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Mielieji,
praėjusieji metai turbūt kiekvienam iš mūsų buvo kupini iššūkių, kurie augina, brandina 
ir veda mus į priekį. O juos įveikę įgijome daugiau profesinės patirties ir gyvenimiškos 

išminties. Kiekvieno iš mūsų kasdienės pergalės yra ir visų bendra sėkmė.

Linkime ateinančiais 2017 metais nestokoti ryžto, idėjų ir optimizmo. 
Būkime solidarūs, susitelkę, siekiantys drąsių sprendimų ir tikintys savo jėgomis. 

Gyvename pasaulyje, kuris per daug skuba, todėl geriausia dovana – laikas, skirtas 
artimiausiems žmonėms. Tegu visuomet Jus ir Jūsų šeimas lydi gera nuotaika, viltis ir 

mokėjimas džiaugtis. 

Linksmų šv. Kalėdų, gražių ir laimingų Naujųjų metų!

Nuoširdžiai,
Benjaminas ŽEMAITIS,

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas

Vytautas ŠILEIKIS,
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius

Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų viešųjų ryšių va-

dovė

Gruodžio 9-osios vakarą vienoje 
gražiausių šventinių erdvių – Raudon-
dvario dvaro Menų inkubatoriuje vy-
kusiame Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų iškilmingame metiniame 
vakare susirinko beveik 280 svečių. 

Tarp jų – Seimo Pirmininkas Vikto-
ras Pranckietis, paskirtasis ūkio ministras 
Mindaugas Sinkevičius, laikinai ministrės 
pareigas einanti Algimanta Pabedinskienė, 
Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis, 
kiti regiono savivaldybių merai, verslo ben-
druomenės nariai, 1991 m. rūmų steigėjai, 
kitų verslo organizacijų ir žiniasklaidos at-
stovai, socialiniai partneriai iš akademinės 
bendruomenės, valdžios institucijų ir kt. 

Rūmų metiniame renginyje – sveikinimai, 
apdovanojimai ir... Venecijos kaukių paradas

Svečius pasitiko rūmų vadovai – pre-
zidentas Benjaminas Žemaitis bei genera-
linis direktorius Vytautas Šileikis ir spe-
cialiai šiam vakarui parengta klavesino 
muzikos programa – 16-ojo amžiaus Ve-
necijos pokylių muzika. Ją atliko Vilimas 
Norkūnas – jaunas, talentingas klavesino 
virtuozas, vargonininkas ir dirigentas. 
Raudondvario menėje skambėjęs klave-
sinas – ypatingas instrumentas, pagamin-
tas kaip autentiška replika pagal Romoje 
esantį originalą flamandišką 1640 m. 
„Ruckers“ klavesiną. 

Svečius į puošnią salę kvietė karna-
valo nuotaiką kūrę mimai ir Venecijos šv. 
Marko varpinės varpai. Parodų salėje vei-
kė Kauno kolegijos Justino Vienožinskio 
menų fakulteto Dekoratyvinės plastikos 
katedros studentės Lauros Ambrazaitės 
ir dėstytojos Sigitos Grabliauskaitės de-

koratyvinės stiklo plastikos darbų paroda 
„Išsilaisvinimas per spalvas“.

Oficialiojoje renginio dalyje buvo 
pagerbti ir apdovanoti bendruomenei ypa-
tingai nusipelnę asmenys. O Venecijos 
karnalavo kaukėmis pasipuošę dalyviai  
vakarui suteikė be galo daug spalvų ir 
įspūdžių. 

Renginio mecenatas – UAB „Hegel-
man Transporte“, generaliniai rėmėjai – 
AB „Lytagra“ ir UAB „Iceco“, rėmėjai – 
uždarosios akcinės bendrovės „Serfas“,  
„Pirmas žingsnis“, Jūratės Gulbinienės 
įmonė; partneriai – Kauno buitinių pas-
laugų ir verslo mokykla, Kauno kolegijos 
Justino Vienožinskio menų fakultetas, UAB 
„Via Baltica“, „Diremta“, „Italiana“ ir 
„Kautra“, AB „Volfas Engelman“. Resto-
ranas „Raudondvario oranžerija“ neprie-
kaištingai aptarnavo beveik 300 svečių.

Įteiktos „Darbo žvaigždės“ ir ma-
žasis „Eksporto prizas“

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis, 
sveikindamas garbius svečius ir verslo 
atstovus, priminė, kad Venecija kadaise 
garsėjo savo politine, ekonomine, karine 
galia, tačiau ilgainiui jas prarado, o karna-
valų tradicija išliko per šimtmečius. „Rū-
mai Europoje pradėjo steigtis beveik tuo 
pačiu metu, kai Venecija pradėjo rengti 
karnavalus“, – kalbėjo rūmų prezidentas.

Vieną didžiausių regiono verslo ben-
druomenių, vienijančią daugiau kaip 400 
narių, pasveikino Seimo Pirmininkas 
Viktoras Pranckietis, pabrėžęs verslo vai-
dmenį valstybėje ir padėkojęs už kuriamą 
visuomenės gerovę. 

1991 m. rūmų steigėjai su rūmų vadovais Vakaro dalyvių kaukių paradas
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Seimo vadovas V. Pranckietis, Lietuvos 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų asocia-
cijos prezidentas Šarūnas Kliokys ir rūmų 
prezidentas B. Žemaitis vienu aukščiausių 
rūmų pagarbos ženklų – sidabro „Darbo 
žvaigžde“ apdovanojo Kauno miesto merą 
Visvaldą Matijošaitį, šiemet išrinktą ge-
riausiu meru Lietuvoje, vieną iš trijų popu-
liariausių šalies politikų. „Kaunas drąsiai 
kuria sėkmingo ir ambicingo miesto įvaiz-
dį, verslui sudaromos palankios sąlygos 
steigtis ir augti“, – ceremonijos metu skelbė 
renginio vedėja aktorė Eglė Jackaitė, o ap-
dovanojimą lydėjo didžiulės ovacijos.

Bronzos „Darbo žvaigždė“ įteikta rūmų 
tarybos nariui, įmonės „Romasta“ įkūrėjui 
Romui Pavasariui. Per 20 metų individuali 
įmonė išaugo iki nemažos užsienio kapitalo 
bendrovės. R. Pavasaris bendruomenės vei-
kloje aktyviai dalyvauja nuo 1998 m., yra 
apdovanotas „Padėkos ženklu“.

Paskirtasis ūkio ministras Mindaugas 
Sinkevičius, taręs sveikinimo žodį rūmų 
nariams ir svečiams, mažuoju „Ekspor-
to prizu“ apdovanojo bendrovę „AZ-
PACK“, gaminančią vakuuminius mai-
šelius, maišus skysčiams, indelius mais-
to produktams. Per pastaruosius metus 
eksporto apimtis padidėjo daugiau nei 30 
proc. Įmonė bendradarbiauja su didžiau-
siomis tarptautinėmis kompanijomis, tai 
leidžia klientams pateikti naujausius pa-
kavimo sprendimus ir metodus.

Nominacijos rūmų nariams
Rūmai yra savanoriškos narystės or-

ganizacija. Aktyviausi nariai itin priside-
da prie verslo bendruomenės puoselėjimo 
ir paslaugų plėtros. Todėl tradiciškai me-
tiniame renginyje apdovanoti aktyviau-
si nariai. Tai UAB „Eoltas“, rūmų nariu 
tapęs 2011 m., o verslo bendruomenės 
interesams rūmų taryboje atstovauja įmo-
nės generalinis direktorius Tomas Alvy-
das Skėrys. Įmonės specialistai aktyviai 
dalyvauja Verslo vadovų, Finansininkų 
ir Eksportuotojų klubuose. Aktyviausio 
nario nominacija atiteko ir Marijampolės 
bendrovei „AC Transport“, itin pasižymė-
jusiai aktyvumu  renginiuose ir rūmų Ma-
rijampolės filialo iniciatyvų parama. 

Kauno regiono profesinių mokyklų 
bendruomenė išrinko pažangiausią pro-
fesinio mokymo įstaigą, atsižvelgdama į 
inovacijų diegimą ir naujų paslaugų plė-
trą. Pažangiausia profesinio mokymo ins-
titucija Kauno regione pripažinta Kauno 
informacinių technologijų mokykla. Mo-
kykloje pradėjo veikti „Red Hat“, vienos 
didžiausių pasaulio kompanijų, kuriančių 
laisvąją atviro kodo „Linux“ programinę 
įrangą, akademija. Tai pirmoji tokio po-
būdžio akademija ne tik Lietuvoje, bet ir 
Europos Sąjungoje. Mokykla apdovanota 
„Red Hat Academy Partner Pioneer“ no-
minacija. Veiklą pradėjo pasaulinio garso 
kompiuterių tinklų lyderės „CISCO“ aka-

demija. Mokykla yra bendruomenės pro-
gramos „Coder Dojo“ centras, jame vyks-
ta programavimo užsiėmimai vaikams.

Šių metų „Rūmų ambasadoriumi“ tapo 
Saulius Drasutis, AB „Swedbank“ Rytų 
Lietuvos filialo valdytojas, rūmų tarybos 
narys. Ambasadoriaus raktas teikiamas už 
asmeninį indėlį į narystės plėtrą, naujas 
narių bendradarbiavimo formas, rūmų var-
do viešinimą. S. Drasutis – aktyvus ben-
druomenės narys, Verslo vadovų, INNO 
klubų iniciatorius ir narys, ketverius metus 
regionuose pristatantis Lietuvos savival-
dybių lyginamąją analizę, kartu kviečiantis 
dalyvauti rūmų atstovus. Tai puiki galimy-
bė pristatyti rūmų veiklą ir paslaugas, pa-
kviesti verslininkus įsilieti į bendruomenę. 

Prezidentas B. Žemaitis, kaip ir visas 
minėtąsias, nominaciją „Už svarų indėlį 
bendruomenei“ įteikė UAB „IKEA In-
dustry Lietuva“. Bendrovėje dirba beveik 
700 darbuotojų. Įmonė atsakingai puo-
selėja socialinės atsakomybės principus:  
finansuoja bendruomenės projektus, dar-
buotojams teikiamos papildomos socia-
linės garantijos, organizuojamos miško 
atsodinimo akcijos, bendradarbiaujama 
su akademine bendruomene. 

Tokia pati nominacija skirta ir Neri-
jui Šėžai, viešosios įstaigos „Informaci-
jos technologijų mokymo centras“ verslo 
partneriui. Nerijus – rūmų Verslo vadovų 
klubo steigėjas ir pirmininkas nuo 2012 m. 
Apdovanojamas už rūmų bendruomenės 

narių telkimą, klubo veiklos organizavimą. 
Šiuo metu klubas vienija 40 verslo vadovų. 

Geriausiems įmonių darbuoto-
jams – „Darbo žvaigždės“ medaliai 

Renginio metu įteikti penki „Darbo 
žvaigždės“ medaliai. Šis apdovanojimas 
skirtas pagerbti rūmų narių – įmonių dar-
buotojus, nusipelniusius profesijos lyde-
rius, įvertinant jų ilgametį ir nepriekaiš-
tingą darbą, aukštus pasiekimus. 

Šiuo pagarbos ženklu apdovanota 
Rima Dagilienė, UAB „Baltijos polistire-
nas“ ekonomikos direktorė, viena iš UAB 
„Baltijos polistirenas“ steigėjų, įmonės 
bendrasavininkė. Nuoširdus darbas, pa-
stangos ir asmeninė rizika, pažangūs vers-
lo sprendimai padėjo įmonei tapti dina-
miška ir modernia.

Medalis taip pat įteiktas Audronei 
Liesionienei, UAB „SDG“ Kauno sky-
riaus vadovei. Tai atsakinga, dalykiška 
darbuotoja ir puiki kolegė. Nuo 2004 m. 
perduoda savo profesines žinias ir patirtį, 
ugdo jaunus specialistus. Tai lemia kolegų 
ir klientų pasitikėjimą ir pagarbą. 2008 m. 
jai  suteiktas „SDG“ Garbės nario vardas. 

„Darbo žvaigždės“ medaliu pagerbta 
ir ilgametė Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų darbuotoja Danutė Liukine-
vičienė, Marijampolės filialo direktorės 
padėjėja. Ji rūmų sistemoje dirba nuo 
1992 m., aktyviai dalyvavo organizacijos 
steigimo procese, telkė verslo bendruo-

Atkelta iš 1 psl.

Rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis ir generalinis 
direktorius Vytautas Šileikis

Atvyko UAB „Eoltas“ atstovai Ilona ir Benjaminas Žemaičiai Regina Bazevičienė iš UAB „Livesta“ Remigija Krupodra ir Vitalis 
Vasiliauskas iš UAB „Avevera“

UAB „SDG“ kolektyvas Nijolė ir Alfonsas Meškauskai Jonaviečių būrys su ūkio ministru Mindaugu Sinkevičiumi Rūmų viceprezidentas Zigmantas Dargevičius su kolegėmis

Kauno informacinių technologijų mokyklos kolektyvas Elvyra ir Algimantas Astrauskai iš UAB „Pirmas 
žingsnis“ ir Vera Mileikienė

Kauno finansininkų klubo nariai su svečiais iš Londono Sičio lietuvių klubo

Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis 
su žmona ir Ilona Žemaitiene

Pasislėpę po kaukėmis

Seimo Pirmininkas Viktoras 
Pranckietis su Benjaminu Žemaičiu ir 
Kauno m. meru Visvaldu Matijošaičiu

Oksana Lekavičiūtė ir Kristina 
Eidukienė iš UAB „Livesta“

Seimo Pirmininkas Viktoras 
Pranckietis ir Audronė Jankuvienė

Algimanta Pabedinskienė, Vytautas 
Šileikis ir UAB „Mantinga“ generalinis 
direktorius Kęstutis Svitojus

Paslaptingoji pora Rūmų kolektyvas
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menę, organizavo įvairias paslaugas. Jos 
iniciatyva Marijampolėje organizuojamas 
metinis renginys „Metų žvilgsnis“, skirtas 
verslo profesinei šventei paminėti, Danu-
tė  įkūrė Sūduvos buhalterių klubą. 

Toks pats apdovanojimas įteiktas 
Daivai Baranauskienei, Kauno kolegijos 
studentų priėmimo skyriaus vedėjai. Dai-
va yra atsakinga, iniciatyvi ir principinga 
darbuotoja. Ji apdovanojama už analitinį 
darbą, koleginio aukštojo mokslo propa-
gavimą ir gerus studentų priėmimo į Kau-
no kolegiją rezultatus. 

„Darbo žvaigždės“ medaliu apdova-
notas Arnoldas Tamulevičius, Lietuvos ir 
Ukrainos uždarosios akcinės bendrovės 
„Lakmalit“ padalinio vadovas – už neprie-
kaištingą ir ilgametį darbą įmonėje, kūry-
biškumą, racionalius ir inovacinius spren-
dimus diegiant visuomeninės, pramoninės, 
komercinės ir gyvenamosios paskirties 
objektų inžinerines sistemas. Nestandar-
tiniai sprendimai daugeliui perspektyvių 
Lietuvos įmonių padėjo sėkmingai plėtoti 
verslą, pagerinti darbo kokybę ir sąlygas. 

Rūmų 25 metų sukaktis
Šiemet lapkričio 29-ąją sukako 25 me-

tai, kai 1991 m. 124 Kauno regiono versli-
ninkai įsteigė Kauno regioninius prekybos ir 
pramonės rūmus. Steigiamajame susirinki-
me buvo atstovaujama 7 administraciniams 
rajonams, pramonės, prekybos, amatų, ban-

kų ir paslaugų sektoriams. Pirmuoju tarybos 
pirmininku buvo išrinktas Simas Ramutis 
Petrikis, tuometinis Kauno krašto pramoni-
ninkų asociacijos prezidentas. Revizijos ko-
misijos pirmininku tapo Algimantas Špėlis. 

Pirmąją tarybą sudarė 17 asmenų.  
Iškilmingame vakare dalyvavo 8 tuome-
tinių rūmų steigėjai. 

Rūmų 25-mečio atkūrimo proga rengi-
nyje buvo pagerbti pirmosios tarybos na-
riai. Tai Uršulė Tamkūnienė – aktyviai tris 
kadencijas dalyvavusi rūmų tarybos darbe, 
atstovavusi verslo bendruomenei LR Sei-
mo darbo grupėse; Kostas Deveikis, kartu 
su Vytautu Šileikiu pirmininkavęs steigia-
majam rūmų susirinkimui, raginęs įmones 
burtis į verslo savivaldą, demokratiškai ir 
konstruktyviai atstovauti verslo interesams 
valstybėje, aktyviai dirbęs dvi kadencijas 
rūmų taryboje; Petras Tereškėvič – aktyviai 
tris kadencijas dirbęs rūmų taryboje, popu-
liarinęs rūmus užsienyje – plėtojo ryšius su 
verslo bendruomene ir juos stiprino dirbda-
mas kitose valstybėse; Zenonas Skibiniaus-
kas tris kadencijas buvo aktyvus tarybos 
narys, iki šiol dalyvauja verslo aplinkos 
gerinimo procesuose, visuomeninėse orga-
nizacijose, teikia konkrečius pasiūlymus.

Visiems šiems rūmų steigėjams įteikti 
„Padėkos ženklai“. 

Kartu su jais buvo padėkota ir kitiems 
to meto bendražygiams: Simui Ramučiui 
Petrikiui, Vaclovui Pečatauskui, Algiman-
tui Špėliui, rūmų generaliniam direktoriui 

Vytautui Šileikiui.
Rūmų prezidentas Benjaminas Že-

maitis, asociacijos garbės prezidentas S. 
R. Petrikis ir 1996–2012 m. rūmų prezi-
dentas Mečislovas Rondomanskas jau-
triais žodžiais dėkojo su generalinio di-
rektoriaus pareigomis atsisveikinančiam 
Vytautui Šileikiui už didžiulį indėlį į rūmų 
istoriją nuo pat jų atkūrimo 1991 m. iki da-
bar: ketvirtis amžiaus, net 25 metai atiduo-
ti verslo savivaldos kūrimui, bendruome-
nės būrimui, verslui reikalingų paslaugų 
diegimui, tradicijų puoselėjimui. Laikinai 
einanti ministrės pareigas A. Pabedinskie-
nė įteikė V. Šileikiui laikinojo Ministro 
Pirmininko Algirdo Butkevičiaus padėką.

„Jūs buvote mano bendražygiai, ben-
draminčiai, kolegos, kai 1991 m., vos pa-
skelbus Nepriklausomybę, sudėtingomis 
visuomeninėmis, ekonominėmis aplinkybė-
mis žengėme labai drąsų ir pažangų žings-
nį – ėmėmės iniciatyvos atkurti prieškario 
prekybos ir pramonės rūmus. Tai buvo iš-
šūkis, kurio teisingumą patvirtino ateitis. 
Man teko laimė ir garbė būti kartu su jumis. 
Mums teko įtikinti verslą, kad būtina burtis 
solidarumo, tarpusavio pagarbos pagrindais. 
Mums reikėjo įrodyti valdžiai, kad mumis 
galima ir verta pasitikėti. Ir mums pavyko. 
Mus stiprino ryšys su akademine bendruo-
mene – jūs buvote šviesa... 25 metai – tai 
pusė darbingo amžiaus, per kuriuos sukurta 
rūmų architektūra. O kaip pakeisti kelias 
plytas toje architektūroje, kad rūmai augtų 

kaip pažangi organizacija, tai ateities klau-
simas. Visuomet esu ir būsiu pasirengęs 
perduoti savo patirtį ir idėjas“, – kalbėjo V. 
Šileikis, kurio žodžius bendruomenė paly-
dėjo nuoširdžiais plojimais.

Tortas ir linksmybės
Žaismingu mimų cirko pasirodymu 

ant scenos buvo palydėtas šventinio torto 
įnešimas į sceną. Įstabiai gražų skanėstą 
šventės dalyviams dovanojo Jūratės Gul-
binienės įmonė. 

O po to Venecijos karnavalo drabu-
žiais ir kaukėmis pasipuošę vakaro daly-
viai rikiavosi spalvingam ir įspūdingam 
kaukių paradui. Tai buvo akimirka, kai 
tapo aišku, kad nepakartojamą vakaro ža-
vesį kuria kiekvienas jo dalyvis.

Gražiausiomis vakaro kaukėmis buvo 
pasipuošę Rūta ir Linas iš UAB „Efekto 
grupė“, Remigija ir Vitalis iš UAB „Ave-
vera“, Diana ir Remigijus iš UAB „Eol-
tas“ ir Kauno informacinių technologijų 
mokyklos kolektyvas. Jiems atiteko UAB 
„SDG“ ir „Gourmet studijos“ dovanos. 
Loterijos būdu kiti laimėjo UAB „Nema-
tekas“ rinkinius. 

Šventinio vakaro dalyviams koncer-
tavo Rūta Ščiogolevaitė, akomponavo 
Paulius Zdanavičius. Įspūdingus kūrinius 
atliko profesionalių akordionistų kvarte-
tas „InDeed“ ir sopranas Ieva Goleckytė, 
o savo grakštumu žavėjo oro akrobatė Ka-
rolina Stanionytė. 

Atkelta iš 2 psl.

Apdovanojimų akimirka Sidabro „Darbo žvaigždė“ teikiama Visvaldui 
Matijošaičiui

Seimo Pirmininkas Viktoras 
Pranckietis

Kauno m. meras Visvaldas 
Matijošaitis

Bronzos „Darbo žvaigždė“ teikiama Romui Pavasariui

Ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius ir 
Benjaminas Žemaitis

Mažasis „Eksporto prizas“ teikiamas UAB „AZ-PACK“ 
direktoriaus pavaduotojui Andrejui Stalbovskiui

Apdovanojimų akimirka Aktyviausio nario nominacija – UAB „Eoltas“ 
vadovui Tomui Alvydui Skėriui

Aktyviausio nario nominacija – UAB „AC 
Transport“ vadovui Aurimui Cikanai

Spalvingieji mimai neša „Rūmų 
ambasadoriaus“ raktą

Šių metų „Rūmų ambasado-
riumi“ tapo Saulius Drasutis 

Nominacija už svarų indėlį 
bendruomenei – UAB „IKEA 
Industry Lietuva“ baldų gamybos 
direktoriui Karoliui Jonaičiui

Nominacija už svarų indėlį 
bendruomenei – Nerijui Šėžai 

Pažangiausia profesinio mokymo institucija – 
Kauno informacinių technologijų mokykla

Algimanta Pabedinskienė skaito Ministro 
Pirmininko padėką Vytautui Šileikiui

Apdovanotieji „Darbo žvaigždės“ medaliais Benjaminas Žemaitis ir Vytautas Šileikis Simas Ramutis Petrikis Mečislovas Rondomanskas Zenonas Skibiniauskas
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partneriai

renginio mecenatas generaliniai rėmėjai rėmėjai

Interviu su rūmų generaliniu direktoriumi Vy-
tautu Šileikiu

– Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
istorija  nuo pat jų atkūrimo 1991 m. lapkritį neatsie-
jama nuo Jūsų veiklos ir gyvenimo pastaruosius 25 
metus. Jūs esate vienas iš rūmų kaip verslo savival-
dos organizacijos iniciatorių ir architektų. Kas buvo 
svarbiausia per šiuos dešimtmečius verslo bendruo-
menei ir Jums asmeniškai?

– Verslo bendruomenė perėjimo į rinkos san-
tykius laikotarpiu susiformavo per keletą etapų. 
Pirmasis truko maždaug dešimtmetį nuo pirmųjų 
kooperatyvų atsidarymo iki valstybės turto esmi-
nio privatizavimo proceso pabaigos. Kaip tik šia-
me etape ir gimė idėja atkurti PPA rūmus (1991 m. 
pavasaris). Atstovavimo verslo interesams erdvė 
buvo tuščia. Greitai joje atsirado „neokapitalistų“, 
kurie, manipuliuodami verslininkų interesais ir jų 
vardu, bandė iš garbingos tarpukario Lietuvos pre-
kybos, pramonės ir amatų rūmų praeities ir buvu-
sio turto (rūmų pastato Kaune) išpešti sau naudos. 

Laimei, radosi kita organizuota pramonės ir 
privataus verslo atstovų grupė, kuri rūmų veiklos 
atgaivinimo tikslus siejo su bendraisiais krašto 
ekonomikos ir verslo santykių interesais. Man teko 
garbė dalyvauti šios iniciatyvinės grupės darbe, būti 
pirmosios tarybos nariu, kurti rūmų administraciją, 
ugdyti specialistus, burti narius ir plėtoti būdingas 
rūmams funkcijas. Mums daug patarimų davė kole-
gos iš Vokietijos. Mokėmės iš olandų, švedų, britų. 
Mes buvome atkaklūs ir nuoseklūs kurdami naują 
prekybos ir pramonės rūmų architektūrą. Ji galiau-
siai skyrėsi nuo kitos kontinentinės Europos šalių, 
kur dominuoja rūmai su visuotine naryste, t.y. vei-
kia kaip viešosios teisės subjektas. Mūsų krašto ir 
laikmečio realijos pastūmėjo link privatinės teisės, 
pagal kurią narystė rūmuose yra laisvanoriška. 

Antrajame etape pagrindinį dėmesį skyrėme 
paslaugų infrastruktūros plėtrai, projektinio meto-
do įvaldymui, socialinei partnerystei su profesinio 
rengimo sektoriumi, įsitraukėme į svarbiausius 
europinius verslo informacijos tinklus, pradėjome 
megzti santykius su piliečių savivalda, sodinome 
bendruomeninės kultūros daigus. Šis etapas truko 
iki įstojimo į ES.

Trečiasis etapas tebesitęsia. Jam būdinga 
brandi, subalansuota PPA rūmų veikla. Svarbiau-
si pasiekimai: išaugusios rūmų narių gretos iki 
420 įmonių; tankiausias Lietuvoje verslo savi-
valdos tinklas, apimantis filialus Marijampolėje 
ir Jonavoje, atstovybes Kėdainiuose, Prienuose, 
Šakiuose; vidinio rūmų bendruomenės rato vei-
kla, susikoncentravusi dešimtyje bendruomenės 
ir profesionalų klubų; išsiplėtęs bendradarbiavimo 
turinys su aukštojo mokslo ir studijų institucijomis; 
dalyvavimas didžiausiame ES įmonių tinkle (En-

terprise Europe Network), kuris teikia reikšmingą 
pagalbą smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms.

Atsakant tiesiogiai į Jūsų klausimą manau, kad 
verslo bendruomenei šie 25 metai buvo svarbūs 
tuo, jog Kauno PPA rūmai padėjo kryptingai ugdyti 
verslininkišką mentalitetą, sukūrė realiai veikiantį 
verslo savivaldos tinklą regione, leidžiantį organi-
zuotai ir kompetentingai atstovauti bei ginti verslo 
interesus, sukūrė paslaugų verslui infrastruktūrą, 
prieinamą visų rūšių verslo įmonėms. Asmeniškai 
man pačiam yra svarbu tai, kad šie metai buvo 
įprasminti veikla, teikiančia konkrečią ir pama-
tuojamą naudą labai didelei masei įmonių bei or-
ganizacijų iš verslo, piliečių savivaldos ir valstybės 
valdymo bei akademinio sektoriaus tiek regione, 
tiek nacionaliniu mastu. Smagu, kad ši veikla buvo 
visuotinai pripažinta ir teigiamai įvertinta.

– Kaip kito rūmų vaidmuo valstybėje per šį 
ketvirtį amžiaus? Kokiomis pastangomis reikėjo 
išsikovoti valdžios, verslo, akademinės bendruo-
menės ir kitų socialinių partnerių pasitikėjimą?

– Rūmų vaidmuo institucijos misijos prasme 
nekito. Beje, jis yra stabilus jau keturis šimtme-
čius... Keitėsi tik rūmų įtakingumas priklausomai 
nuo rūmų teisinio statuso, vadovų kaitos, atsto-
vaujamų verslo įmonių potencialo, nuo pasiektų 
rezultatų. Rūmai šiandien yra viena įtakingiausių 
verslo organizacijų, ypač regionuose. Pastangų 
teko įdėti labai daug. Darbui su politikais yra bū-
dingas tam tikras cikliškumas: rūmai yra nevyriau-
sybinė organizacija ir kaskart po rinkimų tenka 
aiškinti politikos naujokams organizacijos misiją, 
motyvuoti juos bendradarbiauti vardan viešojo 
intereso. Mes išbandėme daug įvairių bendradar-
biavimo formų ir priartėjome prie sistemingos są-
veikos su vietos savivalda kurdami ir įveiklindami 
verslo tarybas prie savivaldybių, įgyvendindami 
bendrus projektus, bendrai rūpindamiesi vietos ir 
regiono įvaizdžiu bei investiciniu patrauklumu. 
Nepriekaištingai ir profesionaliai organizuoda-
mi nepriklausomą žinių bei įgūdžių vertinimą, 
derindami naujas studijų ir profesinio mokymo 
programas prie nuolat besikeičiančių ūkio reikmių 
pelnėme aukštą akademinių institucijų pasitikėji-
mo reitingą. Šie mūsų gebėjimai yra pripažinti Eu-
ropos lygmeniu – mūsų ekspertai skleidžia gerąją 
patirtį kitose šalyse.

– Kokie iššūkiai per 25 metus buvo sudėtin-
giausi kuriant rūmų vertybines nuostatas, verslui 
reikalingas paslaugas ir bendruomenės tradicijas? 

– Visi iššūkiai yra nepaprasti, kol jų neįveiki... 
Vieniems įveikti pakanka metų, kitiems dešimtme-
čių, tretiems dar daugiau. Manau, kad sąžiningumas 
ir garbingumas yra svarbiausia vertybinė nuostata, 
kuri atidaro duris į sėkmę. Įdomu, kiek liko gyvuo-
jančių milijonierių iš devyniasdešimtųjų pradžios? 
Iš arti mačiau fundamentaliąją transformaciją, kaip 

sovietinių laikų spekuliantai virto laisvosios rinkos 
liūtais. Ne visi, ne visi... Didis iššūkis rūmams „lau-
kinio kapitalizmo“ laikotarpiu buvo nesusitapatinti 
su „ostapais benderiais“, atsiriboti nuo šešėlio ir 
siaurų grupinių interesų. Žingsnis po žingsnio be 
jokios pagalbos iš valstybės sumontavome tokią 
rūmų struktūrą, kuri visus šiuos dešimtmečius yra 
gyva, atsinaujinanti, paisanti nuolat kintančių vers-
lo lūkesčių ir tarnaujanti keliant jo konkurencin-
gumą. Reikšmingi iššūkiai kilo rūmams padedant 
verslo integracijai į ES. Mes pirmieji, remiami ko-
legų iš Suomijos, dar 2001 metais atidarėme Euro-
pos verslo informacijos centrą, kuris padėjo mūsų 
įmonėms, ypač smulkiosioms ir vidutinėms, užimti 
gerą starto poziciją veržiantis į atsivėrusią milžiniš-
ką rinką. Rusijos ekonominė krizė (1998), pasaulio 
finansų krizė (2007–2009), Rusijos embargas (nuo 
2014 08) taip pat metė nemažai iššūkių mūsų spe-
cialistams, atsakingiems už pagalbą plėtojant eks-
portą ir prekybos kooperaciją. Išaugus emigracijos 
mastams, įmonės pradėjo skųstis kvalifikuoto per-
sonalo stygiumi. Tai iššūkis, kuriam įveikti dabar 
metamos didelės konsoliduotos su akademinėmis 
institucijomis pastangos. Rūmų bendruomenės tra-
dicijos – metinis verslininkų pagerbimo vakaras, 
vasaros šventės, naujų narių inauguracijos, penkta-
dienio kava, ąžuolų sodinimo šventės – reikšmingai 
stiprina tinklo santykius, kiekvienai įmonei padeda 
tiksliau identifikuotis bendruomenės nariu. Manau, 
kad pagrindinė mūsų rūmų kultūros vertybė yra ta, 
jog, be jokios abejonės, esame besimokanti organi-
zacija. O tai tiesiogiai dera su rūmų stabilumo per 
jų veiklos šimtmečius dvasia.

– Sakoma, kad mes gyvename iš to, ką gauna-
me, bet kuriame istoriją iš to, ką duodame. Jūs da-
vėte labai daug – rūmams, bendruomenei, bendra-
minčiams, kolegoms, darbuotojams. O ko įgijote?

– Ką įgijau?... Kažkaip nesusimąsčiau. Grei-
čiausiai kiekviena patirtis rūmuose man tarnavo ir 

V. Šileikis  yra vienas iš aktyviausių preky-
bos, pramonės ir amatų rūmų atkūrimo Kaune 
iniciatorių, atlikusių itin svarbų vaidmenį atgai-
vinant prieškario Lietuvoje veikusią organizaci-
ją. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmams 
V. Šileikis vadovavo nuo pat jų atkūrimo 1991 m.  

Per 25 metus V. Šileikio asmeninių pastan-
gų, organizacinių ir dalykinių gebėjimų dėka rū-
mai Lietuvoje sukūrė pamatus naujiems verslo 
bendruomenės ir piliečių savivaldos santykiams, 
įtvirtino verslo ir valdžios partnerystę. Rūmai tapo 
atsakingai veikiančiais valdžios partneriais. Susi-
formavo Lietuvos rūmų sistemos pažangios, solida-
rumu ir savitarpio pagalba pagrįstos veiklos nuos-
tatos. V. Šileikis reikšmingai padėjo sukurti  įmonių 
konkurencingumui reikalingą paslaugų sistemą, 
efektyviai veikti Europos ir pasaulio verslo aplinko-
je, tarptautiniuose verslo paramos tinkluose.

V. Šileikis yra BCCA tarybos narys, VšĮ „Vers-
li Lietuva“ patarėjų tarybos narys, Lietuvos profe-
sinio mokymo tarybos narys, Lietuvos prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidiumo 
narys, Aleksandro Stulginskio universiteto pataria-
mosios kolegijos narys, Kauno kolegijos tarybos 
pirmininkas, nuo 2008 m. dirboLietuvos smulkaus 
ir vidutinio verslo taryboje,  jam patikėtos ir kitos 
visuomeninės pareigos. Technikos mokslų dakta-
ras, daugiau nei 50 mokslo darbų autorius.

Atkelta iš 3 psl.

tebetarnauja laipteliu aukštyn, nuo kurio kaskart 
toliau galima žvelgti į ateitį, skleisti pažangos idė-
jas ir atsispirti naujiems šuoliams jas įgyvendinant. 
Gal nepasakiau per skambiai? Vis dėlto kiekvienas 
žingsnis ir juo labiau šuolis buvo paremtas ištikimų 
ir atsakingų kolegų palaikymu. Už tai, kad nuėjo-
me taip toli, esu jiems visiems giliai dėkingas. 

– Rūmai šiandien ir rytoj. Kokią organiza-
cijos ateitį įsivaizduojate? Kokie rūmų veiklos 
prioritetai ir vertybės turi išlikti, o kokių pokyčių 
palinkėtumėte?

– Lietuva stengiasi suspėti žengti koja kojon 
su modernėjančiu pasauliu. PPA rūmai, kurių vi-
same pasaulyje yra per 13 000, yra vienas iš šio 
globalaus judėjimo variklių. Mes sukūrėme sis-
temą, kuri yra orientuota į klasikinį verslo porei-
kių modelį. Dabar ateina laikas pasitikrinti rūmų 
misiją naujų poreikių šviesoje. Todėl reikalinga 
išsami diskusija verslo bendruomenėje. Pribrendo 
strateginio planavimo sesijų būtinybė visuose Lie-
tuvos PPA rūmuose. Tai turėtų pagelbėti formuo-
jant prioritetus rūmų veiklai matomoje perspekty-
voje. Manau, kad verslo bendruomenė yra brandi 
ir visuomet pasergės ištikimybę vertybinei rūmų 
orientacijai. Rūmų administraciniam valdymui 
skyriau ketvirtį amžiaus. Organizuojant efektyvų 
rūmų darbą rėmiausi žmonėmis – komanda, kuri 
atsiskleidė per specifines kompetencijas, atsa-
kingą požiūrį į siekiamą rezultatą, per bendrumo 
jausmą ir savybes, liudijančias aukštą vidinę kul-
tūrą. Viliuosi, kad nauji administracijos vadovai 
atsispirs nuo šio pamato naujiems žingsniams, o 
sukurtoji dvasia švies, šildys ir neblės. 

Artėjančių Šv. Kalėdų proga linkiu visiems 
geros sveikatos ir darnos visuose santykiuose. 
Ačiū.

– Dėkojame už pokalbį.
Kalbėjosi Audronė Jankuvienė

Vytautas Šileikis: visi iššūkiai yra 
nepaprasti, kol jų neįveiki

Už nuopelnus atgaivinant prieškario nepri-
klausomos Lietuvos rūmų tradicijas, įtvirtinant 
Lietuvos rūmų atstovavimą ir aktyvią veiklą 
tarptautiniu lygmeniu, puoselėjant šalies vers-
lo bendruomenę, formuojant jos veiklos naujas 
tradicijas ir vertybines nuostatas, įtvirtinant soli-
darumu, pasitikėjimu ir atsakomybe grindžiamą 
valdžios ir verslo partnerystę V. Šileikis yra ap-
dovanotas Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų II-jo laipsnio (sidabro) „Darbo žvaigžde“, 
rūmų „Padėkos ženklu“, Seimo apdovanojimu už 
valstybei reikšmingą veiklą, Kauno miesto II-ojo 
laipsnio „Santakos“ garbės ženklu, Kauno aps-
krities ir Kauno rajono garbės ženklais, Rotary 
organizacijos Paul Haris medaliu, daugybe pa-
dėkų ir kitų pagarbos ženklų.

Dalyviai mokosi itališkų šokių Asta ir Vytautas Šileikiai Artūras Staskevičius ir Raminta Pasiukevičienė Rūta Ščiogolevaitė Jubiliejinis tortas

Rimanto Žiemio nuotraukos
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• 1991 m. spalio 25 d. Lietuvos Vy-
riausybės nutarimu atkurti rūmai ir nusta-
tyta jų steigimo tvarka.

• 1991 m. lapkričio 29 d. Kaune 
įsteigti regioniniai prekybos ir pramonės 
rūmai. Jų prezidentu išrinktas prof. Simas 
Ramutis Petrikis.

• 1992 m. rūmų direktoriumi paskirtas 
dr. Vytautas Šileikis.

• 1993 m. išėjo pirmasis „Rūmų biu-
letenio“ numeris.

• 1995 m. lapkričio 14 d. priimtas  
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų įstatymas.

• 1992-1996 m. savarankiškai veikę 
Marijampolės rūmai tapo Kauno preky-
bos, pramonės ir amatų rūmų filialu.

• 1996 m. Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų prezidentu išrinktas prof. 
Mečislovas Rondomanskas.

• 1997 m. parengtos pirmosios paraiš-
kos tarptautiniams projektams.

• 1997 m. surengtas pirmasis forumas 
„Kaunas XXI amžiuje“.

• Nuo 2001 m. Kauno rūmų specialis-
tai organizuoja kvalifikacijos egzaminus 
regiono profesinėse mokyklose.

• 2001-2007 m. Kauno rūmuose veikė 
Europos verslo informacinis centras EIC.

• 2007 m. įsikūrė pirmasis Lietuvoje 
Europos verslo moterų tinklo mazgas.

• 2008 m. Kauno rūmai tapo Lietu-
voje pradėjusio veikti „Enterprise Europe 
Network“ (Europos verslo ir inovacijų 
tinklo) koordinatoriumi.

1991–2016: datos ir faktai

• 2008 m. sušauktas pirmasis Europos 
įmonių parlamentas.

• 2008 m. rūmuose pradėjo veikti 
Kauno personalo vadovų klubas.

• 2009 m. rūmuose įsteigtas Kauno 
finansininkų klubas.

• 2010 m. sušauktas antrasis Europos 
įmonių parlamentas.

• 2010 m. surengti verslo ir valdžios fo-
rumai Kauno ir Marijampolės regiono savi-
valdybėse „Verslo ir valdžios partnerystė: 
stipresnė savivalda, geresnis gyvenimas“.

• 2011 m. pirmąkart organizuoti vie-
ši verslo ir politikos debatai „Rinkimai 
2011: keturi žingsniai Kauno pažangai“.

• 2011 m. įsteigtas rūmų Verslo vado-
vų klubas.

• 2011 m. įsteigtas Lietuvos prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų apdovanojimas – 
„Padėkos ženklas“.

• 2011 m. rūmų 20-mečio proga Kal-
niečių parke pasodinta 20 ąžuolų.

• 2012 m. Kauno miesto savivaldybės 
tarybos sprendimu nutarta steigti pirmąją 
Lietuvoje Verslo tarybą.

• 2012 m. išleistas 128 psl. leidinys 
„Rūmų veiklos ataskaita. 2008-2011“.

• 2012 m. Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų prezidentu išrinktas Benja-
minas Žemaitis.

• 2012 m. gegužę Osle aukščiausias 
tarptautinis verslo apdovanojimas – Verslo 
taikos premija pirmąkart įteikta Lietuvos 
atstovui – kauniečiui UAB „Skubios siun-
tos“ generaliniam direktoriui Vladui Lašui.

• 2012 m. birželį bendruomenė pirmą 
kartą paminėjo rūmų gimtadienį. Kuria-
ma nauja tradicija – kasmet švęsti rūmų 
įkūrimo dieną (birželio 18-oji).

• 2012 m. birželį įsteigtas Kauno pre-
kybos, pramonės ir amatų rūmų Ekspor-
tuotojų klubas.

• 2012 m. rugsėjį atidaryta Kauno 
PPA rūmų atstovybė Jonavoje.

• 2012 m. spalį surengti antri vieši 
verslo ir politikos debatai „Rinkimai į 
Seimą 2012: idėjos ir realybė“.

• 2013 m. kovą pradėjo veiklą Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų klubas 
„Verslas Kaunui“.

• 2013 m. lapkritį įvyko tretieji verslo 
ir politikos atstovų debatai „Kadencijos 
pusiaukelė: rezultatai, kompetencija, po-
žiūriai“.

• 2014 m. vasarį LR Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė rūmuose susitiko su Verslo 
moterų tinklo atstovėmis.

• 2014 m. kovą trims rūmų nariams 
įteikti pirmieji Kauno m. savivaldybės ap-
dovanojimai –  „Verslo taurai“.

• 2014 m. balandį pasirašyta rūmų ir 
Kauno rajono savivaldybės bendradarbia-
vimo sutartis.

• 2014 m. balandį Kauno PPA rūmų 
Jonavos atstovybė tapo filialu.

• 2014 m. gegužę per Spaudos dieną 
pirmą kartą įteiktos rūmų premijos ekono-
mikos temomis rašantiems žurnalistams.

• 2014 m. gegužę atidaryta Kauno 
PPA rūmų atstovybė Prienuose.

Lietuvai paskelbus Nepriklausomybę, 1991 m.  lapkričio 29 d. buvo atkurti prieškario Kaune veikę rūmai. Rūmams pavy-
ko padėti pamatus verslo bendruomenės santykiams, pagrįstiems solidarumu ir savitarpio pagalba, tapti pripažintais ir at-
sakingai veikiančiais valdžios partneriais, sukurti paslaugų verslui sistemą, efektyviai veikti integruotoje Europos ir pasaulio 
verslo aplinkoje.

• 2014 m. birželį įsteigtas Kauno PPA 
rūmų Marketingo vadovų klubas.

• 2014 m. lapkričio mėnesį atkurtas 
prieškario „Darbo žvaigždės“ medalis.

• 2015 m. vasarį surengti debatai su 
kandidatais į Kauno miesto, Jonavos  ir 
Prienų rajonų merus pirmą kartą vyku-
siuose tiesioginiuose merų rinkimuose. 

• 2015 m. vasarį antrą kartą trims 
rūmų nariams įteikti Kauno m. savivaldy-
bės apdovanojimai – „Verslo taurai“.

• 2015 m. balandį klubo „Verslas 
Kaunui“ iniciatyva paskelbtas viešas kon-
kursas Verslo skvero ir Lietuvos verslo 
alėjos projektui Ąžuolyne, Parodų kalne.

• 2015 m. gegužę klubas „Verslas 
Kaunui“ trečią kartą gėlėmis papuošė Sa-
vanorių prospektą.

• 2015 m. birželio 9 d. paskelbti Lietu-
vos verslo alėjos ir Verslo skvero projektų 
konkurso rezultatai. Konkurso laimėtoju 
pripažintas skulptoriaus Algimanto Šlapi-
ko ir architekto Juliaus Pauliukaičio dar-
bas „Homo faber“ – žmogus kalvis.

• 2015 m. birželio 18-ąją Kaune iškil-
mingai paminėtas Prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų įkūrimo Lietuvoje 90-metis.

• 2015 m. liepą Kauno PPA rūmų ta-
rybos sprendimu įsteigtos rūmų Šakių ir 
Kėdainių atstovybės.

• 2015 m. lapkritį baigtas sodinti 
rūmų ąžuolynas Kauno Kalniečių parke.

• 2016 m. vasarį išleistas 176 psl. 
leidinys „Rūmų veiklos ataskaita. 2012-
2015 m.“

• 2016 m. vasario 25 d. rūmų Genera-
linėje asamblėjoje rūmų prezidentu antrai 
kadencijai perrinktas Benjaminas Žemai-
tis. Išrinkta nauja taryba, patvirtintos vei-
klos gairės iki 2019 m.

• 2016 m. birželio 16 d. rūmuose 
įsteigtas „INNO“ klubas, vienijantis įmo-
nių vadovus ir skatinantis inovacijas, jų 
diegimą klubas.

Parengė Audronė Jankuvienė

LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės vizitas rūmuose Verslo ir politikos atstovų debatai Kauno m. savivaldybės didžiojoje salėje

Klubo „Verslas Kaunui“ dovana miestui – trejus metus gėlėmis puoštas Savanorių prospektas Vasaros šventės akimirka
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1991–2016: apdovanojimai ir nominacijos
„Darbo žvaigždė“

„Darbo žvaigždė“ yra aukš-
čiausias Lietuvos prekybos, pra-
monės ir amatų rūmų apdova-
nojimas, teikiamas už ypatingus 
nuopelnus šalies verslui ar rūmų 
sistemos plėtrai. Šis ženklas 
įsteigtas 1938 m. gruodžio mė-
nesį, pirmą kartą įteiktas 1939 m. 
pradžioje. Atkurtas 2005 m.

Sidabro (II laipsnio) „Darbo žvaigžde“ apdovanotieji Kauno ir Marijampolės regionų atstovai

Valdas Adamkus, 
LR Prezidentas (2009 m.)

Mečislovas Rondomanskas, 
Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų prezidentas 
1996–2012 m. (2012 m.)

Simas Ramutis Petrikis, 
pirmasis Kauno rūmų 
prezidentas, Lietuvos PPA 
rūmų asociacijos garbės 
prezidentas (2012 m.)

Algirdas Butkevičius, 
LR Ministras Pirmininkas 
(2015 m.)

Simas Ramutis Petrikis, UAB 
„Šiaurės miestelis“ direktorius, 
Lietuvos prekybos, pramonės 
ir  amatų rūmų asociacijos 1998-
2002 m. prezidentas (2005 m.)

Mečislovas Rondomanskas, 
UAB „Verslo draugai“ 
prezidentas, Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų 
prezidentas (2005 m.)

Albinas Bačiliūnas, UAB 
„Būsto modernizavimo grupė“ 
prezidentas, Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų 
viceprezidentas (2005 m.)

Algimantas Astrauskas, IĮ 
A. Astrausko firmos „Pirmas 
žingsnis“ direktorius (2005 m.)

Elvyra Magdė Jablonskienė, 
Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų sertifikatų 
skyriaus vyresnioji ekspertė 
(2005 m.)

Kazimieras Jakutis, UAB  
„Lonas“ ir partneriai“ generali-
nis  direktorius, Kauno preky-
bos, pramonės ir amatų rūmų 
tarybos narys (2005 m.)

Kęstutis Svitojus, UAB 
„Mantinga“ ekonomikos ir 
valdymo direktorius, Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų viceprezidentas (2005 m.)

Mindaugas Misiūnas, Kauno 
kolegijos direktorius, Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų viceprezidentas (2005 m.)

Zigmantas Dargevičius, UAB  
„Liuks“ generalinis direktorius, 
Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų tarybos narys 
(2005 m.)

Aida Zigmantavičienė, AB 
„Šatrija“ generalinė direktorė 
(Raseiniai) (2007 m.)

Bronislovas Lubys, Lietuvos 
pramonininkų konfederacijos 
prezidentas, koncerno 
„Achemos grupė“ prezidentas 
(2008 m.)

Benjaminas Žemaitis, 
UAB „Novameta“ valdybos 
pirmininkas (2008 m.)

Algimantas Stasys Anužis, 
AB „DnB Nord banko“ 
Kauno verslo regiono vadovas 
(2009 m.)

Jonas Sirvydis, AB 
„Achema“ generalinis 
direktorius (2012 m.)

Algimanta Pabedinskienė, 
socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė (2015 m.)

Kęstutis Dagilis, UAB 
„Baltijos polistirenas“ 
prezidentas (2016 m.)

Vytautas Šileikis, Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų generalinis direktorius 
(2010 m.)

Juozas Martikaitis,  
UAB „Garlita“ generalinis 
direktorius (2012 m.)

Vidmantas Kučinskas, 
„ARVI“ įmonių grupės 
valdybos pirmininkas, 
prezidentas (2010 m.)

Vidas Butkus, AB „Kauno 
Baltija“ generalinis direktorius 
(2013 m.) 

Klemensas Agentas, AB 
„Mantinga“ generalinis 
direktorius (2010 m.)

Margarita Grigaliūnienė, 
UAB „Liningas“ generalinė 
direktorė (2013 m.)

Vaclovas Vytautas 
Pečatauskas, Kauno krašto 
pramonininkų ir darbdavių 
asociacijos viceprezidentas, 
KPPAR steigėjas (2011 m.)

Vytas Čičelis, 
UAB „Dinaka“ direktorius 
(2014 m.)

Jonas Koryzna, UAB 
„Baltijos paslaugų brokeris“ 
prezidentas (2011 m.)

Valdas Pacevičius, 
UAB „Gija“ generalinis 
direktorius (2015 m.)

Aukso (I laipsnio) „Darbo žvaigžde“ apdovanoti asmenys

Grupė apdovanotųjų rūmų garbės ženklais (2013 m.)
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Bronzos (III laipsnio) „Darbo žvaigžde“ apdovanotieji Kauno ir Marijampolės regionų atstovai

Antanas Butkus, AB „YIT 
Kausta“ valdybos narys 
(2008 m.)

Antanas Maziliauskas, UAB 
„Projektų gama“ generalinis 
direktorius (2008 m.)

Gintautas Maldžiūnas, 
UAB „Terra“ generalinis 
direktorius (2008 m.)

Vidas Juozas Šalaševičius, 
Marijampolės profesinio 
rengimo centro direktorius 
(2008 m.)

Rimantas Grabauskas, 
AB „Vernitas“ komercijos 
direktorius, KPPAR 
Marijampolės filialo tarybos 
narys (2009 m.)

Eduardas Jasas, UAB 
„SDG“ generalinis 
direktorius (2009 m.)

Alfonsas Meškauskas, UAB 
„Baldai Jums“ generalinis 
direktorius (2010 m.)

Kostas Jankauskas, UAB 
„Koncernas Alga“ generalinis 
direktorius (2010 m.)

Vytautas Jokužis, UAB 
„Elinta“ generalinis 
direktorius (2011 m.)

Adomas Balsys, AB 
„Lytagra“generalinis 
direktorius (2012 m.)

Vytautas Silevičius, 
UAB „Doletos langai“ ir 
UAB „Doleta“ steigėjas ir 
akcininkas (2014 m.)

Valdas Paulauskas,  
„Hidrosta“ generalinis 
direktorius (2016 m.)

Danguolė Šidlauskienė, 
Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų Profesinio rengimo 
skyriaus vadovė (2011 m.)

Saulius Valunta, UAB 
„Serfas“ direktorius (2013 m.)

Valdemaras Šalauskas, 
UAB „ICECO“ generalinis 
direktorius (2014 m.)

Aušra Giedrienė, Kauno 
PPA rūmų Profesinio rengimo 
skyriaus vadovė (2016 m.)

Vytautas Antanas Būda, 
UAB „Eura“ direktorius 
(2011 m.)

Valerijus Makūnas, Kauno 
rajono savivaldybės meras 
(2013 m.)

Saulius Grinkevičius, 
Kėdainių rajono savivaldybės 
meras (2015 m.)

Ramūnas Miliauskas,  
AB „Achema“ generalinis 
direktorius (2016 m.)

Robertas Jucevičius, Kauno 
technologijos universiteto 
profesorius (2011 m.)

Mindaugas Sinkevičius, 
Jonavos rajono savivaldybės 
meras (2013 m.)

Vaida Butkuvienė, UAB 
„Aurita“ direktorė (2015 m.)

Vidmantas Brazys, 
Marijampolės savivaldybės 
meras (2016 m.)

Vitalijus Graunas, AB 
„Mechel Nemunas“ generalinis 
direktorius (2011 m.)

Gediminas Krutulis, UAB 
„Naujasis Nevėžis“ generalinis 
direktorius (2014 m.) 

Evaldas Rapolas, advokatų 
profesinės bendrijos 
„Magnusson ir partneriai“ 
advokatas (2015 m.)

Vladas Lašas, UAB „Skubios 
siuntos – UPS“ generalinis 
direktorius (2011 m.)

Andrius Kupčinskas, Kauno 
m. meras (2014 m.)

Fausta Šeputytė, UAB  
„Metga“ generalinė direktorė 
(2016 m.)

„Lietuvos eksporto 
prizas“

Lietuvos prekybos, pramonės 
ir amatų rūmai, siekdami plėtoti 
įmonių pagamintos produkcijos, 
atliekamų darbų ir paslaugų eks-
portą, vertinti ir pagerbti geriausių 
rezultatų šioje srityje pasiekusias 
įmones, kasmet rengia konkursą 
„Lietuvos eksporto prizas“. 

Konkurso dalyviai skirstomi į 
mažųjų, vidutinių ir didelių įmonių 
grupes, negamybines organizaci-
jas ir institucijas, turinčias įtakos 
eksporto plėtrai.

„Lietuvos eksporto prizo“  laimėtojai

AB „Achema“, generalinis direktorius Jonas Sirvydis (2001 m.)
AB „Achema“, generalinis direktorius Jonas Sirvydis (2002 m.)
Dienraštis „Kauno diena“, generalinis direktorius Edmundas Kalinas (2002 m.)
UAB „Mantinga“, generalinis direktorius Klemensas Agentas (2003 m.)
AB „Ortopedijos technika“, generalinė direktorė Rūta Garšvienė (2004 m.)
UAB „Doletos langai“, įmonės steigėjas Vytautas Silevičius (2005 m.)
AB „Lifosa“, generalinis direktorius Jonas Dastikas (2006 m.)
UAB „Mechel Nemunas“, generalinis direktorius Vitalijus Graunas (2007 m.)
UAB „Mantinga“, generalinis direktorius Klemensas Agentas (2008 m.)
UAB „Naujasis Nevėžis“, direktorius Gediminas Krutulis (2009 m.)
AB „Kaišiadorių paukštynas“, generalinė direktorė Palmira Rimdeikienė (2010 m.)
UAB „Mantinga“, generalinis direktorius Klemensas Agentas (2010 m.)
UAB „Baldai Jums“, generalinis direktorius Alfonsas Meškauskas (2011 m.)
UAB „Betonika“, direktorius Vytautas Niedvaras (2012 m.)
UAB „Liuks“, generalinis direktorius Zigmantas Dargevičius (2013 m.)
UAB „Eoltas“, generalinis direktorius Tomas Alvydas Skėrys (2014 m.)
UAB „Enerstena“, generalinis direktorius Virginijus Ramanauskas (2015 m.)

Parengė Audronė Jankuvienė
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Konkursas „Lietuvos metų 
verslininkė/vadovė“ 

Skatinant moterų verslumą ir taikant tarptau-
tinėje verslo bendruomenėje pripažintas normas, 
kasmet rengiamas „Lietuvos metų verslininkės/vado-
vės“ konkursas. Šis prizas teikiamas moterims, kurių 
vadovaujamos įmonės per pastaruosius trejus metus 
pasiekė geriausių įmonės plėtros rezultatų, už aktu-
aliausius metų projektus ir idėjas, jų įgyvendinimą ir 
darbų novatoriškumą.

Egidija Vaicekauskienė, 
ŽŪB „Nematekas“ direktorė 
(2006 m.)

Palmira Sirusienė, UAB 
„Noriu darbo“ direktorė 
(2008 m.)

Audronė Pocienė, UAB 
„Omniteks“ generalinė 
direktorė (2011 m.)

Nijolė Meškauskienė, 
UAB „Baldai Jums“ finansų 
direktorė (2016 m.)

Konkurso „Lietuvos metų verslininkė/vadovė“  nugalėtojos

„Padėkos ženklais“ apdovanotieji asmenys

Tautvydas Barštys, įmonių 
grupės „Kauno grūdai“ 
valdybos pirmininkas (2011 m.)

Edmundas Cylikas, 
ilgametis rūmų Tarptautinių 
ryšių skyriaus vadybininkas 
(2011 m.)

Vytas Čičelis, UAB 
„Dinaka“ generalinis 
direktorius (2011 m.)

Saulius Grinkevičius, UAB 
„Vesiga“ direktorius (2011 m.)

Gediminas Krutulis, UAB 
„Naujasis Nevėžis“ generalinis 
direktorius (2011 m.)

Dana Liukinevičienė, 
ilgametė Kauno PPA 
rūmų Marijampolės filialo 
darbuotoja (2011 m.)

Jūratė Matekonienė, rūmų 
steigėja (2011 m.)

Valdas Paulauskas, UAB 
„Hidrosta“ generalinis 
direktorius (2011 m.)

Algimantas Špėlis, ilgametis 
rūmų revizijos komisijos 
pirmininkas (2011 m.)

Vidas Butkus, UAB 
„Kauno Baltija“ generalinis 
direktorius (2012 m.)

Jonas Sirvydis, ilgametis 
AB „Achema“ generalinis 
direktorius (2014 m.)

Alvydas Švedas, AB 
„Atrama“ generalinis 
direktorius (2011 m.)

Aldona Kvedarienė, 
UAB „Marijampolės pieno 
konservai“ generalinė 
direktorė (2012 m.)

Jonas Guzavičius, Kauno 
krašto pramonininkų ir 
darbdavių asociacijos 
prezidentas (2015 m.)

Saulius Valunta, UAB 
„Serfas“ direktorius (2011 m.)

Evaldas Rapolas, advokatų 
profesinės bendrijos „Nordia 
Baublys & Partners“ partneris 
advokatas (2012 m.)

Vera Mileikienė, Kauno PPA 
rūmų Verslo plėtros skyriaus 
vadovė (2016 m.)

Gintaras Vanagas, UAB 
„Frondita“ direktorius (2011 m.)

Romas Pavasaris, UAB 
„Romasta group“ prezidentas 
(2012 m.)

Daiva Vyšniauskienė, ilgametė 
rūmų darbuotoja, Enterprise 
Europe Network projekto 
koordinatorė Lietuvoje (2011 m.)

Vytautas Šileikis, Kauno 
PPA rūmų generalinis 
direktorius (2012 m.)

Birutė Žilinskienė, UAB  
„Aivita“ direktorė (2011 m.)

Algimantas Stasys Anužis, 
AB DNB banko Kauno verslo 
regiono vadovas (2014 m.)

Audronės Pocienės apdovanojimo ceremonija (2011 m.) Nijolės Meškauskienės apdovanojimo ceremonija ( 2016 m.) 

Parengė Audronė Jankuvienė

Rūmų „Padėkos ženklas“
„Padėkos ženklu“ pagerbiami rūmų sistemoje dirbantys asmenys, įvertinant jų ilgametį ir nepriekaištingą 

darbą, rūmų narių darbuotojus, taip pat kitus asmenis, kurie rėmė, garsino ar kitokiu būdu aktyviai dalyvavo 
rūmų veikloje. Apdovanojimas įsteigtas 2011 m.
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Agnė Kudirkienė,
Kauno PPA rūmų Verslo plėtros 

skyriaus vadybininkė

Kauno PPA rūmų ir Kauno rajono 
savivaldybės konkursas „Sukurta Kau-
no rajone“, kurio tikslas skatinti lietu-
viškų, aukštos kokybės, inovatyvių, iš-
skirtinių, galinčių konkuruoti Lietuvos 
bei užsienio rinkose produktų gamybą 
ir vartojimą bei verslo plėtrą rajone,jau 
tampa tradicija.

Antrus metus rengiamam konkursui 
paraiškas pateikė septynios rajono įmonės: 
UAB „Ekodarna“ pristatė laiptus – keltu-
vą neįgaliesiems „TR-1“, UAB „Ežerėlio 
vaivorykštė“ – spyruoklinį žaislą vaikams 
„Arkliukas“, LAMMC Sodininkystės ir 
daržininkystės institutas – vaisių, daržo-
vių ir uogų džiovintą skanėstą „LABU“, 
UAB „MAREX Boats“ – laivą „MAREX 
375“, UAB „Mokslo kavinė“ – džiovin-
to šamo file juosteles šokolade su aitriąja 
paprika „ŠoŠa“, UAB „Vinapack“ – kiau-
šinių dėklus ir dėžutes iš popieriaus plau-
šienos, Anicentas Pauža – kaleidoskopus 
ir  abėcėlės „treniruoklius“. 

Gaminiai buvo vertinami balais pa-
gal konkurso kriterijus: gaminio išskir-
tinumas, unikalumas; kokybė; gauti ap-
dovanojimai; vartotojų pasitenkinimas 
gaminiu; inovacijų panaudojimas; ekolo-
giškumas, draugiškumas aplinkai ir gam-
tai ir konkurenciniai pranašumai šalies ir 
užsienio rinkose. 

Pirmąją vietą užėmė laivas „MAREX 
375“. Tai naujausias įmonės „MAREX 
Boats“ kūrinys, kuris jau liaupsinamas 
įtakingiausių Europos laivininkystės žur-
nalų „MotorBoat“, „Bativ“, „BatMagasi-
net“, už puikius inžinerinius sprendimus 
ir inovacijas kuriant laivą. Nors šis mo-

Apdovanoti konkurso „Sukurta 
Kauno rajone“ nugalėtojai

delis visiškai naujas, jau pagaminta 24 
vnt. šių laivų, kurie iškeliavo į Norvegiją, 
Šveicariją, Vokietiją, Didžiąją Britaniją, 
Daniją, Prancūziją bei Lietuvą. „Marex 
375“ gaminamas laikantis griežčiausių 
ISO kokybės standartų, ypatingas dėme-
sys skiriamas medžiagų ekologiškumui. 
Laivo gamybai pasitelktas inovatyvus va-
kuminis stiklo plastiko formavimo būdas, 
kurio dėka gaminiai turi aukštesnes tech-
nines charakteristikas, o gamybos proceso 
metu išsiskiria gerokai mažiau kenksmin-
gų medžiagų. Beveik visus laivo kompo-
nentus įmonė gamina pati arba pasitelkia 
mažuosius Lietuvos gamintojus. „MAREX 
375“ laivas draugiškas aplinkai: jis aprū-
pinamas galingų 400 W saulės kolektorių 
gaminama elektra, apšvietimui naudojami 
ypatingai mažai elektros išteklių suvar-
tojantys „LED“ tipo šviestuvai, laive su-
montuoti du nuotekų rezervuarai tam, kad 
nebūtų teršiami vandens telkiniai kelionės 
metu, naudojami aukščiausius ekologinius 
reikalavimus atitinkantys „Volvo Penta“ 
varikliai ir kt. Laivas taip pat nominuotas 
apdovanojimui „European Power Boat of 
the year 2016“, paskelbtas finalistu apdo-
vanojimuose „MotorBoatsAwards 2016“.

Antrąją vietą užėmė džiovinto šamo 
filė juostelės šokolade su aitriąja paprika 
„ŠoŠa“. Tai visiškai naujas ir unikalus pro-
duktas, sukurtas UAB „Mokslo kavinė“. 
Užkandžio gamyboje naudojami inovaty-
vūs produktai: liofilizuotų vaisių milteliai, 
smulkintos kanapių sėklos, liofilizuoti 
prieskoniniai augalai ir kt. Visos pagrin-
dinės žaliavos gaunamos iš įmonių ir ūkių 
Lietuvoje, daugiausia Kauno rajone. Puikių 
ingredientų pagalba pavyksta išgauti turtin-
gą, sodrų ir egzotišką skonį bei spalvą. 

Trečiosios vietos nugalėtoju tapo vai-
sių, daržovių ir uogų džiovintas skanėstas 

„LABU“. LAMMC Sodininkystės ir dar-
žininkystės instituto sukurtas skanėstas 
yra alternatyva įprastiniams cukraus ir 
maisto priedų gausa pasižymintiems sal-
dainiams. Skanėstai gaminti tik iš Lietu-
voje užaugintų obuolių, morkų, moliūgų 
ir juodųjų serbentų. „LABU“ skanėstų 
receptūroje naudojamas tik vienas mais-
to priedas – cukrus, kurio kiekis yra labai 
ribotas. Skanėstai jau įvertinti apdovano-

jimais – parodos „Rinkis prekę lietuvišką 
2016“ medaliu, laidos „Kaimo akademi-
ja“ vartotojų apdovanojimu ir kt.

Visi dalyviai lapkričio 25 d. buvo pa-
gerbti Kauno rajono verslininkų vakaro 
„Ryškiausios 2016 metų verslo figūros“ 
metu. Pirmosios vietos laimėtojui apdova-
nojimą įteikė Kauno PPA rūmų preziden-
tas Benjaminas Žemaitis ir Kauno rajono  
savivaldybės meras Valerijus Makūnas.

Audronė Jankuvienė

Kaip Lietuvoje sekasi įgyvendinti 
Europos profesinio mokymo kreditų 
sistemą ECVET? Kiek ši sistema padeda 
gerinti profesinio mokymo kokybę? Kaip 
didinti supratimą ir pasitikėjimą mobilu-
mo projektuose bendradarbiaujant su 
užsienio partneriais? Ko galima pasimo-
kyti iš Lietuvos profesinio mokymo insti-
tucijų gerosios patirties taikant ECVET?

Šie klausimai buvo aptariami lapkri-
čio 17 d. Kaune vykusioje konferencijoje 
„Kokybiškas mobilumas profesiniame 
mokyme“, kurį surengė Švietimo mainų 
paramos fondas. Renginyje dalyvavo apie 
80 profesinio mokymo įstaigų direktorių, 
projektų vadovų, profesijų mokytojų iš 
visos Lietuvos. 

Kaip sakė renginio moderatorius, 
Kauno technikos profesinio mokymo cen-

Profesinis mokymas: nuo 
mobilumo link pripažinto 
mobilumo

tro direktorius Paulius Čepas, konferenci-
ja skirta geriau susipažinti su ECVET te-
orijos ir praktikos derme ir šios sistemos 
praktinio taikymo aspektais.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų Profesinio rengimo skyriaus vado-
vė,  ECVET nacionalinė ekspertė Aušra 
Giedrienė pristatė esmines Europos pro-
fesinio mokymo kreditų sistemos ECVET 
nuostatas, jų santykį su nacionalinėmis 
kvalifikacijos sandaromis, skirtinga įvai-
rių šalių patirtimi šioje srityje. Karaliaus 
Mindaugo profesinio mokymo centro 
Palangos skyriaus atstovė, nacionalinė 
ECVET ekspertė Klaipėdos regione Ode-
ta Kupetienė pabrėžė, kad geografinis 
mobilumas visuomet yra ir bus vienas iš 
pagrindinių profesinio mokymo priori-
tetų. Ji apžvelgė pagrindinius europinius 
įrankius, tarp jų ir ECVET, leidžiančius 
suprasti, kaip Europos šalys apibrėžia ir 

supranta mokymosi rezultatus, t.y. žinias, 
įgūdžius, kompetencijas, kaip didinti skai-
drumą ir pasitikėjimą kitos šalies sistema.

Gerąja patirtimi taikant ECVET kon-
ferencijoje dalijosi Kauno maisto pramo-
nės ir prekybos mokymo centro profesijos 
mokytoja Daiva Čekavičienė ir Kauno 
technikos profesinio mokymo centro pro-
jektų vadovė Aida Ilona Gružinskienė. 

Antrojoje renginio dalyje darbas vyko 

grupėse „Nuo mobilumo link pripažinto 
mobilumo“. Jose buvo sprendžiami prak-
tiniai uždaviniai – kaip suderinti moky-
mosi programas ir vertinimo sistemas bei 
vertinimo kriterijus, apibrėžti ir nustatyti 
mokymosi rezultatus. 

Švietimo mainų paramos fondo pro-
jektų koordinatorė Lina Ramanauskė daly-
viams pristatė „Erasmus +” programos ga-
limybes Lietuvos profesiniam mokymui.

Apdovanojimų ceremonija

Laivas, pelnęs nugalėtojo titulą bendrovei „MAREX Boats“ 

Konferencijoje dalyvavo apie 80 profesinio mokymo įstaigų atstovų



Nr. 611   |   KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ žINIOS

10

Vera Mileikienė,
Kauno PPA rūmų Verslo plėtros 

skyriaus vadovė

Kauno finansininkų klubo narė, AB 
DNB banko Vidurio regiono vadovė 
Roma Noreikienė pakvietė kolegas ap-
silankyti naujame banko biure Vilniuje 
ir parengė turiningą programą.

Iš penkių skirtingų Vilniaus vietų į 
Konstitucijos prospekte esantį verslo cen-
trą atsikraustė apie 700 banko darbuotojų. 
Aukščiausiame „Quadrum“ verslo kom-
plekso pastate bankas išsinuomojo 10 
aukštų, kurių bendras plotas – 10.000 kv.m. 

Finansininkų klubo narėms DNB 
banko Personalo tarnybos vadovė Elvina 
Nagelytė-Boboriko surengė ekskursiją 
po pastatą. Pasak jos, banko raktinis žo-
dis – paprastumas. Jo siekiama santykyje 
su klientu, pačių darbo kultūroje. Banko 
vadovai tikisi, kad persikraustymas į nau-
jas patalpas leis įgyvendinti ir naują darbo 
kultūrą bei naują požiūrį į bankininkystę.

Kiekviename aukšte įrengtos trys 
darbo zonos – standartinės darbo vietos, 
tyliosios ir skirtos komandiniam dar-
bui. Visi darbuotojai turi po nešiojamąjį 
kompiuterį ir mobilų telefoną. Tai leidžia 
kiekvienam laisvai migruoti po patalpą 
ir kasdien išsirinkti tinkamiausią darbo 

Finansininkų klubas lankėsi DNB 
naujajame biure Vilniuje

vietą, atsižvelgiant į suplanuotus darbus. 
Viename aukšte įsikūrė vienas arba keli 
susiję departamentai, aukšte dirba apie 
100 darbuotojų.

Elvina Nagelytė-Boboriko pasakojo, 
kad naujo atviro tipo biuras ir pasirenka-
mos darbo vietos principas prieš kelerius 
metus sėkmingai įgyvendintas pagrindi-
niame banke Norvegijoje, todėl nėra abe-
jonių, kad ši nauja darbo kultūra pasitei-
sins ir Lietuvoje.

Pasirenkamos darbo vietos principas 
reiškia, kad fiksuotų darbo vietų nebeli-
ko – darbuotojai kasdien renkasi vis kitą 
stalą savo skyriaus aukšte, o vienintelė 
nuolatinė asmeninė erdvė yra daiktadėžė. 
Griežta taisyklė, kad niekam neleidžiama 
toje pačioje vietoje sėdėti dvi dienas iš 
eilės. Toks principas pagerina banko dar-
buotojų tarpusavio komunikaciją, sutrum-
pina sprendimų priėmimo laiką. „Beveik 
neturime popieriaus, viskas yra arba mobi-
liame telefone arba nešiojamame kompiu-
teryje“, – pasakojo Elvina Nagelytė-Bo-
boriko. Susitikimams su kolegomis iš kitų 
skyrių ir su klientais yra įrengta apie 50 
posėdžių salių. Jos turi pavadinimus pagal 
aukštus, pvz., 17 aukšte – pagal muzikos 
stilius pavadintos Jazz, Rock salės.

Pirmajame verslo komplekso „Qua-
drum“ aukšte įsikūrė DNB banko klientų 

aptarnavimo centras, kuris mažai primena 
tradicinį banko skyrių. Pirmiausia atsisa-
kyta eilių valdymo sistemos – kiekvieną 
klientą pasitinka banko konsultantas. Pa-
čiame skyriuje sukurta produktų siena, 
kurioje galima greitai ir paprastai susipa-
žinti su banko siūlomomis paslaugomis ir 
netgi jas užsisakyti. Dar viena naujovė – 
edukacijai skirta zona, kur klientai gali 
susipažinti su banko paslaugomis, pasi-
kalbėti finansinio raštingumo temomis ar 
gauti naudingų patarimų. Kad būtų  len-
gviau pradedantiesiems žengti pirmuosius 
verslo žingsnius, siūloma paprasta unikali 
e.programėlė „Įkurk verslą“.

Po ekskursijos vyko diskusija „Kiek 
įtakos įmonės kultūrai turi darbo aplinka“. 
Banke kuriama kultūra, kuri orientuota į 
pagalbą verslui. Kitokia kliento aptarnavi-
mo koncepcija, organizacijos lankstumas, 

nuolatinis tobulėjimas, darbuotojų lygia-
vertiškumas, atvirumas, skaidrumas – pa-
grindiniai veiklos principai.

Pristatytas pranešimas „Pensijų fon-
dai – efektyvus būdas didinti darbuotojų 
lojalumą ir pajamas“. Finansininkės dis-
kutavo, kaip padidinti darbuotojų lojalu-
mą ir pajamas pasinaudojant trečios pako-
pos pensijų fondais. Banko klientai – apie 
300 įmonių perveda lėšas už darbuotojus 
į pensijų fondus. Tai padeda išlaikyti ver-
tingiausius darbuotojus. Diskutuota, kaip 
galima optimizuoti mokesčius pasinaudo-
jant  šia priemone, pasidalinta informacija 
ir patirtimi. Bankas savo darbuotojus taip 
pat skatina įmokomis į trečios pakopos 
pensijų fondus. Metų pabaigoje darbuo-
tojams išplatinami laiškai su paklausimu, 
kokią dalį pervesti į fondus, o kokią per-
vesti kaip priedą prie atlygio.

Vera Mileikienė

Lapkričio 24 d. Aleksandro Stul-
ginskio universitete vyko tradicinė 10-
oji tarptautinė mokslinė konferencija 
„Apskaita ir finansai: mokslo ir verslo 
partnerystė“, kurios vieni rengėjų – 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų Finansininkų klubas.

 Konferenciją atidarė ir svečius pa-
sveikino ASU rektorius prof. Antanas 
Maziliauskas, sveikinimo žodžius tarė 
Kauno PPA rūmų prezidentas Benjaminas 
Žemaitis, Kauno apskrities valstybinės 
mokesčių inspekcijos viršininkė Judita 
Stankienė  ir konferencijos šeimininkė – 
Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanė 

Tarptautinėje mokslinėje 
konferencijoje – Finansininkų 
klubo atstovai

prof. Astrida Miceikienė. 
Rūmų Finansininkų klubas pakvietė 

skaityti pranešimus keletą dalyvių. Klu-
bo narys AB „Citadele“ banko Kauno 
filialo valdytojas Mindaugas Bičkauskas  
skaitė pranešimą „Verslo kliūčių žemė-
lapis 2016“. Finansų ministerijos Audito, 
apskaitos ir nemokumo valdymo depar-
tamento direktorės pavaduotojos Paulės 
Svorobovičienės pranešimo tema – „Aps-
kaitos direktyvos pokyčiai ir jų įtaka na-
cionaliniam apskaitos reglamentavimui“. 
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie 
Finansų ministerijos Atrankos ir paramos 
audito departamento Analitinio modelia-
vimo skyriaus vedėjas Vytenis Zaskevi-
čius konferencijos svečiams pristatė pra-

nešimą „Modernus požiūris į mokesčių 
mokėtojo elgsenos analizę ir  modeliavi-
mą: kooperacija su akademine visuomene 
susiduriant su didelių duomenų masyvų 
tvarkymo keliamais iššūkiais“. 

Pranešėjai sulaukė daug klausimų, 
vyko diskusijos. 

Mokslininkai iš Čekijos, Latvijos 
ir Estijos universitetų nagrinėjo apskai-
tos, audito, įmonių finansų, švietimo, 
mokymo(-si) apskaitos ir finansų sričių 
mokslinių tyrimų rezultatus.

Paskutiniame šių metų tarybos po-
sėdyje apsvarstyta nemažai verslo ben-
druomenei aktualių klausimų.

Aptariant lapkričio mėnesio svarbiau-
sius įvykius, akcentuota susitikimas su 
Jungtinės Karalystės ambasadore Claire 
Louise Lawrence, antrą kartą surengto 
konkurso „Sukurta Kauno rajone“ ir pir-
mojo konkurso „Sukurta Šakių rajone“ 
rezultatai bei apdovanojimai, Kėdainių 
atstovybės narių posėdis, kuriame buvo 

Žinios iš rūmų tarybos
išrinkta atstovybės taryba ir jos vadovu 
tapo AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ direk-
torius Dainius Cibulskis. 

Rūmų taryba nusprendė deleguoti 
UAB „Liuks“ generalinį direktorių,  rūmų 
viceprezidentą Zigmantą Dargevičių į Lie-
tuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybą. 

Pažymint rūmų atkūrimo 25-metį, 
nutarta „Padėkos ženklais“ apdovanoti 
organizacijos steigėjus, pirmosios tarybos 
narius. Apdovanojimai bus įteikti penkta-

dienį, gruodžio 9-ąją, per  tradicinį metinį 
verslininkų pagerbimo vakarą.

Taryba priėmė sprendimus dėl naujų 
narių priėmimo. Į rūmus įstojo 5 įmonės. 
Tai UAB mokymo centras „Automobi-
lis“, viešbutį valdanti UAB „Miesto alė-
ja“, UAB „Romikus“, teikianti apskaitos 
paslaugas ir vykdanti nekilnojamojo turto 
operacijas, šiemetinio konkurso „Sukurta 
Kauno rajone“ nugalėtojas, pramoginių ir 
sportinių katerių gamintojas UAB „Ma-
rex Boats“ ir „Gourmet studija“ – Ramin-
ta Pasiukevičienė, rengianti vyno moky-
mus, vyno keliones.

RŽ inf.Zigmantas Dargevičius atstovaus rūmams Lietuvos smulkiojo 
ir vidutinio verslo taryboje

Klubo narės verslo komplekse „Quadrum“

Tarp konferencijos rengėjų – Kauno finansininkų klubas
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Audronė Jankuvienė

Rūmų klubas tęsia pažintis su di-
džiausiomis, išskirtinėmis, pažangiau-
siomis regiono įmonėmis. Lapkričio su-
sitikimo maršrutas nusidriekė į Kėdai-
nius. Beveik 40 rūmų narių susidomėjo 
kvietimu aplankyti AB „Nordic Sugar 
Kėdainiai“ (Kėdainių cukraus fabriką).

1967 m. pradėtas statyti  ir 1971 m. 
pirmą produkciją pagaminęs cukraus fa-
brikas šiandien yra „Nordzucker“ kertinis 
akmuo vykdant įmonės veiklą Baltijos 
rinkoje. Kėdainių fabrike vidutiniškai 
dirba apie 240 darbuotojų, per metus pa-
gaminama daugiau kaip 100 000 tonų cu-
kraus. Apie 350 ūkininkų augina ir tiekia 
cukrinius runkelius – apie 700 000 tonų 
per sezoną. Metinė bendrovės apyvarta – 
apie 80 milijonų eurų. 

Kaip pasakojo AB „Nordic sugar Kė-
dainiai“ direktorius Dainius Cibulskis, 
baltasis cukrus gaminamas tiek mažmeni-

Rūmų klubas – 
pas cukraus 
gamintojus

nėms, tiek pramonės rinkoms ir juo aprū-
pinamos visos Baltijos šalys. Granuliuo-
to cukraus produkcija yra parduodama 
mažmeninei prekybai su „Dansukker®“ ir 
prekybos tinklų prekės ženklais. Taip pat 
mažmeninei rinkai tiekiamas ir perdirbtas 
cukranendrių cukrus. 

Gretutinė produkcija – melasa, švieži 
presuoti griežiniai ir džiovintų griežinių 
granulės, naudojamos pašarams ir fer-
mentacijos pramonei.

Pastaraisiais metais, siekiant pagerinti 
fabriko rodiklius, buvo daug investuota į 
įrenginių plėtrą, produkcijos sandėliavimą 
bei energijos sąnaudų mažinimą. Investi-
cijos kasmet sudaro apie 3 milijonus eurų. 

Neabejojama, kad nuo 2017 m. rug-
sėjo ES naikinamos cukraus kvotos turės 
įtakos fabriko tolesnei raidai. 

Bendrovės kertinės vertybės – atsako-
mybė, atsidavimas, drąsa ir įvertinimas. 

Įdomus faktas – kiekvienas Lietuvos 
gyventojas per metus suvartoja 32,8 kg 
cukraus.

Rūmų prezidentas Benjaminas Že-
maitis pasveikino AB „Nordic Sugar Kė-
dainiai“ direktorių D. Cibulskį, šią savaitę 
išrinkus jį Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų Kėdainių atstovybės vadovu.

Susitikime pasveikinti nauji bendruo-
menės nariai: Kėdainiuose veikianti ma-
žoji bendrija „NT akademija“, kauniečių 

UAB „Aukščiausia pavara“ (automobilių 
remontas, diagnostika, konsultacijos), 
E.Galkauskienės įmonė „Eustilija“ („In-
trostyle“ prekės ženklo  drabužių moterims 
siuvimas, 5 firminės parduotuvės Vilniuje, 
Kaune, Klapėdoje, Šiauliuose, Kėdai-
niuose), VšĮ „Reinda“, teikianti senelių ir 
neįgalių žmonių priežiūros ir slaugos pas-
laugas Vokietijoje ir Lietuvoje (dirba dau-
giau kaip 100 žmonių), UAB „Fototende“ 
(spaudos ant tekstilės paslaugos) ir  UAB 
„B-NOVO Technologies“ (informacinių 
technologijų įmonė, programinėje įrangoje 
galinti atspindėti 70-80 proc. jūsų verslo).

Renginio dalyviams buvo surengta 
ekskursija po cukraus fabriką.

Patirtis, pasitikėjimas, pagarba
1991 m. gruodį Lietuvoje sparčiai 

ėmė steigtis privataus verslo įmonės. 
Tai rodo ir rūmų narių istorijos. Ketu-
rios įmonės šį gruodį pažymi 25 metų 
veiklos sukaktis. O Prienų ir Birštono 
laikraštis „Gyvenimas“ mini ypatingai 
reikšmingą jubiliejų – leidinio 70-metį.

Prienų ir Birštono laikraščio „Gy-
venimas“ istorija neatsiejama nuo krašto 
raidos. Kiekvienas laikmetis savaip buvo 
sudėtingas, bet visais laikraščio leidybos 
dešimtmečiais redakcijoje buvo drąsių ir 
principingų žurnalistų, gindavusių skriau-
džiamą žmogų, kritikavusių įvairius vei-
kėjus, kėlusių aštrias problemas. 

Būtent „Gyvenimo“ laikraščio re-
dakcijoje Atgimimo pradžioje susikūrė  
Prienų rajono kultūros fondo ir Sąjūdžio 
grupės. Laikraštis pasėjo tradiciją kas-
met pagerbti iškiliausius ir gražių darbų 
nuveikusius Birštono ir Prienų savival-
dybių žmones. Šie kraštiečių pagerbimo 
vakarai vyksta jau 24 metus. Leidinys 
padeda išskleisti sparnus ir jauniesiems 
krašto kūrėjams, kartu su kitais redakcija 
yra „Metų ūkio“ konkurso organizatorė. 
Šiemet prasideda jau 44-asis „Gyvenimo“ 
laikraščio krepšinio taurės turnyras, su 
kuriuo užaugo kelios Birštono ir Prienų 
krašto žmonių kartos.

Laikraščio gimtadienis – tai ne tik re-
dakcijos šventė. Tai laikraščio bendradar-
bių, leidėjų, platintojų ir skaitytojų šventė. 
70-mečio proga „Gyvenimo giraitėje“ pa-
sodinti ąžuoliukai.

1991 m. gruodžio 13 d. tuometinėje 
Lietuvos Respublikos Ekonomikos mi-

nisterijoje buvo įregistruotas Olandijos 
firmos „OLST &JONKER“ Lietuvos fili-
alas. Filialas savo veiklą pradėjo ir kaip 
UAB „ALTA transportas“, veikianti iki 
šiol Kaune.

Pirmaisiais veiklos metais bendrovės 
veiklos pobūdis buvo labai platus – nuo 
prekybos iki plastikinių valčių gamybos. 
Palaipsniui atsirado poreikis turėti patiki-
mą transporto įmonę savo prekėms per-
vežti. Todėl 1993 m. buvo įsteigta duk-
terinė įmonė, pradėjusi gabenti krovinius 
tarptautiniais maršrutais. 

1995 m., pasikeitus akcininkams 
Olandijoje, bendrovės pavadinimas buvo 
pakeistas į UAB „C. van Heezik“. Ben-
drovė išplėtė savo parką, įdarbino naujų 
darbuotojų ir iki 1998 m. Rusijos krizės 
sėkmingai gabeno krovinius iš Olandijos 
į Lietuvą, Latviją, Estiją ir Rusiją. Krizė 
pakoregavo planus – sumažėjus krovinių 
srautams ir pervežimo kainoms bandy-
ta ieškoti naujų rinkų Vakarų Europoje, 
bet tuo metu tai buvo labai sudėtinga. 
2000–2005 m. bendrovėje buvo likę tik 3 
darbuotojai, kurie sėkmingai ekspedijavo 
krovinių pervežimus tarp Rytų ir Vakarų 
Europos.

2005 m. vasarį bendrovė vėl įsigijo 
balninių vilkikų ir pradėjo gabenti kro-
vinius tarptautiniais maršrutais. 2007 
m. gruodį bendrovės pavadinimas buvo 
pakeistas dar kartą – į dabartinį UAB 
„ALTA transportas“.

Vėl pradėjus gabenti krovinius savo 
transportu, bendrovė nuo pat 2005 m. 
orientavosi į darbą ir siekė įsitvirtinti 
Europos Sąjungos rinkose. Kaip rodo 
patirtis, tai buvo teisingas pasirinkimas. 
Bendrovė įgijo užsienio partnerių pasiti-
kėjimą tenkindama net pačius sunkiausius 
klientų pageidavimus ir visada laiku įvyk-
dydama savo įsipareigojimus.

Tai įvertino ir kiti – 2013 ir 2015 m. 
bendrovė pripažinta kaip viena iš sė-

kmingiausiai dirbančių ir sparčiausiai 
besivystančių Lietuvos bendrovių ir gavo 
konkurso „Gazelė“ sertifikatą. Kredito 
biuras „Creditinfo Lietuva“ 2011–2016 
m.patvirtino, kad bendrovė turi aukštą 
kredito reitingą, yra patikima ir laiku vyk-
do savo finansinius įsipareigojimus. 

Prieš 25 metus Kaune buvo įkurta ir 
UAB „Aviga“. Šiandien tai įmonių grupė, 
gaminanti elektros ir įžeminimo skydelius 
medicinos įstaigoms, signalizacijos prie-
taisus ir sistemas gydytojų kabinetams ir 
ligoninių skyriams, importuojanti ir eks-
prtuojanti medicinos, laboratorijų, odon-
tologijos, optikos ir oftalmologijos, rent-
geno, sterilizacijos kabinetų, kosmetikos 
ir grožio salonų įrangą ir instrumentus, 
matavimo prietaisus ir t.t. Bendrovė taip 
pat teikia dantų gydymo ir protezavimo, 
akinių gamybos, remonto ir pardavimo, 
medicinos, matavimo ir kitos įrangos 
montavimo, derinimo ir kitas paslaugas. 
Tai naujausią techniką ir mokslo idėjas 
akumuliuojanti verslo struktūra, siekianti 
kuo geriau patenkinti klientų ir partnerių 
poreikius šalyje ir užsienyje.

UAB „Delta Tours“ – vienas pirmų-
jų Lietuvos kelionių operatorių, taip pat 
įsteigtas 1991 m. gruodį ir nuo tol plėto-
jantis atvykstamojo turizmo paslaugas ES 
ir kitų šalių pirkėjams, žinomoms užsie-
nio kelionių agentūroms. Organizuojamos 
ne tik apžvalginės ir poilsinės kelionės, 
bet ir konferencijos visose Baltijos šaly-
se. gruodį. Bendrovės apyvarta nurodoma 
tarp 5 ir 10 milijonų eurų. 

Kitos dvi rūmų bendruomenės narės –  
„UAB „KIKA GROUP“ ir UAB „Arsta“ 
įsteigtos prieš penkerius metus, 2011 m. 

UAB „KIKA GROUP“ – įmonių 
grupė, besispecializuojanti naminių gyvū-
nų prekybos, paslaugų bei jų pašaro gamy-
bos srityje. Sėkmingo ir kryptingo įmonės 
kolektyvo darbo rezultatus atspindi preki-
niai ženklai KIKA, AKVATERA,  ZOO 
TERA, ZOO PLANET ir NATURE‘S 
PROTECTION, kurie žinomi ir vertinami 
ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. 

Įmonės istorija – puikus iš mėgiamos 
veiklos gimusio verslo pavyzdys. Kom-
panijos savininkės Janitos Janušauskai-
tės-Plungės meilė gyvūnams, ryžtas, žinių 
siekimas ir nuoširdumas buvo verslo pra-
džia. Šiandien iš mažos mergaitės pomė-
gio išaugusi kompanija „KIKA GROUP“  
yra viena didžiausių įmonių, tiekiančių 
gyvūnų priežiūros prekes ir paslaugas 
Lietuvoje. Šioje augančioje kompanijoje 
dabar dirba apie 470 žmonių. Bendrovė 
aktyviai remia įvairius sporto ir  kultūros 
renginius, visuomeninius projektus, nuo-
lat teikia paramą įvairioms gyvūnų globos 
organziacijoms.

UAB „Arsta“ Kauno apskrityje teikia 
biurų, prekybos, gamybos, sandėlių, gyve-
namųjų patalpų valymo paslaugas nuo fa-
sadų plovimo iki grindų vaškavimo. Kita 
paslaugų grupė – teritorijų priežiūra visus 
kalendorinius metus (sniego kasimas, me-
chanizuotas sniego stumdymas ir išveži-
mas, barstymas smėlio, druskos mišiniu 
ar kt., žolės pjovimas, lapų grėbimas ir 
išvežimas ir t.t.). Įmonės atstovai atvyksta 
pas klientą, įvertina reikalingiausius dar-
bus ir pateikia savo rekomendacijas bei 
pasiūlymus, kurie nieko nekainuos, bet 
bus naudingi.

RŽ inf.

Naujieji bendruomenės nariai su rūmų prezidentu Benjaminu Žemaičiu (centre) Ekskursijos po fabriką metu
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žingsniai 
kartu puoselėjant 
verslo 
bendruomenę

Prisijunkite 
prie didžiausios 
verslo 
organizacijos  
Kauno ir 
MarijaMpolės 
regionuose
Kauno ppa rūmai vienija 
daugiau kaip 400 narių 13-oje 
savivaldybių. Tapkite  šios 
įtakingos verslo bendruomenės 
dalimi. verslo balsas yra 
girdimas ir reikšmingas, kai 
dirbama drauge ir nuosekliai. 

aTrasKiTe naujų 
rinKų
pasitelkdami platų rūmų tinklą 
visame pasaulyje ir rūmuose 
veikiančio europos įmonių tinklo 
– Enterprise Europe Network 
partnerius tieskite kelius į 
naujas rinkas, raskite verslo 
partnerių užsienyje. dalyvaukite 
verslo misijose, verslo kontaktų 
renginiuose tarptautinių parodų 
metu, pasinaudokite plačia 
verslo pasiūlymų duomenų baze 
ir tiesioginiais kontaktais su 
kolegomis užsienyje. 

aTsTovauKiTe ir 
ginKiTe verslo 
interesus
inicijuokite pokyčius ir teikite 
pasiūlymus dėl palankesnės 
verslo aplinkos formavimo, 
verslui aktualių teisės 
aktų tobulinimo. aktyviai 
dalyvaukite diskusijose, darbo 
grupėse. 

BūKiTe aKTyvūs 
specialisTų 
parengiMo 
proceso dalyviai 
inicijuokite pokyčius 
profesinio mokymo politikoje. 
dalyvaukite asmens įgytų 
kompetencijų vertinimo 
komisijose. priimkite 
motyvuotus studentus 
į praktiką. planuokite 
ir valdykite būsimų 
darbuotojų poreikį. raskite 
kompetentingų darbuotojų.

BurKiTės į KluBus 
dalinkitės žiniomis ir patirtimi, 
generuokite naujas idėjas,  
tobulėkite asmeniškai, 
ieškokite konstruktyvių 
sprendimų dalyvaudami 
rūmų bendruomenės, Kauno 
personalo vadovų, Kauno 
finansininkų, verslo vadovų, 
eksportuotojų, Marketingo 
vadovų, Marijampolės 
„intelekto“, sūduvos buhalterių 
klubuose, verslo moterų tinkle. 
palaikykite Kauno miestui 
pridėtinę vertę kuriančias 
iniciatyvas prisijungdami prie 
paramos klubo „verslas Kaunui“.

gauKiTe   
reiKalingus 
doKuMenTus ir 
KonsulTacijas
vykdydami valstybės deleguotas 
funkcijas, rūmai tvirtina 
užsienio prekyboje naudojamų 
dokumentų autentiškumą ir 
išduoda nenugalimos jėgos 
(force majeure) aplinkybes 
liudijančias pažymas. Kaune, 
Marijampolėje ir jonavoje 
išduoda nepreferencinės 
prekių kilmės bendros 
formos sertifikatus. Kreipkitės 
į kompetentingus rūmų 
specialistus.

gauKiTe aKTualios 
inforMacijos  
ir naudingų 
paTariMų
dalyvaukite mokymuose, 
informacinėse popietėse, 
seminaruose, konferencijose. 
pasinaudokite rūmų darbuotojų 
ir narių konsultacijomis es 
finansavimo, tarptautinės 
plėtros ir verslo partnerių 
paieškos, verslo organizavimo ir 
kitais klausimais stiprinant savo 
įmonių konkurencingumą.  

KurKiTe verslo 
savivaldą 
verslo savivalda grindžiama 
solidarumo, lygiateisiškumo 
ir tarpusavio pagalbos 
principais. realizuokite savo 
idėjas ir iniciatyvas veikdami 
rūmuose vietiniu, regioniniu, 
nacionaliniu ar tarptautiniu 
mastu. Kiekvieno balsas 
rūmuose yra svarbus.

www. chamber.lt
www. paramaverslui.eu


