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Nukelta į 3 psl.

Nukelta į 2 psl.
Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė

Sausio 5 d. kultūros ministrė Liana 
Ruokytė–Jonsson lankėsi Kaune. Jos 
vizito darbotvarkėje, be susitikimų su 
miesto ir kultūros įstaigų vadovais, iš 
anksto buvo numatytas ir apsilankymas 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmuose. Ministrė kartu su Kauno vi-
cemeru Simonu Kairiu ypač domėjosi 
miesto tarpukario architektūros likimu.

Apverktina būklė
L. Ruokytė-Jonsson apžiūrėjo istorinį 

Atsiveria galimybė susigrąžinti 
istorinį rūmų pastatą?

V. Landsbergio-Žemkalnio projektuotą 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų pasta-
tą K. Donelaičio g. 8, kurio nedidelę dalį 
šiandien užima ta pati atkurta organizaci-
ja, kuriai jis ir buvo specialiai projektuo-
tas bei  iš jos lėšų pastatytas 1939 m. 

Rūmų prezidentas Benjaminas Že-
maitis, viceprezidentas Zigmantas Dar-
gevičius su ministre aptarė dabartinę 
situaciją ir perspektyvas, jei bibliotekai 
pavyktų gauti europinę paramą pastato 
Radastų g. rekonstrukcijai. Tokiu atveju 
bibliotekos skyriai iš K. Donelaičio g. 8, 
kur nebemato galimybių plėtoti savo vei-
klą, išsikraustytų į Parodų kalne esančią 
biblioteką, o prekybos, pramonės ir amatų 

rūmams atsivertų galimybės susigrąžinti 
istorinį pastatą.

Kaip žinia, rūmų atidarymo iškilmės 
įvyko 1939 m. vasario 18 d., o visa statyba 
su inventoriumi tuomet kainavo 879 452 
litus.  Įėjusius pasitikdavo  penkios įspū-
dingos tapytojo P. Kalpoko freskos (iš ku-

rių kol kas atstatyta tik viena, likusios už-
dažytos iki 11 kartų), S. Ušinskio vitražai, 
rūmuose stovėjo paties V.Landsbergio-
Žemkalnio projektuoti lietuviško stiliaus 
baldai. Kai kurie iš jų, pavyzdžiui, rūmų 
pirmininko krėslas, posėdžių salės baldai, 

Vytautas Niedvaras, 
UAB „Betonika“ generalinis direktorius:

1. Mūsų įmonei 2016 metai buvo iš-
ties darbingi ir sėkmingi. Pasiekta rekor-
dinė apyvarta. Įgyvendinome stambius 
projektus būtent Lietuvoje, skyrėme dau-

Metų sandūra: sėkmės, kliūtys ir lūkesčiai
Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė

Metų pradžia visuomet siejama 
su nuveiktų darbų, pasiektų laimė-
jimų apžvalga, taip pat su naujais 
planais. Todėl pirmajam 2017 m. 
„Rūmų žinių“ numeriui paprašėme 
rūmų narių – įmonių vadovų atsakyti 
į tris klausimus:

1. Kaip vertinate praėjusius 
2016 m.? 

2. Kokios pagrindinės kliūtys 
pernai trukdė Jūsų verslui?

3. Kokius lūkesčius siejate su 
2017 m.? 

Jūsų dėmesiui pateikiame gau-
tus bendruomenės narių atsakymus.

giau dėmesio vietinei rinkai neieškodami 
lengvesnių kelių užsienyje. Įmonėje įgy-
vendinome vidinius projektus: darbo sau-
gos (mūsų darbo saugos rodikliai viršijo 
kitų grupės įmonių rodiklius didžiosiose 
Europos šalyse), gamybos tobulinimo 
projektus, praplėtėme projektavimo pajė-
gas. Pirmieji pagaminome sieninius pavir-
šius su išskirtine grafinio betono apdaila. 
Pirmus projektus atlikome pažangia 3D 
programa. O svarbiausias pasiekimas – 
itin gerai suvaldyti stambūs projektai, kad 
visos reikalingos konstrukcijos pasiektų 
statybos aikštelę laiku ir aukštos koky-
bės. Tai turi didžiausios įtakos tam, kad 
užsakovo statinys būtų pastatytas laiku ir 
nenukrypstant nuo biudžeto.

2. Svarbiausios kliūtys mūsų versle – 
rinkoje jaučiama kvalifikuotų inžinierių ir 
darbininkų stoka, su šia problema susidu-
riame kaip ir daugelis pramonininkų jau ke-
letą metų. Ilgą laiką siekiame, kad statybose 
būtų vertinama kokybė ir sutaupytas laikas 
bei lėšos, užuot pasirinkus pigiausias me-
džiagas ir be garantijų dirbančias brigadas. 
Ši pažanga yra ganėtinai lėta, tačiau tenden-
cijos po truputį keičiasi ir tai džiugina.

3. Mūsų lūkesčiai 2017-aisiais – tobu-
lėti. Siekiame praplėsti gamybos apimtis, 
dar detaliau įvaldyti 3D projektavimą. 
Užsibrėžėme, kad būtų įgyvendinti svar-
būs mūsų klientų projektai. Puoselėja-
me lūkesčius, kad statybose bus keliami 
aukšti reikalavimai techniniams projek-
tams ir taip išvengta nekokybiškų stati-
nių, nelaimių. Tikimės, kad ir valstybinės 
institucijos sieks suvienodinti ir griežtai 
kontroliuoti naudojamų medžiagų kokybę 
visiems konstrukcijų gamintojams, kad 
rinkoje būtų patiekiamos tik kokybiškos, 
laikantis technologijos pagamintos sie-

nos, kolonos, sijos, perdangų plokštės. 
Tikimės, kad daugiau bendradarbiausime 
su mokslo institucijomis rengiant statybos 
inžinerijos studijų programas – galėsime 
perduoti savo patirtį bei užauginti pažan-
gius ir motyvuotus specialistus.

Eduardas Jasas, SDG įmonių grupės 
prezidentas, Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų viceprezidentas:

1. 2016 m. SDG įmonių grupei buvo 
įtempti. Baigėme statyti SDG biurą Drau-
gystės g. 8E, stabilizavome įmones užsie-
nyje („OhutuTööGarant“ ir „Droša darba 
garants“), išgryninome „SDG statybos“ ir 
„SDG akademijos“ veiklas.

2. Politikams 2016 metais visiškai 
buvo neįdomu, kaip gyvuoja verslas – 
jiems svarbu buvo patekti į valdžią, rū-
pėjo tik nauji Seimo rinkimai. O iš verslo 
buvo reikalaujama – mokėti kuo daugiau 
mokesčių ir prisiimti atsakomybę už visas 
negandas Lietuvoje (emigraciją, skurdą ir 
t.t.). Verslas ne tik turi rasti savo vietą rin-
koje, bet ir įveikti valdininkų priešiškumą.

3. 2017 m. išaušo žiemiškai šviesūs. 
Didžiulė viltis, kad per šią ketverių metų 
valdžios kadenciją Lietuvoje radikaliai 
pasikeis santykis: valdžia – žmogus, vers-
las, pilietis. Pirmi simptomai yra, jei taip 
ir toliau – žvelgiu su dideliu optimizmu ir 
viltimi, kad ir valdžia gali dirbti Lietuvai.

Valdas Garmus, 
UAB „Termolink“ direktorius:

1. Tai buvo labai geri, stabiliai pozi-
tyvūs metai.

2. Labiausiai trukdė padidėjusi mo-
kesčių administracinė našta – VMI sukur-
tų „priemonių“ ir naujovių kliuviniai.

3. 2017 m. tikimės konstruktyvių 
pokyčių verslą reguliuojančiuose teisės 
aktuose.

Vitalijus Petruševičius, 
UAB „Litarbo“ direktorius:

2016 metus vertiname gerai. Šiuo 
metu pagrindinė mūsų įmonės veikla – 
prekyba kietmedžio (ąžuolo, uosio, guo-
bos, buko) medienos ruošiniais grindų bei 
baldų gamybai ir viengubo pjovimo len-
tomis. Visa įmonės veikloje naudojama 
mediena yra importuojama iš Ukrainos 
Respublikos. Medieną tiekiame Lietuvos, 
Islandijos, Olandijos skydinių namų, grin-
dų ir baldų gamintojams.

Mūsų verslas susijęs su Ukrainos 
Respublika. Labiausiai trukdo Ukrainos 
ekonomikos nepastovumas, korupcija, 
valstybinių organizacijų reketas.

2017 metais tikimės didinti apyvartą 
iki 30 proc., su partneriais iš Islandijos 
įsteigti Lietuvos kapitalo įmonę Ukrai-
noje. 

Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson, rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis ir Kauno miesto vicemeras Simonas Kairys
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taip pat puošnus, reprezentacinis Bohe-
mijos krištolo sietynas išlikę iki šių die-
nų. Rūmuose yra skulptoriaus Broniaus 
Pundziaus  kurti bareljefai „Pramonė“ ir 
„Prekyba“. 

Šiandien pastato būklė apverktina.

Kultūros mecenatai ir rėmėjai
Kultūros ministrei buvo įteikta rūmų 

narių mecenatystės ir paramos kultūrai 
suvestinė. Rūmų bendruomenė numa-
to investicijas į miestų viešąsias erdves 
pažymint Lietuvos valstybės 100-metį 
(Lietuvos verslo alėjos ir Verslo skvero 
Parodų kalne sukūrimas; Lietuvos nepri-
klausomybės akto signataro Jono Vailo-
kaičio atminimo įamžinimas Šakiuose). 
Jau įvykdytos investicijos į kultūros pa-
veldą – UAB „Via Baltica“ Raudondvario 
dvaro pritaikymas visuomenės reikmėms 
(restorano įrengimas oranžerijoje, menų 
inkubatorius) ir UAB „Liuks“ Panemunės 

pilies atgaivinimas (viešbučio ir restorano 
įrengimas). 

Net šeši rūmų nariai yra Pažaislio 
muzikos festivalio rėmėjai ir partneriai 
(Swedbank, AB „Volfas Engelman“, UAB 
„Kauno stiklas“, viešbutis „Kaunas“, 
UAB „Bernelių smuklė“, UAB „Kautra“).

Aštuonios įmonės remia festivalį 
„Operetė Kauno pilyje“ (UAB „Gija“, 
UAB „Boslita ir Ko“, UAB „Enerste-
na“, UAB „Liuks“ (viešbutis Best Wes-
tern Santakos viešbutis), UAB „Kautra“, 
UAB „Mantinga“, J. Gulbinienės įmonė, 
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo 
centras. 

Kaunas JAZZ didysis partneris yra 
AB „Volfas Engelman“. Kauno valstybi-
nio muzikinio teatro generalinis rėmėjas – 
UAB „Boslita ir Ko“. Nacionalinio Kauno 
dramos teatro rėmėjas – UAB „Autotoja“. 
Kauno filharmonijos partneriai – UAB 
„Bernelių smuklė“, viešbutis „Kaunas“.

Tarp didžiųjų mecenatų paminėtos 
AB „Achema“ ir AB „Lifosa“, Jonavai 
ir Kėdainiams padovanojusios miestų 
arenas (AB „Achema“ skyrė 858 788,66 
EUR paramos 2016 m., iš jų 600 000 
EUR – Jonavos sporto arenos užbaigi-
mo darbams; AB „Lifosa“ – 6 mln. EUR 
parama  Kėdainių arenos statybai, o kaip 
Kėdainių rajono savivaldybės rėmėja nuo 
2010 m. kasmet skiria apie 290  000 EUR 
paramos.

UAB „Novameta“ yra vokalinio an-
samblio ACUSTO, Kauno kamerinio 
choro „Kamertonas“  ir operos solistės 
Eglės Šidlauskaitės mecenatas. UAB 
„Baldai Jums“ –  Lietuvos kaimo rašytojų 
sąjungos, Janinos Miščiukaitės meno mo-
kyklos rėmėjas. UAB „Daumantai LT“ 
– Kėdainių rajono kultūros ir meno dienų 
rėmėjas. UAB „Romasta“ – Kauno choro 
„Pavasaris“ mecenatas, Širvintų mišraus 
choro „Dermė“ rėmėjas.

UAB „SDG“ – Panevėžio muziki-
nio teatro ir Panevėžio J. Miltinio teatro 
rėmėjas; savo lėšomis išleido knygą apie 
Vilniaus žydų kultūrinį paveldą (G. Agra-
novskij. Oni zdes žili, rusų k.; apie 12 000 
Eur).

UAB „Kautra“ bendra paramos suma 
sudarė 75 000 EUR (2015 m.).

Kultūros ministrė informavo apie me-
cenatystės įstatymo projektą ir pažadėjo 
į jo rengimą ir svarstymą įtraukti Kauno 
PPA rūmų bendruomenę.

Sausio 3 d. įvyko pirmasis šių metų 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų tarybos posėdis. Jame daugiau-
siai dėmesio buvo skiriama atstovavi-
mo ir kandidatų į verslo bendruomenei 
svarbias institucijas ir darbo grupes tei-
kimo klausimams. 

Į VšĮ „Versli Lietuva“ patarėjų tarybą 
vietoje Vytauto Šileikio siūlomas rūmų 
prezidentas Benjaminas Žemaitis.

Į Lietuvos profesinio mokymo tarybą 
prie Švietimo ir mokslo ministerijos tei-
kiama Kauno PPA rūmų Profesinio rengi-
mo skyriaus vadovės Aušros Giedrienės 
kandidatūra.

Galutinius sprendimus dėl kandidatų 
skyrimo į minėtas tarybas priima Lietuvos 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų asoci-
acijos prezidiumas.

Į Kauno regiono plėtros iki 2020 m. 
koordinavimo konsultacinę darbo grupę 
nuspręsta deleguoti rūmų Verslo plėtros 
skyriaus vadovę Verą Mileikienę.

Taip pat svarstyta dėl tolesnio dalyva-
vimo ir kandidatų teikimo į kitas verslui 
svarbias institucijas bei darbo grupes – 
Baltijos šalių prekybos rūmų asociacijos 
tarybą, Aleksandro Stulginskio universi-
teto patariamąją kolegiją, Kauno regiono 
plėtros agentūrą, Verslo tarybą prie Kauno 
miesto savivaldybės. Atstovai bus patvir-
tinti kitame tarybos posėdyje.

Rūmų taryba nusprendė skelbti atran-
ką rūmų generalinio direktoriaus parei-
goms užimti, apibrėžė atrankos kriterijus 
ir kvalifikacinius reikalavimus. 

Tarybos nariai aptarė gruodžio mėne-
sio veiklos kroniką ir planuojamus sausio 
mėnesio darbus, priėmė sprendimus dėl 
narystės.

RŽ inf.

Taryba svarstė 
atstovavimo 
klausimus Rūmai verslo interesams atstovauja pasitelkdami paskirtus atstovus tarptautinėse, nacionalinėse, regioninėse ir vietinė-

se darbo grupėse. Visą atstovų sąrašą galite rasti rūmų svetainėje www.chamber.lt skiltyje „Veiklos pagrindai“.

Informuojame Jus apie pasikeitimus, kurie įvyko pastaruoju metu. Paskirti nauji atstovai į šias darbo grupes, komitetus, tarybas: 
Eil. 
Nr. AtstovAvimAs institucijose DeleguotAs AtstovAs

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neuromokslų instituto 
taryba Narys – Benjaminas Žemaitis, Kauno PPA rūmų prezidentas 

2. Kauno regiono plėtros plano iki 2020 m. koordinavimo 
konsultacinė darbo grupė

Narė, socialinių ekonominių partnerių koordinatorė – Vera 
Mileikienė, Kauno PPA rūmų Verslo plėtros skyriaus vadovė 

3. VMI i.SAF-T informacinės sistemos (projekto) įgyvendinimo 
darbo grupė

Nariai – Kęstutis Skrodenis, UAB „Softera“ verslo informacinių sistemų 
konsultantas, Žydra Visockienė, UAB „SDG group“ finansų direktorė

4. Kauno technikos profesinio mokymo centro mokytojų ir 
pagalbos mokiniui specialistų atestacinė komisija 

Narė – Laura Striaušaitė, Kauno PPA rūmų profesinio rengimo 
skyriaus vyr. specialistė 

5. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) Pakaitinė narė – Rūta Didikė, teisininkė, advokatų kontora 
„Magnusson ir partneriai“

6. Europos darbuotojų judėjimo laisvės patariamasis komitetas
Narė – Evelina Jasaitė, UAB „SDG“ Teisės departamento vadovė; 
pakaitinė narė – Aušra Kerzienė, UAB „SDG grupė“ personalo 
vadovė 

7.
Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir 
eksperimentinės veiklos atviros prieigos centro Kauno apskrities 
teritorijoje (STEAM - AP) valdymo komitetas ir darbo grupė

Narė – Daiva Vyšniauskienė, Kauno PPA rūmų verslo savivaldos 
koordinatorė

8. Studijų kokybės vertinimo centro Aukštųjų mokyklų studijų 
programų vertinimo ekspertai

Paskirti kandidatai – Evelina Jasaitė, UAB „SDG“ teisės departamento 
vadovė; Rūta Jasienė, UAB „SDG grupė“ personalo ir komunikacijos 
direktorė, Rūta Klimašauskienė, UAB „Alfa idėjos ir technologijos“ 
mokymų grupės vadovė, Saulius Davainis, VšĮ Respublikinės Kauno 
ligoninės Socialinės veiklos skyriaus vadovas, Valentina Bereznaja-
Demidenko, Jonavos rajono Socialinių paslaugų centro direktorė.  

9. Europos amatų, smulkaus ir vidutinio verslo asociacijos 
(UEAPME) Tvarios plėtros komitetas Narys – Andrius Verbyla, kancleris 

10. Europos amatų, smulkaus ir vidutinio verslo asociacijos 
(UEAPME) Mokymų (švietimo ir profesinio rengimo) komitetas 

Narė – Aušra Giedrienė, Kauno PPA rūmų Profesinio rengimo 
skyriaus vadovė

11. Europos amatų, smulkaus ir vidutinio verslo asociacijos 
(UEAPME) Įmonių politikos komitetas

Narys – Aivaras Knieža, Kauno PPA rūmų Tarptautinių ryšių 
skyriaus vadovas, EEN projekto vadovas 

Nauji bendruomenės atstovai 
darbo grupėse, komisijose, tarybose

Lietuvos prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmų asociacija paskirs naują atstovą į 
VšĮ „Versli Lietuva“ patarėjų tarybą, Kau-
no PPA rūmų taryba – į Aleksandro Stul-
ginskio universiteto patariamąją kolegiją. 
Taryboje svarstoma dėl tolesnio atstova-
vimo ir dalyvavimo Baltijos šalių preky-
bos rūmų asociacijoje ir Kauno regiono 
plėtros agentūroje. Lietuvos profesinio 

mokymo taryboje prie Švietimo ir mokslo 
ministerijos Lietuvos PPA rūmų asociaci-
jos prezidiumo sprendimu paskirtas nau-
jas atstovas – Visvaldas Matkevičius, Pa-
nevėžio PPA rūmų generalinis direktorius. 

Atsisakyta atstovavimo Vš Į „Tech-
nopolis“ (perduotos dalininkų teisės), 
Kauno moters užimtumo centro taryboje, 
Tarptautinės prekybos ir investicijų, SVV 

ir verslininkystės komitetuose ir Muitinės 
pakomitetyje prie Eurochambres asoci-
acijos, kadangi Lietuvos PPA rūmų aso-
ciacija nutraukė narystę Eurochambres, 
tačiau įstojo į Europos amatų, smulkaus 
ir vidutinio verslo asociaciją (UEAPME) 
ir jos trijuose komitetuose yra Kauno PPA 
rūmų administracijos atstovai.

RŽ inf.

Atsiveria galimybė susigrąžinti istorinį rūmų pastatą?
Atkelta iš 1 psl.

Ministrė rūmų istorinėje salėje su Benjaminu Žemaičiu ir 
viceprezidentu Zigmantu Dargevičiumi
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Algimantas Astrauskas, 
UAB „Pirmas žingsnis“ direktorius:

1. Mūsų versle, dirbant su pacientais, 
ramu būna nebent vidury nakties. Nepyks-
tame dėl to, kadangi pasirinkome patys, 
kaip ir su kuo dirbti ir kokios atsakomy-
bės imamės. Finansine prasme, tai vieni 
iš pagrindinių rodiklių, 2016 metai buvo 
pakankamai stabilūs ir sėkmingi, nors 
konkurencinė aplinka be galo sudėtinga. 

2. Labai graudu, kai mūsų įmonę, dir-
bančią 24-tus metus, užgriūva valstybinės 
institucijos su tokiais neplaniniais patikrini-
mais, kuriuose klausiama, ar turime įrangą 
produkcijos gamybai, specialistų (5 nepla-
niniai patikrinimai per metus), nors toms įs-
taigoms kiekvienais metais teikiame paraiš-
kas su visais įmanomais sąrašais. Susidaro 
įspūdis, kad taip norima „parodyti“ savo 
darbą. Tai išmuša iš ritmo, gadina darbuoto-
jų nuotaiką, trukdo kurti ir planuoti ką nors 
naujo ir naudingo pacientui. Šiek tiek pasi-
daro lengviau, kai tikrai žinai, kad tai daro-
ma pagal konkurentų skundus, vadinas, mes 
dirbame tikrai neblogai, mus laiko stipriais.

3. Stebint šalies naujos valdančiosios 
koalicijos darbo pradžią, norisi tikėti, kad 
verslo aplinka gerės, nes valdininkai paga-
liau turi suprasti, kad žlugdant verslą vals-
tybė tikrai nestiprės, vis daugiau verslinin-
kų įregistruos savo įmones kitose, verslui 
palankesnėse šalyse. Sprendimai dėl Dar-
bo kodekso neatrodo labai patraukliai. 

Su didele viltimi ir pasitikėjimu žvelgia-
me į naują Vyriausybę, kad ji dirbs atsakin-
gai ir užsitarnaus Lietuvos žmonių pagarbą. 
Linkime neatitrūkti nuo realybės, įvykdyti 
kuo daugiau „žemiškų“ pažadų, nesusiga-
dinti taip sunkiai kuriamo gero įvaizdžio. 
Pagaliau tęsti pradėtą „valymą“, tvarkyti 
įsisenėjusios netvarkos židinius, kad būtų 
atstatytas  žmonių pasitikėjimas Seimu ir 
Vyriausybe. Linkime, kad 2017-ieji būtų 
persilaužimo į gerąją pusę metais visomis 
įmanomomis prasmėmis ir kryptimis.

Kęstutis Vanagas, 
„YIT Kausta“ generalinis direktorius:

1. 2016 m. BVP Lietuvoje augo ma-
žiau nei 2 proc. – mažiau nei buvo progno-
zuota metų pradžioje, tačiau buvo stipriai 
juntamas paslaugų kainų šuolis, o darbo 
užmokestis išaugo beveik 8 proc. Tad 
daugelis įmonių turėjo peržiūrėti veiklos 
procesus ir ieškoti būdų dirbti efektyviau. 

Nekilnojamojo turto rinka išliko aktyvi 
tiek būsto, tiek verslo patalpų srityje. Tai 
rodo išaugę mūsų būsto pardavimai Vilniuje 
ir Kaune bei aktyvus klientų domėjimasis 
verslo patalpomis ypač laikinojoje sostinėje.

Galima sakyti, kad praėję metai buvo 

išskirtiniai Kaunui – mieste viena po kitos 
pradėjo kurtis statybvietės – tiek gyvena-
mųjų, tiek biuro pastatų. Kad naujų butų 
ir patalpų poreikis Kaune buvo didžiulis, 
rodo ir rezervacijų skaičius bei sandoriai. 
Vos pradėję statyti B66 verslo centrą K. 
Baršausko gatvėje sulaukėme susidomė-
jimo ir metų pabaigoje pasirašėme sutar-
tis dėl patalpų nuomos su dviem įmonė-
mis –„DELL Technologies“ priklausančia 
„Virtustream“ ir „Teltonika“. 

Galime pasidžiaugti, jog miesto val-
džios ir verslo dialogas Kauno mieste yra 
aktyvus ir tai padeda įmonėms vystyti 
ekonomiką skatinančius projektus ir gra-
žinti miesto veidą. 

Rangos verslas pirmąjį šių metų pus-
metį buvo ramus. Antrasis pusmetis buvo 
gerokai aktyvesnis – darbų kiekis išaugo, 
tiesa, pradėjo stigti darbininkų, todėl vis 
dažniau statybvietėse pastebime darbinin-
kus iš Ukrainos ir Baltarusijos.  

2. Nacionalinės žemės tarnybos veiks-
mai praėjusiais metais sukėlė netikrumo 
jausmą dėl iš valstybės nuomojamų sklypų.
Tai gali turėti neigiamos įtakos sklandžiam 
nekilnojamojo turto projektų vystymui.

Taip pat išlieka aktualus portalo „In-
fostatyba“ klausimas. Dažnai susiduriame 
su sunkumais įkeldami informaciją į siste-
mą. Sistema yra labai sudėtinga, sąsaja su 
vartotoju yra „nedraugiška“, todėl vykdyti 
sutarties įsipareigojimus, laiku įkelti doku-
mentus ir pateikti aktą apie statybos darbų 
užbaigimą sutartu laiku vis dar sudėtinga.

3. Daugelis prognozių teigia, jog 
2017-ieji bus sudėtingi metai, tačiau mes 
turime daug planų, kuriuos ketiname įgy-
vendinti laiku ir sėkmingai. Todėl tikime, 
kad mūsų įmonei šie metai bus sėkmin-
gesni nei praėjusieji. Numatome, kad būs-
to rinka išliks aktyvi, todėl planuojame 
pradėti kelis naujus būsto projektus tiek 
Vilniuje, tiek Kaune, šiuose miestuose 
ieškome ir naujų sklypų gerose vietose. 

Gintautas Brukas, UAB „Gudžionys“ 
direktoriaus pavaduotojas:

1. Praėjusieji metai buvo pakankamai 
sunkūs dėl darbų trūkumo. Mūsų vei-
kla – krovinių gabenimas tarptautiniais 
maršrutais, muitinės paslaugos, muitinės 
sandėliai, prekyba žemės ūkio technika ir 
atsarginėmis dalimis. 

2. Dėl pasikeitusios padėties pasauly-
je, dėl embargo Rusijai sumažėjo teikia-
mų paslaugų (importo, tranzito) apimtys 
NVS šalims.

3. 2017 metais tikimės daugiau užsa-
kymų, planingesnio ir stabilesnio darbo.

 

Tauras Plungė, 
UAB „Kika group“ valdybos narys:

1. Tai buvo puikūs metai, per kuriuos 
įvykdėme daug vidinių pokyčių įmonė-
se ir jie davė gerų rezultatų. Atsisakėme 
veiklų, kurios negeneravo mūsų lūkesčius 
atitinkančios naudos – pardavėme savo 
kompaniją Baltarusijoje, atsisakėme pa-
puošalų verslo – uždarėme tinklą „Silver 
city“. Keliame padalinių vadovų kompe-

tenciją, brėžiame ambicingesnius planus, 
pasitelkdami vidinius išteklius – vidinius 
mokymus, kuriuos veda geriausių rezulta-
tų pasiekusių padalinių vadovai, taip pat 
išorinius mokymus. Semiamės gerosios 
patirties iš savo verslo srities kolegų, pa-
saulinių lyderių. Atidžiau analizuojame 
perspektyvių, pelningiausių prekių gru-
pes, intensyviau su jomis dirbame. Pradė-
jome socialinį projektą – gyvūnų iš globos 
namų atidavimą per „Kikos“ parduotuves. 

2. Labai erzina įstatymų pokyčiai pa-
skutinėmis metų dienomis. Vis deklaruo-
jama, kad po priėmimo teisės aktai įsiga-
lioja po 6 mėnesių, bet realiai yra kažko-
kia landa, kai šios taisyklės nesilaikoma. 
Pavyzdžiui, GPM lengvatos nuėmimas 
gal ir teisingas valstybės žingsnis iš es-
mės, tačiau, mano nuomone, „paskutinės 
minutės“ principas erzina. Tas pats su mi-
nimalaus atlyginimo didinimu.

3. Tikimės nuoseklios valstybės poli-
tikos verslo atžvilgiu, duotų pažadų laiky-
mosi.

Justinas Minčinka, 
UAB „Grand ERP“ direktorius:

1. Praėjusius metus vertiname tei-
giamai tiek finansine, tiek emocine pra-
sme. Nubrėžti tikslai pasiekti, kuriami IT 
sprendimai įgavo formas, projektuotos 
ERP sistemos įgyvendintos arba baigia-
mos kurti. Iš klientų atsiliepimai teigiami, 
tad motyvacijos darbuotis toliau turime.

Pastebėjome, kad vis daugiau įmonių 
domisi ES paramomis ir tai yra sveikinti-
na, žinant, kad tai nesitęs ilgai. Daugiau 
kaip pusė 2016 m. projektų, kuriuos įgy-
vendinome, buvo iš dalies finansuojami 
ES programų, tad klientai ne tik gavo vers-
lo valdymo sprendimus, bet ir reikšmingai 
sutaupė savo lėšų. Tai ir motyvuoja, ir pa-
laiko tempą visam diegimo procesui, nes 
esame įspraudžiami į protingus terminus.

2. Didžiausia problema įvardinčiau 
planavimo spragas dar 2014 m. ir 2015 
m. Patirties stoka, ambicingi tikslai, ne-
įvertintos rizikos atsiliepė finansiškai – 
vėlavo atlygis, susidarė skolų, tad teko 
susiveržti diržus. Antra vertus, supratau, 
kad kolektyvas motyvuotas – net su vė-
luojančiu atlygiu darbai nestojo, judėjom į 
priekį ir šiandien turime, ką turime. Už tai 
kaip vadovas esu be galo dėkingas.

Darbuotojų paieška – išties didelis 
iššūkis. Tvirtai neteigiu, kad darbuotojų 
Lietuvoje trūksta, nors dairėmės ir į kai-
mynines šalis (Ukrainą, Baltarusiją), bet 
jų paieškos kainuoja ir laiko, ir kaštų.

3. Planuojame, kad 2017 metai bus 
mūsų įmonės lūžio taškas – jau pasidarėme 
„turinį“, reikia susitvarkyti „fasadą“ ir pri-
sistatyti užsienio rinkoms. Norime sulaukti 
atsiliepimų iš klientų, kurie jau naudojasi 
mūsų sukurtais sprendimais. Visada malo-
nu, kai esi vertinamas už savo darbus aplin-
kinių, o ne pats giriesi socialinėje erdvėje. 
Planuojame augimą – tiek personalo, tiek 
atlygio, tiek kompetencijos ir profesionalu-
mo srityse. Juk būtų smagu, jei būtume dar 
viena kompanija, kuri pristatytų Lietuvą 
kaip kuriančią IT sprendimus šalį.

 

Valdas Končius, 
MB „Kėdainių akmenukas“ vadovas:

1. Pagrindinė mūsų veikla yra paminklų 
gamyba, naujų kapaviečių įrengimas bei 
senų restauracija. Įmonė įkurta 2012 metais, 
bet realiai veiklą pradėjome 2000 metais. 
Kiekvienais metais vis įgaudami patirties 
mes augome ir 2016 metais, šiltojo sezono 
metu, įmonėje jau dirbo 10 darbuotojų.

2. 2015 m. gruodžio mėnesį pateikėme 
prašymą Nacionalinei mokėjimų agentūrai 
prie Žemės ūkio ministerijos Europos Są-
jungos paramai gauti perkant granito apdir-
bimo įrangą. Mano įmonė atitiko visus šiai 
paramai gauti kriterijus. Pradžioje, žinoma, 
apsidžiaugiau, kad atsirado galimybė su 
parama įsigyti brangius įrenginius, bet il-
gainiui teko nusivilti agentūros darbu. Iki 
šios dienos dar nėra jokio sprendimo, nors 
praėjo daugiau nei metai po paraiškos pa-
teikimo. Įrenginius teko nusipirkti iš banko 
skolintomis lėšomis, šiuo metu kas ketvirtį 
bankui mokame po 4000 eurų. Mūsų mažai 
įmonei tai dideli pinigai, be to, įvairiems 
formalumams bei dokumentams tvarkyti 
išleista nemenka suma. Kelis kartus krei-
piausi į agentūrą dėl informacijos, bet buvo 
liepta netrukdyti jiems dirbti ir laukti.  

Labai keistai skamba aukštų valdinin-
kų nuogąstavimai, kad kiekvienais metais 
valstybė neišnaudoja Europos Sąjungos 
skiriamų paramos lėšų, ir jų vis patei-
kiami klausimai, kaip skatinti Lietuvoje 
verslumą. Man nelabai suprantama tokia 
valstybės „parama“ verslui  ir tai galiu nu-
rodyti kaip pagrindinę kliūtį mano verslui 
per 2016 metus.

3. Tikiuosi, kad parama verslui taps 
tikra, o ne imitacinė.

Tomas Krejaras, 
UAB  „Achempak“  direktorius: 

1. Praėjusius metus vertiname gerai, 
nors jie sukėlė nemažai rūpesčių ir parei-
kalavo pasukti galvas ieškant atsarginių 
variantų.

2. Pirmąjį metų pusmetį trąšų paklau-
sa buvo sumažėjusi, o tai lėmė, kad ir 
mūsų pakuotės pardavimai taip pat krito. 
Susidarėme įspūdį, jog dėl žemos grūdų 
supirkimo kainos buvo delsiama juos par-
duoti bei įsigyti trąšų. Kita vertus, nuolat 
krentant trąšų kainoms buvo laukiama dar 
palankesnio momento jų įsigyti.

3. Šie metai, ko gero, nebebus pigių 
žaliavų metai kaip 2016-ieji. Vis didėjan-
tys darbo kaštai ir emigracija vers inten-
syviau dirbti procesų tobulinimo srityje. 
Daug dėmesio ketiname skirti eksporto 
rinkoms ir tikimės, kad rezultatai nenuvils.

Metų sandūra: sėkmės, kliūtys ir lūkesčiai
Atkelta iš 1 psl.

Nukelta į 4 psl.
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Tautvydas Barštys, 
AB „Kauno grūdai“ generalinis direktorius:

1-2. 2016-ieji metai mūsų įmonei 
buvo gana įtempti ir sudėtingi, turėjome 
nemažai iššūkių. Visa tai lėmė kelios 
priežastys: blogos oro sąlygos, nuo kurių 
grūdų verslas yra stipriai priklausomas, 
taip pat „Brexit“ ir dėl to prasidėję va-
liutų svyravimai bei kritusios pardavimų 
kainos. Verslą veikė ir žmonių emigracija, 
kurios mastai vis auga – Lietuvą paliko 
jau daugiau kaip milijonas gyventojų, o 
tai reiškia, kad išvyksta ir potenciali darbo 
jėga. Dėl emigracijos jaučiamas ir vartoji-
mo sumažėjimas. Tačiau šiuo atveju mūsų 
verslas turbūt nėra išskirtinis – daugelis 
įmonių jaučia šias pasekmes.

3. Norisi tikėti, kad 2017-aisiais jau 
bus matomi naujos valdžios pokyčiai Lie-
tuvoje ir dauguma rinkiminių pažadų bus 
įgyvendinti. Matome, kad pokyčių reikia 
ne tik įmonėms, bet ir visiems šalies gy-
ventojams. Mums, kaip įmonei, yra iššū-
kis išlikti konkurencingai ir kaimyninių 
valstybių atžvilgiu, pavyzdžiui, lyginant 
su Lenkija, kur  maisto produktams tai-
komas 5 proc. pridėtinės vertės mokestis. 
Tad norisi, kad ir Lietuvos mokesčių sis-
temoje į tai būtų atsižvelgta.

Arūnas Tarnauskas, 
UAB „Gulbelė“ direktorius:

1. Metai buvo „neramūs“. Teko diegti 
naujoves, mokytis, tobulinti veikiančias 
sistemas, prisitaikant prie kintančių sąly-
gų. Rezultatai labai nenuvylė, bet tikėjo-
mes geresnių.

2. Mūsų rinka yra Lietuva. Kaip ži-
nia, mažėja gyventojų skaičius – traukiasi 
ir mūsų rinka. Ypač regionuose jautėme 
emigracijos pasekmes. Pastebėjome, kad 
grįžtantys lankyti artimųjų atvyksta re-
čiau. Dar labiau plito laikino darbo emi-
gracijoje gyvenimo būdas. Todėl perka-
moji galia augo, bet mažėjo pačių pirkėjų 
skaičius. Sustiprėjo konkurencija – Vo-
kietijos tinklo atėjimas nesumažino lietu-
vių  apsipirkimo Lenkijoje masto, bet la-
biau įtvirtina retesnio pirkimo didesniais 
kiekiais madą. Mums, smulkiems preky-
bininkams, tenkanti rinkos dalis mažėja.

3. Tikimės, kad Lietuvos valdžios 
sprendimai bus pamatuoti ir įvertinti pers-
pektyvos prame siekiant alkoholio varto-
jimo mažinimo  ir jo prieinamumo riboji-
mo, nes tai turėtų lemiamos įtakos mūsų 
bendrovės pagrindinės veiklos – maž-
meninės prekybos regionuose strategijai. 
Nesant aiškumo stabdome investicijas šia 
kryptimi.

Manome, kad didės darbo užmokes-

tis, tuo pačiu kils perkamoji galia, o tai yra 
galimybė vystyti paslaugas ir prekybą.

Tikiuosi, kad rasis vietos tokiai regio-
ninei politikai su ekonominiais ir finansi-
niais instrumentais, kad investijos realiai 
tolygiau skirstytųsi mūsų valstybėje. Dau-
giau jaunų žmonių įsikurtų regionų cen-
truose ir  miesteliuose, nes į infrastruktūrą 
investuotos didžiulės lėšos, o kam ten 
gyventi – nelabai yra. Dėl nepakankamų 
žmogiškųjų išteklių sunku pritraukti  tiek 
užsienio investicijas, tiek lietuviškos kil-
mės kapitalą. 

Ieškosime ir vystysime kitas veiklas, 
kad bendrovė nenustotų augusi. Laukia 
įdomi patirtis ir išbandymai naujoje mums 
turizmo vystymo srityje. Neužilgo  duris 
atvers Zyplių dvaro ansamblyje mūsų 
bendrovės įrengtas restoranas „Kuchmis-
trai“ ir šiek tiek vėliau viešbutis.

Rengdamiesi  mineti valstybės šim-
tmetį, nepamiršome, kad iš Šakių regio-
no yra kilę  net keturi Nepriklausomybės 
akto signatarai. Kartu su Kauno PPA rūmų 
verslo bendruomene planuojame įamžinti 
vieno iš jų, žymiausio tarpukario vers-
lo  visuomenės veikėjo Jono Vailokaičio 
atminimą jo istorinėje gimtinėje.

Vladimiras Vinokurovas, 
UAB „ITAB Novena“ generalinis direktorius:

1. 2016 metus vertiname kaip sė-
kmingus ir reikšmingus bendrovės plėtrai. 
Dvigubai išsiplėtėme, atnaujinome senąją 
gamybą. Į statybas ir įrangą  investavome 
apie 4 milijonus eurų ir tai dar ne pabai-
ga. Pavyko padidinti pardavimus. Tačiau 
kartu tai buvo ir sudėtingesni nei įprasta 
metai.

2. Pagrindinės kliūtys mūsų vers-
lui – kompetentingų gamybos darbuotojų, 
suvirintojų-šaltkalvių, CNC operatorių 
trūkumas. 

3. Šiemet tikimės sėkmingo tolesnio 
augimo. 

 
Marius Jundulas, draudimo bendrovės 
„Gjensidige“ generalinis direktorius:

1-2. 2016-aisiais šalies draudimo 
rinkoje ryškėjo naujos tendencijos: di-
dėjantis gyventojų sąmoningumas skati-
na žmones kreiptis dėl kompensacijų už 
verslo įmonių nuostolius, padarytus ki-
toms įmonėms ar žmonėms. Dėl šių poky-
čių draudikai didžiausią potencialą mato 
civilinės atsakomybės draudimo srityje. 
Pagal naujų sutarčių skaičių šios rūšies 
draudimas per metus ūgtelėjo 20 proc. 
Didžiausią potencialą matome vidutiniojo 
ir smulkiojo verslo segmentuose, kur dar 
neišsemtos galimybės verslui apsidrausti 
savo civilinę atsakomybę. Galiu paminėti 
gana neseną atvejį, kuomet „Ozo“ pre-

kybos centre nedidelis gaisras soliariu-
me padarė kelis šimtus tūkstančius eurų 
nuostolių viso prekybos centro parduotu-
vėms. Į Lietuvą ateina ir naujos civilinės 
atsakomybės draudimo rūšys, pavyzdžiui, 
įmonės vadovų atsakomybės draudimas 
ar kibernetinių atakų draudimas.

Be to, Lietuvoje brangsta avarijos. 
Padidėjęs avarijų skaičius savo ruožtu pa-
didino ir draudikų išmokų mastą. Be to, 
brangesni automobiliai ir jų remontas taip 
pat atsiliepė išmokų dydžiui – už eismo 
įvykius ir automobilių remontą Lietuvos 
draudimo bendrovės šiemet sumokėjo 
daugiau. Per 2016-uosius KASKO draudi-
mo pardavimai Lietuvoje ūgtelėjo apie 17 
proc. Pagal sutartis fiksuojame 2,2 proc. 
augimą, o štai išmokos išaugo 14 proc. 
Viena iš pozityvių tendencijų – draudikų 
pastangos įvesti vis daugiau parametrų, 
pagal kuriuos vertinama rizika ir nusta-
tomas draudimo įmokos dydis. Draudimo 
kaina yra vis labiau individualizuota, ir 
rinkoje nebelieka vienodų įmokų. 

2016 m. turto draudimo pardavimai 
paaugo apie 10,5 proc.: privataus turto 
draudimas – 13,5 proc., komercinio – 6,7 
proc. 

Šiuo metu sveikatos draudimas Lietu-
voje suvokiamas pirmiausia kaip darbuo-
tojų motyvavimo priemonė. Motyvacijos 
krepšelyje sveikatos draudimas neužlei-
džia lyderio pozicijų jau nebe pirmus me-
tus. Lietuvos rinkos sveikatos draudimo 
apimtys augo 16,6 proc. „Gjensidige“ čia 
užima lyderės poziciją ir valdo 37 proc.  
rinkos. 

3.Šiemet įsigalioja privalomas staty-
bos darbų ir civilinės atsakomybės drau-
dimas. 2017 m. visi, kas statys privačius 
namus ar komercinius pastatus, turės ap-
drausti statomus objektus statybos darbų 
ir civilinės atsakomybės privalomuoju 
draudimu. Tai yra teigiamas pokytis, ug-
dantis žmonių sąmoningumą saugoti savo 
bei kitų turtą.

Joana Zakarienė, UAB Mokymo centras 
„Automobilis” direktoriaus pavaduotoja:

1. Kaip svarbiausius 2016 m. įvykius 
savo veikloje galime išskirti pasirengimą 
naujoms mokymo programoms vykdyti, 
mokymo bazės atnaujinimą – naujos įran-
gos įsigijimą, mokymo auditorijų skai-
čiaus padidinimą, patalpų atnaujinimą ir 
kt. 

2. Tačiau susidūrėme ir su nemažai 
problemų. Pavyzdžiui, atnaujindami mo-
kymo bazę, vykdėme statybos darbus. Ta-
čiau tiek atliekant paprastąjį remontą, tiek 
minimalią pastato rekonstrukciją, nuolat 
kėlė sunkumų įvairūs biurokratiniai rei-
kalavimai – pradedant atsakingų insti-
tucijų nesusikalbėjimu, baigiant įvairių 
procedūrų gausa, jau neminint finansinės 
pusės. Dėl profesinio mokymo – liūdina, 
kad daugelyje mokymo programų dėsty-
tojams yra nurodytas reikalavimas turėti 
bent dviejų metų darbo stažą atitinkamoje 
srityje. Taip yra eliminuojami nauji, ką tik 
studijas pabaigę asmenys, turintys naujų 
žinių ir didelę motyvaciją. 

Taip pat praėjusiais metais susidūrė-

me su neformaliajam mokymui taikomais 
dvigubais standartais, kai iš esmės šie mo-
kymai yra labai mažai reglamentuojami. 
Viena atsakinga institucija yra parengusi 
savo reikalavimus dėstytojams, kurie 
yra per aukšti pastariesiems mokymams. 
Susidaro įspūdis, kad minėtos mokymo 
programos yra parengtos konkrečioms 
mokymo įstaigoms. 

Kalbant apie profesinio mokymo 
reglamentavimą, dažnai susiduriame su 
teisės aktų spragomis – tai vienas punktas 
prieštarauja kitam, tai mintys išdėstytos 
dviprasmiškai. Negana to, kai kreipiamės 
į atitinkamas institucijas išaiškinimo, ne-
retai sulaukiame nekonkretaus atsakymo į 
labai konkretų klausimą. O paskutinis aki-
brokštas turbūt pranoksta bet kokį supra-
timą, kas yra norma teisinėje valstybėje. 

Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo 
naujas teisės aktas, susijęs su tam tikrais 
mokymais. Deja, sistema net šiandien 
vis dar yra neparengta, todėl negalima 
egzaminuoti mokinių, kurie mokėsi per-
einamuoju 2016/ 2017 m. m. laikotarpiu. 
Nėra aišku net kada pradės veikti sistema, 
o atsakingos institucijos tik kratosi atsa-
komybės, ir užuot, pavyzdžiui, išleidusios 
įsakymą dėl pereinamojo laikotarpio, 
siūlo tyliai laukti. Taip pat kaip privataus 
verslo atstovai pasigendame informacijos 
sklaidos dėl teisės aktų pasikeitimų, ren-
giamų konferencijų, seminarų ir  diskusijų  
profesinio mokymo tema.

3. Kalbant apie 2017 metų lūkesčius, 
ko gero, norisi tikėti, kad naujieji metai 
atneš daug gerų permainų – teisinio regla-
mentavimo srityje atsiras daugiau konkre-
tumo, sumažės biurokratizmo, mokymo 
įstaigos pradės viena į kitą žvelgti ne kaip 
į konkurentą, bet kaip į partnerį, su kuriuo 
galima pasitarti ar pasidalinti patirtimi. To 
norėtume visiems ir palinkėti.

Gediminas Avėnas, 
UAB „Vydraga“ direktorius:

1. Praėjusieji 2016 metai buvo nelen-
gvi, tačiau įdomūs. Apsilankėme keliose 
didelėse parodose, pabendravome su se-
nais tiekėjais, suradome naujų ir pirmą 
kartą apie 50 procentų 2016 m. pardavimų 
sudarė reeksportas. Ir smagu, kad atradom 
bendrų interesų su estais ir slovakais. Mes 
prekiaujame kalnakasybos pramonės įren-
giniais, atliekame šių įrenginių priežiūrą 
ir remontą, tiekiame atsargines dalis ir 
statybinėms bei kelių tiesimo mašinoms. 
Mūsų klientai yra statybų ir kalnakasybos 
pramonės įmonės Slovakijoje, Bosnijoje 
ir Hercegovinoje, Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Suomijoje.

2. Praėjusiais metais pajutom labai 
suprastėjusius atsiskaitymus už patiektas 
prekes. Todėl kaip niekad aktualus buvo 
apyvartinių lėšų stygius. Ir šioje situacijo-
je pajutom, kad mūsų bankai, deja, nėra 
verslo partneriai. Bet, pasak bankininkų, 
„jie nekalti, kaltas Lietuvos bankas“. Prie-
šingai nei oficialiai teigiama, nesumažino 
verslo administravimo naštos ir pradėta 
naudoti I.MAS. Toks jausmas kad kova 
su „šešėliu“ vyksta tik spaudžiant ir gąs-
dinant baudomis tuos, kurie ir taip dirba 
legaliai bei moka mokesčius. 

3. Gal pagaliau mūsų valdantieji su-
pras, kad nepamatuoti, atrodo, ir visai 
menki, beveik nereikšmingi sprendimai 
gali greitai paskandinti smulkų verslą. 
Kol kas atsigręžimo į žmogų, į pilietį, ku-
ris nori ir gali pats savimi pasirūpinti, ir 
nebuvo. 

Atkelta iš 3 psl.

Nukelta į 5 psl.
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Aleksandras Toropčinas, 
UAB „Sakret Lt“ direktorius:

1. Praėjusius metus vertinu labai skep-
tiškai dėl valdžios neveiklumo ir politinių 
peripetijų Seimo rinkimų metu. Pozityvu, 
kad padidinom gamybos apimtis apie 10 
proc. Mūsų bendrovė yra įvairios paskir-
ties SAKRET statybinių mišinių impor-
tuotoja ir platintoja Lietuvoje. 2008 m. 
įmonė oficialiai pradėjo gamybą didžiau-
sioje Baltijos šalyse sausų statybinių miši-
nių gamykloje Kėdainiuose. Mes  siūlome 
statybinius mišinius ir komplektuojamus 
elementus beveik visiems statybos, re-
monto ir renovacijos darbams.     

2. Tarp pagrindinių kliūčių paminė-
čiau kainų smukimą (nelygios konkuren-
cijos sąlygos su Lenkija), objektų stygių, 
jų stabdymą arba atidėjimą, griežtas pa-
sklolų išdavimo sąlygas.

3. Lūkesčius sieju su pažangiu ir sta-
biliu valdžios sektoriaus darbu ir Lietuvos 
rinkos pakilimu 2017 m.

Jonas Plauska, 
UAB „Alvinta“ direktorius:

1. Kadangi 2015 metai dėl susidarinė-
jančių monopolijų aplinkosaugos, atliekų 
tvarkymo sektoriuose bei kitos struktū-
rinės įmonės problemos lėmė apyvartos 
nuosmukį, praėjusius 2016 metus įmo-
nė siejo su naujų iššūkių pradžia. Pernai 
UAB „Alvinta“ atnaujino marketingo 
strategiją, peržiūrėjo veiklos sritis, sukūrė 
papildomų darbo vietų, todėl antroje metų 
dalyje buvo matomas įmonės darbo krū-
vio ir apyvartos augimas.

2. Pagrindinės kliūtys, su kuriomis 
teko susidurti vykdant veiklą praėjusiais 
metais, liko panašios: didelė monopoli-
jos sistema, kylančios atliekų tvarkymo 
kainos, nemenkos spragos aplinkosaugą 
reglamentuojančiuose teisės aktuose.

3. Tikimės, jog 2017 metai atvers 
naujus kelius į beribes verslo galimybes 
bei bus dar sėkmingesni visomis prasmė-
mis ne tik įmonėje, tačiau ir mūsų šalies 
politikoje, visuomenėje.

Rūta Klimašauskienė, 
FITIN / UAB „Alfa idėjos ir technologijos“ 
mokymų grupės vadovė:

1. Praėjusieji metai kalbant ape pa-
saulinį ir Lietuvos kontekstą buvo ryškūs, 

spalvingi, o kai kuriais atvejais – netikė-
ti (JAV prezidento rinkimai, Britanijos 
sprendimas palikti ES). Deja, neišvengė-
me ir daugybės itin skaudžių nelaimių – 
Berlyne, Nicoje, Stambule ir kitur.

Mūsų verslui 2016-ieji buvo sė-
kmingi, gausūs veiklos prasme. Labiau-
siai džiaugiamės ir didžiuojamės mūsų 
naujausiu produktu – FITIN specialistų 
sukurta mikroklimato, motyvacijos ir dar-
buotojų įsitraukimo tyrimo metodika, pa-
remta naujausiais neuromokslo atradi-
mais. Praėjusiais metais šį instrumentą 
išmėgino ir „Verslo žinios“; publikacija 
sulaukė itin didelio vadovų ir personalo 
specialistų susidomėjimo, kuris neslūgsta 
iki šiol. Džiugu, kad vis daugiau įmonių 
suvokia ir pripažįsta mikroklimato svar-
bą siekiant organizacijos tikslų bei ieško 
efektyvių būdų, kaip padidinti darbuotojų 
įsitraukimą ir ką daryti, kad stiprėtų dar-
buotojų ilgalaikė motyvacija. Tą parodė ir 
mūsų pranešimas apie naujausias neuro-
mokslo įžvalgas personalo konferencijoje 
2016 m. rudenį – įmonėms vis aktualiau 
tampa ne tik išlaikyti darbuotojus, bet ir 
sukurti bendradarbiavimui palankią įmo-
nės kultūrą, taip pat suprasti, kodėl ko-
mandos formavimo renginiai ne visuomet 
atneša norimą rezultatą ir ką daryti tuo-
met, kai tokie renginiai neveikia.

Net dvi mūsų kolegės Aistė Droman-
taitė ir Danguole Kraskauskienė darbuojasi 
ir didžiausios tarptautinės koučingo ben-
druomenės – ICF Lietuvos skyriaus valdy-
boje, o 2016 m. Aistė išrinkta ir ICF Lietu-
va skyriaus direktore. Be to, esame įtraukti 
į Lietuvos nacionalinį verslo konsultantų 
tinklą. Kaip žinia, jaunos įmonės gali len-
gvatinėmis sąlygomis pasinaudoti šiame 
tinkle esančių konsultantų paslaugomis.

2. Pagrindiniai sunkumai mūsų versle 
yra keli. Vienas jų – mokymų ir konsulta-
cijų rinkos iškraipymai, kai konsultantais 
gali pasiskelbti praktiškai bet kas nepri-
klausomai nuo kompetencijos ir patirties. 
Tą jaučiame ne tik mokymų ir konsulta-
cijų srityje, bet ir tarp koučingo specia-
listų, todėl raginame itin atidžiai rinktis 
koučingo specialistą, nepatingėti pasido-
mėti jo turimais pažymėjimais, baigtais 
mokymais, priklausymais profesinėms 
asociacijoms.

Kitas sunkumas susijęs su bendruo-
ju požiūriu, jog mokymų ar konsultacijų 
rezultatas turi būti greitas ir neįdedant 
praktiškai jokių asmeninių pastangų 
(kaip „stebuklinga piliulė“ – išgėrei ir 
pagerėjo). Reikia pripažinti, kad jei nori-
me pasiekti rezultatų, jie susiję ne tik su 
turimomis žiniomis ir perskaitytų knygų 
skaičiumi, bet kur kas labiau su įgūdžių 
pokyčiais (o šiems pasiekti reikalingas 
tiek laikas, tiek ir pastangos). 

Tokios buvo neformaliosios praėju-
siųjų metų kliūtys. Tuo tarpu viena iš pa-
grindinių formaliųjų kliūčių mums ir mūsų 
klientams – neaiškumas dėl naujojo sociali-
nio modelio ir Darbo kodekso įsigaliojimo. 
Liūdniausia, kad likus mažiau nei mėnesiui 
iki naujųjų metų pradžios šis klausimas vis 
dar buvo neaiškus, nors prieš keletą metų 
valdžios atstovai žadėjo, kad pagrindinių 
teisės aktų pokyčiai bus žinomi mažiausiai 
pusę metų prieš jiems įsigaliojant.

3. 2017-uosius siejame su tolesniu au-
gimu ir tam tikrais pokyčiais įmonių su-
vokime, pirmiausia – orientacija į kokybę 
ir gylį. Personalo valdymo ir darbuotojų 
ugdymo srityje labai daug kalbame apie 
teisinius, formaliuosius darbuotojo ir 
darbdavio santykių aspektus, tačiau mažai 
dėmesio skiriame gilesniems dalykams: 

kultūrai, santykiams, emocinei darbuo-
tojų sveikatai. Būtent šiems psicholo-
giniams aspektams, slypintiems kažkur 
giliau už formalaus efektyvumo fasado, 
skirsime vieną iš 2017 m. renginių – va-
sario 21 d. vyksiančią Personalo specia-
listų dieną. Panašu, kad šie mūsų norimi 
pokyčiai po truputį vyksta, juk ne veltui 
Jungtinės Tautos kiek perbraižė Europos 
šalių skirstymą regionais ir priskyrė Lie-
tuvą Šiaurės Europai!

 
Juozapas Dambrauskas, Kauno informaci-
nių technologijų mokyklos direktorius:

1. Praėjusius metus vertinu puikiai. 
KITM pasirinkta kryptis – informacinės 
technologijos – išsiveržė į profesinio mo-
kymo rinkos lyderes. Esame vienintelė 
mokykla Lietuvoje, kuri specializuojasi 
IT srityje. Siūlydami modulines moder-
nių technologijų programas sulaukėme 
žymiai daugiau stojančiųjų,  nei galėjome 
priimti. 

2016 m. mokykloje įkūrėme dvi aka-
demijas – RedHat ir CISCO. RedHatAca-
demy – pirmoji Europoje tokio pobūdžio 
akademija, kurią baigę  specialistai gaus 
svarbų tarptautinį IT sertifikatą, pripažįs-
tamą visų Lietuvos ir užsienio įmonių. 
Taip pat pirmieji įsteigėme testavimo 
centrą šiai akademijai. Už didžiulę atlik-
tą pažangą Romoje vykusiuose RedHat 
apdovanojimuose pirmą kartą šios kom-
panijos istorijoje tarp nominantų buvo 
įtraukta mokymo įstaiga ir mes  gavome 
apdovanojimą „RedHatAcademyPartner 
Pioneer“. Taip pat mokykloje veiklą pra-
dėjo CISCO kompiuterių tinklų akademi-
ja. Europarlamentaro A. Guogos iniciaty-
va mokyklojesėkmingai veikė CoderDojo 
klubas, kuriame nemokamai mokomi pro-
gramuoti vaikai nuo 7 iki 17 metų. 

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai apdovanojo mokyklą kaip „Pažan-
giausią profesinio mokymo instituciją 
Kauno regione 2016m.“

Mokykloje pavyko suburti jauną ir 
ambicingą mokytojų ir profesijos moky-
tojų kolektyvą.

2. Mokykla neturi pakankamo finan-
savimo suspėti su naujausiomis informa-
cinėmis technologijomis. Norint parengti 
gerus specialistus reikia ne tik gero mo-
kytojų kolektyvo, bet ir įrangos, mokymo 
priemonių. Mokyklai reikia daugiau par-
tnerių – įmonių, kurios galėtų priimti mo-
kinius atlikti praktiką, padėtų mokyklai 
rengti tokius specialistus, kurie reikalingi 
darbdaviams.

3. Mokykla tapo „Infobalt“ asociaci-
jos nare, todėl tikimės glaudesnio bendra-
darbiavimo su verslo įmonėmis.  Moky-
kla nespėja parengti tinkamo specialisto. 
Darbdaviai sako, kad jiems reikia specia-
listų čia ir dabar, tačiau juos parengti rei-
kia laiko, be to, ne visada vyksta dialogas 
tarp darbdavių ir švietimo įstaigų. Todėl 
tikimės, kad ateityje visus iššūkius galė-
sime  išspręsti veikdami kartu – verslas ir 
mokslas. Tikimės, kad ir valstybiniu lygiu 
bus mažiau biurokratizmo, greičiau bus 
priimami sprendimai verslo vystymui, o 
tuo pačiu ir specialistų rengimui.

Erinijus Aksomaitis, .
AB „Lytagra“ generalinis direktorius:

1. Per metus „Lytagros“ įmonių grupės 
nekonsoliduota apyvarta išaugo 8 proc. ir pa-
siekė 199 mln. Eur, tad vertiname, kad metai 
buvo geri. Labiausiai apyvartą didino žemės 
ūkio technikos ir serviso paslaugų pardavi-
mai. 2016-aisiais metais taip pat padidinome 
ir metalų rinkos dalį. Tačiau tenka apgailes-
tauti, kad statybų sektorius Lietuvoje suma-
žėjo 13,8 proc. Sumažėjusi rinka turėjo įta-
kos mūsų galutiniam siekiamam rezultatui.

2. Didelius pokyčius 2016-aisiais išgy-
veno agroverslo sektorius. Pieno žaliavos 
kainai vasarą pasiekus dugną iš verslo pasi-
traukė ne vienas smulkus pieno ūkis. Tačiau 
jau rudenį rinka ėmė stotis ant kojų, ūkiams 
už pieną mokama kaina padidėjo. Prastos 
oro sąlygos nedžiugino ir augalininkystės 
sektoriaus. Grūdinių augalų derlius suma-
žėjo, o ir kainos nelepino ūkininkų.

3. Šalies žemės ūkio sektoriui praė-
ję metai buvo sudėtingi. Tiek grūdų su-
pirkimo kainos nelepino, o ir ūkininkų 
pajamos šiek tiek sumenko, bet vis tiek 
daugelis jų investavo, turėjo galimybių 
atnaujinti technikos parkus. Tad tikimės, 
kad šie metai bus palankūs žemdirbystei, 
geri primilžiai ir gausus derlius džiugins 
visų širdis. Tikimės statybų sektoriaus at-
sigavimo ir plėtros visais aspektais.

Vytautas Vaškevičius, 
UAB „Sekasoft“ direktorius:

1. Praėjusius metus vertinu teigiamai. 
Padidinome viso būrio Lietuvos įmonių 
valdymo efektyvumą. Taip pat pradėjome 
savo kelią į „debesis“ – sukūrėme debe-
syje veikiančią aplikaciją dokumentų val-
dymui, o šiais metais sukursime debesų 
aplikaciją organizacijų bendradarbiavi-
mui elektroninėje erdvėje. Galime pasi-
girti, kad tarp savo konkurentų vienintelė 
„Sekasoft“ gavo ES struktūrinių fondų 
paramą inovacijoms vystyti.

2. Mes galime padėti savo klientams 
didinti efektyvumą tiek, kiek jie patys to 
siekia. Mūsų verslui labiausiai trukdė po-
tencialių klientų pirkimo įpročiai – įmo-
nės ir organizacijos neišskiria IT sistemos 
pasirinkimo kriterijų, dėl to vargsta su pa-
siūlymų įvairove ir tokiu atveju dažniau-
siai perka pigiausią IT sistemą.

3. Verslo sektoriuje viliamės esminio 
lūžio, kai daugelis įmonių ims labai atsa-
kingai vertinti skaitmeninę transformaciją 
ir savo verslo efektyvumą. Šis spaudimas 
didėja iš visų pusių – klientai su besi-
keičiančiais poreikiais, efektyvesni bei 
inovatyvesni konkurentai ir netgi darbuo-
tojai, norintys dirbti geriausioje, draugiš-
kiausioje kompanijoje. Mes turime padėti 
savo klientams tokius iššūkius paversti 
konkurenciniais pranašumais. 

Atkelta iš 4 psl.
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uAB „Festo“ – oficiali tarptau-
tinio Vokietijos koncerno FESTO pro-
dukcijos ir paslaugų pardavimo atstovė 
Lietuvoje, įkurta 1992 m. sausį Kaune. 
Vokietijos koncernas atstovaujamas 179 
pasaulio šalyse. 

FESTO gamina ir tiekia pramonės 
automatizavimo komponentus, kuria įren-
ginių valdymo sistemas. Tai – kompanija, 
kuri vaidina svarbų vaidmenį nubrėžiant 
technologijų ir tendencijų vystymosi 
kryptis automatikos pramonėje. FESTO 
produktų grupė – tai pneumatika ir dar 
daugiau. FESTO požiūris į automatiką – 

Sveikinimai gražias sukaktis 
mininčioms bendrovėms

tai automatika, kuri yra suprantama. 
Įmonę Kaune sudaro du padaliniai: 

kompetencijų centras ir dokumentų apdo-
rojimo centras.

Kompetencijų centras teikia aukštos 
kokybės paslaugas vidinės FESTO infras-
truktūros palaikymui. Centro darbuotojai 
kuria naujas aplikacijas, dalyvauja naujos 
programinės įrangos diegimo procesuose. 
Centras šiuo metu teikia paslaugas IT, fi-
nansų, marketingo ir kitose srityse, o per 
artimiausius 5 metus planuoja aktyvią 
plėtrą Kaune.

Dokumentų apdorojimo centro pa-
grindinė veikla – apdoroti standartinius 
klientų užsakymus iš skirtingų Europos 
valstybių FESTO kompanijų SAP-o duo-

menų bazėje. Nuo pat veiklos pradžios 
centras sparčiai plečiasi ir teikia kokybiš-
kas, pagal ISO 9001:2001 standartą serti-
fikuotas paslaugas vis didesniam Europos 
FESTO kompanijų skaičiui. Centro duo-
menų priėmimo ir apdorojimo specialistai 
apdoroja užsakymus skirtingomis užsie-
nio kalbomis (10 skirtingų kalbų) iš 18 
Europos valstybių.

uAB „jonAvos AutoBusAi“ 
sausį taip pat mini 25 metų sukaktį. Pa-
grindinė veikla – keleivių pervežimas vie-
tinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais. 
Didžiąją teikiamų paslaugų rinką sudaro 
Jonavos miesto ir rajono gyventojai. 

Šių metų pradžioje bendrovėje dirbo 
87 darbuotojai, iš jų 50 – autobusų vairuo-
tojai-konduktoriai, buvo eksploatuojami 
39 autobusai (17 autobusų yra iki 5 metų 
senumo). Vidutinis autobusų amžius yra 
apie 15 metų. Aptarnaujami 1 tolimojo su-
sisiekimo maršrutas, 26 vietinio susisieki-
mo (18 priemiesčio, 8 miesto) maršrutų, 
1 specialus maršrutas. Per vieną dieną re-
guliariais reisais su keleiviais vidutiniškai 
pervežama apie 4,2 tūkst. keleivių. 

Per 2016 m. reguliariais maršrutais 
įmonė pervežė 1,53 mln. keleivių (0,53 
mln. miesto, 0,99 mln. priemiestiniuose ir 
0,01 mln. tolimajame maršrutuose).

Bendrovės tikslas yra teikti visapusiš-
kai kokybiškas paslaugas, siekti, kad kie-
kvienas klientas jaustųsi kuo patogiau ne 
tik autobuse, bet ir autobusų stotyje. Ke-
leivių aptarnavimo kokybės gerinimas yra 
vienas iš principinių uždavinių. 2012 m. 
rugsėjo 28 d. buvo atidaryta rekonstruo-
ta autobusų stotis. Atnaujinus pastatą bei 
sutvarkius aplinką, miesto autobusų stotis 
tapo ne tik erdvesnė, šviesesnė, patoges-
nė, bet ir papuošė miestą. Stočiai po re-
konstrukcijos suteikta aukščiausioji – pir-
moji – kategorija. 

Keleivių patogumui ir laiko paįvairi-
nimui Jonavos autobusų stotyje ir aštuo-
niuose maršrutiniuose autobusuose, daž-
niausiai važinėjančiuose maršrutu „Jona-
va – Kaunas“, veikia nemokama prieiga 
prie interneto per „Wi-Fi“ belaidį ryšį.

 
uAB „e. morDAs ir pArtne-

riAi“ – patikima apskaitos ir audito 
įmonė, teikianti profesionalias finansines 
paslaugas nuo 1997-ųjų metų. Tai, kad du 
dešimtmečius pavyko sėkmingai išsilai-
kyti konkurencingoje ir nuolat kintančioje 
rinkoje, byloja apie dirbančios komandos 
profesionalumą ir pelnytą klientų pasiti-
kėjimą. 

Pagrindinis bendrovės tikslas – teikti 
kokybiškas paslaugas savo klientams at-
sižvelgiant į jų poreikius ir lūkesčius bei 
tapti patikimu ir ilgalaikiu jų partneriu. 
Įmonėje dirba tik kvalifikuoti specialistai, 
turintys aukštąjį išsilavinimą bei sukau-
pę nemažą patirtį buhalterinės apskaitos, 
įstatymų bei mokesčius reglamentuojan-
čių teisės aktų srityse. Susibūrusi koman-
da yra labai stabili, praktiškai nesikeičia 
nuo bendrovės įkūrimo.

Tarp nuolatinių įmonės klientų – AB 
„Nuova“, AB „Nuova invest“, UAB 
„Juta“ , UAB „Autojuta“, UAB „Arionex 
LT“ ,UAB „Kauno vaisių ir daržovių pre-
kyba“, UAB „Proplastik“ ir kt.

uAB „eismo juostA“ taip pat 
įkurta 1997 m. sausį, norint pasiūlyti kli-
entams moderniausius kelių ženklinimo 
sprendimus. Įmonėje dirbantys specia-
listai gali paženklinti gatves ar aikšteles, 
įrengti kelio ženklus, šviesoforus bei kitas 
kelių eismo saugumo ir reguliavimo prie-
mones. Naudojamos pažangios technolo-
gijos, nauja technika bei įrenginiai, ko-
kybiškos sertifikuotos medžiagos, kurios 
atitinka Europos Sąjungos reikalavimus. 

Bendrovė gamina sertifikuotus standar-
tinius bei individualaus projektavimo kelio 
ženklus, gatvių pavadinimų lenteles, gali 
pasiūlyti kelių, gatvių ir automobilių stovė-
jimo aikštelių horizontalųjį ženklinimą, taip 
pat įrengti kelio ženklus, šviesoforus, greitį 
mažinansčius kalnelius ar kitas kelių eismo 
saugumo ir reguliavimo priemones.

2013 m. UAB „Eismo juosta” pra-
dėjo gamybą iš lakštinio metalo. Darbai 
atliekami naujausiomis metalo apdirbimo 
staklėmis, todėl gaminiai yra tikslūs ir ko-
kybiški. Gaminami tiek standartiniai, tiek 
individualaus projektavimo gaminiai.

uAB „mArex BoAts“ šį sausį 
mini 15 metų veiklos sukaktį.  Iš pradžių 
kaip atskira įmonė laivus pradėję gaminti 
Kaune, 2002 m. laivų kūrėjai ir gaminto-
jai sudarė sutartį su norvegais, įkūrė „Ma-
rex boats“ bei pradėjo gaminti serijinius 
laivus. Net aštuonių rūšių kateriai gami-
nami Ilgakiemyje, buvusiame plytų fabri-
ke. Bendrovė ketina plėstis, greta statyti 
naujus statinius.

Įmonėje dirba 107 darbuotojai. Dau-
guma laivų iškeliauja į užsienį. Norvegi-
joje veikia keli regioniniai biurai.

2009 m. vienas iš „Marex boats“ 
sukurtų ir pagamintų katerių Europoje 
laimėjo geriausio katerio apdovanojimą. 
2013 m. panašios koncepcijos mažesnis 
kateris taip pat laimėjo apdovanojimą. 
2015-ųjų modelis vėl yra nominuotas ge-
riausio katerio kategorijoje.

2016 m. bendrovė pripažinta Kauno 
PPA rūmų ir Kauno rajono savivaldybės 
rengiamo konkurso „Sukurta Kauno rajo-
ne“ nugalėtoja.

uAB „inlinen“ sukanka 5 metai. 
Bendrovė užsiima renginių ir mokymų or-
ganizavimu, ryšiais su visuomene, rinkos 
ir viešosios nuomonės tyrimais. 

Bendrovės tikslas – apgalvoti ir įgy-
vendinti veiksmus, kurie padėtų verslui ir 
viešajam sektoriui tobulėti, siekti tikslų, 
kurti konstruktyvius santykius su jiems 
svarbiomis žmonių grupėmis, organiza-
cijomis ir asmenybėmis. Rengiant projek-
tus, vadovaujamasi pasauliniu mastu pri-
pažintu projektų valdymo instituto (angl. 
Project management institute, PMI) stan-
dartu PMBOK (angl. Project Manage-
ment Body of Knowledge). 

Valstybės tarnybos departamentas 
UAB „Inlinen“ įtraukė į Valstybės tar-
nautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų 
sąrašą.

RŽ inf.

Kauno PPA rūmų Jonavos filialas ir 
Šakių atstovybė kartu su rajonų savival-
dybėmis 2016 m. pirmą kartą paskelbė 
konkursus „Sukurta Jonavoje“ ir „Su-
kurta Šakių rajone“. Šiomis iniciatyvo-
mis, kuri prasidėjo Kauno rajone, siekia-
ma didinti  atitinkamoje savivaldybėje 
sukurtų gaminių bei paslaugų žinomu-
mą, jų vartojimą ir skatinti aukštos ko-
kybės, inovatyvių, išskirtinių ir galinčių 
konkuruoti šalies bei užsienio rinkose 
gaminių bei paslaugų kūrimą.

Apdovanoti  
konkursų 
nugalėtojai

,,Sukurta Jonavoje“ vertinimo komi-
sijai buvo pateiktos 9 paraiškos. Gruodžio 
pabaigoje nugalėtojams įteikti medaliai: 
už informacinį portalą www.jonavoszi-
nios.lt – mažajai bendrijai „Jonavos 
žinios”; už gaminį ,,Jonavos batonas” – 
UAB ,,Baltasis pyragas”; už gaminį – 
lovą BOSS – UAB ,,Lonas”. 

Laimėtojai įgijo teisę konkurso sim-
boliką naudoti reklamai, taip pat prekėms 
ar paslaugoms žymėti.  

Pirmojo konkurso „Sukurta Šakių 
krašte“ laureatu tapo žinoma Šakių įmonė 
UAB „Lauksva“. Tokį titulą ji pelnė už re-
tro fotelį „PIXY 1+M“. Bendrovei įteikta 
šakiečio menininko Kęstučio Dovydaičio 
sukurta skulptūra „Skruzdėlė“. Kauno 
PPA rūmų padėka pažymėta VšĮ „Vaikys-
tės akademija“ konkursui pristatyta vaikų 
mokyklėlė „Vaikystės pieva“. 

RŽ inf.

Jonavos konkurso laureatai su rūmų Jonavos filialo vadovu Alfonsu Meškausku (centre)

Prizas teikiamas Šakių bendrovės „Lauksva“ direktorei Loretai Valaitienei
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Kaune finišavo penkiolikos metų 
jubiliejų švenčiantis respublikinis in-
formatikos konkursas „Kompiuterinė 
Kalėdų pasaka 2016“. Kauno miesto 
savivaldybėje buvo įteikti diplomai bei 
apdovanoti iš visos Lietuvos čia susirin-
kę moksleiviai, kūrę Kalėdų švenčių te-
matikai skirtus kompiuterinės grafikos 
darbus. 

„Šis konkursas augo, vystėsi, o šie-
met švenčiame gražų penkiolikos metų 
jubiliejų. Džiugu matyti, kad konkursas 
sulaukia tokio aktyvumo ir susidomėji-
mo. Taigi drąsiai galime sakyti, kad mūsų  
tikslas – ugdyti moksleivių kompiuterinę 
ir filologinę kultūrą, skatinti jų kūrybinius 
gebėjimus, aktyvinti informatikos moky-
tojus – yra pasiektas“, – pasakojo kon-
kursą organizuojančios VšĮ Informacijos 
technologijų mokymo centras (ITMC) 
direktorė Skaidra Vaicekauskienė. Anot 
jos, iš pradžių kompiuterinės Kalėdų pa-
sakos konkursas buvo rengiamas siekiant 
supažindinti vaikus su kompiuteriais, o 
priemonės, kuriomis buvo naudojamasi, 
neprilygo dabartinėms: piešinius kurdavo 
„Word“ ir „Paint“ programomis. Dabar 
moksleiviai naudoja pačias įvairiausias 
priemones, išmanumą ir talentus atsklei-
džia jas jungdami.

„Labai vertiname konkurso dalyvių 
originalumą, kūrybiškumą ir atlikimo 
kokybę tiek meniniu, tiek kompiuterinio 
išpildymo požiūriu, kalbos taisyklingu-
mą. Be abejonės, šiuolaikinę visuomenę 
veikia masiniai štampai, tad vertindami 
darbus kreipėme dėmesį į originalius 
sprendimus, įdomiau atskleistus siužetus. 
Šių metų darbuose pastebėjau daugiau 

Finišavo jubiliejinis informatikos 
konkursas „Kompiuterinė 
Kalėdų pasaka 2016“

romantikos, pasakos elementų“, – teigė 
vertinimo komisijos pirmininkas, Vytau-
to Didžiojo universiteto Humanitarinių 
mokslų fakulteto Kultūrų studijų ir etno-
logijos katedros doc. dr. Arūnas Vaice-
kauskas. Lygindamas šiųmečius darbus 
su ankstesnių metų kūriniais, pirmininkas 
pastebėjo, kad šių metų dalyviai rinkosi 
šviesesnes spalvas. Be to, šiais metais pa-
daugėjo piešinių su pačių moksleivių kur-
tais tekstais, sumažėjo animacinių filmukų 
herojų atspindžių. Išsiplėtė ir dalyvių ratas 
bei geografija: šalia anksčiau dalyvavusių 
mokyklų matoma naujų. Prie gausaus da-
lyvių rato prisijungė ir net tris prizines vie-
tas pelnė Kauno technologijos universite-
to gimnazijos atstovai, konkursas sulaukė 
ir vilniečių dėmesio – iki šiol sostinės 
moksleiviai nebuvo tokie aktyvūs.

Konkurse dalyvavo ne tik didžiųjų 
miestų, bet ir Visagino, Kelmės, Šilutės, 
Raseinių, Mažeikių, Anykščių, Akmenės, 
Trakų, Joniškio, Kretingos, Šeduvos, Tau-
ragės, Alytaus, Ukmergės ir kitų mies-
tų moksleiviai. Jie piešinių kategorijoje 
buvo skirstomi į tris amžiaus grupes: I–
IV, V–VIII ir IX–XII klasių. Taip pat buvo 
apdovanoti nuotraukų koliažo kūrėjai, ku-
rie  į amžiaus grupes nebuvo skirstomi. 
Be to, savo favoritą galima buvo išrinkti 
Informacijos technologijų mokymo cen-
tro „Facebook“ paskyroje. 

Kiekvienais metais sulaukiama apie 
500 darbų, kuriuos kruopščiai verti-
na įvairių sričių specialistai. Komisijos 
sprendimu visiems dalyviams, surinku-
siems ne mažiau 50 proc. maksimalaus 
balų skaičiaus, buvo įteikti diplomai (šie-
met juos gavo 99 moksleiviai), o 34 lai-

mingieji pelnė prizines vietas. 
Prie konkurso šį kartą prisidėjo rūmų 

nariai – UAB „Diremta“, UAB „Eismo 
juosta“ bei UAB „INIDA“. Kauno kino 
centras „Romuva“ padovanojo animaci-

nių filmų peržiūrą, o Kauno lėlių, Kauno 
kamerinis teatrai bei Vilniaus nacionalinis 
dramos teatras padovanojo bilietų.

RŽ inf.

Apdovanojimų ceremonija Kauno miesto savivaldybėje

Šis koliažas Viktorijai Pareikaitei iš KTU gimnazijos pelnė pirmąją vietą

Net 100 knygų pasklido į Kauno 
apskrities policijos mini bibliotekėles 
įgyvendinant akciją „Pasidalink knyga“. 

Besibaigiant šventiniam laikotarpiui, 

minint Trijų karalių dieną, UAB „Hegel-
mann Transporte“ atstovai į Kauno aps-
krities vyriausiąjį policijos komisariatą 
atvyko su dovanomis ir taip prisidėjo prie 

Kauno apskrities policijos viršininkas Darius Žukauskas, jo pavaduotojas Darius Pliavga, Viešosios tvarkos valdybos viršininkas Remigijus Stukas ir UAB „Hegelmann Transporte“ atstovai – pardavimų vadovas 
Vytis Arlauskas ir marketingo specialistė Agnė Ambrazevičienė.
Kauno apskr. VPK Komunikacijos poskyrio vedėjos Odetos Vaitkevičienės nuotraukos

vykdomos akcijos „Padovanok knygą“.
„Didelę dalį dedikuotų vaikams kny-

gų pirkome, kitą dalį mielai šiam kilniam 
tikslui padovanojo mūsų įmonės darbuo-
tojai“, – teigia transporto įmonės marke-
tingo specialistė Agnė Ambrazevičienė. 
Šviečiamosios ir klasika tapusios knygos 
jau pristatytos į policijos bibliotekėles, 
esančias gydymo įstaigose bei kitose vie-
tose. 

Tarptautinė Vokietijos kapitalo trans-

porto bendrovė „Hegelmann Transporte“ 
prisideda prie iniciatyvų siekiant atkreipti 
visuomenės dėmesį į saugumą keliuose. 
Tad ir šis projektas pasirinktas neatsitikti-
nai. Interaktyvi knyga „Eismas“, bei kny-
gos „Nepamesk galvos“, „Kaip prisijau-
kinti traukinį“  dedikuotos skirtingo vaikų 
amžiaus grupėms. Viliamasi, kad jos pa-
dės jauniesiems bičiuliams lengviau su-
prasti įvairias situacijas, išlikti budriems, 
nesutrikti ir sveikiems sugrįžti į namus. 

UAB  „Hegelman Transporte“ 
dovanojo 100 knygų vaikams
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Europos Komisija paskelbė 2007–
2013 m. investicijų pagal Europos so-
cialinį fondą (ESF) vertinimo ataskaitą 
ir konkrečias visų valstybių narių atas-
kaitas.

Ataskaitos duomenys rodo, kad iki 
2014 m. pabaigos su Fondo pagalba darbą 
susirado ne mažiau kaip 9,4 milijono Euro-
pos gyventojų (daugiau kaip 125 tūkst. lie-
tuvių). 8,7 milijono asmenų įgijo kvalifika-
cijas arba gavo baigimo sertifikatus (beveik 
500 tūkst. lietuvių). Apie kitus teigiamus 
rezultatus, pavyzdžiui, išaugusį gebėjimų 
lygį, pranešė dar 13,7 milijono dalyvių. Pa-
grindinėms tikslinėms grupėms priklausė 
žemos kvalifikacijos asmenys (40 proc.), 
jaunimas (30 proc.) ir palankių sąlygų ne-
turintys asmenys (ne mažiau 21 proc.).

Valstybės narės pasinaudojo ESF tei-
kiamais dideliais papildomais finansiniais 
ištekliais užimtumo ir socialinėms proble-
moms spręsti, įtraukė į programas asme-
nis ir pradėjo vykdyti politines strategijas, 
kurioms priešingu atveju sunku būtų buvę 
rasti finansinę paramą. Pavyzdžiui, ESF 
suteikė daugiau negu 70 proc. išteklių, 
reikalingų vykdyti aktyvios darbo rinkos 
politiką Bulgarijoje, Estijoje, Graikijoje, 
Latvijoje, Lietuvoje (85 proc.), Maltoje, 
Rumunijoje ir Slovakijoje.

ESF paskatino suinteresuotuosius su-
bjektus ieškoti naujų veikimo būdų ir teikė 
paramą vietos ir regioninio masto inovaci-
joms, kurios vėliau buvo taikomos nacio-
naliniu mastu. ESF suvaidino esminį vai-
dmenį teikiant paramą valstybinių užimtu-
mo tarnybų ir kitų už aktyvios darbo rinkos 
veiksmus atsakingų institucijų moderniza-
vimui. Mažiau išsivysčiusiuose regionuose 
ESF teikė paramą švietimo, teisminių ins-
titucijų ir bendrojo viešojo administravimo 

reformoms. Tokiu būdu jis suteikė teigiamą 
postūmį verslo aplinkai ir kūrė įtraukesnę 
visuomenę. Makroekonominio modeliavi-
mo duomenys rodo, kad ESF darė teigiamą 
poveikį ES 28 šalių BVP (kuris išaugo 0,25 
proc.) ir darbo našumui.

Lietuvoje pasiekti rezultatai įgyvendi-
nant ESF projektus pateikiami kaip vienas 
iš pozityvių pavyzdžių gerinant socialinę 
įtrauktį. 2012 m. pabaigoje įsidarbino 450 
klausos negalią turinčių asmenų. Šią ne-
galią turinčių įsidarbinusių asmenų skai-
čius išaugo iki 70 proc. ir gerokai viršijo 
pirminius lūkesčius (50 proc.) nepaisant 
sudėtingos ekonominės aplinkos.

ESF yra pagrindinė Europos investa-
vimo į žmogiškuosius išteklius priemonė, 
kuria skatinamas užimtumas ir socialinė 
įtrauktis. Fondo veiklos prioritetai – padė-
ti žmonėms susirasti darbą (arba geresnį 
darbą), integruoti palankių sąlygų netu-
rinčius asmenis į visuomenę ir užtikrinti 
visiems teisingesnes gyvenimo galimy-
bes. 2007–2013 m. programavimo laiko-
tarpiu ESF vykdė veiklą visose 28 vals-
tybėse narėse per 117 veiksmų programų.

Iš viso ESF 2007–2013 m. skirta 
115,6 milijardo EUR asignavimų, iš kurių 
76,8 milijardo EUR iš ES biudžeto, 35,1 
milijardo EUR iš valstybių nacionalinių 
įnašų ir 3,7 milijardo EUR iš privačių fon-
dų. Veiksmai vykdyti nuo 2007 m. sausio 
mėn. iki 2015 m. gruodžio mėn.

2014–2020 m. laikotarpiu Lietuvoje 
numatomos 1,127 mlrd. eurų investicijos iš 
Europos socialinio fondo, kuriuo finansuo-
jamos neinfrastruktūrinės veiklos, orien-
tuotos į socialinės atskirties mažinimą, 
švietimą, žmogiškųjų išteklių potencialo 
didinimą, socialinės atskirties mažinimą.

RŽ inf.

Europos socialinis fondas padėjo 
125 tūkstančių lietuvių 
susirasti darbą

Rūmai organizavo kompetencijų 
vertinimus 17-oje profesinių 
mokyklų

Studijų kokybės vertinimo centras, 
organizuodamas aukštųjų mokyklų studi-
jų programų vertinimą, kviečia darbdavių 
atstovus įsitraukti į 2017 m. vyksiančius 
studijų programų vertinimus. Numato-
mos vertinti studijų kryptys – ekonomika, 
teisė, apskaita, farmacija, matematika, 
psichologija, socialinis darbas ir kt. 

Darbdavių dalyvavimu vertinimo pro-
cese siekiama labiau atspindėti darbo rin-
kos poreikius, rengiamų specialistų koky-
bę. Tai yra puiki galimybė realiai prisidėti 
prie studijų kokybės gerinimo Lietuvoje.

Kandidatai turi turėti bendradarbiavi-
mo su mokslo ir studijų ar kitomis švie-

Darbdavių atstovai kviečiami 
vertinti studijų programas

timo institucijomis patirties. Būtina labai 
gerai mokėti anglų kalbą (C1 lygis; t.y. 
5-tas pagal gerumą iš 6 lygių). Paprastai 
ekspertų grupės sudaromos drauge su už-
sienio ekspertais.  

Prašome teirautis ir teikti CV pagal 
Europass formą iki 2017 02 03 el. paš-
tu daiva.vysniauskiene@chamber.lt. CV 
bus peržiūrėti ir išsiųsti į Studijų kokybės 
vertinimo centrą. 

Teikdami CV  pažymėkite, kokioje 
studijų kryptyje galite atlikti eksperto dar-
bą. Ekspertų darbas yra apmokamas pagal 
nustatytus įkainius.

RŽ inf.

2015/2016 m.m. Kauno ir Klaipė-
dos apskrityse Kauno PPA rūmai or-
ganizavo asmens įgytų kompetencijų 
vertinimus 17-oje profesinių mokyklų. 
Vertinimo užduotys buvo parengtos 
6294 asmenims. Buvo įdarbinti 375 
vertintojai (darbdavių ir profesijos at-
stovai), sudaryta 280 asmens įgytų 
kompetencijų vertinimo komisijų.

Kaip ir ankstesniais metais, organi-
zuojant asmens įgytų kompetencijų ver-
tinimą buvo naudojamasi vieningomis 
vertinimo užduotimis iš respublikinės už-
duočių bazės (www.rumai.smm.lt). 

Kauno regiono profesinio mokymo 
įstaigas baigė ir įgijo kvalifikaciją 5230 
asmenys, Klaipėdos regiono mokyklose – 
396 asmenų.

Lyginant baigusiųjų asmenų skaičiaus 
dinamiką Kauno regione per 16 metų, ryš-
ki jų augimo tendencija (kiekvienų moks-
lo metų asmenų baigimo skaičiaus infor-
macija) atsispindi 1 pav.
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Didžiausią būrį absolventų išleido pro-
fesinio rengimo centrai: Karaliaus Mindau-
go profesinio mokymo centras (1222), Kau-
no socialinių paslaugų ir statybos verslo dar-
buotojų profesinio rengimo centras (900), 
Marijampolės profesinio rengimo centras 
(614). Mažiausiai asmenų baigė Raseinių 
technologijos ir verslo mokykloje (116). 

Šiais mokslo metais planuotų baig-
ti ir faktiškai baigusių asmenų skaičiaus 
neatitikimas didžiausias Karaliaus Min-
daugo profesinio mokymo centre (21,36 
proc.). Geriausiai sekėsi Kauno socialinių 
paslaugų ir statybos verslo darbuotojų 
PRC – nubyrėjimo procentas siekia tik 
1,1 (planas 910 asmenys, faktas – baigė 
900). Bendras profesinių mokymo įstaigų 
nubyrėjimo procentas yra 10,6 proc. 

Profesinių mokyklų absolventų pažy-
mių vidurkių suvestinė rodo, kad Kauno 
regiono profesinių mokyklų absolventų 
žinių įvertinimo vidurkis yra 8,1 balo. 

RŽ inf.

Finansavimo tikslas
Sukurti sąlygas ir paskatas mokymui-

si visą gyvenimą, plėtojant formaliojo ir 
neformaliojo mokymosi galimybes

Finansuojamos veiklos
Švietimas ir mokslas
Remiamos veiklos
Profesijos mokytojų technologinių 

kompetencijų tobulinimas, siekiant iš-
plėsti ir pagilinti jų turimas technologines 
kompetencijas (įskaitant profesijos moky-
tojų technologinių kompetencijų tobulini-
mo programų ir mokymo medžiagos ren-
gimą, atnaujinimą, profesijos mokytojų 
mokymą pagal akredituotas technologinių 
kompetencijų tobulinimo programas).

Galimi pareiškėjai
Profesinio mokymo įstaigos, darbda-

vių asociacijos, profesinio mokymo įstai-
gų asociacijos

Pareiškėjų tipai
Nevyriausybinės organizacijos

Paskelbtas kvietimas pagal priemonę 
„Formaliojo ir neformaliojo 
mokymosi galimybių plėtra“

Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Projektų konkursas
Paraiškų pateikimo būdas
Pareiškėjas užpildytą paraiškos formą 

ir priemonės projektų finansavimo sąlygų 
aprašo 56 punkte nurodytus priedus (toliau 
– Paraiška) teikia įgyvendinančiajai insti-
tucijai raštu (kartu pateikiant į elektroninę 
laikmeną įrašytą Paraišką) (jeigu įdiegtos 
funkcinės galimybės – per iš Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai 
finansuojamų projektų duomenų mainų 
svetainę https://dms.finmin.lt/, vadovau-
damasis Duomenų teikimo per Duomenų 
mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skel-
biamas svetainėje www.esinvesticijos.lt).

Paraiška (jei teikiama raštu) Agen-
tūrai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:
 asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo 

įgalioto asmens;
 pristatyta pašto kurjerio;

 atsiųsta registruotu laišku;
 pateikta kaip elektroninis dokumentas, 

pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.
Siunčiant registruota pašto siunta, 

paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų 
teikėjui ne vėliau kaip iki 2017 m. kovo 
13 d. 24:00 val.

Jei paraiška nesiunčiama registruotąja 

pašto siunta, ji turi būti pristatyta į Agen-
tūrą iki 2017 m. kovo 13 d. 17:00 val. 

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis 
dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti pa-
raišką ir pateikti ją elektroniniu paštu info@
esf.lt iki 2017 m. kovo 13 d. 17:00 val.

Europos socialinio fondo agentūra
Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius.
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Lietuvos prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų asociacija ir visi Lietu-
voje veikiantys prekybos, pramonės ir 
amatų rūmai skelbia tradicinį konkur-

Kviečiame dalyvauti konkurse „Lietuvos eksporto 
prizas 2016” ir „Lietuvos metų verslininkė/vadovė“ 

Kauno PPA rūmų narys UAB „Pa-
soga“, vadovaujama Olgos Grigienės, 
net du gruodžio vakarus pakvietė rūmų 
bendruomenę į specializuotą mėsos 
produktų parduotuvę – mėsinę „Ste-
ak Supply“, įsikūrusią Europos pr. 43 
(„Hyper Rimi“ pastate). Vieną vakarą 
ten lankėsi Rūmų bendruomenės klu-
bo dalyviai, kitą – Verslo moterų tinklo 
narės.

Mėsinės siūlomo asortimento pagrin-
dą sudaro vietoje brandinama jautiena ir 
kiti mėsos produktai. Šalia galia pasirinkti 
produktų, skirtų mėsai gaminti ir pagardin-
ti, vaišių stalui pasiūlomas tinkamas vynas. 

Vienas pagrindinių „Steak Supply“ 
tikslų – skleisti geros mėsos kultūrą Lie-

Į svečius pakvietė „Steak Supply“
tuvoje. Ir nors kokybiška brandinta mėsa 
pas mus vis dar yra didelė retenybė, kie-
kvienas, turėjęs progą tokios paragauti, 
prie nebrandintos mėsos dažniausiai ne-
begrįžta. Taip pat yra organizuojami mo-
kymai mėsos mylėtojams ir prisiekusiems 
steiko gerbėjams.

Renginio dalyviai turėjo išskirtinę ga-
limybę susipažinti su skirtingais kepsnių 
tipais, jų ruošimo ir gardinimo būdais. 
Buvo parodyta, kaip teisingai išpjaustyti 
jautienos nugarą į skirtingus kepsnius (au-
tentiškus steikus). 

Svečiai degustavo „Steak Supply“ 
komandos iškeptus steikus ir ragavo kar-
pačio.

RŽ inf.

Bendruomenės narių viešnagė specializuotoje mėsos produktų parduotuvėje

Sausio 11 d. Kauno PPA rūmų  
Verslo vadovų klube svečiavosi Lietu-
vos šaulių sąjungos Mokymo centro 
vadovas Virgilijus Milišauskas, turintis 
4 metų gyvenimo ir darbo prie Afrikos 
krantų patirties, kurią įgijo padidintos 
rizikos zonose saugodamas prekybos 
verslą ir laivų įgulas nuo piratų keliamų 
pavojų.

2011 m. Indijos vandenyne kasdien 
vyko kruvini karai, kurių masto neįvertino 
ne tik paprasti piliečiai, bet ir šalių vyriau-
sybės. Susitikimo metu buvo pasakojama, 
kaip iki 2016 m. pavyko išspręsti pirata-
vimo problemą prie Somalio krantų. Jei 
nėra ginkluotos apsaugos, kai kuriuose 
regionuose laivai paprasčiausiai nedrau-

Verslo vadovų klube – 
apie unikalią patirtį

džiami, todėl krovinius gabenančios ben-
drovės yra priverstos ieškoti profesionalų 
apsaugininkų.

Klubo nariai turėjo išskirtinę galimy-
bę išgirsti apie Somalio piratų atsiradimo 
pradžią, ginkluotų apsaugos komandų 
įteisinimą laivuose, tarptautinių ginkluo-
tos apsaugos bendrovių samdinius, ap-
saugos komandų darbo specifiką ir buitį, 
laivininkystės bendrovių verslą ir darbo 
specifiką.

Po nuoširdaus ir turiningo pokalbio 
su kviestiniu svečiu Vadovų klubo nariai 
domėjosi Lietuvos šaulių sąjungos veikla 
ir galimybe joje dalyvauti. 

RŽ inf.

Ūkio ministerija kartu su Moks-
lo, inovacijų ir technologijų agentūra 
(MITA) skelbia pirmąjį kvietimą teikti 
paraiškas pagal 2014–2020 metų Eu-
ropos Sąjungos fondų priemonę „Ino-
vaciniai čekiai“, kurios biudžetas 2017 
metams – 2,5 mln. eurų. Planuojama, 
kad šiais metais priemone pasinaudos 
apie 600 Lietuvos įmonių. 

„Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
plėtros veikla ir inovacijos yra prioritetinė 
sritis, kuriai reikia skirti daug valstybės 
dėmesio ir atitinkamas investicijas, kad 
pasiektumėme inovacijų proveržį mūsų ša-
lyje. Turime sukurti tradiciją, kad verslas ir 

Startuoja priemonė 
„Inovaciniai čekiai“: 
skelbiamas pirmasis kvietimas

mokslas matytų būtinybę bendradarbiauti 
ir kurti mokslo žiniomis grįstus inovaty-
vius produktus, todėl šios priemonės kvie-
timai bus skelbiami kasmet. Tik partnerys-
tės pagrindu galime sukurti efektyvią ino-
vacijų ekosistemą Lietuvoje“, – sako ūkio 
ministras Mindaugas Sinkevičius. 

Iki 2020 m. numatoma skelbti keturis 
kvietimus teikti paraiškas pagal šią priemo-
nę. Iš viso iki 2020 m. projektams įgyven-
dinti numatoma skirti iki 10,137 mln. eurų 
Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Pla-
nuojama, kad iki 2020 metų šia priemone 
pasinaudos daugiau kaip 2000 įmonių. 

Priemonės „Inovaciniai čekiai“ tiks-

las yra skatinti verslo ir mokslo atstovus 
užmegzti pirminius ryšius, taip pat tęsti 
bendradarbiavimą vykdant jau pradėtas 
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plė-
tros veiklas. Įmonės yra skatinamos ak-
tyviau vykdyti inovacinę veiklą bei nau-
dotis verslo ir mokslo bendradarbiavimo 
teikiamomis galimybėmis. 

Numatomos finansuoti veiklos – tech-
ninėms galimybių studijoms atlikti skirtų 
inovacinių čekių ir ankstyvosios stadijos 
MTEP projektams skirtų inovacinių čekių 
teikimas. Didžiausia galima projektui skir-
ti finansavimo lėšų suma yra 5 682 eurai.

„Dėl savo paprastumo ir aiškių pro-
cedūrų priemonė turėtų sulaukti didelio 
verslo atstovų susidomėjimo. Verslininkai 
kviečiami bendradarbiauti su mokslinin-
kais ir išsirinkti geriausia jų poreikius ati-
tinkančią  paslaugą iš daugiau kaip 2500 
paslaugų sąrašo, kurias Lietuvoje teikia 
mokslo ir studijų institucijos“, – sako 
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentū-
ros direktorius Kęstutis Šetkus.  

Šis sąrašas yra skelbiamas MITA 
svetainėje. Paraiškos pildymo klausimais 
verslininkai taip pat raginami konsultuo-
tis su MITA specialistais. Išsamiai apie 
inovacinius čekius galima bus sužinoti 
ir seminarų apie inovatyvius produktus 
„Būk kitoks“ metu, kurie vyks sausio 19 
d. Šiauliuose (Šiaulių universiteto bibli-
otekoje, Vytauto g. 84), 26 d. Klaipėdoje 
(viešbutyje „Amberton“, Naujojo sodo g. 
1) ir vasario 2 d. Vilniuje („Vilnius Tech 
Park“, Antakalnio g.17). 

Dėl inovacinių čekių gali kreiptis ne 
mažiau kaip 6 mėnesius veikiančios įmo-
nės, kurių metinė apyvarta yra ne mažes-
nė nei 3 tūkst. eurų. Finansavimo inten-
syvumas priklausys nuo įmonės dydžio ir 
paslaugų pobūdžio. 

MITA paraiškas priima nuo 2017 m. 
sausio 16 d. 9 val. iki 2017 m. kovo 16 
d. 16 val. Informaciją apie kvietimą ir fi-
nansavimo sąlygas galima rasti internete 
adresu http://inocekiai.mita.lt ir www.
esinvesticijos.lt.

są „Lietuvos eksporto prizas“ ir „Lietu-
vos metų verslininkė/vadovė“. 

Konkurse gali dalyvauti visos Lie-
tuvoje registruotos gamybos ar paslaugų 

eksporto įmonės bei kitos su užsienio 
prekyba susijusios institucijos, nepriklau-
somai nuo jų narystės rūmuose, asociaci-
jose, konfederacijose ar kituose susivieni-

jimuose. Kartą apdovanotos įmonės gali 
vėl dalyvauti konkurse, t.y. pretenduoti 
į apdovanojimus, tik po ketverių metų.

Paraiškų dalyvauti konkurse laukia-
me iki vasario 1 d. 

Anketas ir nuostatus galima rasti 
rūmų svetainėje chamber.lt.

Užpildytas anketas Kauno PPA 
rūmų nariai prašomi siųsti el. paštu: 
vera.mileikiene@chamber.lt 

RŽ inf.

Susitikimo akimirka
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KONTAKTŲ MUGĖ

Kauno ir Marijampolės regionų įmonių 
kontaktų mugė

VšĮ Kolpingo kolegija 
Teikia aukštąjį išsilavinimą liudijantį pro-
fesinio bakalauro diplomą. 
Studijų programos: ekoturizmas, verslo 
ir viešojo sektoriaus finansų apskaita, so-
cialinis darbas, vaiko gerovė ir socialinė 
apsauga, verslo anglų kalba, teisė, tarp-
tautinis verslas. 
Raguvos g. 7, LT-44275 Kaunas
Tel.: (8 37) 22 00 30, 20 15 28
El. paštas.: info@kolping.lt
www.kolping.lt

UAB „Koncernas „Alga“
Atlieka statinio projektavimo, statybos ir 
statybos priežiūros darbus. Projektuoja, 
gamina ir stato plieninių konstrukcijų ry-
šio antenų bokštus ir stiebus, kurių aukštis 
iki 126 m, atitinkančius ne tik Lietuvos, 
bet ir Europos Sąjungos valstybių reika-
lavimus. Teikia įvairias metalo apdirbi-
mo paslaugas. Gamina statybines metalo 
konstrukcijas, užsiima stambiagabaričių 
metalo ir AL+PVC gaminių gamyba. 
Gamyklų g. 4, LT-68108 Marijampolė
Tel.: (8 343) 98 737, 98 748
Faks.: (8 343) 98 744
El. paštas: alga@alga.lt, market@alga.lt 
www.alga.lt

UAB „Kurantas“ 
Veiklos specializacija – buitinis ir pra-
moninis vandens valymo įrangos projek-
tavimas, gamyba, montavimas, paleidi-
mas-derinimas ir tolesnis aptarnavimas. 
Produktyviai dirba jau daugiau kaip 10 
metų, gali pasiūlyti specialistų konsulta-
cijas, vandens kokybės tyrimus, įrangos 
montavimą ir pajungimą, operatyvų ap-
tarnavimą įvykus gedimui, eksploatacinių 
medžiagų tiekimą, suteikia garantijas.  
Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas
Tel.: (8 37) 35 05 83
Faks.: (8 37) 76 33 36
El. paštas: kurantas@kurantas.lt
www.kurantas.lt

UAB „Lakmalit“
Pastatų inžinerinių sistemų projektavi-
mas, montavimas, aptarnavimas.
Projektuoja, montuoja, aptarnauja: oro 
kondicionavimo, šildymo, elektros-auto-
matikos, vandentiekio, buitinių nuotekų 
valymo ir lietaus surinkimo inžinerines 
sistemas.
Kęstučio g. 87, LT-44299 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 34 95, (8 687) 30 345
Faks.: (8 37) 32 40 87

El. paštas: info@lakmalit.lt
www.lakmalit.lt

AB „Lifosa“ 
Gamina ir parduoda fosforines trąšas, mi-
neralinius pašarinius priedus.
Pagrindinė produkcija: diamonio fosfatas 
(DAP), koncentruotos azoto ir fosforo 
trąšos; monokalcio fosfatas, vartojamas 
gyvulių bei paukščių pašarams, lesalams 
fosforu ir kalciu papildyti, mineraliniams 
mišiniams, premiksams, kombinuotiems 
pašarams gaminti; ekstrakcinė fosforo 
rūgštis, dalis šios rūgšties parduodama 
chemijos pramonės bei odos apdirbimo 
įmonėms; sieros rūgštis (techninė, akumu-
liatorių sieros rūgštis ir elektrolitas rūgšti-
niams akumuliatoriams); aliuminio fluori-
das, naudojamas aliuminio gamyboje. 
Inovatyvi gamybos technologija ir itin 
geros kokybės žaliavos sudaro galimybę 
parduoti  produkciją visame pasaulyje. 
Juodkiškio g. 50, LT-57502 Kėdainiai
Tel.: (8 347) 66 483
Faks.: (8 347) 66 166
El. paštas: info@lifosa.com
www.lifosa.com

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

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

AB „Lituanica“
Gamina vyrišką ir moterišką odinę ava-
lynę.
Jovarų g. 2A, LT-47193 Kaunas

Tel.: (8 37) 46 55 65
Faks.: (8 37) 42 26 38
El. paštas: info@lituanica.info
www.lituanica.info.

UAB „Liuks“
Jau 19 metų svetingumo versle sėkmin-
gai veikianti įmonė, valdanti pasaulinio 
BEST WESTERN tinklo viešbučius Lie-
tuvoje – BEST WESTERN viešbutį „Vil-
nius“ Vilniuje, BEST WESTERN „Santa-
kos viešbutį“ Kaune ir BEST WESTERN 
viešbutį „Central“ Druskininkuose bei 
viešbutį „Best Baltic Palanga“ Palangoje, 
siūlo romantišką bei prabangų poilsį Pa-
nemunės pilyje, viešbutyje „Best Baltic 
Panemunės pilis“ Jurbarko raj. Čia Jūsų 
poilsiui, darbui ar šventei – 13 išskirtinių 
antikvariniais baldais apstatytų kambarių, 
konferencijų salė iki 100 vietų, pasitarimų 
salės, restoranas.
Visuose bendrovės valdomuose viešbu-
čiuose teikiamos aukščiausios kokybės 
turistų grupių ir pavienių svečių apgyven-
dinimo, maitinimo, konferencijų salių su 
pilna moderniausia įranga nuomos, svei-
katingumo centro ir kitos paslaugos.
Penki miestai – vienas kokybės standartas! 
J. Gruodžio g. 21, LT 44293 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 27 21
Faks.: (8 37) 30 27 22
El. paštas: sales@santakahotel.eu
www.HotelsInLithuania.eu; 
www.bestbaltichotels.eu  

UAB „Lognet“
Visos transporto ir logistikos palaugos 
vienoje vietoje.
Dokumentinių siuntų siuntimas per 1-3 
d. visame pasaulyje. Smulkių (iki 30 kg), 
dalinių (nuo 1 euro paletės), negabaritinių 
krovinių  transportavimas. Į paklausimus 
atsakoma per 10 minučių.
Veiverių pl. 150, LT-46491 Kaunas
Tel.: (8 608) 06 039
El. paštas: info@log-net.lt
www.log-net.lt 

UAB „Lonas“
Viena iš „Lono“ grupės įmonių, kurios pa-
grindinė veikla – čiužinių gamyba ir parda-
vimas. Lietuvos rinkoje dirba nuo 1993 m., 
todėl puikiai išmano medžiagas, jų derinius 
ir savybes, užtikrinančias kokybišką ir svei-
ką miegą. 2011 m. pristatė lietuviškų kvė-
puojančių čiužinių kolekciją, kurią sudaro 
trys čiužinių linijos: „TYLA“– orui pralai-
džių kišeninių spyruoklių čiužiniai, „HAR-
MONIJA“ – prie kūno prisitaikantys visko-
elastiniai čiužiniai ir „MŪZA“– ilgaamžiai, 
naujausių technologijų latekso čiužiniai.
Taip pat siūlo platų klasikinės linijos 
čiužinių pasirinkimą. Galima įsigyti ant-
čiužinių, grotelių lovoms, pagalvių, čiu-
žinukų ir minkštų baldelių vaikams. Pri-
imami nestandartinių gaminių užsakymai. 
„Lono“ lietuviškų čiužinių galima įsigyti 
visoje Lietuvoje, o firminės „Lono“ par-

duotuvės yra Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 
Panevėžyje, Alytuje ir Jonavoje.
Ukmergės g. 18, LT-55101 Jonava
Tel./faks.: (8 349) 52 681, (8 349) 60 106
E. paštas: info@lonas.lt
www.lonas.lt

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

Marijampolės kolegija 
Pietvakarių Lietuvos regioną aptarnau-
janti aukštoji mokykla, atvira pažangioms 
technologijoms ir aukštojo mokslo pasie-
kimams, savo veiklą siejanti su darbo rin-
kos poreikiais ir studijų raida bei plėtra. 
Kolegijoje vykdomi taikomieji mokslo 
tyrimai, užsiimama naujovių ir patirties 
sklaida regiono dirbantiesiems pagal ko-
legijoje vykdomas studijų programas.
P. Armino g. 92, LT-68125 Marijampolė 
Tel.: (8 343) 54 388
Faks. (8 343) 50 750
El. paštas. direkcija@marko.lt
www.marko.lt

UAB „Marijampolės pieno konservai“
Pieno perdirbimo įmonė vienintelė Balti-
jos šalyse gamina pieno konservus, įvai-
raus dydžio skardines dėžutes ir pieno 
produktus: saldintą sutirštintą pieną, sal-
dintą sutirštintą pieninį gaminį, nesaldintą 
sutirštintą pieną, nesaldintą sutirštintą pie-
ninį gaminį, saldintą sutirštintą pieną su 
kakava, saldintą sutirštintą pieną su kava, 
karamelizuotą saldintą sutirštintą pieną 
„Rududu“, nugriebto pieno ir nenugriebto 
pieno miltelius, sviestą.
Kauno g. 114, LT-68108 Marijampolė
Tel.: (8  343) 98 450
Faks.: (8 343) 98 431
El. paštas: mpk@milk.lt
www.milk.lt

Marijampolės profesinio 
rengimo centras
Profesinis mokymas ir kitos veiklos (pa-
grindinis ir vidurinis ugdymas, suaugu-
siųjų mokymas ir perkvalifikavimas ir kt.)
Kauno g. 117, LT-68223 Marijampolė
Tel.: (8 343 ) 68 640, 68 641
Faks.: (8 343) 71 514
El. paštas: mprcentras@mprc.lt
www.mprc.lt
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai

BRUK20161026002  Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi bendrovė ieško partnerio, galinčio gaminti 
plastikinius raktų pakabukus (foto pridedama). Siūlo gamybos susitarimą.

BRDK20161129001  Danijos įmonė specializuojasi dizaino srityje. Ieško patyrusio gamintojo, 
galinčio pagal pateiktą dizainą (foto pridedamos) gaminti dizaino produk-
tus iš metalo ir medžio, panaudojant pjovimą lazeriu ir taikant aukštos 
kokybės apdailą. 

BRDE20161220001  Vokietijos kompanija 90 metų dirba elektros montavimo (pramoninių, 
komercinių ir privačių objektų) srityje. Vykdo didelius projektus, ieško 
subrangovų darbams atlikti.

BRES20161123001  Ispanijos bendrovė specializuojasi maisto produktų ir gėrimų sektoriaus 
rinkos tyrimų ir pardavimų skatinimo srityje. Siūlo savo tarpininkavimo 
paslaugas ekologiškų, organinių ir biologinių produktų gamintojams, no-
rintiems patekti į Ispanijos rinką.

BRPL20161214001  Lenkijos farmacijos, medicinos ir kosmetikos produktų platintojas ieško 
šių produktų tiekėjų, norinčių patekti į Lenkijos rinką. Siūlo paskirstymo, 
sandėliavimo, transportavimo ir pardavimo paslaugas.

BRDE20161222001  Vokietijos kompanija teikia transporto ir logistikos paslaugas vilkikais, 
geležinkelių ir jūrų transportu Europoje. Ieško bendradarbiavimo partne-
rių, subrangovų – transporto bendrovių Europoje.

BRPL20161215001  Lenkijos elektroninių stalo žaidimų kūrėjas ieško plastikinių detalių, ku-
rios vėliau gali būti užpildomos elektronikos elementais (LED žibintais, 
laidais ir t.t.) gamintojų. Produktai bus naudojami mokomiesiems žaidi-
mams, kurių tikslas išmokyti vaikus programavimo įgūdžių. Siūlomas 
bendradarbiavimas gamybos ar užsakomųjų paslaugų srityje. Detalių foto 
pridedama.

BRUK20161123001  JK internetinė parduotuvė veikia unikalių namų prekių ir aksesuarų pada-
vimo srityje. Nori išplėsti asortimentą, ieško produktų (tekstilės namams 
ir virtuvei, indų ir kt.) iš medžio, keramikos ir lino gamintojų. Siūlo pa-
skirstymo arba gamybos sutartį.

BRDE20161208001  Vokietijos startuolis dirba debesų programinės įrangos srityje. Ieško ben-
dradarbiavimo partnerio mobiliųjų aplikacijų (Apps) kūrimui pagal esa-
mus eskizus, skirtų „Android“ ir „iOS“.

BRDE20161128002  Vokietijos naminių ledų gamintojas ieško partnerių, kurie gamina pakuo-
tes ledams: laminuoto popieriaus, su pageidaujamais užrašais, tinkamas 
šaldymui. Ieško partnerių, siūlo gamybos susitarimą.

BRNL20161201001   Olandijos įmonė importuoja atogrąžų lapuočių kietmedį. Ieško pajėgaus 
bendradarbiavimo partnerio – lentpjūvės, galinčios išpjauti aukščiausios ko-
kybės produktus, naudojamus statybos sektoriuje. Siūlo paslaugų susitarimą. 

BRCY20160802001  Kipro įmonė specializuojasi kuro importo srityje. Ieško malkų, granulių, 
briketų, medžio anglies gamintojų (su privačia etikete). Siūlo gamybos ir 
platinimo susitarimą.

BRUK20161130002  JK metalo apdirbimo įmonė ieško partnerės – patyrusios plieno apdoroji-
mo ir gamybos kompanijos. Siūlo gamybos susitarimą.

BRSK20161219001  Slovakijos bendrovė dirba prekių  ženklinimo ir pakavimo srityse. Ieško 
partnerio, galinčio gaminti popierių, padengtą sausu klijų sluoksniu (li-
pnių etikečių gamybai). Siūlo gamybos susitarimą.

TRPL20161128001  Lenkijos bendrovė pagal gamtos reiškinį perkūniją sukūrė naujovišką 
konvekcinį energijos šaltinį. Sprendimas yra koncepcijos etape. Visi brė-
žiniai, skaičiavimai yra prieinami. Įmonė ieško pramonės ir akademinės 
srities partnerių, galinčių pagaminti ir patikrinti prototipą.

Daugiau užsienio bendradarbiavimo pasiūlymų galite rasti puslapyje http://paramaverslui.eu.
Jei turite papildomų klausimų apie Enterprise Europe Network tinklą ir verslo partnerių 
paiešką, prašome kreiptis: agne.kudirkiene@chamber.lt, tel.: (8 37) 229212.

Aivaras Knieža,  
Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmų Tarptautinių ryšių 
skyriaus vadovas, 
EEN projekto vadovas                   
                                                                                                  
Kauno prekybos, pramonės ir 

amatų rūmuose veikiantis Enterprise 
Europe Network padeda Lietuvos vers-
lininkams susirasti verslo partnerių už-
sienyje. Per paskutiniuosius du metus 
pasinaudojusios tinklo paslaugomis 
sutartis su užsienio partneriais pasira-
šė 17 Lietuvos įmonių.

 Pagrindinė priemonė susirasti verslo 
partnerių užsienyje iš tinklo teikiamų pas-
laugų išliko parodų metu organizuojami 
verslo kontaktų renginiai. Dalyvaudami 
parodose verslininkai Enterprise Europe 
Network organizuojamuose verslo kontak-
tų renginiuose susitinka su potencialiais 
klientais pagal iš anksto nustatytą grafi-

Pasirašyta 17 sutarčių 
su užsienio partneriais

ką. Tai leidžia įmonėms sutaupyti laiko 
ir pinigų bei teikia galimybę bendrauti su 
potencialių partnerių atstovais, galinčiais 
priimti reikalingus sprendimus. 

Didelę dalį sutarčių pasiekiama per 
Enterprise Europe Network verslo pasiū-
lymų duomenų bazę. Tai yra viso Enter-
prise Europe Network, veikiančio daugiau 
nei 60 šalių, priemonė, kurioje įmonės 
gali paskelbti technologinius ir verslo 
pasiūlymus, ieškoti tiekėjų. Ši atvira duo-
menų bazė yra prieinama rūmų ir projekto 
svetainėse, tad visi norintys gali ja laisvai 
naudotis, užsiprenumeruoti verslo pasiū-
lymus pagal raktinius žodžius, įkelti savo 
pasiūlymus. Ji nuolat tobulėja, todėl pas-
tebimas ir kokybinis šuolis, t.y. pasirašytų 
sutarčių kiekis. Per pastaruosius du metus 
beveik pusė sutarčių (septynios) buvo 
sudaryta Lietuvos įmonėms susidomėjus 
užsienio įmonės verslo pasiūlymu arba 
atvirkščiai. UAB „Ekofrisa“ direktorė Lina Padvaiskienė verslo kontaktų renginyje „Tour d‘Europe 2016“

Seimas priėmė Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo pataisas (projek-
tas Nr. XIIP-4612(2) ES), kuriomis siekiama sudaryti prielaidas smulkiajam ir vidu-
tinio verslo plėtrai ir verslumo skatinimui. 

Pakeitimais nutarta patikslinti vidutinių, mažų ir labai mažų įmonių sampratą. Vidu-
tine įmone bus laikoma, jei įmonės metinės pajamos neviršys 50 mln. eurų (šiuo metu 40 
mln. eurų) arba įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršys 43 mln. eurų (šiuo metu 27 
mln. eurų). Joje, kaip ir iki šiol, galės dirbti ne daugiau kaip 250 darbuotojų.

Pagal priimtus pakeitimus maža įmone bus laikoma, jei joje dirbs mažiau kaip 50 
darbuotojų, o įmonės metinės pajamos neviršys 10 mln. eurų (šiuo metu 7 mln. eurų) 
arba įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršys 10 mln. eurų (šiuo metu 5 mln. eurų).

Labai mažoje įmonėje galės dirbti ne daugiau kaip 10 darbuotojų, o įmonės metinės 
pajamos arba įmonės balanse nurodyto turto vertė negalės viršyti 2 mln. eurų (šiuo metu 
įmonės balanse nurodyto turto vertė negali viršyti 1,5 mln. eurų).

Priimtos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo pataisos

Daugiausiai kontraktų, pasinaudojus 
tinklo paslaugomis, sudaryta su Šiaurės 
šalių įmonėmis, tarp kurių pirmauja įmo-
nės iš Danijos ir Švedijos. Nedaug atsilie-
ka sutartys su Vokietija, Didžiąja Britanija, 
Italija, Ispanija. Pagrindiniai sektoriai at-
spindi Kauno regiono tradicines pramonės 
sritis, t.y. tekstilė (6), maisto produktai (4), 
baldai (3) ir gaminiai iš metalo (2). Po vie-

ną kontraktą sudaryta mokslinių tyrimų ir 
paslaugų sektoriuose. Visi jie leis Lietuvos 
įmonėms, pasirašiusioms kontraktus, padi-
dinti apyvartą nuo 1 iki 30 proc., sukurti 
naujų darbo vietų bei įeiti į naujas rinkas.

Enterprise Europe Network tęsia vei-
klą Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmuose 2017–2018 m.  ir kviečia įmones 
pasinaudoti tinklo paslaugomis.

Įstatyme nuspręsta patikslinti valstybės paramos smulkiajam ir vidutinio verslo 
subjektams teikimo formas. Jiems galės būti taikomos mokesčių, rinkliavų lengvatos, 
finansinės paramos priemonės, administracinių paslaugų smulkiajam ir vidutiniam 
verslui teikimas, viešųjų paslaugų smulkiajam ir vidutiniam verslui teikimas verslo 
informaciniuose centruose, verslo inkubatoriuose, mokslo ir technologijų parkuose ir 
kituose juridiniuose asmenyse.

Naujomis nuostatomis taip pat reglamentuojamas Lietuvos smulkiojo ir vidutinio 
verslo tarybos statusas ir funkcijos. Šios tarybos tikslai – užtikrinti smulkiojo ir vidu-
tinio verslo atstovų, valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimą; 
skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą, smulkiojo ir vidutinio verslo aplinkos ge-
rinimą ir verslumą.

Priimtos nuostatos įsigalios 2017 m. gegužės 1 d.
 RŽ inf.
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SauSiS
Sausio 20 d. Kauno savivaldybės di-

džiojoje salėje vyko konferencija „Nauji iš-
šūkiai Kaunui“, kurią kartu su „Kauno die-
nos“ redakcija organizavo Kauno preky-
bos, pramonės ir amatų rūmai. Pranešimą 
apie iššūkius verslo bendruomenei skaitė 
rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis, o 
jos darbe dalyvavo apie 50 rūmų narių. 

Eksportuotojų klubo kvietimu Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmuose 
viešėjo Nordea banko analitikas Žygi-
mantas Mauricas. Paklausyti jo įžvalgų 
susirinko apie 50 rūmų bendruomenės 
narių.

Išleista  2012–2015 m. rūmų veiklos 
ataskaita (176 psl.).

VaSariS
Vasario 25 d. įvyko rūmų Generalinė 

asamblėja. Jos metu prezidentu antrai ka-
dencijai perrrinktas Benjaminas Žemaitis, 
išrinkta trečdaliu narių atnaujinta rūmų 
taryba. Asamblėja patvirtino 2012–2015 
m. veiklos ataskaitą, strategines veiklos 
gaires iki 2019 m. Numatyta rūmų misi-
ją vykdyti trimis kryptimis: atstovaujant 
bendriesiems verslo interesams, buriant 
verslo bendruomenę ir skatinant verslų 
plėtrą Kauno ir Marijampolės regionuose. 

Vyriausybės rūmuose apdovanoti 
geriausi Lietuvos verslininkai. Lietuvos 
metų verslininke/vadove išrinkta UAB 
„Baldai Jums“ finansų direktorė Nijolė 
Meškauskienė. Sidabro „Darbo žvaigžde“ 
apdovanotas UAB „Baltijos polistirenas“ 
prezidentas Kęstutis Dagilis. „Lietuvos 
eksporto prizu“ įvertinta Kauno PPA 
rūmų narė UAB „Enerstena“.

Rūmų prezidentui Benjaminui Že-
maičiui įteiktas Kauno m. 3-ojo laipsnio 
„Santakos“ garbės ženklas, Kauno rajono 
pirmojo laipsnio ir Kauno krašto pramo-
nininkų ir darbdavių asociacijos garbės 
ženklai.

Kauno savivaldybės didžiojoje salėje 
vyko skaidraus ir atsakingo verslo diena, 
kurią inicijavo „Baltoji banga“, o Kauno 
PPA rūmai buvo vieni iš renginio partne-
rių. Dalyvavo 35 rūmų atstovai. 

Šakiuose įsteigta Verslo taryba. Jos 
pirmininku išrinktas UAB „Gulbelė“ va-
dovas Arūnas Tarnauskas.

Marijampolėje viešėjo Kanados am-
basados biuro Lietuvoje vadovė Jeanete 
Stovel.

KoVaS
Kovo 15 d. Šakiuose atidaryta Kauno 

PPA rūmų atstovybė. Joje įvyko pirmasis 
naujos išrinktos rūmų tarybos posėdis.

2016-ieji: svarbūs įvykiai
Antrą kartą su oficialiu vizitu rūmuo-

se lankėsi Rumunijos ambasadorius Lie-
tuvoje Dan Adrian Balanescu.

„Verslo žinių“ portalo vz.lt  lankytojų 
(tarp jų – rūmų kolegų) balsai lėmė, kad 
šiuolaikiškiausiai valdoma bendrove pri-
pažinta Kaune veikianti logistikos UAB 
„Baltic Transline“. 

LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
apsilankė 25 metų sukaktį pažyminčioje 
UAB „Daumantai“, kurią įvertino kaip 
itin gražų lietuviško verslo pavyzdį. 

BAL AnDis
Rūmų Jonavos filialo tarybos pirmi-

ninko Alfonso Meškausko iniciatyva su-
rengta diskusija dėl baldžiaus profesijos 
atgaivinimo Jonavoje.

Vienai didžiausių Kauno įmonių 
UAB „YIT Kausta“ sukako 50 metų.

Kauno informacinių technologijų mo-
kykloje įsteigta pirmoji Europoje „Red-
Hat“ akademija. 

GEGUžė
Rūmai parengė pasiūlymus Seimo 

rinkimuose dalyvaujančioms partijoms. 
Juose įvardyta 11 Lietuvos konkurencin-
gumui svarbių klausimų ir pateikti galimi 
sprendimų būdai.

Įvyko susitikimas su TS-LKD partijos 
pirmininku G. Landsbergiu ir Seimo rin-
kimuose dalyvaujančiais kandidatais.

Daugiau kaip 60 įmonių atstovų daly-
vavo renginyje „Užsieniečių įdarbinimas – 
tvarka, naujovės ir praktiniai patarimai“, 
kurio metu buvo pateikti pasiūlymai ati-
tinkamoms institucijoms dėl paprastesnio 
užsieniečių įdarbinimo teisinio reglamen-
tavimo.

Kauno PPA rūmų premija ekonomi-
kos ir verslo temas rašantiems žurnalis-
tams 2016 m. įteikta LRT laidos „7 Kauno 
dienos“ redaktorei ir žurnalistei Jurgitai 
Pridotkaitei.

Lietuvos PPA rūmai viešumon iškėlė 
problemą dėl žmonių nepasiekiančių Ga-
rantinio fondo lėšų bankrutavusių įmonių 
darbuotojams.  

Nuo 2009 m. rūmuose veikiantis 
Kauno finansininkų klubas pirmasis iš 
bendruomenės profesinių klubų įsigijo 
savo vėliavą.

BiRžELis
Rūmai pateikė pasiūlymus dėl Kon-

kurencijos įstatymo pataisų, kurios didin-
tų mokestinės ir biurokratinės naštos dydį 
ir prieštarautų valstybės biudžeto sanda-
ros teisės normoms.

Naujame Seime įregistruotame Lo-

bistinės veiklos įstatymo projekte iš da-
lies atsižvelgta į rūmų teiktus pasiūlymus, 
kad organizacijoms nereiktų registruotis 
lobistais.

AB „Volfas Engelman“ generalinis 
direktorius Marius Horbačiauskas „Metų 
CEO“ rinkimuose pelnė daugiausiai vz.lt 
lankytojų simpatijų. Kolegą aktyviai pa-
laikė ir už jį balsavo bendruomenės nariai. 
„Žaliausia“ bendrove tapo UAB „Baldai 
Jums“.

Kauno jėzuitų gimnazijos mokslei-
viams organizuoti pažintiniai vizitai po 
miesto ir regiono įmones, mokslo ir finan-
sų įstaigas. Projekto partneriais tapo 8 so-
cialiniai atsakingos įmonės, rūmų nariai.

Įsteigtas inovacijas skatinantis rūmų 
klubas „INNO“.

Birželio 18-ąją penktą kartą pami-
nėta rūmų įkūrimo diena. Vasaros šventė 
„Chamberiada“.

Rūmų Prienų atstovybės vadovu iš-
rinktas UAB „Wilara“ direktorius Gedi-
minas Olsevičius.

LiEPA
Pasirašyta rūmų ir Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto bendradarbiavimo 
sutartis. 

Verslo bendruomenė susitiko su Lie-
tuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandi-
datais Seimo rinkimuose. 

UAB „Novameta“ ir rūmuose lankėsi 
ūkio ministras Evaldas Gustas ir kiti Ūkio 
ministerijos vadovai. Diskusijoje aptarta 
nemažai verslui aktualių klausimų, pateikti 
pasiūlymai dėl investuojamo pelno neap-
mokestinimo, Užsieniečių teisinės padė-
ties įstatymo tobulinimo ir kt.

Vidaus reikalų ministerija Vyriausybės 
pavedimu išnagrinėjo rūmų pateiktus pa-
siūlymus dėl užsieniečių įdarbinimo pro-
cedūrų supaprastinimo. Informuota apie 
pradėtą diegti inovatyvią vieno langelio 
principu veikiančią sistemą „MIGRIS“. 

RUGsė Jis
Londono Sičio lietuvių klubo 10 metų 

veiklos jubiliejaus iškilmėse dalyvavo 
rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis ir 
viceprezidentė, Kauno finansininkų klubo 
pirmininkė Vaida Butkuvienė ir klubo na-
rių grupė.

Kauno finansininkų klubas surengė 
seminarą dėl diegiamų naujovių i.SAF ir 
i.VAZ. Jame dalyvavo beveik 90 įmonių 
atstovų.

Nuo rugsėjo kiekvieną penktadienį 
rūmuose organizuojama „Penktadienio 
kava“ – neformalūs susitikimai su ben-
druomenės nariais.

Pradėjo veikti interneto svetainė vers-
loaleja.lt, kurioje pristatomas rūmų vyk-
domas projektas –„Lietuvos verslo alėja 
ir „Verslo skveras“ Parodų kalne. Projektu 
siekiama įprasminti verslą kaip valstybės 
ir piliečių gerovės šaltinį.

Rūmų prezidentas Benjaminas Žemai-
tis pasirašė Kaune kuriamo atviros priei-
gos centro „STEAM AP“ steigimo sutartį.

Jonavoje surengti debatai su kandida-
tais į Seimą.

sPALis
Rūmuose surengta atvirų durų die-

na. Į susitikimą atvyko poros dešimčių 
įmonių atstovai. Besidomintiems verslo 
savivalda, bendrųjų interesų atstovavimu, 
paslaugomis verslui buvo pristatyta rūmų 
veikla ir tradicijos.

L APKRiTis
Jonavoje antrą kartą įvyko verslo ben-

druomenės vakaras, skirtas Verslo dienai. 
Jo metu įteikti Kauno PPA rūmų ir Jona-
vos filialo prizai bei nominacijos geriau-
siems rajono verslininkams.

Kauno PPA rūmų Marijampolės filia-
las dešimtą kartą surengė profesinės Vers-
lo dienos šventę „Metų žvilgsnis 2016“. 
Jos metu pagerbti šauniausieji bendruo-
menės nariai.

Rūmų taryba susitiko su Kauno aps-
krities valstybinės mokesčių inspekcijos 
naująja vadove Judita Stankiene.

Verslo taryboje pristatytos Kaune ku-
riamos įstaigos „STEAM AP“ ir „Kaunas 
INN“.

Apdovanoti antrojo konkurso „Su-
kurta Kauno rajone“ nugalėtojai. Pirmąją 
vietą konkurse užėmė rūmų narys UAB 
„MAREX Boats“.

Paskelbtas ir apdovanotas pirmąkart 
vykusio konkurso „Sukurta Šakių kraš-
te“ laimėtojas. Juo tapo UAB „Lauksva“, 
kuriai už retro fotelį „PIXY 1+M“ įteikta 
šakiečio menininko Kęstučio Dovydaičio 
sukurta skulptūra „Skruzdėlė“. Kauno 
PPA rūmų padėka pažymėta VšĮ „Vaikys-
tės akademija“ konkursui pristatyta vaikų 
mokyklėlė „Vaikystės pieva“. 

GRUoDis
Gruodžio 9 d. Raudondvario menų 

inkubatoriuje vyko kasmetinės rūmų vers-
lininkų pagerbimo iškilmės. Renginyje 
dalyvavo apie 280 bendruomenės narių 
ir svečių, tarp kurių – Seimo Pirmininkas 
Viktoras Pranckietis, Kauno miesto meras 
Visvaldas Matijošaitis, ūkio ministras Min-
daugas Sinkevičius, rūmų steigėjai ir kt. Va-
kare apdovanoti geriausi bendruomenės at-
stovai. Vakaro tema – Venecijos karnavalas.

Apdovanoti Kauno PPA rūmų Jona-
vos filialo ir Jonavos rajono savivaldybės 
pirmąkart paskelbto konkurso „Sukurta 
Jonavoje“ nugalėtojai.  Jiems  įteikti me-
daliai: už informacinį portalą www.jona-
voszinios.lt –mažajai bendrijai „Jonavos 
žinios”; už gaminį ,,Jonavos batonas“ – 
UAB ,,Baltasis pyragas“; už gaminį – 
lovą BOSS – UAB „Lonas“. 

Parengė Audronė Jankuvienė


