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Vygaudas Ušackas: mąstykime globaliai, veikime lokaliai
Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė

„Lietuva yra labiau susijusio, gin-
čijamo, besikeičiančio, sudėtingo, 
kompleksinio pasaulio dalis. Todėl 
turime mąstyti globaliai, o veikti loka-
liai“, – susitikime su Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų nariais sausio 
20 d. kalbėjo ES ambasadorius Rusi-
jos Federacijoje Vygaudas Ušackas. Tą 
pačią dieną vyko JAV prezidento Do-
naldo Trumpo inauguracija, tad daug 
dėmesio diskusijoje buvo skirta su tuo 
susijusiems galimiems geopolitiniams 
pokyčiams.

„Pusiau tiesa“
„Oksfordo žodynas 2016-ųjų metų žo-

džiu išrinko „post-truth“ („pusiau tiesa“). 
Efektyviai, glaustai perduodamas emoci-
nę savo įkrovą ar emocinį įsitikinimą D. 
Trumpas nusveria faktais pagrįstą tiesą. 
Klausimas, kaip ta „pusiau tiesa“ trans-
formuosis į realią politiką, į sprendimus, 
kurių  pats vienas jis negali priimti net 
būdamas JAV prezidentu. Bus keletas fil-
trų – tai jo paties savikontrolė, Kongresas, 
jo artimiausi patarėjai, kabineto nariai, 
reitingų įtaka. Manau, bus įdomu stebėti, 
kaip D. Trumpas transformuosis iš šoume-
no Trumpo į galingiausios pasaulio valsty-
bės vadovą Trumpą“, – sakė V. Ušackas.

Buvęs Lietuvos ambasadorius JAV 
2001–2006 m. V. Ušackas prisiminė savo 
susitikimą su D. Trumpu šio organizuota-
me labdaros pokylyje 2005 m. „Aš pasa-

kiau, kad esu iš Lietuvos: „I’m from Li-
thuania“. Jam pasigirdo, kad sakau „from 
Slovenia“ ir jis atsakė: „O, mano žmona 
iš Slovėnijos“. Sakau: „Ne ne, aš iš Lie-
tuvos, mes baltai, o ne Balkanai, – kuri-
ozišką epizodą prisiminė V. Ušackas. – 
Labdaros pokylius jis rengia labai įdo-
miai – tai nėra tik šiaip vakarėlis ir pinigų 
skyrimas vargšams, bet ir intelektualinės 
diskusijos, kurių metu svečiai išsako savo 
nuomonę, pristato savo valstybę“, – pasa-
kojo V. Ušackas.

Lietuva, pasak V. Ušacko, dabar turi 
koncentruotis ne tik į ryšių su Kongresu, 
kuriame išlieka Lietuvos draugų, palai-
kymą ir kontaktų su D. Trumpo admi-
nistracijos pareigūnais mezgimą: „Norė-
dami, kad Amerika būtų aktyvi ir realiai 
užtikrintų mūsų saugumą, mes turime 

investuoti į biudžetą ir tesėti pažadą, kurį 
mes prisiėmėme prieš 12 metų stodami į 
NATO. Dėl to D. Trumpas teisingai kriti-
kuoja europiečius“.

Kaip sužais Rusijos korta?
Paklaustas, kaip rinkimų rezultatus 

vertina Rusija, ES ambasadorius Rusijoje 
teigė, kad D. Trumpas Rusijoje pristato-
mas kaip žmogus, su kuriuo galima susi-
tarti. „Rusija nori, kad būtų gerbiama, jos 
būtų klausomasi“, – teigė V. Ušackas.

Ambasadorius svarstė, kad Rusija 
greičiausiai sieks, kad Vakarai nesikištų 
į Rusijos vidaus politiką. Antras dalykas, 
pasak V. Ušacko, kurio nori rusai, – kad 
būtų patylomis pripažinta, jog Rusija turi 
savo nacionalinius interesus, įtakos zoną; 
trečia, reikia objektyviai pripažinti, kad 

Rusija yra rimtas, galingas veiksnys ir ka-
rinė bei politinė jėga Sirijoje kovojant su 
„Islamo valstybe“.

Buvusio Lietuvos ambasadoriaus 
JAV teigimu, Lietuva privalo susitaikyti, 
kad JAV dialogas su Rusija vyko ir vyks. 
„Mūsų interesas – kad tas dialogas nevyk-
tų mūsų nacionalinio saugumo interesų 
sąskaita“, – kalbėjo V. Ušackas.

Susivienijus kurti pergalingą Lie-
tuvą

Kalbėdamas apie Lietuvos proble-
mas, ambasadorius kaip vieną iš didžiau-
sių grėsmių  įvardijo ekonominę, politi-
nę ir socialinę atskirtį, pabrėžė būtinybę 
glaudžiau bendradarbiauti su vietos len-

Audronė Jankuvienė

Sausio 27 d. AB „Kauno Baltija“ į 
apskritojo stalo diskusiją šia tema susi-
rinko verslo, švietimo ir miesto Savival-
dybės atstovai. 

Kaip žinia, auganti inžinerinė pramo-
nė išgyvena aštrų inžinerijos ir technolo-
gijų krypties darbuotojų stygių, o labai 
nedidelė abiturientų dalis renkasi studi-
juoti inžinerinius, tiksliuosius mokslus. 
O juk šios specialybės suteiktų plačias 
įsidarbinimo galimybes ir konkurencingą 
atlyginimą. Dėl to sutarė visi diskusijos 
dalyviai. Tačiau kodėl moksleiviai  ne-

Inžineriniai mokslai vilioja 
moksleivius geromis 
perspektyvomis

sirenka  inžinerinių mokslų ir ką daryti, 
kad tendencija pasikeistų? Kur slypi pro-
blemos šaknis? Tai netinkamo profesi-
nio orientavimo problema? Tėvų įtaka? 
Sėkmės istorijų negalinčių papasakoti 
bendraamžių stoka? Viešojoje erdvėje ne-
populiarinamos profesijos ir galimybės? 
Taip, visos šios priežastys yra svarbios, 
pripažino diskusijos dalyviai, sutarę glau-
džiau bendradarbiauti, bendromis pastan-
gomis orientuoti moksleivius rinktis pers-
pektyvius inžinerinius mokslus.

„Pirmą kartą prie vieno stalo susėdo 
ne tik verslo ir švietimo, bet ir Savivaldy-
bės atstovai. Apie profesinį orientavimą 

svarbu kalbėti ne tik dėl to, kad pramonė 
neranda darbuotojų, bet ir dėl to, kad įsi-
giję rinkoje nepaklausias specialybes jauni 
žmonės neranda darbo, blaškosi, galiausiai 
emigruoja. Tai dabar didžiausia visuome-
nės problema, kurią, žinoma lemia ir dau-
giau  veiksnių, – pabrėžė Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų prezidentas Ben-
jaminas Žemaitis. – Bėda, kad tiek moks-
leiviai, tiek jų tėvai nežino, kad Kaune yra 
gerų gamybos įmonių, kuriose atlyginimų 
vidurkis artėja prie bankų vidurkių“. 

AB „Kauno Baltija“ generalinis di-
rektorius Vidas Butkus pabrėžė, kad įmo-
nėje labai trūksta technologų, meistrų, 
šiandien gali įdarbinti 80 siuvėjų. Dalis 
darbuotojų bendrovėje dirba nuo 1959 m. 
Išeinanti karta turi sukaupusi daug patir-
ties ir galėtų ją perduoti jaunimui. Beje, 
yra tėvų, kurie atsivedė savo vaikus į įmo-
nę ir išmokė juos profesinių subtilybių. 
„Mūsų buvo paprašyta apskaičiuoti speci-
alistų poreikį. Apskaičiavome, pateikėme, 
o rezultato jokio“, – sakė V. Butkus. 

AB „Kauno Baltija“ artimiausiu metu 

įdarbins ukrainiečių darbuotojų grupę. 
Bendrovė yra pasirašiusi dvi tikslinio 
finansavimo sutartis su KTU. KTU Me-
chanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas 
šiemet priėmė 22 pirmakursius – palyginti 
su praėjusiais metais, šuolis ryškus.

Aktyviai priimanti jaunimą pabrėžė ir 
UAB „Helisota“ personalo vadovė Eglė 
Vainauskienė – įmonėje keičiasi aviacijos 
profesionalų karta, todėl pamainos pro-
blema labai aktuali.

UAB „Sakret“ direktorius Aleksan-
dras Toropčinas iškėlė pasiūlymą moky-
klose atgaivinti gamybines praktikas. „Ne-
reikia atmesti, kad taip buvo sovietiniais 
laikais. Imkim pavyzdį iš Vokietijos – ten 
gamybinė praktika rengiama nuo penktos 
klasės“, – sakė Kėdainių įmonės vadovas.

„Mums reikia studentų, jums reikia 
darbuotojų. Kaip jaunimą orientuoti mo-
kyklose?“ – klausė KTU Mechanikos 
inžinerijos ir dizaino fakulteto studijų 
prodekanė doc. dr. Jolanta Baskutienė. 
Fakultetas turi parengęs rinkodaros planą, 

Susitikime dalyvavo apie 40 bendruomenės atstovų Vygaudas Ušackas ir rūmų prezidentas 
Benjaminas Žemaitis
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Vasario 7 d. Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmų tarybos sprendi-
mu rūmų generaline direktore paskirta 
Olga Grigienė – taryba pritarė rūmų 
prezidento Benjamino Žemaičio pa-
teiktai kandidatūrai.

O. Grigienė 2010-2015 m.vadovavo 
rūmų nariui UAB „Kauno energetikos 
remontas“, prieš tai dešimt metų užėmė 
vadovaujančias pareigas UAB „Omnitel“, 
AB „Lietuvos draudimas“, „PZU Lietu-
va“ ir kt.  2016 m. – UAB „Civitta“ verslo 
vystymo vadovė. O. Grigienė yra aktyvi 
Verslo moterų tinklo narė.

Naujosios rūmų generalinės direktorės 
ekspertinė patirtis sukaupta įmonės veiklos 
organizavimo, pardavimų veiklos ir pro-
jektų valdymo srityse. Pasiektus efekty-
vumo rodiklius atspindi vadovauto verslo 
plėtra į užsienio šalis, sėkmingai įgyven-
dinti kompleksiniai projektai, išvystyta 
projektų valdymo veikla, aktyvi socialinė 
ir akademinė veikla, suformuotos efekty-
viai dirbančios darbuotojų komandos, pa-
tobulinti bendrovės veiklos procesai.

O. Grigienė yra inžinerinės chemijos 
magistrė, diplomuota inžinierė. Jai su-
teikta nepriklausomo valdybos nario kva-
lifikacija (Baltic Institute of Corporate 

Kauno PPA rūmų generaline 
direktore paskirta Olga 
Grigienė

Governance, 2013), įgyta inovacijų įgy-
vendinimo ir sklaidos kvalifikacija (ISM 
modulis, 2014). Naujoji rūmų generalinė 
direktorė nuo 2012 m. yra KTU Mechani-
kos inžinerijos ir dizaino fakulteto studijų 
programų komiteto narė, nuo 2011 m. – 
KTU akademinių darbuotojų atestacijos ir 
konkursų komisijos narė. 

O. Grigienė tobulino įgūdžius lyde-
rystės, vadovo atsakomybės, ugdančiojo 
vadovavimo, profesionalaus klientų ap-
tarnavimo, kompleksinio, aktyvaus verslo 
paslaugų pardavimo, strateginio valdymo, 
organizacijos efektyvumo, inovacijų stra-
tegijos ir inovatyvių paslaugų kūrimo ir 
kitose srityse.

RŽ inf.

Rūmų generalinė direktorė Olga Grigienė

Vidaus reikalų ministerija, įgyven-
dindama 17-osios Vyriausybės pro-
gramoje iškeltus tikslus ir siekdama 
nustatyti aiškias regioninės politikos 
formavimo ir įgyvendinimo tobulinimo 
priemones, pateikė pasiūlymus dėl re-
gionų plėtros tarybų vaidmens stipri-
nimo ir atsakomybės už nacionalinės 
regioninės politikos ir ES sanglaudos 
politikos įgyvendinimą regionų srityse.

Vidaus reikalų ministerija siūlo šias 
esmines pertvarkos kryptis:

1. Viešųjų investicijų, skirtų regionų 
plėtrai, planavimo sistemos tobulinimas ir 
specializacijos bei dalijimosi ekonomikos 
principų diegimas.

2. Regionų valdymo tobulinimas įgy-
vendinant atvirumo ir partnerystės princi-
pus.

3. Savivaldos galių didinimas, ge-
rinant finansines paskatas ir užtikrinant 
skaidrumą.

4. Didesnis piliečių įtraukimas spren-
džiant vietos savivaldos klausimus.

Šiose kryptyse siūloma plėtros planus 
rengti atsižvelgiant į regionų specifiškumą 
ir siekti jų išskirtinumo; peržiūrėti valsty-
bės investicijų programos finansavimo 
skyrimo principus, savivaldai skirtas lė-
šas planuoti regionų planavimo būdu; 
peržiūrėti Kelių priežiūros ir plėtros pro-
gramos finansavimo skyrimo principus, 
šias lėšas skirti regionų planavimo būdu; 
koncentruoti už regiono plėtrą atsakingų 
institucijų pajėgumus ir horizontaliu ben-
dradarbiavimu užtikrinti efektyvią regio-
nų plėtrą. Taip pat siūloma steigti regionų 
rūmus, kurie vienytų regionų plėtrai svar-
bias institucijas, stiprinti regiono plėtros 
tarybų funkcijas (1/3 tarybos sudaryti iš 

Rūmai pateikė pasiūlymus dėl 
regioninės politikos pertvarkos

ne politikų ir ne savivaldybių deleguotų 
atstovų (pvz., verslo asocijuotų struktūrų, 
regiono švietimo įstaigų, Vidaus reikalų 
ministerijos deleguoto atstovo), plačiau 
įtraukti visuomenės interesų grupes į į re-
gioninės plėtros procesus, skatinti viešąją 
ir privačią partnerystę.

Kauno prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmai iš esmės pritaria Vyriausybės 
programoje iškeltiems tikslams dėl regi-
oninės politikos tobulinimo ir būtinybės 
mažinti ekonominius bei socialinius skir-
tumus tarp Lietuvos regionų.

Vidaus reikalų ministerijai pateiktame 
rašte kartu atkreipiamas dėmesys, kad Vy-
riausybės esminėse pertvarkos kryptyse 
neįvardintas verslas, kuris yra valstybės 
ekonomikos, piliečių socialinės gerovės 
pagrindas. 

Kauno PPA rūmai pasiūlė esminėse 
pertvarkos kryptyse pabrėžti verslo įtrau-
kimą sprendžiant vietos savivaldos klau-
simus ir skatinant investicijų pritraukimą 
regionuose, taip pat nuolat siekti įgyven-
dinti verslo aplinkos gerinimo priemones.

Taip pat siūloma peržiūrėti Kelių prie-
žiūros ir plėtros programos finansavimo 
skyrimo principus ir šias lėšas skirti atsi-
žvelgiant į bendruosius regiono ir verslo 
poreikius regionų planavimo būdu.  

Į regionų plėtros institucijų sąrašą 
prašoma įtraukti prekybos, pramonės ir 
amatų rūmus kaip vieną svarbiausių vers-
lui atstovaujančių ir regionų plėtrai įtaką 
darančių institucijų. 

Kauno PPA rūmai siūlo užtikrinant 
galimybes regiono plėtrai skirti finansa-
vimą visų pirma įvertinus pateiktus pro-
jektus.

RŽ inf.

Ūkio ministerija parengė ir pateikė 
suinteresuotoms institucijoms derinti 
teisės aktų pakeitimus, kuriais siūlo 
skaidrinti valstybės valdomų įmonių 
veiklą didinant jų valdybų narių nepri-
klausomumą.

„Tiek kandidatai į valstybės įmonių 
ar savivaldybės įmonių valdybas, tiek ir 
į valstybės ir savivaldybės valdomų ben-
drovių stebėtojų tarybų ir valdybų narius 
turi būti renkami skaidriai, pasitelkiant 
nepriklausomus kandidatų atrankos speci-
alistus“, – sako ūkio ministras Mindaugas 
Sinkevičius.

Ministro teigimu, toks atrankos pro-
cesas prisidėtų prie valstybės valdomų 
įmonių veiklos skaidrinimo ir nepriklau-
somumo nuo galimo savo, o ne valstybės 
interesų siekiančių valdybos narių dalyva-
vimo jų valdyme. 

„Be to, siūloma tvarka padėtų įgyven-
dinti ir Ekonominio bendradarbiavimo ir 
plėtros organizacijos (EBPO) rekomen-
dacijas valstybės valdomų įmonių klau-
simais. 2015 m. EBPO, atlikusi Lietuvos 
valstybės valdomų įmonių sektoriaus 
peržiūrą, pabrėžė, kad valstybės valdomų 

Valstybės ir savivaldybių įmonės 
turi būti valdomos skaidriau

įmonių stebėtojų tarybose ir valdybose 
pirmiausia būtinas didesnis nepriklau-
somų narių, išrinktų laikantis skaidrių 
procedūrų, taip pat pasitelkus išorės per-
sonalo atrankos specialistus, skaičius“, – 
pabrėžia ūkio ministras. 

Taip pat siūloma nustatyti, kad valsty-
bės ar savivaldybės valdomos įmonės ko-
legialaus organo sudėtyje būtų ne mažiau 
kaip pusė nepriklausomumo kriterijus ati-
tinkančių įstatuose nurodyto kolegialaus 
organo narių. 

Šių metų sausio 1 d. įsigaliojo Valsty-
bės ir savivaldybės įmonių įstatymo nuos-
tata, pagal kurią valstybės ir savivaldybės 
įmonių valdybos nariais turėtų būti skiria-
mi darbuotojų atstovai, kurie sudarys ne 
mažiau kaip 1/5 įmonės įstatuose nurody-
to valdybos narių skaičiaus, bet ne mažiau 
kaip vieną.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai nuo 2014 m. pabaigos aktyviai kėlė 
klausimą ir teikė pasiūlymus įstatymų lei-
dėjams ir Vyriausybei dėl valstybės ir savi-
valdybių įmonių valdymo depolitizavimo. 
Į juos su tam tikra išlyga buvo atsižvelgta.

RŽ inf.

Pasirašymo akimirka

Pasirašytas bendradarbiavimo su 
Kauno rajono savivaldybe ir 
ASU veiklos planas

Vasario 7 d. pasirašytas Kauno PPA 
rūmų bendradarbiavimo su Kauno rajo-
no savivaldybe ir Aleksandro Stulgins-
kio universitetu veiklos planas 2017 m.

Tokie planai sudaromi kasmet nuo 
2014 m. nuolat papildant naujais veiks-
mais. Šiemet dokumentą kartu pasirašė 
ir Aleksandro Stulginskio universitetas, 
kuris jau ankstesniais metais įsitraukė į 
bendrą darbą – kartu organizavo konkursą 
„Idėjų generatorius“, kvietė moksleivius į 
savo laboratorijas ir kt. Oficialiais partne-
riais tapo Kauno r. savivaldybės VšĮ Turiz-
mo ir informacijos centras, prie veiklų įgy-
vendinimo prisidedantis nuo pat 2014 m.

Veiklos plane numatytos tęstinės vers-
lo aplinkos gerinimo priemonės: verslo 
popietės su rajono administracijos atsto-
vais, susitikimai su Darbo biržos ir VMI 
specialistais, naujų ES priemonių konku-
rencingumui didinti pristatymai, diskusija 
dėl pokyčių įdarbinant užsieniečius iš tre-

čiųjų šalių. Numatyti susitikimai su Seimo 
nariais, Susisiekimo ministerijos atstovais, 
bendros verslo misijos ir kt.

Siekiant orientuoti moksleivius renkan-
tis profesiją bei skatinti jų verslumą planuo-
jama toliau organizuoti verslumo pamokas 
ir Kauno rajono moksleivių išvykas į įmo-
nes, rengti moksleivių verslo idėjų konkur-
są „Idėjų generatorius“. ASU šiais metais 
pasiūlė surengti jaunojo lyderio stovyklą 
bei įkurti sumanaus moksleivio akademiją.

Metų pabaigoje jau trečią kartą pla-
nuojama skelbti konkursą „Sukurta Kau-
no rajone“, kuris sulaukia vis didesnio 
rajono įmonių susidomėjimo.

Už plano įgyvendinimą atsakingos 
keturios šalys: Kauno prekybos, pramo-
nės ir amatų rūmai, Kauno rajono savival-
dybė, Aleksandro Stulginskio universite-
tas ir Kauno r. savivaldybės VšĮ Turizmo 
ir informacijos centras.

RŽ inf.
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kais ir Lenkija, palaikyti tvirtus saitus su 
išvykusiais lietuviais. „Susivieniję galime 
kurti pergalingą Lietuvą ir valstybės ateitį 
ant tvirtų vertybinių pamatų ir vadovau-
damiesi Lietuvos nacionaliniais intere-
sais“, – pabrėžė V. Ušackas.

Ambasadorius Vygaudas Ušackas per 
25-erius diplomatinės karjeros metus dir-
bo svarbiausiuose Lietuvos, o dabar ir ES 
diplomatijos postuose:

 1999-2000 m. – įvairios diploma-
tinės pareigos Vilniuje ir Briuselyje nuo 
2-jo sekretoriaus, kuruojančio ES ir 
NATO, iki užsienio reikalų viceministro;  

 2000-2001 m. – pirmasis ES vyriau-
siasis derybininkas dėl stojimo į ES;

 2001-2006 m. – ambasadorius JAV 
(jam dirbant Vašingtone Lietuva įstojo į 
NATO, o Lietuvą su oficialiu vizitu aplan-
kė JAV prezidentas G.W. Bush);

 2006-2008 m. – ambasadorius Jung-

tinėje Karalystėje (jam dirbant surengtas 
valstybinis Karalienės Elžbietos II-osios 
vizitas į Lietuvą);  

 2008-2010 m. – LR užsienio reikalų 
ministras Andriaus Kubiliaus vadovau-
jamoje vyriausybėje (finansinės krizės 
laikotarpiu iškėlęs prioritetu ekonominę 
diplomatiją);

 2010-2013 m. – Europos Sąjungos 
specialusis pasiuntinys Afganistane;

 nuo 2013 rugsėjo iki dabar – Euro-
pos Sąjungos ambasadorius Rusijos Fe-
deracijoje.

Ambasadorius yra VDU Politikos 
mokslų garbės daktaras, Skuodo ir 
Ukmergės garbės pilietis, Lietuvos stu-
dentų sąjungos garbės narys, „Misija 
Sibiras“ projekto iniciatorius ir patarė-
jų tarybos pirmininkas. Labdaros ir so-
cialinių projektų iniciatorius ir aktyvus 
narys.

Vygaudas Ušackas: mąstykime globaliai, veikime lokaliai

Vasario 7 d. Kauno prekybos, pramo-
nės ir amatų rūmų taryba priėmė spren-
dimus dėl reikšmingų apdovanojimų. 

Už nuopelnus regiono plėtrai, verslo 
laimėjimus ir socialinę atsakomybę AB 
„Lifosa“ generalinis direktorius Jonas 
Dastikas apdovanojamas sidabro „Darbo 
žvaigžde“. J. Dastikas yra aktyvus vers-
lo bendruomenės narys, nuolat teikiantis 
pasiūlymus dėl verslo aplinkos gerinimo. 
AB „Lifosa“ yra produkcijos kokybės ly-
deris pasaulinėje fosforo trąšų gamybos 
rinkoje, daugiau kaip 96 proc. produkci-
jos eksportuojama. Įmonė – socialiai atsa-
kingo verslo lyderis Lietuvoje. J. Dastikas 
bendrovei vadovauja nuo 1998 m. Jam 
suteiktas Kėdainių krašto garbės piliečio 
vardas, bendrovės vadovas pelnęs nema-
žai kitų apdovanojimų.

Už didžiulę eksporto plėtrą (185 proc. 
per metus padidėjusi eksporto apimtis, 
eksporto dalis visose pajamose – 95-97 

Apdovanojimai – Jonui Dastikui ir UAB „Hegelmann Transporte“ 
proc., eksporto apimtis į naujas rinkas per 
metus išaugo net 261 proc.) UAB „He-
gelmann Transporte“ nutarta apdovanoti 
Lietuvos eksporto prizu.

Bendrovė daugiau kaip 20 metų dirba 
kelių transporto ir logistikos srityje viso-
je Europoje. Tarptautinė patirtis sukaupta 
grupės įmonėse Vokietijoje, Lenkijoje, 
Ispanijoje, Rumunijoje, Kazachstane, 
Latvijoje, Estijoje, Čekijoje. Valdoma 
daugiau kaip 1000 2013-2016 m. laidos  
„Mercedes Benz“ vilkikų. Šiemet ben-
drovė numato biuro ir logistikos centro 
statybas, plės transporto parką, investuos 
į darbuotojus ir inovatyvius sprendimus. 

Šie vieni iš aukščiausių rūmų siste-
mos apdovanojimų J. Dastikui ir UAB 
„Hegelmann Transporte“ atstovams bus 
teikiami kovo 30 d. Vyriausybėje rengia-
moje ceremonijoje.

RŽ inf.
Jonas Dastikas, AB „Lifosa“ generalinis direktorius Tomas Jurgelevičius, UAB „Hegelmann Transporte“ 

direktorius

Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų bendruomenę papildė 
penki nauji nariai. 

Tarybos sprendimu į daugiau nei 
400 įmonių ratą priimti: VšĮ „Perso-
nalo praktikų paslaugos“ (personalo 
vadybos, paieškos paslaugos, darbuo-
tojų saugos ir sveikatos paslaugos, 
mokymų organizavimas), UAB „Ai-
nava“ Kauno padalinys (nuolatinio ir 
vienkartinio valymo paslaugos), UAB 
„Trukmė“ (didmeninė ir mažmeninė 
prekyba medžiagomis baldų gamybai), 
MB „Infikona“  (įmonių ir  gyventojų 
apskaitos vedimas bei deklaravimas, 
atstovavimas, finansinės analizės, mo-
kesčių konsultacijos ir kt.) ir MB „Ga-
lerita“ (vertimų paslaugos).

RŽ inf.

Priimti nauji 
nariai

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai kartu su Lietuvos žurnalistų są-
jungos Kauno apskrities skyriumi skelbia 
konkursą ekonomikos ir verslo temas 
nagrinėjančiam Kauno ir Marijampolės 
regionų žurnalistui. 

Konkursu siekiama skatinti žurna-
listus daugiau domėtis ir žiniasklaidoje 
atspindėti ekonomikos bei verslo temas, 
nuodugniai ir profesionaliai analizuoti 
ūkio raidos ir verslo aplinkos problemas 
ir aktualijas. 

Skelbiamas konkursas premijai gauti 
už 2016-uosius metus.

Premija gali būti skiriama spaudos, 
radijo, televizijos, internetinės žiniasklai-
dos žurnalistui už darbus (spaudos arba 
interneto publikacijas, televizijos arba ra-
dijo laidas, paskelbtas žiniasklaidoje per 

Skelbiamas konkursas ekonomikos ir verslo 
temas nagrinėjantiems žurnalistams

praėjusius kalendorinius metus):
 objektyviai atspindinčius ekono-

mikos ir verslo naujienas, aktualijas bei 
problemas;

 atskleidžiančius ekonomikos ir verslo 
reikšmę visuomenės bei valstybės raidoje;

 skatinančius pozityvų visuomenės ir 
valdžios požiūrį į verslą ir verslininką; 

 nukreipiančius valdžios instituci-
jų veiksmus gerinti verslo ir investicinę 
aplinką;

 nuosekliai informuojančius apie 
konstruktyvų verslo ir valdžios bendra-
darbiavimą;

 stiprinančius regiono investicinį pa-
trauklumą ir konkurencingumą;

 ugdančius žmonių verslumą.
Darbus ir darbų sąrašą prašome siųsti 

iki kovo 13  d. el. paštu audrone.jankuvie-

ne@chamber.lt.
Sprendimą skirti premiją priima Kau-

no PPA rūmų taryba kartu su Lietuvos 
žurnalistų sąjungos Kauno apskrities sky-
riumi. Premijos dydis – 800 eurų. Apdo-
vanojimas bus teikiamas gegužės mėnesį 
Kaune minint Spaudos atgavimo, kalbos 
ir knygos dieną.

Pirmoji pagrindinė premija buvo 
įteikta 2014 m. „INIT TV“ vyriausiajai 
redaktorei Vilmai Garlinskienei, antro-
ji – skirta Jonavos laikraščio „Naujienos“ 
redaktoriaus pavaduotojai Irenai Nagule-
vičienei. 2015 m. premija įvertinta „Vers-
lo žinių“ korespondentė Kaune Indrė 
Sesartė, 2016 m. – LRT laidos „7 Kauno 
dienos“ redaktorė ir žurnalistė Jurgita Pri-
dotkaitė.

RŽ inf.

V. Ušackas pasirašo rūmų svečių knygoje
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kaip viešinti 20 studijų programų, ir šioje 
veikloje norėtų glaudžiai bendradarbiauti 
su įmonėmis patraukliai pristatant profe-
sijas. Geriausia reklama yra darbuotojų 
gaunamas adekvatus, orus atlyginimas, jų 
gyvenimo kokybė ir socialinės garantijos.

Diskusijos dalyviai pripažino, kad la-
bai svarbu rengti moksleivių pažintinius 
vizitus į įmones. Kurios iš jų kviečia atvyk-

ti arba ieško praktikantų, galima sužinoti 
puslapyje kamtoreikia.lt. Jame skelbiasi ir 
nemažai rūmų narių: AB „Kauno Baltija“, 
UAB „ITAB Shop Concept Lithuania“, 
AB „Nordic Sugar Kėdainiai“, advokatų 
profesinė bendrija „Magnusson ir partne-
riai“, UAB „Alfa idėjos ir technologijos“, 
UAB „Baldai Jums“, UAB „Daumantai 
LT“, UAB „SDG“, UAB „Gulbelė“ ir kt.

Inžineriniai mokslai vilioja moksleivius geromis perspektyvomis
Atkelta iš 1 psl.

Diskusijos dalyviai apžiūrėjo AB „Kauno Baltija“ gamybą, susipažino su naujausiomis mados tendencijomis

Autoritetingas britų dienraštis „The 
Independent“ metų pradžioje paskelbė 
Europos geriausių pilių, kuriose galima 
apsistoti sąrašą. 

Jame galima pamatyti ir Panemunės 
pilį, kurioje veikia nedidelis viešbutis-
restoranas „Best Baltic Panemunės pilis“. 
Bendrovės „Liuks“ valdomas viešbutis 
atsidūrė greta „Castello di Velena“ (Ita-
lija), „Château de la Treyne“ ir „Hotel 
le Château Fort du Sedan“ (Prancūzija), 
„Chateau d’Ouchy“ (Šveicarija), „Kokke-
dal Castle“ (Danija), „Castell Son Claret“ 
ir „Castell de Celra“ (Ispanija), „Chateau 
Herálec Boutique Hotel & Club Resort“ 
(Čekija).

„XVIII amžiaus pilis ant Nemuno 
upės kranto buvo labai svarbi vietos dva-
riškių gynybai; šiandien tai yra tiesiog 

Tarp geriausių Europos pilių-
viešbučių – „Best Baltic 
Panemunės pilis“ 

graži pasaulio dalis. Kaip viešbutis nuo 
2014 metų atidarytos pilies kambariai su-
kuria autentiškumo pojūtį savo sienų go-
belenais, antikvariniais baldais ir netgi lo-
vomis su baldakimais“, – pilį aprašo „The 
Independent“. Nakvynė Panemunės pilies 
viešbutyje atsieina nuo 70 eurų.

 Manoma, kad patekus į šį sąrašą, iš-
augs ne tik Panemunės pilies viešbučio ži-
nomumas, bet ir lankomumas. Tuo labiau, 
jog panašių viešbučių regione nėra.  

Pažymėtina, jog tai yra mažiausia 
kaina tarp visų 9 „geriausiųjų“ sąrašo 
dalyvių. Kiek brangiau – nuo 89 eurų – 
kainuoja nakvynė Prancūzijos viešbutyje 
„Hotel le Château Fort du Sedan“, o kitur 
ji dar brangesnė. 

RŽ inf.

Vera Mileikienė, 
Kauno PPA rūmų Verslo plėtros 

skyriaus vadovė, klubo koordinatorė 

Kauno prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmų Kauno finansininkų klubas 
ataskaitiniame susirinkime sausio 26 
d. aptarė praėjusių metų veiklą, pakei-
tė klubo reglamentą ir numatė 2017 m. 
tikslus ir darbus.

Pasak klubo vadovės Vaidos Butku-
vienės, pernai surengta 19 klubo susiti-
kimų ir renginių. Lankytasi UAB „Om-
niteksas“ ir AB DNB Banko naujame  
biure Vilniuje. Profesinės kompetencijos 
stiprintos diskusijose apie finansų valdy-
mą, išmaniąją mokesčių administravimo 
sistemą, mokesčių optimizavimą, naujus 
verslo apskaitos standartus, Darbo kodek-
so naujoves ir kt.  Klubas jau antrą kartą 
bendradarbiavo su Aleksandro Stulgins-
kio universiteto Ekonomikos ir vadybos 
fakultetu rengiant tarptautinę  konferenci-
ją „Apskaita ir finansai: mokslo ir verslo 
partnerystė“. Pranešimus šioje konferen-
cijoje skaitė Finansų ministerijos, Valsty-
binės mokesčių inspekcijos specialistai.

Plėtodamas tarptautinę veiklą klubas 
toliau bendradarbiauja su  Londono Si-

čio lietuvių klubu. Rugsėjo mėnesį klu-
bo atstovai dalyvavo Londone vykusioje 
LCLC 10-mečio jubiliejaus šventėje. 
LCLC nariai atvyko į  gruodžio 9 d. vyku-
sį Kauno PPA rūmų bendruomenės metinį 
vakarą.

Susirinkime patvirtinta klubo val-
dybos ir vadovo kadencijos trukmė – 3 
metai. Klubo vadove vėl išrinkta UAB 
„Aurita“ direktorė Vaida Butkuvienė, va-
dovaujanti klubui nuo įkūrimo – 2010 m. 
Valdybos nariais išrinkti Danutė Binkie-
nė, Kauno kolegijos lektorė, Mindaugas 
Bičkauskas, AB „Citadele“ banko Kauno 
filialo valdytojas, Kristina Gesevičienė, 
UAB „Autotoja“ finansų ir apskaitos de-
partamento direktorė, Vera Mileikienė, 
klubo koordinatorė, Kauno PPA rūmų 
Verslo plėtros skyriaus vadovė. Patvirtinti 
klubo nario tikslinių įmokų dydžiai. 

2017 m. planuojama rengti diskusijas 
profesinio tobulėjimo temomis, aktualiais 
finansų ir apskaitos  pokyčių, mokesčių 
naujovių klausimais, susitikimus su įdo-
miomis asmenybėmis, plėtoti tarptautinę 
klubo veiklą. Aptarta klubo ekspertų gru-
pės veikla. Nuspręsta veikiančios eksper-
tų grupės veiklą pratęsti   iki birželio 30 d., 
vėliau į grupę išrinkti kitus klubo narius.

Kauno finansininkų klubas aptarė 
ateities gaires

Renginyje dalyvavę švietimo atsto-
vai pabrėžė, kad mokyklose vyksta daug 
profesinio orientavimo veiklų: vizitai į 
įmones, universitetus, individualios kon-
sultacijos, nuošalėje nepaliekami ir tėvai. 
Bet labai trūksta techninės kūrybos vei-
klų. Mėginimai skirti tam tikslinių lėšų 
apaugo biurokratiniais reikalavimais įgyti 
pedagoginių žinių, ir tai atstūmė nemažai 

specialistų. Galimybių sportuoti, dainuoti, 
šokti yra kur kas daugiau. 

Diskusijos dalyviai apsikeitė asme-
niniais kontaktais dėl bendradarbiavimo 
ateityje, aptarė komunikacijos turinį, ku-
riame labai svarbu ir Savivaldybės pozi-
cija garsinant, kad Kaune savo deramą 
vietą užima ir turi perspektyvą ne tik IT 
sektorius,  bet ir tradicinė gamyba.

Rūmų atstovai ir svečiai vieni pirmųjų aplankė atidarytą viešbutį

KFK nariai ir svečiai iš Londono rūmų metiniame renginyje
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Audronė Jankuvienė

Pirmojo šiemet Rūmų bendruome-
nės klubo maršrutas nusidriekė į Šan-
čius, į vieną didžiausių putojančio vyno 
gamybos įmonių Baltijos šalių regione 
UAB „ITALIANA LT“. Tai ir pirmoji Lie-
tuvoje privati alkoholinių gėrimų ga-
mykla, įsteigta 1995 m. Pirmasis vyno 
butelis iškeliavo iš įmonės 1998 m. 

Daugiau kaip 20 metų bendrovė tie-
kia vartotojams ne tik populiarųjį puto-
jantį vyną ar vermutą „Italiana“, bet ir 
brendį, sidrą, kartųjį vyną – biterį, specia-

Italiana, Charmat, Šančiai
lios technologijos vaisių ir uogų vynus ir 
pan. Produkcija eksportuojama į ES šalis, 
Rusiją, Baltarusiją, Jungtines Amerikos 
Valstijas, Kiniją, Izraelį, Kirgiziją, Turkiją 
ir kt.  Gaminiai yra įvertinti tarptautinėse 
parodose  ir konkursuose. 

Bendrovė sėkmingai baigė įgyven-
dinti užsienio rinkų plėtros projektą. Jos 
atstovai dalyvavo didelėse tarptautinėse 
parodose Izraelyje, Rusijoje, Kinijoje, Pi-
etų Korėjoje ir kitose šalyse. Parodų metu 
užmegzti kontaktai su potencialiais klien-
tais – viešbučių, restoranų, kavinių, par-
duotuvių atstovais, su kuriais artimiausiu 

Sausio pradžioje Londone vykusia-
me „2017 Motor Boat Awards“ rengi-
nyje UAB „Marex boats“ pagamintas 
laivas „MAREX 310“ paskelbtas nuga-
lėtoju sportinių laivų iki 45 pėdų kate-
gorijoje. Tai svarbus pasaulinis pripa-

Kauniečių kateriai pelno naujus 
apdovanojimus

Šie laimėjimai vainikuoja kaip tik 
2017 m. sausį minėtą bendrovės 15 metų 
veiklos jubiliejų. Iš pradžių kaip atski-
ra įmonė laivus pradėję gaminti Kaune, 
2002 m. laivų kūrėjai ir gamintojai su-
darė sutartį su norvegais, įkūrė „Marex 
boats“ bei pradėjo gaminti serijinius lai-
vus. Net devynių rūšių kateriai gaminami 
Ilgakiemyje esančioje gamykloje. Keturi 
modeliai yra aukštai įvertinti tarptautiniu 
mastu. 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. 

Dauguma laivų iškeliauja į užsienį. 
„Marex boats“ atstovybes galima rasti 20- 
yje šalių.

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

RŽ inf.

metu tikimasi pradėti bendradarbiauti ir 
pristatyti lietuvišką produkciją Tolimųjų 
Rytų vartotojams. Projektas buvo iš dalies 
finansuojamas Europos regioninės plėtros 
fondo (37 411,95 Eur), dar 25 666 Eur 
skyrė pati įmonė. Tikimasi, kad tai leis 
bendrovei daugiau nei dvigubai padidinti 
eksporto apimtis ir 2018 m. viršyti 5 mln. 
eurų.

Rūmų bendruomenės klubo dalyviai 
turėjo galimybę susipažinti su putojančio 
vyno gamybos subtilybėmis, domėjosi 
skirtingų rūšių putojančio vyno žaliavos 
iš Prancūzijos Italijos, Lenkijos, kokybės 
ir skonio skirtumais. 

Putojantis vynas gaminamas pasi-
telkiant vieną iš populiariausių Charmat 
gamybos metodą 1907 m.  šį  masinį pu-
tojančio vyno gamybos būdą išrado pran-
cūzas Eugene Charmat. Šiandien šiuo 
metodu yra gaminama didžioji dalis puto-
jančių vynų Vakarų Europoje ir Lietuvoje. 

Pirminė fermentacija – tai procesas, 
kurio metu iš ankstėliau surinktų vynuo-
gių gaminama ir fermentuojama misa. Šio 
proceso metu uogose esantis cukrus virsta 
alkoholiu. Kadangi nepilnai sunokusiose 
vynuogėse yra mažiau cukraus, misa po 
fermentacijos yra nedidelės alkoholio kon-
centracijos, turi mažai išraiškingą skonį.

Prieš antrąją fermentaciją į mišinį 
dedamas specialus mielių ir cukraus miši-
nys – tirage liqueur, kuris skatina antrinę 
fermentaciją. Tik patyrę ir puikiai savo 
darbą išmanantys specialistai gali kruopš-

čiai apskaičiuoti, kiek cukraus yra likę po 
pirminės fermentacijos, kiek jo reikia įdė-
ti papildomai.

Antrinė fermentacija vykdoma dide-
lėse sandariose, 7–8 atmosferų slėgį išlai-
kančiose talpose, brandinant vyną ne ma-
žiau 30 parų. Šaldymas ir kontroliuojama 
temperatūra padeda išsaugoti aukštą pro-
dukto kokybę. Proceso metu iš mielių susi-
daro nuosėdos, todėl dalis vyno nupilama.

Kitas etapas – stabilizacija. Vynas at-
šaldomas iki labai žemos temperatūros, 
tuomet pašalinami vyno akmenys. Paskui 
į produktą įdedama expedition liqueur, 
kuris koreguoja putojančio vyno skonį.

Vėliau vynas išpilstomas į butelius ir 
pateikiamas vartotojui. Charmat metodo 
ypatybė yra ta, kad aukštas aplinkos slėgis 
išlaikomas nuo pat antrosios fermentaci-
jos iki išpilstymo į butelius. Tai ir išsaugo 
gausybę anglies dioksido burbuliukų.

Klubo nariai degustavo briut, pusau 
sausą ir saldų putojantį vyną, kuriame cu-
kraus kiekis svyruoja nuo 15 iki 50 proc. 

Rūmų prezidentas Benjaminas Že-
maitis pasveikino naujus rūmų narius – 
UAB „Romikus“, teikiančią nekilnoja-
mojo turto paslaugas, UAB „Go Distri-
bution“, prekiaujančią daugiau kaip 20 
tepalų ir alyvų rūšimis, ir VšĮ „Visuome-
nės specialaus mokymo ir konsultavimo 
centras“, teikiančią vertimų iš kone visų 
pasaulio kalbų paslaugas ir iki šiol dau-
giausiai dirbusią su valstybinėmis institu-
cijomis. 

žinimas naujajam kauniečių gaminiui. 
Po poros savaičių, sausio pabaigoje, 
naujausias UAB „Marex boats“ kūrinys 
pelnė patį įtakingiausią „European Po-
werboat of the Year 2017“ apdovanoji-
mą kategorijoje iki 35 pėdų.

Pažintis su putojančio vyno gamyba

Nauji bendruomenės nariai su rūmų prezidentu Benjaminu Žemaičiu
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
BRDK20170118001  Danijos įmonė, prekiaujanti įvairiomis sunkvežimių komplektuojamosio-

mis dalimis, ieško tiekėjo, galinčio pagal užsakymą iš plieno, nerūdijančio 
plieno bei aliuminio gaminti sunkvežimių dalis bei konstrukcijas.

BRPL20170118001  Šiaurės vakarų Lenkijos bendrovė, kuri specializuojasi nekilnojamojo tur-
to vystymo srityje, ieško automatizuotų automobilių parkavimo sistemų 
gamintojų ar tiekėjų. Domina gamybos susitarimai.

BRUK20160106001  Pašarų ir pašarų produktų atrajotojams gamintojas bei platintojas iš Jung-
tinės Karalystės nori praplėsti savo asortimentą ir siūlo distributoriaus 
paslaugas Jungtinėje Karalystėje bei Airijoje kitiems pašarų gamintojams.

BRUK20170112002  Jungtinės Karalystės įmonė skubiai ieško drabužių (siuvimo) priedų ir ak-
sesuarų gamintojų bei didmenininkų. Domina priedai, naudojami apatinio 
trikotažo gamyboje: nėriniai, tiuliai, elastingos juostos, tvirtinimo detalės, 
kabliukai, dirželiai ir kt.

BRGR20161114002  Graikijos kooperatinė bendrovė, gaminanti ir perdirbanti maisto produk-
tus (šparagus, ankštines daržoves, alyvuoges ir kt.), ieško trąšų tiekėjų 
ilgalaikiam bendradarbiavimui. Trąšos skirtos šparagams, kivių ir alyvuo-
gių medžiams. 

BRUK20161222001  Jungtinės Karalystės įmonė specializuojasi naminiams gyvūnėliams skir-
tų prekių srityje. Įmonė sukūrė kelionės krepšį šunims, kuris konvertuo-
jasi į jaukų guolį (du viename). Ieško partnerių šio produkto gamybai ir 
naujų produktų kūrimui ir vystymui.

BRUK20170110001  Pirmaujanti Jungtinės Karalystės bendrovė, veikianti transporto priemonių 
blokavimo sistemų (elektrohidrauliniai kelių blokatoriai, iškylantys stulpe-
liai ir kt.) kūrimo, gamybos ir instaliavimo srityje, ieško gamybos partnerių, 
galinčių dirbti su aukštos kokybės medžiagomis (pvz., minkštuoju plienu).

BRSE20160901001  Švedijos mineralinės kosmetikos gamintojas ieško įmonių, galinčių ga-
minti natūralią kosmetiką su jų prekės ženklu. Pageidautina, kad potenci-
alus partneris turėtų galimybę produktus testuoti laboratorijoje.

BRRU20161114001  Rusijos įmonė, metalo apdirbimo bei prekybos srityje veikianti nuo 2011 
m., nori praplėsti savo asortimentą ir siūlo distributoriaus paslaugas pjovi-
mo įrankių ir metalo apdirbimo įrangos gamintojams.

BRPL20160706002  Lenkijos įmonė, turinti didžiausią veganams skirtų produktų turgų Len-
kijoje ir elektroninę parduotuvę, nori praplėsti savo asortimentą ir ieško 
veganiškų produktų (maisto, valiklių, maisto gyvūnėliams ir kt.) tiekėjų.

BRUK20161219001  Didžiosios Britanijos kompanija specializuojasi kurdama interaktyvius 
kalbų mokymo įrankius pradinių klasių moksleiviams. Ieško inovatyvių 
mokymosi įrankių kūrėjų, siūlo distributoriaus paslaugas Didžiosios Bri-
tanijos rinkoje.

BRUK20161212001  Jungtinės Karalystės įmonė sukūrė technologiją, įgalinančią sudaryti 
verslo prognozes pagal rinkos paklausą ir pardavimų apimtis. Technolo-
gija, pasitelkus matematinę ir statistinę analizę, suteikia galimybę daryti 
prognozes net kai nėra istorinių duomenų. Ieško partnerių programinės 
sąsajos bei aplikacijos kūrimui. 

BRUK20170203001  Unikalių odinių rankų darbo apyrankių moterims ir vyrams dizaineris iš 
Jungtinės Karalystės ieško aukštos kokybės odų (įvairių spalvų bei sto-
rių) tiekėjų.

TRBE20170120001  Belgijos bendrovė ieško jutiklių, įgalinančių stebėti namų ar biuro oro 
kokybę ir atlikti teršalų analizę. Pageidautina, kad technologija algoritmų 
pagalba pateiktų rekomendacijas, kaip pagerinti oro kokybę. Taip pat do-
mina įvairūs nauji oro kokybės valdymo spendimai.

TRTR20170103001  Turkijos bendrovė ieško specializuoto sandėlio valdymo sprendimo. Ieš-
koma technologija turi užtikrinti efektyvų objektų atsekamumą, suteikti 
galimybę stebėti objektą nuo gamybos proceso pabaigos iki pakrovimo 
į sunkvežimius. Taip pat turi būti integruojama į bendrovės priežiūros 
platformą.

TRSI20170119001  Slovėnijos mokslinių tyrimų institutas sukūrė baltymų pleistrus/raiščius, 
skirtus lėtinių odos žaizdų gydymui. Pleistrai/raiščiai yra biologiškai 
irūs – sunyksta uždėti ant žaizdos, nepalikdami likučių ir tikslingai per-
duodami veikliąsias medžiagas. Ieškoma įmonių, institutų ar klinikų ty-
rimams atlikti – ištirti šių pleistrų/ raiščių ir žmogaus kamieninių ląstelių 
suderinamumą.

TRPL20161220001  Lenkijos startuolis, veikiantis robotikos srityje, ieško partnerių tyrimams 
dėl dronų ir robotų panaudojimo įvairiose gyvenimo srityse. Domina 
bendradarbiavimas su universitetais bei mokslo ir tyrimų centrais.

TRRO20170131001  Rumunijos technikos universitetas ieško mokslinių tyrimų partnerių 
(MVĮ ir tyrimų bei plėtros centrų) medžiagų technologijos srityje. Tyri-
mas orientuotas į naują titanu pagrįstą nanostruktūrinį lydinį.

TRIT20160213001  Italijos įmonė, veikianti atliekų tvarkymo srityje, ieško inovatyvių tech-
nologijų pramoninių atliekų perdirbimui bei pakartotiniam panaudoji-
mui. Domina tiek jau išvystytos, tiek dar vystomos technologijos.

TRFR20170201001  Prancūzijos MVĮ specializuojasi buitinių nuotekų valymo įrenginių ga-
mybos ir montavimo srityje. Ieško partnerių, kuriančių nuotekų valymo 
produktus, paremtus „Biodiscs“ (šalia vandens paviršiaus besisukančių 
diskų) technologija.

TRIT20170120002  Italijos medicininės įrangos gamintojas ir platintojas ieško nedidelio 
įrenginio, galinčio atlikti sukamuosius bei „aukštyn – žemyn“ judesius. 
Technologija bus integruojama į ekranu valdomus mechanizmus, skirtus 
medicininės įrangos (pvz., mažų kateterių) valymui.

TRIT20170120001  Italijos MVĮ gamina novatoriškus Stirlingo variklius, įgalinančius šilu-
mos susigrąžinimą kogeneracinėse sistemose. Ieško dujinių degiklių su 
horizontalia liepsna gamintojų, galinčių šią technologiją integruoti jų sis-
temose.

RDIT20170202001  Italijos įmonė, Žemės stebėjimo srityje veikianti nuo 1979 m., rengia 
paraišką H2020 šaukimui "GALILEO-3-2017: EGNSS professiona-
lapplications". Projekto tikslas – dronų pagalba pagerinti saugomų jūrų 
teritorijų stebėseną. Ieškoma pramonės įmonių, veikiančių dronų, teleko-
munikacijų ar autonominio energijos tiekimo srityse.

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.

UAB „Meškėnas“ šių metų vasarį 
pažymi 25 metų veiklos sukaktį. Kauno 
rajone, Pabiržio kaime vystomas Šaparnių 
šeimos šokolado produktų verslas įvai-
riais skanėstais džiugina ne tik lietuvius, 
bet ir užsieniečius. Per tą laiką nueitas 
nelengvas kelias nuo idėjos iki rūšinio šo-
kolado gamybos. Pradėjusi nuo kakavos 
glaistų gamybos, šeima, įkūrusi įmonę, 
gamina kokybišką, 10-ies rūšių šokoladą. 
2007-aisiais „Meškėnas“ investavo ir pra-
dėjo gaminti „Exclusive“ rūšinius šokola-
dus bei ekonominę liniją „Tai Tau“.

Šiandien UAB „Meškėnas“ – tai pre-
kės ženklas ir tradicija. Pirkėjams gerai 
žinomas populiarus šokoladas „Tik tau“ 
pasižymi gera kokybe, gurmaniško sko-
nio harmonija. 

Gamybai naudojamos tik rūšinės ka-
kavos masės. Aukštos kokybės, pagal spe-
cialią technologiją  pagamintame šokolade 
„Tik tau“ yra vitaminų A, B1, B3 ir B6 C, 
D, E, taip pat kalcio, magnio, fosforo. Kaip 

tvirtina šokolado meistrai, šis produktas 
naudingesnis širdžiai nei raudonas vynas, 
arbata ar obuolys. Gamybai nenaudojama 
konservantų, vietoje modifikuoto sojos 
lecitino pasirenkamas rapsų lecitinas. Tuo 
pačiu, su specialia įranga gaminamas šo-
koladas tinka ir vegetarams bei veganams.

Įmonė Lietuvoje parduoda apie 85-90 
proc. šokolado produkcijos, o likusią eks-
portuoja į Olandiją, Iraną, Iraką, Indiją. 

UAB „Diremta“ dirba reklamos sri-
tyje nuo 1997 m. ir atlieka aukščiausios 
kokybės poligrafijos, dizaino ir reklamos 
darbus. Per du dešimtmečius bendrovė 
yra sukaupusi ilgametę patirtį, turi loja-
lius užsakovus, užsitarnavusi gerą vardą 
Lietuvos rinkoje. Įmonės klientai yra iš 
Lietuvos,  Švedijos, Vokietijos, Danijos, 
Latvijos, Estijos, Norvegijos, Prancūzi-
jos.  Kaip vieną iš pagrindinių „Diremtos“ 
privalumų užsakovai  įvardija „nuoširdų 
ir profesionalų požiūrį į užsakymus“ .  

Bendrovė gamina etiketes, dėžutes, 

blankus, aplankus, vizitines, firminius vo-
kus, atvirukus, vitrinų apipavidalinimus, 
parodoms skirtus stendus, plakatus, ka-
talogus,  renginiams – kvietimus, dalyvio 
korteles, dovanas, bukletus, interjerui – 
fototapetus, drobes, plakatus. 

Bendrovės šūkis – „Kiekvienai idė-
jai – savas skrydis“.  Kūrybingi dizaine-
riai įmantriausias idėjas pavers realybe.

UAB „Vandens linija“, kuriai vasarį 
sukanka 15 metų, specializuojasi rankš-
luosčių džiovintuvų ir jų aksesuarų ga-
mybos ir prekybos srityje. Bendrovė gali 
pasiūlyti savo gamybos šildymo – rankš-
luosčių džiovinimo sprendimus vonios 
kambariui ir ne tik. Įmonė prekiauja elek-
triniais, išskirtinio dizaino džiovintuvais, 
džiovintuvais-kopetėlėmis iš nerūdijančio 
plieno arba chromu padengto žalvario, 
„gyvatukais“ iš nerūdijančio plieno ir kt. 

Naujovė Lietuvoje – išskirtinio dizai-
no radiatoriai, naudojami tiek voniose, tiek 
kitose patalpose. UAB „Vandens linija“ ga-
miniai pagaminti iš aukščiausios kokybės 
poliruoto (blizgaus) ir matinio („brush“) 
nerūdijančio plieno. Suteikiama garantija.

Kelias nuo idėjos iki sėkmės
UAB „Rikonetas“ – kokybiš-

kai, operatyviai ir patikimai paslau-
gas teikianti įmonė, įsteigta 2002 m.  
Bendrovė – įgaliotas Vokietijos kompani-
jos „ROTH+WEBER GmbH (ROWE)“ 
atstovas Lietuvoje, oficialus „RICOH“ 
atstovas, „Xerox“, „Brother“, „Kyocera“ 
prekybos ir techninio aptarnavimo par-
tneris. Ilgalaikiai klientai yra ir stambūs 
verslo klientai, ir nedidelės įmonės, ir 
valstybinės įstaigos.

UAB „Rikonetas“ parduoda ir sutei-
kia garantiją šiai įrangai: kopijavimo ir 
daugiafunkciniams aparatams, spausdin-
tuvams, „ROWE“ brėžinių skeneriams 
ir brėžinių lankstymo įrangai, brėžinių 
spausdintuvams, tiražavimo aparatams, 
multimedia projektoriams, interakty-
viems projektoriams, interaktyvioms len-
toms, vaizdo konferencijų įrangai. Teikia 
įrangos nuomos paslaugas. Techninio per-
sonalo patirtis prižiūrint ir remontuojant 
biuro techniką – nuo 10 iki 20 metų. 

Bendrovė tiekia visas eksploatacines 
medžiagas biuro technikai, teikia IT ūkio 
priežiūros paslaugas.

RŽ inf.
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KONTAKTŲ MUGĖ

Kauno ir Marijampolės regionų įmonių 
kontaktų mugė

UAB „Meffert Baltica“
Dažų, tinkų, gruntų gamyba, prekyba sta-
tybinėmis medžiagomis.
Europos pr. 112. LT-46351 Kaunas
adresas korespondencijai: 
Trakėnų g. 3, LT-68115 Trakiškių km., 
Marijampolės sav. 
Tel.: (8 343) 27 355
Faks.: (8 343) 27 426
El. paštas: info@meffert.lt
www.dufa.lt
 

UAB „Metga“
Gumos ir metalo gaminiai. Gamina vie-
netinius ar mažaserijinius gaminius pagal 
individualius užsakymus.
Raudondvario pl. 164, LT-47173 Kaunas
Tel.: (8 37) 36 25 30
Faks.: (8 37) 36 29 40

UAB „Naujasis Nevėžis“
Gamina sausus pusryčius, sūrius, saldžius 
užkandžius, pusgaminius maisto pramonei.
Jiesios g. 2, Ilgakiemis, LT-53288 Kauno r.
Tel.: (8 37) 39 45 61 
Faks.: (8 37) 53 62 91
www.nevezis.lt 

 

UAB „Naujinta“
Įsteigta 1993 metais. Gamina medinius 
padėklus, taros lenteles bei kitus medie-
nos gaminius. Prekiauja aukštos kokybės 
medienos granulėmis, taip pat RENOLIT 
plėvele medžio imitacija laminuota cin-
kuota skarda, pramoninėms patalpoms 
šildyti skirtais, karštą orą pučiančiais ka-
tilais, granuliatoriams skirtomis matrico-
mis ir ritinėliais. 
Butrimonių g. 7-132, LT-50218 Kaunas
Tel.: (8 37) 31 23 10
Faks.: (8 37) 31 23 10
El. paštas: info@naujinta.lt
www.naujinta.lt

Nekilnojamojo turto tarnyba (NTT)
Nekilnojamojo komercinio turto nuoma, 
pardavimas, konsultavimas investuojant į 
nekilnojamąjį turtą, sutarčių parengimas.

Taikos pr. 88A-506 kab. 1000 LT verslo 
centras
Tel.: (8 665) 18 080
El. paštas: info@nttarnyba.lt
www.nttarnyba.lt

AB „ITAB Shop Concept Lithuania“
Viena didžiausių prekybos įrangos įmo-
nių Baltijos šalyse. Veikia nuo 1992 m. 
Priklauso Švedijos įmonių grupei „ITAB 
Shop Concept“. Ši grupė yra viena iš di-
džiausių prekybinės įrangos gamintojų 
Europoje. Bendrovė gamina prekybos 
įrangą ir specialius baldus parduotuvėms. 
Tai lentynos, stelažai, vitrinomis, prekys-
taliai, prekybinės sienelės, ekspoziciniais 
stovai, perforuoti skydai, kabyklos. Taip 
pat siūlo įsigyti kasų stalus, įėjimo siste-
mas bei įvairius aksesuarus prekių ekspo-
navimui.
Draugystės g. 12, LT-51260 Kaunas
Tel. : (8 37) 49 09 00
Faks.: (8 37) 31 37 08
El. paštas: novena@novena.lt
www.itab.lt

UAB „Omniteksas“
Specializuojasi pirmo-antro sluoksnio 
funkcinių drabužių, miego rūbų ir lengvų 
madingų drabužių; trikotažo medžiagų iš 
medvilnės, bambuko, vilnos, viskozės, 
poliesterio, poliamido ir kitų gamyboje. 
Daugiausiai Lietuvos rinkoje bendrovė 
prekiauja nuosavų prekių ženklų „Natali 
Silhouette“, „Bambuk“, „Thermowave“, 
„Crazy Wave“, „Ombre“ drabužiais.
Ieško sukirpimo ir siuvimo paslaugas tei-
kiančių įmonių, pardavimo agentų užsie-
nio rinkose.  
Teikia medžiagų gamybos paslaugas 
(mezgimo, dažymo, stabilizavimo, šiauši-
mo, marginimo ir kt.).
Siūlo prekiauti: „Natali Silhouette”, „Bam-
buk”, „Thermowave” prekinių  ženklų tri-
kotažiniais drabužiais.
Raudondvario pl. 101, LT-47184 Kaunas  
Tel: (8 37) 36 14 94
Faks.: (8 37) 36 16 75
www.omniteksas.eu

AB „Ortopedijos technika“ 
Teikia medicinos paslaugas (gydytojų or-
topedų, reabilitologų, neurologų, chirurgų 
ir kt. konsultacijos; protezavimas; reabili-
tacinis gydymas; chirurginės operacijos). 
Gamina ir individualiai pritaiko ortopedijos 
priemones (avalynę ir įdėklus, įvairius įtva-
rus sportui ir reabilitacijai, gaminius būsi-
moms mamytėms, megztus įtvarus ir kt.).

Importuoja kompresines kojines, kompen-
sacinę techniką neįgaliesiesiems, mankštos 
ir masažo priemones ir kt.
Partizanų g. 17, LT-49476 Kaunas 
Tel.: (8 37) 31 33 03
Faks.: (8 37) 31 32 94
www.ortopedija.lt

UAB „Pirmas žingsnis“
Teikia antrinės ambulatorinės sveikatos 
priežiūros paslaugas: ortopedijos ir trau-
matologijos, kineziterapijos; konsultuo-
ja gydytojas ortopedas traumatologas, 
chirurgas. Gamina ir pritaiko įvairius 
ortopedinius gaminius: galūnių ir krūtų 
protezus, įtvarus, įtvarines sistemas, pro-
filaktinę ir sudėtingą ortopedinę avalynę, 
batų įdėklus.Mažmeninėje prekyboje 
siūlo įvairios kompensacinės technikos, 
ergoterapijos, kineziterapijos priemonių, 
slaugos priemonių.
Vytauto pr. 37B, LT-44352 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 92 80
Faks.: (8 37) 42 48 37
El. paštas: info @pirmaszingsnis.lt
www.pirmaszingsnis.lt

UAB „Plastic formo“
Gamina buitinių nuotekų valymo įrengi-
nius, baseinus, talpyklas iš termoplastiko 
žemės ūkiui, chemijos pramonei, galvani-
niams cechams, maisto pramonei; smėlio, 
šiukšlių dėžes iš kompozicinių medžiagų 
ir kitus gaminius.
Palemono 5C, LT-52159 Kaunas 
Tel.: (8 37) 47 33 52
Faks.: (8 37) 37 38 71
El. paštas: info@pf.lt
www.pf.lt

UAB „Prienų langai“
Plastikinių langų ir durų iš KBE bešvinio 
profilio (70 mm ir 88 mm) gamyba. Pre-
kyba plastikiniais langais, durimis, aliu-
minio gaminiais, šarvuotomis durimis, 
garažo ir kiemo vartais, jų automatikomis, 
tvoromis, roletais, žaliuzėmis. 
Mačiūnų km., LT-59157 Prienų r.
Tel.: (8 319) 52 003
Faks.: (8 610) 37 934
El. paštas: info@prienu-langai.lt
www.prienu-langai.lt

UAB „Proringas“
Apskaitos ir verslo valdymo programa 
„Pragma“ kūrimas, diegimas ir priežiū-
ra. Diegia programinę įrangą, padedančią 
įmonėms racionaliau, moderniau ir pato-
giau valdyti verslo procesus. Produktai, 
sukurti per 17 įmonės veiklos metų, yra 
įdiegti daugiau nei 2500 Lietuvos įmonių 

bei jų filialų Europos Sąjungos šalyse.
Savanorių pr. 271, LT-50131 Kaunas
Tel.: (8 37) 31 03 01
Faks.: (8 37) 31 03 03
El. paštas: uzsakymai@proringas.lt
www.pragma.lt

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

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

UAB turizmo agentūra „Saitas“ 
Visos turizmo paslaugos užsienyje ir Lie-
tuvoje. Poilsinės ir pažintinės kelionės 
šeimoms, poroms, grupėms, stovyklos 
vaikams. Pagal kliento poreikius suda-
romos individualių kelionių programos į 
visas šalis. Aviabilietai, autobusų, tarptau-
tinių keltų ir traukinių bilietai. Viešbučių 
užsakymas. Automobilių nuomos paslau-
gos. Sveikatos ir kelionės draudimas. Vi-
zos. Konferencijų ir seminarų užsienyje 
organizavimas. Kelionių į tarptautines 
parodas ir muges organizavimas. Papildo-
mos paslaugos pagal Jūsų atskirą pagei-
davimą. 
K. Donelaičio 26-1, LT-44239  Kaunas
Tel.: (8 37 ) 32 31 51 
Faks.: (8 37) 20 72 36
El. paštas: kaunas@saitas.lt
www.saitas.lt

UAB „Sekasoft“
Kuria ir diegia kolektyvinio darbo, doku-
mentų ir procesų valdymo sistemas IBM 
Lotus Notes ir Microsoft terpėse, atsto-
vauja Doclogix ir Open Text gamintojams.
Savanorių pr. 221, 50182 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 13 41
Mob. tel.: (8 674) 79 202
Faksas: (8 37) 40 73 40
El. paštas: s.banionyte@sekasoft.com
www.sekasoft.com
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„Menas yra būdas pamatyti savo 
sielą“, – kaip suprasti, o tiksliau pajaus-
ti meną, sausio 19-osios vakarą susi-
rinkusioms kaunietėms Verslo moterų 
tinklo narėms pasakojo Vilma Jankienė, 
Vilniaus AP galerijos savininkė. Versli-
ninkėms buvo originaliai pristatyta apie 
50 menininkų darbų. Dalis jų ekspo-
nuoti pirmą kartą, dalis – jau demons-
truoti parodose. 

Verslo moterys 
degustavo… 
meną

„Meno degustacija“ („menas gydo ne 
tik sielą, bet ir kūną“) vyko naujame Mai-
ronio g. įsikūrusiame viešbutyje „HOF 
Hotel“. Į susitikimą atvyko net septynios 
naujos Verslo moterų tinklo narės, taip 
pat visos Lietuvos tinklo pirmininkė Lau-
ra Kovaliovaitė. V. Jankienė taip pat yra 
VMT Vilniaus grupės narė.

Moterims buvo parodyti Arvydo Ka-
šausko, Ramunės Kmieliauskaitės, Rim-
vydo Pupelio, Dalios Kirkutienės, Gintaro 
Zubrio ir kitų, iš viso 10 menininkų darbai.

Po renginio verslo moterys ragavo 
Kaune jau išpopuliarėjusius originalaus 
skonio viešbučio „HOF Hotel“ darbuoto-
jų pagamintus pyragus. 22 kambarių vieš-
butis atidarytas neseniai, jame yra ir dvi 
konferencijos salės.

RŽ inf.
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Verslininkėms buvo pristatyta apie 50 menininkų darbų


