „Ūkio ban-
kas“ išdalino 150 000 Lt Lietuvos uni-
versiteto studentų stipendijoms. 

RŽ inf.

Atvirų durų dienos akimirkos
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Sėkmės laidas – profesionalumas

Rūmų viceprezidentės Vaidos But-
kuvienės UAB „Aurita“ įkurta prieš 
25 metus, 1991-ųjų lapkritį. Tai  finansų 
valdymo ekspertų komanda, besididžiuo-
janti sukaupta patirtimi dirbant su įvairias 
veiklas vykdančiomis Lietuvos ir užsienio 
kapitalo įmonėmis bei fiziniais asmeni-
mis. Ilgametė darbo praktika suformavo 
plačią bendrovės paslaugų pasiūlą. 

Tai buhalterinė apskaita (apskaitos 
sistemos kūrimas, darbo užmokesčio ir 
personalo apskaita, vyriausiojo finansi-
ninko paslaugos ir kt.); finansų analizė ir 
valdymas (biudžeto sudarymas, finansinių 
rodiklių sistemos kūrimas, įmonės finan-
sinė analizė, finansų valdymo sistemos 
optimizavimas, verslo valdymo ataskaitų 
paruošimas ir pildymas, įmonės vertės 
nustatymas, verslo planų ir investicinių 
projektų sudarymas); mokesčių apskaita; 
paslaugos fiziniams asmenims; teisinės 
paslaugos (nuo įmonės vardo reglamen-

tavimo iki valdymo organų teisinio re-
glamentavimo); paslaugos užsienio juri-
diniams ir fiziniams asmenims (mokesčių 
apskaita, konsultavimas, darbo užmokes-
čio skaičiavimas, palikimų tvarkymas).

UAB „Aurita“ – socialiai atsakinga 
įmonė. Bendradarbiaujama su mokslo 
įstaigomis: universitetais, kolegijomis, 
specialistai skaito paskaitas studentams, 
formuoja teisingą požiūrį į verslą, daly-
vauja kuriant finansų studijų programas, 
atsakingai plėtoja mokslo ir verslo santy-
kius. Bendrovė yra pasirašiusi socialinės 
partnerystės sutartis, įsteigusi vardinę 
stipendiją Aleksandro Stulginskio univer-
sitete. Bendrovės direktorė V. Butkuvienė 
nuo pat įsteigimo, 2009 m., vadovauja 
rūmų Kauno finansininkų klubui.

UAB „Anona“– jau ketvirtį amžiaus 
įvairias paslaugas visoje Lietuvoje teikian-
ti reklamos agentūra. Jos specializacija – 

reklaminiai suvenyrai ir verslo dovanos 
(įvairių gamintojų produkcija su įmonės 
logotipu), įvairi reklaminė apranga (ant jos 
logotipus galima spausti šilkografijos, arba 
karšto presavimo būdu, arba išsiuvinėti), 
sportiniai prizai, įvairūs apdovanojimai, 
antspaudų gamyba (savidažiai COLOP 
ir TRODAT austriški antspaudai bei ants-
paudų gumelės) ir smulkiatiražė spauda 
(vizitinės kortelės, skrajutės, lankstinukai, 
plakatai ir kita smulkiatiražė spauda). Ben-
drovė stabiliai laikosi rinkoje, sėkmingai 
atlaikydama konkurencijos skersvėjus. 

Autorių grupė „Statybų ekonominiai 
skaičiavimai“ (nuo 2006 m. – UAB „Sta-
tybų ekonominiai skaičiavimai“) susibūrė 
2000 m. vasarą, jos iniciatoriai – Rimvydas 
Mikalauskas, aukščiausios kvalifikacijos 
statybininkas-inžinierius, sąmatininkas, 
savo profesinę veiklą pradėjęs dar 1964 m., 
ir Saulius Mikalauskas, taikomosios mate-
matikos magistras. Pirmuosius  mėnesius 
vyko intensyvus SES2000 projektavimo 
darbas, siekiant sukurti išskirtinai patogią, 
paprastą ir lanksčią programą, įvertinant 

visų kitų programų teigiamas ir neigiamas 
puses. Gruodžio mėnesį surengtas pirmasis 
pristatymas Kaune. Nuolat tobulinta pro-
grama 2002 m. „Infobalt“ parodoje buvo 
apdovanota kaip „Geriausias ITTE produk-
tas informacinių sistemų kategorijoje“.

2002 m. interneto vartotojams pri-
statyta SESWEB – sąmatų sudarymo in-
ternete paslauga. Nors iš esmės tai buvo 
daugiau demonstracinio pobūdžio skai-
čiuoklė (parodanti, kaip galima internete 
atvaizduoti dokumentus, juos redaguo-
ti, panaudoti didelės apimties duomenų 
bazes), jos panaudojimas nuolat auga. 
Sprendžiant iš registracijos duomenų, la-
biausiai SESWEB domisi bankai, draudi-
mo bendrovės ir studentai.

2004 m. „Infobalt“ parodoje pirmą-
syk pristatyta SES2004. Per metus jau 
daugiau nei 70 proc. bendrovės vartotojų 
perėjo prie šios versijos. 

Bendrovės veikla neapsiriboja vien 
sąmatinių programų kūrimu bei platinimu, 
ypač didelis dėmesys skiriamas statybinių 
įmonių informacinių sistemų vystymui, tu-
rimų programinių priemonių efektyvesniam 
taikymui, statybų ekonomikos klausimams. 

RŽ inf.

Vytauto Didžiojo universitetas kartu 
su partneriais Kauno prekybos, pramo-
nės ir amatų rūmais bei universitetais ir 
organizacijomis iš Italijos, Suomijos ir 
Kipro įgyvendina „Erasmus+“ strategi-
nės partnerystės projektą, skirtą išma-
niajai praktikai, gerinančiai studentų 
verslumo, įsidarbinimo gebėjimus ir 
rengiančiai juos darbo rinkai.

Įgyvendinamas projektas išsiskiria 
savo unikalumu. Išmaniosios praktikos – 
komandiniu darbu ir tarpdiscipliniškumu 

Išmanioji praktika: verslumas 
aukštajame moksle

pagrįsta praktika, kurios metu yra ne tik 
ugdomi studentų specialieji profesiniai 
gebėjimai, tačiau ir tobulinami analitiniai 
bei realių problemų sprendimo įgūdžiai, 
formuojantys verslią asmenybę.

Tarpdiscipliniškumo nauda komando-
je apibrėžiama kaip galimybė padirbėti su 
žmonėmis, kurių pasaulėžiūrą bei mąsty-
mą padeda formuoti svetimos disciplinos. 
Požiūris į iškeltas problemas iš skirtingų 
pozicijų leidžia generuoti išskirtines idėjas 
bei kurti unikalius sprendimus. Sukurti pro-

blemų sprendimai tokioje komandoje yra 
kompleksiški, apgalvojamos net menkiau-
sios smulkmenos, taigi tarpdisciplininės ko-
mandos darbas pasižymi didesne sinergija. 

Projekto metu buvo išanalizuotos ge-
rosios praktikų patirtys projektų partnerių 
šalyse, tokiu būdu parengiant gaires iš-
maniųjų praktikų metodologijos kūrimui. 
Parengta metodologija buvo pristatyta 
kiekvienoje projekto partnerių šalyje, kū-
rybinių dirbtuvių metu, kuriose dalyvavo 
verslo atstovai ir pateikė savo įžvalgas. 

Šiuo projekto etapu ruošiamasi meto-
dologijos testavimui. Mažiausiai 36 stu-
dentai, 16 dėstytojų ir 12 mentorių (atsto-
vai iš verslo įmonių) tiesiogiai dalyvaus 
testuojant metodologiją. 

„Erasmus+“ strateginės partnerystės 
projektas „Išmanioji praktika: verslumo 
įgūdžių gerinimas aukštajame moksle“ 
(„SmartPractice – EmpoweringEntre-
preneurialSkillsinHigherEducation“, Nr. 
2015-1-LT01-KA203-013477) įgyvendi-
namas nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. 

Siekiant sudaryti palankesnes 
sąlygas su sunkumais darbo rinko-
je susiduriančių asmenų užimtumui 
ir skatinti darbdavius kurti daugiau 
darbo vietų, pradedama įgyvendinti 
nauja Europos socialinio fondo lėšo-
mis finansuojama priemonė „Parama 
darbui“. 

Darbdaviai, kurie planuoja įdarbinti 
jaunimą iki 29 metų arba vyresnius nei 

Darbdaviams – finansinės 
paskatos įdarbinti jaunimą ir 
vyresnio amžiaus žmones

54 metų asmenis, jau gali kreiptis dėl 
darbo užmokesčio išlaidų dalies kom-
pensavimo. Tam Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija skyrė 40,5 mln. Eur.

Darbdaviams bus kompensuojama 
23,3 proc. nuo apskaičiuoto darbuoto-
jams darbo užmokesčio. Jeigu jaunuolis 
iki 29 metų įsidarbino pirmą kartą, galės 
gauti darbo užmokesčio kompensaciją 
iki 12 mėnesių. Jei įmonė įdarbins vy-

resnį nei 54 metų asmenį, neturintį darbo 
pastaruosius 6 mėn., kompensacija galės 
būti mokama iki 24 mėn.

„Darbo užmokesčio kompensavi-
mu gali pasinaudoti privatūs ir viešieji 
juridiniai asmenys (išskyrus biudžeti-
nes įstaigas), užsienio įmonių filialai ir 
atstovybės Lietuvoje, fiziniai asmenys, 
įdarbinę darbuotoją ir pateikę INVEGAI 
paraišką. Be to, darbdaviai galės kreiptis 
bet kuriuo metu, atsiradus tokiam porei-
kiui“, – sako UAB „Investicijų ir verslo 
garantijos“ (INVEGA) generalinis direk-
torius Audrius Zabotka.

Per visą priemonės įgyvendinimo 
laikotarpį viena įmonė iš viso galės gauti 
iki 200 00 Eur kompensaciją. Viena įmo-
nė galės kreiptis dėl neriboto darbuotojų, 
dėl kurių įdarbinimo bus galima prašyti 

kompensacijos, skaičiaus.
Įgyvendinant šią priemonę, planuo-

jama, kad bus įdarbinta 5 000 vyresnių 
nei 54 metų amžiaus asmenų ir 30 000 
jaunuolių nuo 18 iki 29 metų.

Iš viso pagal priemonę „Parama dar-
bui“ numatoma skelbti 2 kvietimus teikti 
paraiškas. Pirmajam kvietimui teikti pa-
raiškas skirta 15 mln. Eur, paraiškos bus 
priimamos iki 2019 m. vasario 28 d., an-
trąjį kvietimą teikti paraiškas planuoja-
ma skelbti 2019 m. I ketv., tam yra skirta 
daugiau nei 25 mln. Eur.

Paraiškos formą galima rasti ES 
struktūrinių fondų interneto svetainėje 
www.esinvesticijos.lt arba www.invega.
lt. Paraiškų tinkamumo finansuoti verti-
nimą atliks INVEGA.

RŽ inf.

Partnerių susitikimas Veronoje 2016 m. lapkritį
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai

BRUK20160905003 Didžiosios Britanijos bendrovė gamina ir parduoda metalines unikalaus di-
zaino daiktų saugojimo dėžes, kurios naudojamos soduose, mobiliuose pas-
tatuose, mokyklose, sporto mokyklose ir t.t. Ieško cinkuoto plieno produktų 
gamintojų, siūlo gamybos susitarimą.

BRDE20160826001 Vokietijos kompanija gamina lauko židinius. Ieško nerūdijančio plieno ap-
dirbimo įmonių – subrangovų židinių gamybai. 

BRUK20160922001 Jungtinės Karalystės dizaineris kuria odos ir avikailių striukes, liemenes 
moterims. Ieško odos dirbinių gamintojų, kurie galėtų siūti pagal pateiktus 
modelius (pavyzdžių nuotraukos pridedamos).

BRIT20141117001 Italijos kompanija verčiasi elektros paskirstymo, elektroninių ir elektro-
mechaninių komponentų, platinimu. Siūlo distributoriaus paslaugas, ieško 
įmonių, suinteresuotų patekimu į Italijos rinką.

BRPL20150904001 Lenkijos kompanija verčiasi buitinių prietaisų ir reikmenų virtuvei didme-
nine prekyba. Ieško tiekėjų, siūlo platintojo paslaugas.

BRUK20160912001 Jungtinės Karalystės kompanija platina gėrimus maitinimo ir apgyvendi-
nimo sektoriaus kompanijoms (svečių namams, barams, klubams, viešbu-
čiams ir restoranams). Bendrovė nori išplėsti savo produktų asortimentą, 
ieško įdomesnių, išskirtinių alkoholinių ir nealkoholinių gamintojų, siūlo 
platinimo sutartį.

BRRO20160901001 Rumunijos žemės ūkio ir gyvulininkystės mašinų, įrangos ir susijusių rei-
kmenų importuotojas ir platintojas ieško šių produktų gamintojų, siūlo ko-
mercinio atstovavimo ar skirstymo paslaugų sutarčių pasirašymą.

BRDK20160901001 Danijos importo ir mažmeninės prekybos įmonė, kuri specializuojasi eko-
logiškų maisto produktų srityje, ieško ekologiškų riešutų ir sėklų (migdo-
lų, graikinių, anakardžio, lazdyno riešutų, pistacijų, quinoa ir chia sėklų) 
tiekėjų. 

BRFR20160819001 Prancūzijos kompanija verčiasi medinių pavėsinių, užuovėjų, augintinių 
(vištų, triušių) namelių, sodo įrangos ir t.t. platinimu. Ieško tiekėjų, siūlo 
pasirašyti platinimo sutartį.

Jei turite papildomų klausimų apie Enterprise Europe Network tinklą ir verslo pasiūly-
mus, prašome kreiptis: agne.kudirkiene@chamber.lt, tel.: (8 37) 20 34 83

Audronė Jankuvienė

Rūmų bendruomenės klubo susi-
tikimas vienoje didžiausių žemės ūkio 
produktų perdirbimo bendrovių Lie-
tuvoje – AB „Kauno grūdai“ – spalio 
26-ąją sulaukė itin aktyvaus susidomė-
jimo. Susipažinti su 130 metų istoriją 
turinčia ir šiandien viena pažangiausių 
šalies įmonių panoro beveik 60 ben-
druomenės narių. Tai buvo vienas gau-
siausių klubo susitikimų šiais metais.

Rūmų prezidentas Benjaminas Žemai-
tis pasveikino naujus rūmų narius. Tai vie-
na seniausių, 1927 m. įsteigta ir sėkmingai 
vilnonių audinių gamybos tradicijas išlai-
kiusi bendrovė AB „Liteksas“ – didžiau-
sia vilnonių audinių gamintoja Europoje. 
Mažoji bendrija „Efekto grupė“ ir UAB 
„Avevera“ teikia mokymo ir konsultavimo 
paslaugas, Agnė Kadišaitė verčiasi laisva-
laikio organizavimu – įkūrė „pabėgimo“, 
dabar rengiasi atidaryti „daužymo“ kam-
barį. Marius Krajauskas yra verslo duo-
menų analitikas ir programuotojas. 

„KG Group“ vadovas Tautvydas 
Barštys gausiai auditorijai papasakojo 
apie bendrovės veiklą, plėtojamų verslų 
portfelius, socialinės atsakomybės pro-
jektus ir kt.  

AB „Kauno grūdai“ įsteigta 1993 m., 
po kelių metų buvo įsigyti Kaišiadorių 
ir Vilniaus paukštynai. Po privatizacijos 

Rūmų klubas bendrovėje 
„Kauno grūdai“

bendrovėje dirbo 400 darbuotojų, šian-
dien – daugiau kaip 3000. Bendra grupės 
apyvarta 2015 m. siekė 441 mln. eurų. 
Investicijoms pernai skirta 38 mln. eurų.

Pasak T. Barščio, „KG Group“ verslai 
apima visą gamybos grandinę – nuo lau-
ko iki stalo. Įmonių grupę sudaro grūdų 
ir paukštininkystės verslų portfeliai. AB 
„Kauno grūdai“ plėtojami verslai: miltų 
ir jų produktų verslas, greitai paruošia-
mų makaronų verslas, augalininkystės 
verslas, kombinuotųjų pašarų ir premik-
sų verslas, naminiams gyvūnams skirtų 
produktų verslas, veterinarinės farmacijos 
verslas, žaliavų prekybos verslas. „KG 
Group“ paukštininkystės verslo portfe-

lį sudaro: šviežios mėsos verslas, mėsos 
pusgaminių ir gaminių verslas, šalutinių 
gyvūninių produktų, verslas ir nuosavos 
mažmenos verslas (mažmeninės preky-
bos tinklas). Bendrovė bendradarbiauja 
su stambiausius pasaulio restoranų tin-
klus valdančiomis kompanijomis, kokybė 
tikrinama ir garantuojama kiekviename 
žingsnyje. 

„KG Group“ turi gamybinių padali-
nių visoje Lietuvoje ir užsienyje (Latvi-
joje, Lenkijoje, Baltarusijoje, Rusijoje). 
Lietuvos ir įmonės vardas yra garsinamas 
tarptautinėse parodose, bendradarbiaujant 
su įvairių šalių įmonėmis, parduodant 
produkciją į tolimiausius kraštus. AB 

„Kauno grūdai“ produkcija eksportuoja-
ma į daugelį šalių, pelno apdovanojimus 
įvairiose parodose. Įmonė taip pat prisi-
deda prie Lietuvos žemės ūkio plėtros bei 
Lietuvos ūkininkų švietimo. Kasmet or-
ganizuojamos lauko dienos ūkininkams – 
„Grūdo kelias“, kuriose šalies ūkininkai 
turi  galimybę susipažinti su naujausiomis 
augalininkystės technologijomis, dalintis 
gerąja praktika. 

Po to klubo dalyviams buvo surengta 
ekskursija į bendrovės malūną, išsidėsčiu-
sį per penkis pastato aukštus ir aprūpintą 
moderniausiais įrenginiais, taip pat labo-
ratoriją, kurioje atliekami išsamūs gautų 
grūdų tyrimai, nustatoma jų kokybė. 

Tautvydas Barštys Nauji bendruomenės nariai su rūmų prezidentu Benjaminu Žemaičiu

Bendrovės laboratorijoje

Grupės apyvarta pernai sudarė 441 mln. eurų
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KONTAKTŲ MUGĖ

Kauno ir Marijampolės regionų įmonių 
kontaktų mugė
UAB „Gerovė“
Viena iš didžiausių Baltijos šalyse polietileni-
nių gaminių gamintojų. Turi 21metų patirtį ga-
minant reklaminius maišelius, šiukšlių maišus, 
fasavimo maišelius, ritinius, įvairių matmenų 
plėvelę, ekologišką pakuotę. Gali įgyvendinti 
individualius klientų projektus. Dirba Lietuvos, 
Rusijos ir Europos Sąjungos rinkose.
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas
Tel.: (8 37) 45 56 74
Faks.: (8 37) 31 28 15
El. paštas: gerove@maiseliai.lt 
www.maiseliai.lt 

UAB „Green Prints“ spaustuvė
Visos spaudos ir dizaino paslaugos (reklaminė, 
reprezentacinė spauda, firminis stilius).
Ekologiška spauda (popierius, dažai, CO2 
emisijos, išskirtos transportuojant popierių, 
kompensavimas). Knygų leidyba. Reklaminė 
(firminė) pakuotė (maišeliai, dėžutės, saldainių 
dėžutės ir popierėliai, šokolado popierėliai). 
Reklaminiai suvenyrai (ženkliukų, raktų paka-
bukų, magnetukų, atidarytuvų gamyba). Skai-
tmeninė spauda.
A. Juozapavičiaus pr. 7N, LT-45251 Kaunas
Tel.: (8 37) 29 19 49, (8 601) 01 364
Faks.: (8 37) 29 19 49
El. paštas: info@greenprints.lt
www.greenprints.lt 

UAB „Hegelmann transporte“ 
Turėdama ilgametę patirtį krovinių perveži-
mo ir logistikos srityse, savo klientams visoje 
Europoje siūlo įvairias dalinių ir pilnų krovi-
nių pervežimo paslaugas. Bendrovė taip pat 
specializuojasi trumpalaikio galiojimo prekių, 
standartinių bei nestandartinių, skubių, sun-
kių ar pavojingų krovinių gabenimo srityje. 
Tarptautinė krovinių pervežimo bei logistikos 
bendrovė Lietuvoje veikia nuo 2004 m. Įmonė 
įsikūrusi Kaune turi filialus Vilniuje, Klaipėdo-
je ir Šiauliuose. 
Agronomijos g. 55, LT-48470 Kaunas
Tel.: (8 37) 78 86 79
Faks.: (8 37) 30 68 27 
El. paštas: vytis@hegelmann.com 
www.hegelmann.com, www.hegelmann.lt

UAB „Helisota“ 
Mi-8, Mi-17 sraigtasparnių kapitalinis remon-
tas, techninis aptarnavimas ir modernizacija. 
Sraigtasparnių atsarginių dalių tiekimas ir lo-
gistikos paslaugos. 
Europos pr. 5, LT-46329 Kaunas
Tel.: (8 37) 42 16 37
Faks.: (8 37) 42 04 20
El. paštas: helisota@helisota.lt 
www.helisota.lt

„If P&C Insurance AS“
Viena didžiausių Baltijos regione ne gyvybės 
draudimo bendrovių. Įmonėje šiuo metu dirba 
per 660 žmonių, aptarnaujama apie 330 tūkst. 
klientų Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinkose. 
Atsižvelgia į individualius klientų poreikius 
kiekvienu gyvenimo etapu ir pateikia optimalų 
draudimo sprendimą. Gali pasiūlyti ir taupų, tik 
nuo pačių didžiausių nelaimių apsaugantį drau-
dimo produktą, ir plačiausią apsaugą (beveik 
nuo visko) suteikiantį draudimą. 
Savanorių pr. 221, LT-50183 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 72 79 arba 1620
Faks.: (8 37) 32 32 89
www.if.lt  

VšĮ Informacijos technologijų mokymo cen-
tras
IT kvalifikacijos tobulinimas ir tęstinis mo-
kymas, konsultavimas. Rengia kompiuterinės 
grafikos, kompiuterinio projektavimo, kom-
piuterinio raštingumo kursus IT vartotojams ir 
profesionalams. Leidybos akademija – profesi-
onalūs leidybos, tinklapių kūrimo ir maketavi-
mo mokymai. Kompiuterijos akademija – me-
tinė moksleivių mokykla. Autorizuotas Adobe 
mokymo centras, Pearson Vue, Prometric, 
ECDL testavimo centras, Corel mokymų par-
tneris. Microsoft IT Academy programos narys, 
Autodesk KOGRA-CAD-Kaunas mokymo 
centras.
Dalyvauja rengiant ir realizuojant IT mokymų 
projektus, finansuojamus iš ES ir kitų fondų 
programų.  
Kęstučio 59-32, LT-44303 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 74 60
Faks.: (8 37) 22 83 91
El. paštas: info@itmc.lt
www.itmc.lt

VšĮ „Interjero erdvė“
Dizaino salone „Interjero erdvė“ pristatomi 
Lietuvos dizainerių ir gamintojų modernaus 
dizaino gaminiai – baldai, šviestuvai, sėdmai-
šiai, interjero aksesuarai ir mielos, originalios 
dovanos. Salone rasite platų medžiagų baldų 
gamybai ir interjerui pasirinkimą, medžiagų 
biblioteką, susipažinsite su netradiciniais sie-
nų, grindų, lubų, laiptų, vidaus durų ir kitais 
interjero sprendimais, taip pat rasite stiklinin-
kų gaminius, baldų bei interjero projektuoto-
jus.
Rotušės a. 18, LT-44279 Kaunas
Tel.: (8 679) 89958
Faks.: (8 37) 406885
El. paštas: salonas@interjeroerdve.lt
www.interjeroerdve.lt

BĮ UAB „Irona“
Gamina nestandartinius metalo gaminius ir 
konstrukcijas statybų, maisto apdirbimo, logis-
tikos ir kt. pramonės įmonėms, reklamos bei 
dizaino agentūroms, individualiems naudoto-
jams, dalyvauja daugiabučių rekonstrukcijos 
projektuose. Gamina metalines laiptų kons-
trukcijas, pandusus, turėklus, balkonus, tvoras, 
vartus, taip pat dekoratyvinius kalviškus meta-
lo gaminius interjerui ir eksterjerui (pertvaros, 
baldai, gėlių laikikliai, medlaikiai), metalo dir-
binius dovanoms.
Lakštingalų g. 3, Šveicarija, 
LT-55302 Jonavos r.
Tel.: (8 611) 84 541
El. paštas: info@irona.lt
www.irona.lt

Jūratės Gulbinienės įmonė
Gamina mažmeninei ir didmeninei prekybai 
bei pagal individualius užsakymus aukštos 
kokybės konditerijos gaminius: tortus, pyra-
gus, pyragaičius, sausainius, šakočius, skruz-
dėlynus, šimtalapius. Gamyboje nenaudojami 
konservantai. Kepinių išvaizda priklauso nuo 
pirkėjo fantazijos. Kvalifikuoti konditeriai gali 
įgyvendinti visas klientų idėjas. Pagal susitari-
mą gaminius pristato į reikiamą vietą.
Alaušo g. 11, LT-49369 Kaunas 
Tel.: (8 37) 33 78 08
Faks.: (8 37 ) 33 78 95
El. paštas: jurate@tortai-pyragai.lt
www.tortai-pyragai.lt

UAB „KAUNO BUHALTERIJOS CEN-
TRAS“
Viena iš didžiausių lietuviško kapitalo buhalte-
rinių paslaugų įmonių Kaune jau daugiau kaip 
10 metų teikia šias profesionalias paslaugas: 
įmonių buhalterinė apskaita; įmonių steigimas, 
pardavimas, pertvarkymas; registracijos adreso 
paslauga Kaune ir Vilniuje; projektų finansų 
valdymas; personalo apskaita ir administravi-
mas; apskaitos programos „Centas“ platinimas 
ir diegimas.
Kiekvieną buhalterinių paslaugų klientą aptar-
nauja asmeninis buhalteris, kurio darbą koordi-
nuoja vyr. buhalteris – taip užtikrinama aukšta 
paslaugų kokybė. Buhalterinių paslaugų klien-
tams suteikiama nuotolinė darbo vieta – gali-
mybė realiu laiku peržiūrėti, tvarkyti ir kon-
troliuoti apskaitos informaciją, savarankiškai 
įvesti pirminius apskaitos dokumentus. 
R. Kalantos g. 34-300, LT-52494, Kaunas
Tel.: (8 37) 24 53 33
Faks.: (8 37) 24 59 99 
El. paštas: info@buhalterijoscentras.lt
www.buhalterijoscentras.lt
www.isteigimas.lt

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

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

Kauno maisto pramonės ir prekybos moky-
mo centras
Rengia kvalifikuotus virėjus, konditerius, 
padavėjus ir barmenus, mėsininkus, maisto 
produktų darbuotojus. viešbučio darbuotojus, 
prekybos įmonių vadybininko padėjėjus ir se-
kretorius. Socialiniams partneriams – maisto 
pramonės ir viešojo maitinimo įmonėms gali 
būti naudinga diegiant naujas technologijas, 
ieškant darbuotojų, ypač įsteigus maisto pra-
monės (mėsos ir duonos – konditerijos) ir vieš-
bučių ir restoranų sektorinius mokymo centrus. 
Sudarytos sutartys su socialiniais partneriais 
UAB „Perkūno namai“, UAB „Miesto sodas“, 
UAB „Alkava“, UAB „Liuks“, UAB „Reval 
Hotel Neris“, UAB „MAXIMA LT“. Su ketu-

riomis aukštosiomis mokyklomis pasirašytos 
bendradarbiavimo sutartys suteikia galimybę 
absolventams tęsti mokslus.
Taikos pr. 133, LT-51123 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 45 43 13
El. paštas: info@mpcentras.lm.lt
www.mpcentras.lt   

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

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

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

UAB „Klingai“ 
Maisto produktų gamyba ir didmeninė pre-
kyba. Gamina daugiau kaip 120 pavadinimų 
prekių. Didelę paklausą turi pagrindinė pro-
dukcija – kisielius, želė, cikorijos gėrimai be 
kofeino, kurių sudėtyje tik natūralūs produktai 
ir maistiniai priedai. Taip pat siūlo universa-
lius prieskonių mišinius be skonio stipriklio, 
sultinius, želatiną, vanilinį cukrų, citrinos 
rūgštį, pipirus ir kitus prieskonius. Skrudina 
kavą Lietuvoje. Perka aukščiausios kokybės 
žalias kavos pupeles iš 20 kavą auginančių 
šalių, šiuo metu asortimente yra kavos iš 30 
skirtingų plantacijų. Gali pagaminti bet ko-
kiam skoniui, pritaikyti bet kokį skrudinimo 
lygį ir malimo būdą, supakuoti į įvairias pa-
kuotes. Visus produktus gali gaminti su PRI-
VATE LABEL pakuote.
Ekskavatorininkų 1L, LT-52461 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 72 58
Faks.: (8 37) 40 72 58
El. paštas: info@klingai.lt
www.klingai.lt
 


