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Strateginė rūmų sesija 
„Pasirengę ateičiai“

Audronė Jankuvienė
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė

„Vyriausybė yra įsipareigojusi už-
baigti žemės reformą iki 2019 m. ir 
numačiusi konkrečius veiksmus, kaip šį 
pažadą įvykdyti. Prieštaravimas tarp Vy-
riausybės nutarimo ir Žemės įstatymo, 
dėl kurio pastaruoju metu tvyro įtampa 
ir konfliktai tarp valstybinės žemės nu-
omininkų ir buvusių žemės savininkų, 
bus panaikintas artimiausiu metu“, – 
verslo ir valdžios forume „Žemės refor-
mos pabaiga: pagrįsti lūkesčiai ir būtini 
sprendimai“ pabrėžė žemės ūkio vice-
ministras Artūras Bogdanovas.

Žemės reformos pabaiga: pagrįsti lūkesčiai ir būtini sprendimai

Forume, kurį organizavo Kauno preky-
bos, pramonės ir amatų rūmai, buvo apta-
riami verslui itin aktualūs klausimai. Esmi-
nis iš jų – nepagrįstai, 27 metus besitęsianti 
žemės reforma, kurios įkaitu tapo verslas, 
taip pat daug abejonių keliantys ir investi-
cinius projektus Kaune stabdantys Nacio-
nalinės žemės tarnybos veiksmai, pozicijos 
dėl siūlymų savivaldybėms perduoti teisę 
plačiau disponuoti valstybine žeme.

Neketina perduoti savivaldybėms
„Mūsų tikslas – užbaigti žemės refor-

mą ir atkūrus visas teises į žemę sudaryti 
galimybes savivaldybėms formuoti skly-
pus ir teikti juos aukcionams verslo porei-
kiams. Baigę reformą, pirmiausia atsipra-

šysime, kad žemės grąžinimas Lietuvoje 
buvo vykdomas bet kaip, sklypus projek-
tavo bet kas, įstatymai buvo be atodairos 
kaitaliojami“, – sakė viceministras. Nu-
matoma nustatyti tvarką, kad piliečiams, 
nesirenkantiems suformuotų sklypų, būtų 
paskiriamos piniginės kompensacijos.

Vyriausybė nėra linkusi perduoti sa-
vivaldybėms teisės disponuoti valstybine 
žeme – tokios pačios pozicijos laikosi ir 
LR Prezidentė. Apie tai, viceministro tei-
gimu, galima būtų svarstyti tik „padėjus 
tašką gėdingame žemės grąžinimo pro-
cese“. Kad savivaldybės galetų greičiau 
skirti sklypus investiciniams projektams, 
nebereikės Vyriausybės nutarimo, o spren-
dimus per 20 darbo dienų turės priimti 

arba argumentuotai atmesti NŽT.  
Be to, forume atkreiptas dėmesys, kad 

savivaldybės pernelyg vangiai naudojasi 
galimybę prašyti valdyti žemę pasitikėji-
mo teise, nors tokiu būdu sklypai gali būti 
skiriami ir gyvenamajai statybai, ir ūkinei-
komercinei veiklai, ir infrastruktūrai ir kt. 

Prioritetas – siekti sutarimo
Mindaugas Plukas, UAB „Aksa Hol-

dingas“ valdybos pirmininkas, kurio inves-
ticinį projektą miesto centre sustabdė NŽT, 
piktinosi, kad Nacionalinė žemės tarnyba 
peržiūri dar 2006 m. sudarytą valstybinės 
žemės nuomos sutartį, vyksta teisminiai 
ginčai, projektas įšaldytas. „Ar valstybės 

Audronė Jankuvienė

Kokie rūmai yra šiandien ir bus ry-
toj? Kokia organizacijos misija ir vizija, 
vertybės, tapatybė, tiksliniai nariai? De-
vynias valandas trukusioje strateginėje 
sesijoje „Pasirengę ateičiai“ mintimis, 
idėjomis, įžvalgomis dalijosi rūmų tary-
bos nariai, klubų vadovai, administraci-
jos darbuotojai.

Sesijos pirmosios darbo dienos tiks-
las – išgryninti rūmų misiją, viziją, stra-
tegines kryptis. Diskusijoms moderavo 
verslo konsultantas, ISM Inobazės vado-
vas Ugnius Savickas ir ISM Executive 
Scholl konsultantė-ekspertė Birutė Ru-
plytė.

Kas vyksta aplink? Kiek organizacija 
adekvačiai reaguoja į rinkos pokyčius? 
Kas yra rūmų išskirtinumas? 

Kaip pabrėžė Ugnius Savickas, di-
džiausia kliūtis augimui yra klaidingas 
tendencijų interpretavimas, todėl pir-
miausia labai svarbu suvienodinti aplin-
kos tendencijų supratimą, adaptuoti rūmų 
vertės pasiūlymą nariams. Tam – atpažinti 

poreikius, juos analizuoti, prognozuoti ir 
žaibiškai veikti, nes „greitos kompetenci-
jos aplenkia dideles“, o „empatija tampa 
sėkmės faktoriumi“ patyrimo ekonomiko-
je, kai svarbiausia suvokti vartotojo patir-
tį, suprasti kuriamą vertę vartotojui ir į ją 
susitelkti.

„EGO, egocentriškąją sistemą šian-
dien jau pakeitė empatija pagrįsta ECO 
sistema. Sėkmę lemia vartotojo patirtis, 
gebėjimas atpažinti jo poreikius. Varto-
tojiška visuomenė remiasi savo patyrimu, 
todėl svarbu jį pagerinti“, – aiškino mo-
deratorius.

Pirmoji užduotis darbo grupėms – 
apibrėžti esmines aplinkos tendencijas, 
kurios svarbios organizacijai. Kas yra 
mūsų konkurentai rinkoje? (iš esmės kon-
kuruojame dėl nario dėmesio, ir ne tik 
su kitomis organizacijomis, bet ir su jo 
pomėgiais, šeima bei kt.). Kaip pasikeitė 
aplinka, kurioje veikiame? Kokios ma-
kroekonominės tendencijos įtakoja mūsų 
veiklą? 

Žemės ūkio viceministras Artūras Bogdanovas ir forumo moderatorius, rūmų tarybos narys Vidas Butkus Verslininkai pateikė konkrečių faktų apie ydingai vykdomą žemės reformą

Viena iš darbo grupių brėžia organizacijos ateities gaires
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Strateginė rūmų 
sesija „Pasirengę 
ateičiai“

Kaip rūmus mato taryba, nariai ir 
darbuotojai? Kokie simboliai geriausiai 
atvaizduotų šiuos požiūrius? Buvo pie-
šiama ir knyga, ir voratinklis, ir siena, ir 
uodas, ir skėtis... O kokia vertės nariams 
kūrimo samprata atskirose grupėse? Kokį 
vertės pasiūlymo modelį pateiktumėte? 
„Iš esmės nariai tikisi naudos, ateina ve-
dini tam tikrų skausmų arba vykdydami 
verslo užduotis. Pažadai turi būti realūs. 

Nežadėkite to, ko nesuteiksite,“ – atkreipė 
dėmesį Ugnius Savickas.

Kas yra tikslinis rūmų narys? Dar 
alkanas rinkos naujokas ar jau patyręs, 
plėtros siekiantis verslininkas? Tradicinių 
ūkio šakų atstovai? Moderniųjų verslų kū-
rėjai? Amatininkai? Įmonė ar asmuo? 

O kaip apibrėžiate organizacijos mi-
siją ir viziją, ar entuziastingai piešiate jos 
ateitį? Kodėl veikiate tai, ką veikiate? Ar 
žinote, kur einate? „Misija turi išskirti or-
ganizaciją iš kitų, būti pakankamai siaura, 
kad išliktų vientisa, ir pakankamai plati, 
kad neribotų augimo ir prisitaikymo, pro-
fesiškai ir visuomeniškai patraukli“, – ko-
mentavo moderatoriai.

Pirmojoje strateginėje sesijoje aiškių 
klausimų buvo daugiau nei aiškių atsaky-
mų ir vienodų pozicijų.  Kita sesijos dalis 
numatoma birželio mėnesį.

Lietuva kuria palankiausią visoje Eu-
ropos Sąjungoje (ES) mokestinį režimą 
investicijoms į mokslinius tyrimus, iš-
radimų komercializavimą, naujas tech-
nologijas. Tam kelią atversiančius mo-
kestinius pasiūlymus pristatė Premjeras 
Saulius Skvernelis ir finansų ministras 
Vilius Šapoka.

5 proc. pelno mokesčio tarifas
Siūloma nustatyti, kad iš pačios įmo-

nės sukurto intelektinio turto, vykdant 
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plė-
tros veiklą (MTEP), komercializavimo 
uždirbtas pelnas būtų apmokestintas tai-
kant itin palankų 5 proc. pelno mokesčio 
tarifą, kai šiuo metu šalyje tokiam pelnui 
taikomas standartinis – 15 proc. – pelno 
mokesčio tarifas.

Planuojama, kad lengvata įsigalios 
nuo ateinančių metų.

100 proc. lengvata investicijoms į 
technologinį atsinaujinimą

Siekiant didinti produktyvumą, siūlo-
ma leisti įmonėms, vykdančioms inves-
ticinius projektus ir investuojančioms į 
technologinį atsinaujinimą, apmokestina-
mąjį pelną patirtomis išlaidomis susima-

Mokestinės lengvatos 
investicijoms

žinti iki 100 procentų. Šiuo metu tokios 
įmonės apmokestinamąjį pelną patirtomis 
išlaidomis gali susimažinti perpus ma-
žiau –  iki 50 procentų.

Planuojama, kad lengvata įsigalios 
nuo ateinančių metų.

300 proc. lengvata mokslinių tyri-
mų ir eksperimentinės plėtros veiklai

Ekonominio bendradarbiavimo ir plė-
tros organizacijos (EBPO) duomenimis, 
šiuo metu šalyje pelno mokestį apskai-
čiuojant taikoma lengvata, kai sąnaudos, 
išskyrus ilgalaikio turto nusidėvėjimo 
arba amortizacijos sąnaudas, patirtos vyk-
dant MTEP, tris kartus atskaitomos iš pa-
jamų – viena ženkliausių.

Būtina sąlyga – MTEP darbai turi būti 
susiję su įmonės vykdoma įprastine ar nu-
matoma vykdyti veikla, iš kurios yra arba 
bus gaunama ekonominė nauda.

Inovacijų skatinimui – 1 mlrd. ES 
investicijų

Pagal 2014–2020 m. Europos Sąjun-
gos investicijų veiksmų programą, inova-
cijų kūrimui, diegimui, komercinimui ir 
taikymui – apie 1 mlrd. eurų ES lėšų.

RŽ inf.

Pakeistas Lietuvos Respublikos vie-
šųjų pirkimų įstatymas ir jis išdėstytas 
nauja redakcija.

Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais 
leista atlikti vidaus sandorius. Tačiau pa-
gal patvirtintas naujas nuostatas vidaus 
sandoris galės būti sudaromas tik išimtiniu 
atveju, kai perkant viešojo pirkimo būdu 
būtų neįmanoma užtikrinti paslaugos tei-
kimo nepertraukiamumo, geros kokybės 
ir prieinamumo. Vidaus sandorių sudaryti 
negalės valstybės įmonės, akcinės bendro-
vės ir uždarosios akcinės bendrovės, ku-
riose valstybei nuosavybės teise priklau-
sančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 
balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.

Nuo liepos – naujas Viešųjų 
pirkimų įstatymas

Nauja redakcija įsigalioja 2017 07 01 
ir rinkinyje „Viešieji pirkimai“ bus išdės-
tyta įsigaliojimo dieną.

Viešųjų pirkimų tarnyba birželio mė-
nesį rengs seminarus, kuriuose supažin-
dins viešųjų pirkimų specialistus su nau-
jovėmis: svarbiausiais Viešųjų pirkimų 
įstatymo, skirto klasikinio sektoriaus per-
kančiosioms organizacijoms, pakeitimais, 
numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo 
vertės skaičiavimo metodika, kainodaros 
taisyklių nustatymo metodika, kvalifika-
cijos reikalavimų nustatymo metodika, 
mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu. Se-
minarai birželio 8, 15, 22, 29 dienomis.

RŽ inf.

Gegužės 9 d. pasirašyta Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir 
Vytauto Didžiojo universiteto bendra-
darbiavimo sutartis. 

Sutartyje numatoma teikti nemo-
kamas teisines konsultacijas smulkiojo 
ir vidutinio verslo ir pelno nesiekian-
tiems subjektams, rengti konferenci-
jas, seminarus ir diskusijas, kviesti kitos 
šalies atstovus dalyvauti savo rengi-
niuose ir kt.

Penkeriems metams sudarytą sutartį 
pasirašė rūmų prezidentas Benjaminas 
Žemaitis ir Vytauto Didžiojo universiteto 
rektorius Juozas Augutis.

Nemokamas teisines konsultacijas 
smulkiajam ir vidutiniam verslui bei pel-
no nesiekiantiems subjektams teikia VDU 

VDU Teisės klinika konsultuos 
rūmų narius

Teisės fakulteto Teisės klinika. Konsulta-
cijos vykdomos teisiniais klausimais, su-
sijusiais su verslo vykdymu ir reglamen-
tavimu bei pelno nesiekiančių subjektų 
vykdoma veikla. Konsultuoja gabiausi 
VDU Teisės fakulteto studentai prižiūrimi 
profesionalių teisininkų. 

Į nemokamas konsultacijas galima  
registruotis telefonu (8 37) 751 045 arba 
el. paštu. dek@tf.vdu.lt. Konsultacijos 
vyksta Kauno miesto savivaldybės pa-
talpose (Laisvės al. 96, 108 kabinetas), 
pirmadieniais nuo 9 iki 12 val. Pageidau-
jantys konsultacijos taip pat gali kreiptis į 
VDU Teisės fakulteto specialistus (Jona-
vos g. 66, 113 kab., 1 aukštas).

RŽ inf.

Įžvalgomis ir idėjomis dalijosi tarybos nariai, klubų vadovai, rūmų darbuotojai

Sutarties pasirašymo akimirka
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gerovę kursime teismo mokesčiais, o cen-
tre dar ilgai turėsim griuvėsius?“ – ironiza-
vo verslininkas.

Viceministras pabrėžė, kad „mūsų 
prioritetas yra taika, valstybė linkusi 
siekti kompromisų, ir jei nuomos sutartis 
galėjo būti sudaryta, buvo teisėta, taikos 
sutartis yra galima“.

Rūmų viceprezidentas, UAB „SDG“ 
generalinis direktorius Eduardas Jasas pir-
miausia pareiškė užuojautą dabartinei Vy-
riausybei dėl 27 metus besitęsiančios pro-
blemos. „Per tiek metų ilgam supriešinome 
žmones. Absurdas, kai nekilnojamąjį turtą 
pavertėme kilnojamu ir žemę iš Radviliškio 
pelkės leidome persikelti prie Galvės eže-
ro. Linkiu šiai Vyriausybei labai ryžtingų, 
drąsių žingsnių. Ir tam nepakaks tik pakeis-
ti Vyriausybės nutarimą ar NŽT vadovus. 
Ateis šventas valstybės tarnautojas ir viskas 
susitvarkys? Reikia keisti įstatymus“.

Verslininkai forume papasakojo ne 
vieną atvejį, kai 40 ar 99 metams vals-
tybės išnuomotą žemę, praėjus vos porai 
savaičių po sutarties su valstybe, valdinin-
kas, apsiginklavęs dvimetriniu, ateina ma-
tuoti sklypo, esą jis jums per didelis. UAB 
„Zeraida“ ir kitos bendrovės susidūrė su 
žemę atsiėmusių savininkų reketu, kai už 
arą pakaunėje reikalavo Perkūno alėjos 
aro kainos. „Jeigu jiems būtų pasiūlyta 

Žemės reformos pabaiga: pagrįsti lūkesčiai ir būtini sprendimai
Atkelta iš 1 psl.

bent panaši į rinkos kainą piniginė kom-
pensacija, žmonės tikrai sutiktų ir tokių 
konfliktų nebūtų“, – įsitikinę verslininkai. 
„Už žemę sumokėjome du kartus – vals-
tybei ir žemės savininkui. Gal būtų geriau, 
jei tuos pinigus būtume investavę į gamy-
bą ir sumokėję valstybei mokesčius?“ – 
samprotavo rūmų viceprezidentas, UAB 
„Serfas“ direktorius Saulius Valunta.

„Neturime tikslo stabdyti investicinių 
projektų Kaune. Nesidžiaugiame praėjusiu 
laikotarpiu, po kurio susidariusi tokia para-

lyžiuojanti situacija. Sprendžiam prieštara-
vimus taisydami Vyriausybės nutarimą, bet 
nepažadam, kad leisim diponuoti žeme, jei 
sutartis buvo neteisėta, jei sklypai per di-
deli, jei statybos vykdomos neišdavus lei-
dimo. Tačiau principinė nuostata – siekti 
taikos“, – sakė A. Bogdanovas.

Jis atkreipė verslo dėmesį, kad panai-
kinus dviprasmybes, bus leidžiama keisti 
suformuoto sklypo paskirtį, jei jis neprieš-
tarauja bendrajam planui, o sumokėjus 5 
proc. vienkartinį sklypo vertės mokestį – 
padidinti užstatymo plotą.

Kompensacija už žemę – batams 
nusipirkti?

Į auditorijos klausimus, ar bus padi-
dinta kompensacija, viceministras A. Bog-
danovas atsakė taip: „Sprendimas bus ne-
populiarus, bet būtinas, jei norime užbaig-
ti reformą“. Jo nuomone, dabar padidinus 
sumas, būtų apgauti ir nuskriausti tie, 
kurie jau atsiėmė kuklias išmokas. Be to, 
žemės šiandienos rinkos kaina visiškai ne-
adekvati, jei anksčiau ten buvo ganyklos, 
o dabar komerciškai patrauklus rajonas.

Kompensacija šiandien sudaro apie 
300 už arą Kaune ar hektarą pakaunė-
je. Tokia kompensacija piktinosi dešimt 

Audronė Jankuvienė

„Aukštosios mokyklos be valstybės 
įsikišimo tarpusavyje dėl reformos nie-
kada nesusitars, nes jos turi skirtingų 
tikslų. Kai kurioms svarbiausias priorite-
tas – studijų kokybė, kitoms – kaip nors 
išgyventi. 

Aukštojo mokslo reforma turi remtis 
trimis principais: minimalaus balo nusta-
tymas (į universitetus turi ateiti gabiausie-
ji), besidubliuojančių programų panaiki-
nimas ir programų rentabilumas“, – Kau-
no prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
verslo pusryčiuose kalbėjo Kauno techno-
logijos universiteto rektorius prof. Petras 
Baršauskas.

Rektoriaus nuomone, Lietuvoje turėtų 
likti du klasikiniai universitetai su visomis 
pagrindinėmis 6 mokslo sritimis, specia-
lizuotos akademijos (menų, karo, sporto 

Aukštojo mokslo reformos 
prioritetas – studijų kokybė

ir pan.), kurioms valstybė aiškiai formu-
luoja užduotis. „Antra vertus, aukštajame 
moksle, kaip ir visose kitose srityse, mo-
nopolio neturi būti. Tai reiškia, kad reikia 
dviejų medicinos, dviejų teisės, dviejų 
ekonomikos ir kitų mokyklų“, – pabrėžė 
prof. Petras Baršauskas. 

Kauno PPA rūmų prezidentas Ben-
jaminas Žemaitis priminė, kad verslo 
bendruomenė jau bent ketverius metus 
kalba apie studento „krepšelio“ sistemos 
ydingumą, tačiau niekas nesikeičia. „Tuo 
metu, kai drastiškai krito studentų skai-
čius, buvo dvi galimybės: arba įvesti mo-
kestį, arba „krepšelio“ sistemą. Kaip lai-
kina priemonė ji tiko, tačiau toliau niekas 
nieko keisti nenorėjo ir sistema išsigimė. 
Valstybė turi mokėti ne už galvą, o už ko-
kybę“, – teigė rektorius.

„Kodėl universitetų jungimuisi reika-
lingi šimtai milijonų? Kai jungiasi verslas, 
atvirkščiai, pinigų sutaupoma“, – teiravo-
si rūmų tarybos narys, AB „Swedbank“ 
Pietų Lietuvos regiono filialo vadovas 
Saulius Drasutis.

„Jei norime kokybinio šuolio, reikia 
investuoti. Jei norim sutaupyti, galima 
sujungti mechaniškai. Bet tuomet turėsi-

me tą patį. Investicija būtina į technolo-
gijas, inovacijas, reikia naujų kompeten-
cijų. Kai dėstytojo atlyginimas sudaro 
500 eurų, į universitetus dažnai ateina 
tie, kurie neturi kur eiti. Tuomet naujų 
kompetencijų nesukursi. Antra vertus, jei 
valstybė duoda pinigų, kokia gali būti au-
tonomija? Negali taip būti: duokit milijo-
nus ir neklauskit, kur juos dėsim. Laisvė 
tik moksliniam darbui, tyrimui, o turtą ir 
lėšas universitetai turi valdyti efektyviai 
valstybės požiūriu“, – tokią poziciją dėstė 
prof. P. Baršauskas.

Rektoriaus teigimu, šiandien aukšta-
sis mokslas finansuojamas pakankamai 
(skiriama dalis nuo BVP viršija Europos 
vidurkį). Tačiau kai šios lėšos išbarstomos 
studentų skaičiui, pinigai yra niekiniai. 
„Dvidešimt septynerius metus aukštojo 
mokslo strategijos nebuvo, visi darė ką 
norėjo ir sugebėjo. Savo viziją dėstau jau 
šešerius metus ir ji nesikeičia. Dar dau-
giau – vis labiau įsitikinu, kad ji yra tei-
singa“, – pabrėžė rektorius.

Verslo pusryčiuose rūmų atstovai dis-
kutavo ir apie specialistų parengimo ko-
kybę, verslo poreikius, universitetų valdy-
mo problemas ir kt. 

metų Zapyškyje savo žemės negalinti 
atsiimti moteris: „Ką aš galiu šiandien už 
tokius pinigus nusipirkti? Batus?“

Kauno m. savivaldybės Miesto plana-
vimo ir architektūros skyriaus vedėjas Ne-
rijus Valatkevičius laikosi nuomonės, kad 
savivaldybėms turėtų būti perduota teisė 
diponuoti valstybine žeme, nes jos geriau-
siai žino situaciją, o NŽT turėtų teisingai ir 
sąžiningai parinkti kompensacijos būdą pi-
liečiams už natūra negrąžinamus sklypus ir 
neperkelti šios naštos savivaldybėms. Skly-
pų praktiškai nebelikę, dalijami „pakampiai 
ir palaukės“, kurių paveldėtojai atsisako. 

„Tikimės, kad forume išgirsti argu-
mentai padidins tarpusavio supratimą ir 
pagreitins nepateisinamai užsitęsusius 
procesus“, – sakė Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmų prezidentas Benja-
minas Žemaitis.

„Neturime pagrindo abejoti  forume 
pristatytais Vyriausybės pažadais ir lin-
kime ryžtingų sprendimų”, – apibendrino 
renginio moderatorius Kauno PPA rūmų 
tarybos narys, AB „Kauno Baltija“ gene-
ralinis direktorius Vidas Butkus.

Dėl kai kurių forume iškeltų klausimų 
Kauno PPA rūmai parengs atitinkamus 
raštus atsakingoms institucijoms.

Karšta diskusija, kas kaltas dėl sustabdytų investicinių projektų Kaune?

Komplikuota žemės reforma kelia problemų ir turto vertintojams

KTU rektorius prof. Petras Baršauskas
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Minėdama 25 metų įsteigimo su-
kaktį, Rūmų bendruomenės klubo na-
rius į svečius pakvietė „Kika group“ ir 
jai priklausanti UAB „Akvatera“. 

Pakaunėje, Zapyškyje, įsikūrusi ben-
drovė – moderni, specializuota gyvūnų 
pašaro gamykla, sėkmingai dirbanti nuo 
2004 m. Gamyklos įrenginiai yra vieni 
moderniausių Rytų Europoje. Naujausios 
specializuotos gyvūnų pašarų gamybos 
technologijos, profesionalų iš Europos 
konsultacijos, aukščiausios kokybės ža-
liavos suteikia galimybę sukurti receptū-
ras ir gaminti aukščiausios kokybės pro-
duktus už optimalią kainą. 

O viskas prasidėjo nuo mergaitės, 
kuri prieš 25 metus labai norėjo šuns ir jį 
pavadino Kika. Tuo metu Lietuvoje labai 
trūko gyvūnų priežiūros priemonių. Tai 
buvo akstinas pradėti šeimos verslą.

„Akvatera“ gamina sausus ekstruduo-

„Kikos“ istorija prasidėjo nuo 
mažos mergaitės noro

tus aukščiausios klasės kačių ir šunų paša-
rus, graužikų pašarus ir paukščių lesalus, 
gardėsius, atitinkančius šiuolaikinius au-
gintinių šėrimo reikalavimus. 

Pašaras „Nature`s Protection“ unika-
lus dėl jo sudėtyje esančio ceolito – vul-
kaninės kilmės mineralo, kuris selektyviai 
pašalina bakterijas iš organizmo. „Kika“ 
naudoja vieną iš ceolito rūšių – klinoptilo-
litą, kurį naudoja net NATO kariai (žaiz-
doms). Kitos savybės – detoksikuoja or-
ganizmą, stiprina imuninę sistemą, stimu-
liuoja vitaminų, mineralų pasisavinimą. 

Platų gaminių asortimentą su origina-
liais ir užsakovų prekiniais ženklais ben-
drovė „Akvatera“ tiekia stambiausiems 
Lietuvos prekybos tinklams, zooprekių 
parduotuvėms, eksportuoja į beveik 50 
pasaulio šalių. 

Šiandien grupei priklauso 75 „Kika“ 
parduotuvės ir jose veikiančios veterina-

rinės vaistinės. „Kika Group“ veislyne 
auga 150 šunų. Iš veislyno „išaugo“ 370 
čempionai.

Klubo susitikime pasveikinti nauji na-
riai: AB „Higėja“ (buitinės ir profesiona-
lios chemijos produktų projektavimas, ga-

myba ir pardavimas; profesionalūs švaros 
sprendimai), UAB „HC Betonas“ (didžiau-
sias cemento importuotojas ir stipriausias 
gamintojas Lietuvoje; valdo betono trans-
porto priemonių parką), UAB „Maksima“ 
(plastikinių pakuočių (indelių) gamyba).

Spaudos baliuje įteikta jau ketvirtoji rūmų premija

Kauno prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmų ir Lietuvos žurnalistų sąjungos 
Kauno apskrities skyriaus sprendimu  
šiemet premija už ekonomikos ir verslo 
temų nagrinėjimą žiniasklaidoje skirta 
„Savaitraščio Kaunui“ žurnalistei Vil-
mai Kasperavičienei. Jos 2016 m. raši-
niai pripažinti geriausiais.

Tai jau ketvirtoji rūmų ir LŽS organi-
zacijos premija. Ja siekiama skatinti žur-
nalistus daugiau domėtis ir žiniasklaidoje 
atspindėti ekonomikos ir verslo temas, 
analizuoti ūkio raidos ir verslo aplinkos 
problemas bei aktualijas. 

Konkursui pateiktus darbus vertinusi 
komisija geriausiai įvertino Vilmos Kas-
peravičienės darbus – kaip objektyviai at-
spindinčius verslo situaciją, skatinančius 
teigiamą visuomenės ir valdžios požiūrį 
į verslininką, ugdančius žmonių verslu-
mą, atkreipiančius dėmesį į konstruktyvų 
verslo ir valdžios bendradarbiavimą. 

Rūmų premija įteikta žurnalistei 
Vilmai Kasperavičienei

Vilmos Kasperavičienės rašinių hero-
jai – verslininkai: tiek jauni, pradedantys, 
tiek patyrę, arba šeimos verslą kuriantys 
žmonės. Per asmenines patirtis pasakoja-
ma apie verslų sėkmės istorijas ir kliūtis, 
konkurenciją, kintančią verslo aplinką ir 
kt. 

Premiją laureatei tradicinio Spaudos 
baliaus metu Kaune įteikė rūmų preziden-
tas Benjaminas Žemaitis ir Apdovanoji-
mų komisijos pirmininkė, rūmų tarybos 
narė Fausta Šeputytė.

Pirmoji premija už ekonomikos ir 
verslo temų nagrinėjimą žiniasklaidoje 
buvo įteikta 2014 m. „INIT TV“ vyriau-
siajai redaktorei Vilmai Garlinskienei. 
2015 m. premija įvertinta „Verslo žinių“ 
korespondentė Kaune Indrė Sesartė, 2016 
m. – LRT laidos „7 Kauno dienos“ redak-
torė ir žurnalistė Jurgita Pridotkaitė. 

RŽ inf.

Pasveikinti nauji nariai

Verslo bendruomenės nariai domėjosi ir gamyba, ir veisliniais šuniukais
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Kauno prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmų prezidentas, UAB „Novame-
ta“ valdybos pirmininkas Benjaminas 
Žemaitis ir rūmų viceprezidentas, UAB 
„Dinaka“ direktorius Vytas Čičelis Kau-
no rajono savivaldybės delegacijos su-
dėtyje lankėsi Kinijoje. Balandžio 18-26 
dienomis vykusio vizito metu užmegzti 
dalykiniai ryšiai su Jiaskan (Dziašano) 
apskrities valdžios ir verslo organizaci-
jomis.

Jiaskan yra Šanchajaus miestas-sateli-
tas, įkurtas prieš 18 metų. Šiuo metu jame 
gyvena 380 tūkstančių gyventojų. Apskri-
tis yra viena prioritetinių plėtros teritorijų 
Kinijoje, stebinanti itin sparčiais vystymo-
si tempais. Elektroninės įrangos, baldų, 
tekstilės gamyba yra vienos pagrindinių 
pramonės šakų. Apskrityje taip pat sė-
kmingai plėtojamas gilias tradicijas turin-

Rūmai tiesia tiltus į Kiniją
tis žemės ūkis, inovatyvios technologijos, 
atsinaujinanti energetika, aviacija. Dele-
gacija turėjo galimybę apsilankyti apskri-
ties plėtros planavimo paviljone, mokslo ir 
technologijų parke, žemės ūkio produktų 
auginimu besiverčiančioje įmonėje.

„Ypač stiprų įspūdį paliko sukur-
tas didžiulis Jiaskan miesto maketas su 
jo ateities vizija, būsimais projektais ir 
apsilankymas Jiaskan ekonomikos ir 
technologijų plėtros zonoje. Kinija vyk-
do didžiulę valstybinę programą, kurios 
tikslas – susigrąžinti užsienyje studijuo-
jančius ar dirbančius tėvynainius ir kur-
ti inovatyviąją gamybą. Tam per metus 
laiko ir buvo sukurta šios zonos infras-
truktūra. Pavyzdžiui, agrosusivienijime, 
jungiančiame privačius gamintojus, plė-
tojama eksperimentinė gamyba, kuriami 
inovatyvūs agroproduktai“, – pasakoja 

Kauno prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmai gegužės pradžioje pakvietė  
verslininkus į susitikimą su Baltaru-
sijos Respublikos nepaprastuoju ir 
įgaliotuoju ambasadoriumi Lietuvoje 
Aleksandr Korol. Susitikime dalyvavo 

Verslininkai susitiko su 
Baltarusijos Respublikos 
ambasadoriumi

patarėjas prekybos ir ekonomikos klau-
simais Aleksandr Ignatenko, patarėjas 
pasienio, transporto, tranzito klausi-
mais Vadim Losickij.

Su kaimyninės šalies atstovais apie 
dvišalio bendradrabiavimo ypatumus, 
patirtį ir perspektyvas diskutavo rūmų 
prezidentas Benjaminas Žemaitis, vice-
prezidentas Zigmantas Dargevičius ir 
generalinė direktorė Olga Grigienė, AB 
„Lytagra“, UAB „Enerstena“, UAB „Im-
litex Industry“,  UAB „Baldai Jums“, IĮ 
„Eustilija“, UAB  „ICECO“, UAB „ASU 
Baltija“, UAB „Milsa“, UAB „Mato bal-
dai“, UAB „R.Baltic“ ir kitų įmonių at-
stovai. 

Svečiai pristatė verslo sąlygas Balta-
rusijos Respublikoje, atsakinėjo į versli-
ninkų klausimus, pateikė sėkmingo ben-
dradarbiavimo pavyzdžių, domėjosi, ko-
kiomis kryptimis ambasada galėtų dirbti 

stiprindama partnerystę. A. Korol atreipė 
dėmesį, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. įsiga-
lioja naujas muitinės kodeksas. 

Baltarusijoje šiuo metu veikia dau-
giau kaip 600 lietuviško kapitalo įmonių, 
Lietuvoje – apie 250 kaimyninės valsty-
bės kompanijų. Tiek eksportas, tiek im-
portas iš Baltarusijos sudaro arti 1 mili-
jardo eurų. 

Ambasadorius pakvietė verslininkus 

dalyvauti gegužės 30 d. Kaune vyksian-
čiame Lietuvos ir Baltarusijos verslo 
forume, ekonominėse-investicinėse kon-
ferencijose ir parodose, kurios vyksta 
Gomelyje, Minske ir kituose miestuose. 
Informacija apie tai nuolat pateikiama 
chamber.lt portale.

Susitikimas vyko viešbučio „Best 
Baltic Kaunas“ „VIP bibliotekos“ salėje.

RŽ inf.

Benjaminas Žemaitis. 
Kinus domina galimybė bendradar-

biauti su Aleksandro Stulginskio univer-
sitetu, organizuoti studentų ir dėstytojų 
mainus, vasaros stovyklas.

Vienas iš svarbiausių vizito progra-
moje buvo susitikimas su Kinijos asoci-
juotų verslo struktūrų vadovais. Susitiki-
me buvo aptarta, kad jau birželio mėnesį 
į Kauną atvyks Kinijos mašinų gamybos 
ir elektronikos prekybos rūmų atstovas. 
Jo vizito tikslas – užmegzti verslo kontak-
tus su Lietuvos kompanijomis. Įmonės, 
besidominčios didžiule šios šalies rinka 
ar ketinančios ieškoti partnerių Kinijoje, 
dėl tolesnių veiksmų gali kreiptis į Kau-
no prekybos, pramonės ir amatų rūmus – 
darbuotojai pasirengę padėti, konsultuoti 
ir derinti būsimus susitikimus.

Šiame renginyje dalyvavo Lietuvos 
Respublikos ambasadorė Kinijos Liau-
dies Respublikoje Ina Marčiulionytė ir  
ambasados komercijos atašė Arūnas Kar-
lonas. „Jų asmeninių pastangų dėka vizito 

programa buvo labai intensyvi, o suderinti 
vizitai – naudingi ir svarbūs“, – sako B. 
Žemaitis.

 „Lankėmės Junano provincijoje, kur 
įsikūrusi didžiausia Kinijoje juodosios 
arbatos gamintoja „Yunnan Dianhong 
Group“, kompanijos arbatos medžių plan-
tacijose,  arbatos tyrimų institute. Nuo 
1939 m. veikianti arbatos milžinė pasta-
ruoju metu vis labiau žvalgosi į Europos 
rinką. Mums buvo suteikta ypatinga garbė 
pasodinti savo arbatos medį kaip draugys-
tės simbolį kuriamame arbatos medžių 
parke. Mūsų medis šioje vietoje – tik 
penktasis, jis augs greta Didžiosios Brita-
nijos, Danijos karališkųjų šeimų, Gruzijos 
atstovų pasodintųjų arbatmedžių. Šią iš-
kilmingą ceremoniją tiesiogiai transliavo 
regioninė televizija“, – įspūdžiais dalijosi 
Vytas Čičelis. 

„Verslas Kinijoje prasideda nuo poli-
tinio lygmens“, – priminė rūmų vicepre-
zidentas. Pasak V. Čičelio, Kauno PPA 
rūmai bendradarbiavimo tiltus su Kinija 
galėjo nutiesti tik nuoseklaus Kauno rajo-
no savivaldybės ir Jiaskan miesto bendra-
darbiavimo bei LR ambasados darbuotojų 
pastangų dėka. 

Šiuo metu į Kiniją išvykusi rūmų Jo-
navos filialo verslininkų grupė.

RŽ inf.

Atminimo akmuo prie pasodinto kauniečių arbatmedžio

Kauniečių delegacija su Kinijos atstovais

Verslininkai dalijosi bendradarbiavimo patirtimi

Ambasadorius Aleksadr Korol pasirašo rūmų svečių knygoje
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Gegužės verslo sukaktys

Prieš 25 metus, 1992-aisiais, Kaune 
buvo įsteigta Arūno Kleišmanto firma 
„Du safyrai“. Ji plačiai garsėja kuriamais 
autoriniais juvelyriniais dirbiniais su bran-
gakmeniais ir juvelyriniais akmenimis. A. 
Kleišmanto brangakmenių tyrimų laborato-
rijoje tiriami brangakmeniai ir juvelyriniai 
akmenys. Laboratorijoje yra surinkti speci-
alūs, visi reikalingiausi įrengimai branga-
kmenių ekspertizėms atlikti. Arūnas Kleiš-
mantas ekspertizes atlieka nuo 1992 metų, 
jam suteiktas tarptautinio eksperto vardas. 
Laboratorijoje išrašomi brangakmenių ko-
kybės sertifikatai bei suteikiama visą būtina 
informacija apie tiriamo brangakmenio sa-
vybes, vertę, pritaikymo galimybes.

Kauno Senamiestyje nuo 1996 m. 
įkurtas pirmasis Lietuvoje Brangakme-
nių (gemologijos) muziejus. Jame ekspo-
nuojami įvairūs brangieji ir juvelyriniai 
akmenys bei retieji mineralai, jų rūšys 
ir atmainos. Šio muziejaus autorius ir 
savininkas Arūnas Kleišmantas yra Lie-
tuvos gemologų draugijos pirmininkas. 
Studijuodamas gemologiją užsienyje jis 
kruopščiai surinko ir sugrupavo muzie-
jaus eksponatus. Muziejuje kiekvienam 
prieinama informacija apie brangakmenių 
įvairovę, jame galima pajusti mineralų pa-
slaptingumą ir grožį. 

Firmos veiklos principais – švietimas, 
kūryba, kokybė, grožis.

Įmonių grupė „Gija“ – viena seniau-
sių gamybos įmonių Lietuvoje, siūlanti 
ypač platų megztų ir siūtų gaminių asor-
timentą, siuvimo, mezgimo ir kitas susi-
jusias paslaugas. 1992 m. gegužę įsteigta 

AB „Gija“. Šiandien įmonių grupę, kurios 
ištakos siekia net 1935 metus, sudaro šios 
įmonės: „T1 Gija“ – mezgimo paslaugos;  
„Vilkijos gija“ – siuvimo paslaugos; „Ogi-
seta“ – konstravimo, siuvimo paslaugos.

„Gijos“ grupės ilgametė patirtis ir at-
kaklumas padeda užtikrinti aukštą gami-
nių, konstravimo, sukirpimo, siuvinėjimo 
paslaugų kokybę. Tą įrodo ir turimi koky-
bės bei ekologiškos gamybos sertifikatai, 
ilgametis bendradarbiavimas su klientais 
tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Šiuo metu 
kompanijoje dirba per 300 žmonių. Dide-
lę patirtį sukaupę profesionalūs darbuoto-
jai kuria gaminius žinomoms kompani-
joms, didmenininkams visame pasaulyje, 
taip pat kariuomenei, policijai ir kitoms 
svarbioms institucijoms, kurios reikalauja 
ypač aukštų standartų atitikimo.

UAB „Schenker“ (anksčiau – UAB 
„Scansped“, priklausiusi BTL grupei, rin-
kos lyderei Skandinavijos šalyse) įsteigta 
1997 m. Tai tarptautinio logistikos tinklo 
„DB Schenker“ Lietuvos padalinys. Jo 
devizas: svarbūs dalykai prasideda nuo 
logistikos, o logistika – nuo kokybės. 

Bendrovės politika orientuota į pa-
grindinio „DB Schenker“ kompanijos sie-
kio – „Būti geriausiems“ įgyvendinimą. 
Įmonė turi aiškiai nubrėžtus strateginius 
tikslus ir taiko lanksčią veiklos taktiką. 
Įmonės vertybės įtvirtintos ne tik įmonės 
dokumentuose, bet ir kolektyve. 

Bendrovė yra pirmaujančio globalaus 
tinklo narė – tinklas apima 130 šalių, tarp 
jų 40 Europos šalių, 2100 biurų, 91 tūkst 
darbuotojų, o tai leidžia ypač didinti pas-
laugų teikimo greitį ir krovinių saugumą. 
Teikiamos kokybiškos paslaugos visame 
tinkle, naudojamos suvienytos jėgos už-
duočiai įvykdyti, garantuojamas patogus 

atsiskaitymas. Teikiamos lanksčios klien-
tų atžvilgiu paslaugos, naudojant pasau-
lyje ir Lietuvoje populiarius sertifikuo-
tus produktus: DB Schenker system, DB 
Schenker direct, DB Schenker complete, 
DB Schenker TOP, DB Schenker jetcargo 
economy ir kt. Bendrovė garantuoja aukš-
tą kokybę – paslaugų teikimo kokybės 
rodiklis sudaro 98,4 proc. 80 proc. dar-
buotojų turi aukštąjį išsilavinimą. „Mes 
nuolat augame patys ir drauge auginame 
savo klientą – suvokiantį tinklo galimy-
bes, norintį ir galintį pirkti kokybišką pa-
slaugą, siekiantį sumažinti savo išlaidas 
logistikai“, – skelbia bendrovė.

„DB Schenker“ savo veikloje sumaniai 
integruoja turtingą istorinę patirtį ir nau-
jausius logistikos technologijų ir vadybos 
pasiekimus. Istorijos vyksme kompanija 
remiasi į daugiau kaip per šimtmetį sukaup-
tą patirtį per jos įkūrėjo Gottfried Schenker 
sukurtą sėkmės formulę „nuo durų iki durų 
iš vienų rankų“. DB Schenker naujausios 
strategijos paremtos sukurto galingo globa-
laus logistikos tinklo galimybių panaudoji-
mu – pirmaujančiu pasaulyje geležinkelių 
transporto potencialu, suderintu su inte-
gruotu ir tuo pačiu lanksčiai savarankiškai 
veikiančiu sausumos, oro ar jūrų transportu; 
inovatyvių logistikos sprendinių, įtvirtintų 
klientų poreikius kvalifikuotai tenkinančių 
DB Schenker produktuose, gausa; kūrybiš-
kai, tačiau tuo pačiu ir disciplinuotai, atsa-
kingai veikiančiu tarptautiniu specialistų 
kolektyvu. Todėl kompanija kuria savo kli-
entų sėkmę efektyviausiu būdu, siūlydama 
geriausiai konkrečius klientų poreikius ten-
kinančius logistikos sprendimus.

Prioritetinis krovinių pobūdis – buiti-
nė technika, ypač elektros prekių, IT, au-
totechnika, medicinos technika ir prekės, 
sodo technika, trąšos, baldai ir kt. Sandė-
liuojamos ir vežamos kietos, skystos, bi-
rios supakuotos nemaisto medžiagos.

UAB „Helisota“ įkurta 1997 m. Tai 

vienintelė Baltijos šalyse veikianti Mi-
8/17 tipo sraigtasparnių bei jų modifika-
cijų remonto ir techninio aptarnavimo 
bendrovė. Bendrovė atlieka sraigtasparnių 
kapitalinio remonto, techninio aptarnavi-
mo, modernizavimo darbus, tiekia aviaci-
nes detales, atlieka sraigtasparnių techninę 
priežiūrą ir aptarnavimą užsakovų bazėse. 
Sėkmingai bendradarbiauja su valstybinė-
mis institucijomis bei privačiomis įmonė-
mis iš daugiau kaip 25 pasaulio šalių.

2013 m. pabaigoje bendrovę įsigi-
jo „Avia Solutions Group“. Po sandorio 
„Avia Solutions Group“ tapo viena di-
džiausių aviacinių grupių Rytų Europoje. 
„Avia Solutions Group“ valdo daugiau 
nei 17 antrinių kompanijų bei šiuo metu 
turi atstovybes Lietuvoje, Lenkijoje, Ru-
sijoje, Italijoje, Malaizijoje ir Jungtinėje 
Karalystėje. Įmonių grupėje dirba dau-
giau 1600 specialistų iš trisdešimties pa-
saulio šalių.

Aleksote veikianti kepyklėlė-par-
duotuvė „Lietuvos gurmanas“ veikia 
penkerius metus. Ji žinoma visiems, 
mėgstantiems skanius ir šviežius bei svei-
kus pyragus ir kitus skanėstus. „Lietuvos 
gurmane“ galima ne tik papietauti, bet ir 
rasti, pavyzdžiui, sveikuoliams, gurma-
nams, namų konditeriams reikalingų pro-
duktų – liofilizuotų uogų bei vaisių mil-
telių. Ką reiškia „liofilizuoti“? Tai NASA 
technologija, pritaikyta ne tik kosmonau-
tams – uogos, vaisiai, daržovės, prieš tai 
paruošus, užšaldomi ir specialių techno-
loginių procesų metu iš jų pašalinamas 
vanduo išlaikant produkto spalvą, skonį ir 
visus vitaminus bei mineralus. Tai ne tik 
natūralus skonis, bet ir natūralus dažas bei 
vitaminas. Visi produktai yra pagaminti iš 
lietuviškų žaliavų – mėlynės iš Varėnos 
miškų, braškės iš Prienų ūkininkų, avietės 
ir juodieji serbentai – Radviliškio ir t.t.

RŽ inf.

Rūmų narys UAB „Aša“, kurios 
vadovė Živilė Vaitkūnienė – entuzi-
astinga Kauno tarpukario laikotarpio 
gerbėja ir tyrinėtoja, bendrovės ju-
biliejų pažymėjo... ypatinga dovana 
kauniečiams. 

Nuo gegužės 9 d. 25-iose miesto vi-
suomeninio transporto stotelėse ekspo-
nuojamos 25 unikalios istorinės miesto 
fotografijos. Jose užfiksuotos neatpažįs-
tamos, kartais jaukios, kartais juokingos, 
kartais nufotografuotos išskirtinėmis 
aplinkybėmis vietos ar jau išnykusieji 
statiniai bei tiltai. 

„Mums itin daug ir nuoširdžiai pa-
dėjo turtingą nuotraukų archyvą turintis 
istorikas Jonas Palys. Buvo nepaprastai 
svarbu rasti nuotraukas tuo pačiu arba 
bent jau panašiu rakursu, ar bent toje pat 
vietoje, kur dabar įrengta stotelė. Projek-
tą rengėme drauge su UAB „Reklamos 

Bendrovė „Aša“ kauniečiams dovanoja įspūdingą 
fotografijų kelionę po tarpukario Kauną

arka“, – sako projekto sumanytoja Živilė 
Vaitkūnienė.

Unikaliomis istorinėmis Kauno fo-
tografijomis kauniečiai galės domėtis iki 
gegužės pabaigos.

RŽ inf.
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„Erasmus+“ mobilumo projekto Nr. 
2016-1-LT01-KA116-022769 „Naujų 
žinių, įgūdžių įgijimas, adaptacija dar-
bo rinkoje  per tarptautiškumo veiklas“ 
metu Kauno statybos ir paslaugų moky-
mo centro 4 mokiniai virėjai su spec. po-
reikiais 2016 m. lapkritį–gruodį atliko 4 
savaičių praktiką Italijoje, Romoje, 2017 
m. vasarį–kovą 4 mokiniai Vengrijoje, 
Budapešte. Romoje mokiniai dirbo Pa-
pero Gallo bei GalloUmbro kavinėse ga-
mino itališkos virtuvės pateikalus (picas, 
mėsos, žuvies patiekalus, pastas, pjaus-
tė vaisius, daržoves). Darbo tempas 
buvo pakankamai intensyvus. Budapeš-
te mokiniai dirbo „Hotel Astoria“ resto-
rane, gamino vengriškus patiekalus. 

Mokiniai ne tik dirbo, bet ir susipaži-
no su Italijos, Vengrijos kultūra, turiningai 
leido laisvalaikį, susipažino su istoriniais 
paminklais, lankėsi įvairiuose renginiuose.

Socialinio slaugytojo specialybės 
mokiniai taip pat atliko praktiką Vengri-
joje, Budapešte, Árnyas ir Corvin darže-
liuose. Vykdytos veiklos: vaikų grupių 
tvarkos palaikymas (prižiūrėti švarą ir 
higieną); žaidimai darželio kieme (padėti 
apsirengti ir nusirengti, prižiūrėti vaikus 
kieme); pasiruošimas pietums, maitini-
mas (padėti su pusryčiais, priešpiečiais, 
pietumis, sutvarkyti stalus); pasiruošimas 

pietų miegui (padėti vaikams nusiprausti, 
pakloti lovas); mokiniai dalyvavo įvairio-
se grupinėse ir individualiose terapijose, 
praktiniuose užsiėmimuose: kaniterapija 
(naudojamas specialiai paruoštas šuo mo-
tyvacijai sustiprinti), šokių, spalvų ir jude-
sio, motorikos sutrikimų, logopedo ir kitų 
specialistų. Lankytasi specialiųjų poreikių 
institucijoje, kur mokosi protinę ir fizinę 
negalią turintys mokiniai. Stebėta, kaip 
vyksta užsiėmimai su mokiniais ir kokios 
naudojamos metodikos ir priemonės. Sie-
kiant užtikrinti mokymosi efektyvumą, 
mokykloje didelis dėmesys skiriamas abi-
pusiam bendradarbiavimui tarp darbuoto-
jų ir mokinių tėvų.

Mokiniai ne tik dirbo, bet ir lankėsi 
Royal pilyje, Matthias bažnyčioje, Ven-
grijos parlamente, laisvalaikio centruose, 
Budapešto zoologijos ir botanikos parke 
ir t.t.

2016 m. lapkritį–gruodį mokiniai sta-
tybininkai atliko 4 savaičių praktiką Da-
nijoje Center for Erhvervsrettede Uddan-
nelser Lolland-Falster (CELF). Mokiniai 
atliko sienų montavimo, šiltinimo, vonios 
kambario įrengimo, plytelių klijavimo, 
stogo dengimo, karkasinio namo statybos, 
drenažo, santechnikos darbus. Mokiniai 
ne tik dirbo, bet ir turiningai leido laisva-
laikį, lankėsi Danijos sostinėje Kopenha-

goje, bendravo su bendramoksliais danais.
2017 m. vasario mėnesį 7 statybi-

nių specialybių profesinio rengimo spe-
cialistų grupė taip pat lankėsi Danijoje 
Center for Erhvervsrettede Uddannelser 
Lolland-Falster (CELF), kur vyko darbo 
stebėjimo (asistavimo), praktikos veiklos. 
Profesinio rengimo specialistai susipa-
žino su statybinių specialybių mokymu, 
santechnikos, stalių, mūrininkų specialy-
bių mokymu, praktinėmis ir teorinėmis 
mokymo idėjomis, lankėsi statybų objek-
tuose, turėjo plačią kultūrinę programą 
Nykobinge ir Kopenhagoje.

Kauno statybos ir paslaugų mokymo 
centras siekia tapti europinio standarto 
ugdymo institucija, kurios baigimo doku-
mentą pripažintų ne tik Lietuvoje, bet ir 
kitose šalyse. Kryptingomis pastangomis 
siekiama aukštos ugdymo kokybės, taip 
pat padaryti profesinį ir bendrąjį išsilavi-
nimą prieinamą kuo platesniam asmenų 
ratui, išplėsti galimybes toliau jiems mo-
kytis. Organizacijos tikslas – teikti koky-
bišką, laikmečio reikalavimus atitinkantį 
išsilavinimą, kad kiekvienas mokinys 
pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip 
asmenybė, ugdytųsi pilietinę ir tautinę 
savimonę, įgytų gerų praktinių įgūdžių, 
kurie užtikrintų galimybę konkuruoti 
darbo rinkoje. Šiandieninei darbo rinkai 

reikalingas kvalifikuotas specialistas, su-
gebantis prisitaikyti prie naujų darbo są-
lygų, mokantis dirbti kokybiškai, sparčiai, 
savarankiškai. Specialistai pastebi, kad 
darbuotojams trūksta pareigingumo, atsa-
kingumo, situacijos valdymo, išradingu-
mo bei domėjimosi naujovėmis gebėjimų. 
Baigę profesines mokyklas mokiniai sto-
koja praktinių gebėjimų. Taip pat yra ak-
tualūs žinių apie naujausias technologijas 
ir medžiagas bei darbo jomis gebėjimai.

Profesinis mokymas taip pat turi pa-
dėti spręsti platesnio pobūdžio visuome-
nės problemas, ypač skatinti socialinę 
įtrauktį.

Kauno statybos ir paslaugų mokymo 
centras ir ateityje aktyviai planuoja da-
lyvauti „Erasmus+“ mobilumo mokinių 
ir darbuotojų projektuose, siekiant moki-
niams ir darbuotojams įgyti naujų žinių, 
įgūdžių, tobulinti praktinius gebėjimus, 
kalbinius įgūdžius, kad būtų lengviau 
ateityje adaptuotis darbo rinkoje.

Projektinė veikla vykdoma gavus 
Europos Sąjungos paramą pagal Mo-
kymosi visą gyvenimą programą, kurią 
Lietuvos Respublikoje administruoja 
Švietimo mainų paramos fondas.

Daugiau informacijos:
Ričardas Šeštokas, Kauno statybos ir 

paslaugų mokymo centras, direktorius Tel. 
8 37 451434 El. p. info@profcentras.lt  

Tomas Vilčinskas, Kauno statybos ir 
paslaugų mokymo centras, projektų vado-
vas Tel. +37068752810 El. tomas.vilcins-
kas71@gmail.com 

Patirties sklaida – puikus būdas 
bendrauti ir bendradarbiauti, todėl Kau-
no technikos profesinio mokymo cen-
tras dalyvauja „Erasmus+“ programos 
projekte „Europinė patirtis rengiant 
inžinerinių specialybių mokinius“. 

Projekto įgyvendinimui Europos Są-
junga suteikė finansinę paramą. 2017 m. 
balandžio 23 d. Kauno TPMC profesijos 
mokytojų grupė (automobilių elektro-
mechaniko, automobilių kėbulų remon-
tininko ir metalo apdirbimo staklininko 
specialybės profesijos mokytojai) vyko į 
Portugaliją susipažinti su šios šalies pro-
fesinio mokymo ir praktinės veiklos įstai-

gų inžinerinių specialybių mokymo bazė-
mis, pažangiomis darbo technologijomis, 
mokymo metodais, mokymo medžiaga.

Viešnagė truko penkias darbo die-
nas. Kauno TPMC mokytojai aplankė 
pažangiausius Lisabonos Darbo ministe-
rijos mokymo centrus: CINEL, CEPRA 
ir ATEC, kuriuose stebėjo profesinio 
mokymo pamokas, domėjosi hibridinių 
automobilių ir elektromobilių gamyba ir 
remontu, elektros, metalo apdirbimo, au-
tomobilių kėbulo remontu, naujovėmis 
bei mokymo metodais. Mūsų profesijos 
mokytojams buvo įdomu matyti ATEC 
automobilių mechanikos mokymo cen-

tro profesinio mokymo įrangą, dirbtuves 
su šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis, 
palyginti tai su įranga, kurią turime savo 
mokymo centre. Aišku, džiugu buvo ma-
tyti studentų aktyvumą, bendravimo kul-
tūrą ir motyvaciją mokytis.

Įdomu ir naudinga buvo diskutuo-
ti apie Portugalijos ir Lietuvos švietimo 
sistemas, netradicinius mokymo metodus 
bei vertinimą. Tai vyko Fundacao Escola 
Profissional de Setubal ir Eskola de Hote-
laria  e Turizmode Lisboa mokyklose.

Naudingą metodinę patirtį dar labiau 
sustiprina neformalus bendravimas, to 
krašto ir jo kultūros pažinimas: Kauno 
TPMC mokytojai aplankė Lisabonos 
miesto senamiestį su nuostabia pilimi, 
Forto katedrą, senovinį Obidos miestelį, 
ant Atlanto kranto esantį Nazare miestą, 
Lisabonos Okeanariumą, tačiau didžiau-
sią įspūdį paliko kelionė į Fatimą.

Projekto priimantis partneris EPD Eu-
ropean Projects Development iš Portuga-
lijos puikiai įvykdė programoje numatytas 
veiklas, o vizito dalyviai įgyvendino pro-
jekto tikslus: patobulino savo profesines/

Dėkojame „Erasmus+“ 
programai

Portugalų patirtis 
lietuvių akimis

edukacines kompetencijas, kurios bus la-
bai reikalingos rengiant naujas inžinerinio 
profilio programas, metodines rekomen-
dacijas bei mokomąją medžiagą, bet svar-
biausia, pasidalino patirtimi, nuoširdžiai 
bendravo aptardami svarbius mokinių 
motyvavimo, mokyklų kaitos klausimus.

Manome, kad įgyta patirtis bus sė-
kmingai perduota mūsų centro moki-
niams, mokiniams, ketinantiems mokytis 
mūsų centre, nes inžinerinės profesijos, 
ypač metalo apdirbimas – viena perspek-
tyviausių mūsų pramonės šakų, kuriai 
stinga kvalifikuotų specialistų.

Projektinis bendradarbiavimas at-
skleidžia naujas galimybes pasitikrinti 
save ir įkvepia naujų idėjų, skatina tobu-
lėti, ruošiant aukštos kvalifikacijos speci-
alistus, kurie turtins savo šalį ir neieškos 
galimybių svetur.

Šis projektas finansuojamas remiant 
Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi 
tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija nega-
li būti laikoma atsakinga už bet kokį jame 
pateikiamos informacijos naudojimą.ATEC – Lisabonos Automechanikos profesinio mokymo centro autoelektrikų dirbtuvėse kartu su kolegomis iš Portugalijos

Projekto dalyvių vizitas  CENFIC – Lisabonos metalo ir statybos profesinio mkymo centre
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Jau vienuoliktąjį kartą SDG įmonių 
grupė balandžio 28 d. minėjo Pasau-
linę darbuotojų saugos ir sveikatos 
dieną, kurios tikslas – kurti saugias, 
sveikas ir tinkamas darbo sąlygas. Per 
tą laiką akcija išsiplėtė į visą renginių 
ciklą, apimantį įvairias veiklas bei besi-
tęsiantį visą savaitę. 

Ketvirtuosius metus iš eilės VšĮ „Sau-
gi pradžia“ kartu su SDG įmonių grupe 
ir Prekybos, pramonės ir amatų rūmais 
kvietė smagiai praleisti vakarą diskutuo-
jant apie darbuotojų saugą ir sveikatą bei 
atsakinėjant protų mūšių „Būkime saugūs 
ir sveiki darbe!“ klausimus. Regioniniai 
protų mūšio etapai vyko septyniuose Lie-
tuvos miestuose. Jų laimėtojai balandžio 

28 d. rinkosi Kaune, SDG naujajame biure 
ir susikovė dėl Lietuvos čempionų vardo.

Finale dalyvavo 7 komandos: „Vi-
vatrans“ (UAB „Vivatrans“) iš Alytaus, 
„Misija 0“ (PhilipMorris Lietuva) iš Klai-
pėdos, „Užskaitom“ (UAB „Aurika“) iš 
Kauno, „Kumštis“ iš Šiaulių, trečiąją vie-
tą užėmė „ALiGAtoriai“ (UAB koncer-
nas “ALGA”) iš Marijampolės, antrąją – 
„Bokštai bokšteliai“ (BITĖ Lietuva) iš 
Vilniaus, o nugalėtojų vardą antrus metus 
iš eilės apgynė „Sakuona“ iš Klaipėdos 
(Vakarų medienos grupė).

Prizinių vietų nugalėtojams rėmėjų 
apdovanojimus įteikė garbės komisijos 
narys Kauno prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmų kancleris Andrius Verbyla. Spe-

SDG šventė Pasaulinę darbuotojų 
saugos ir sveikatos dieną

cialų KPPAR prizą už neeilinį muzikinį 
prisistatymą komandai „Sakuona“ įteikė 
KPPAR Personalo vadovų klubo valdy-
bos pirmininkė Aušra Kerzienė.

Taip pat tradiciškai šią dieną – balan-
džio 28-ąją – SDG įmonių grupės darbuo-
tojai visų didžiųjų Lietuvos miestų sankry-

žose praeiviams ir pravažiuojantiesiems 
dalino darbo pirštines su užrašu – „Saugok 
save darbe!“, taip pat lankė įmones. Akci-
jos metu ir šįmet buvo išdalinta daugiau 
kaip 4000 porų pirštinių, kurios primena 
–„Būkime saugūs ir sveiki darbe“!

RŽ inf.

Protų mūšio nugalėtojai – „Sakuonos“ komanda iš Klaipėdos

Praėjusiais metais 357 grafikos 
dizaino specialistai ieškojo darbo, o 
Darbo birža pasiūlė tik 117 laisvų dar-
bo vietų. Tačiau šiemet Vyriausybės pa-
teiktame darbuotojų, kurių Lietuvoje 
trūksta labiausiai, sąraše – 12 vietoje 
iš pateiktų 27 puikuojasi būtent šios 
specialybės atstovai. Apie grafikos di-
zainerių svarbą įmonės įvaizdžiui, dar-
bo specifiką, patirties ir kvalifikacijos 
reikšmęatliekamam darbui kalbamės 
su VšĮ Informacijos technologijų mo-
kymo centras (ITMC) direktore Skaidra 
Vaicekauskiene.

Grafikos dizainerio svarba įmonei. 
Kaip manote, ar šio specialisto funk-
cijos gali būti apjungtos su kitomis: 
pavestos vykdyti, pavyzdžiui, įmonės 
administratorei? 

Netaupykite – už kokybę reikia mo-
kėti. Aplink be galo daug labai prastų 
skrajučių ar lankstukų.Nekalbu apie kaž-
kokį „superdizainą“ ar išskirtinumą. Ne, 
tiesiog tvarkingai, įskaitomai sumaketuo-
tų darbų. Kai savo kursantams bandau su-
rasti gerų pavyzdžių, pasirodo jų mažiau 
nei blogų. Deja...

Mano nuomone, administratorei atlik-

Leidybos ekspertė – apie grafikos 
dizainerio svarbą įmonei

ti grafikos dizaino specialisto darbus būtų 
gana sudėtinga – ypač skirstyti laiką vie-
nam ar kitam darbui. Negana to, tektų pa-
pildomai mokytis maketavimo, nuotraukų 
retušavimo ir daug kitokių dalykų. Be 
abejonės, profesionalus dizainas reikalau-
ja ir profesionalios programinės įrangos, 
kuri nemažai kainuoja. Būtų naudingiau, 
jeigu administratorė paruoštų tekstus, su-
rinktų, sugrupuotų informaciją ir pan. 

Grafikos dizainerio darbas imlus lai-
kui, ypač kai reikia pateikti kelis projekto 
variantus. Be to, reikia specifinių žinių ne 
tik grafikos dizaino srityje, bet ir spaudos 
technologijų. Toks paprastas linksmas pa-
lyginimas: viena mergina sako: „aš labai 
jaučiu grožį, spalvas – jau galiu būti di-
zainere“, o jai dizaineris atsako: „aš labai 
gerai jaučiu žmogų ypač, kai jam skau-
da – jau būsiu gydytojas“. Ar eisime pas 
tokį gydytoją? Mokslo tikrai reikia ir, kaip 
suprantame, visose srityse.

Kokia šio darbo specifika? Kokius 
gebėjimus turi turėti grafikos dizaino 
specialistas? Ar jie įgimti, ar išugdomi?

Kalbant apie grafikos dizainerio dar-
bo specifiką, labai daug lemia asmenybės 
kūrybiškumas. Svarbu profesionaliai, iš-
manant atlikti įmonės dizaino ar reklamos 
darbus. Svarbu suprasti ir mokėti taikyti 
dizaino taisykles, o tada jau galima jas 
laužyti. Dizaineris turi matyti visumą ne-
praleisdamas pro akis smulkių detalių. Iš-
ties šiame darbe yra dvi pusės: dizaineris 
ir užsakovas. Taigi geras galutinis dizaino 
projektas įmanomas tik tuomet, kai yra 
abipusis supratimas ir bendradarbiavimas. 
Reikia pasitikėti dizainerio profesionalu-
mu. Kaip tokį rasti ir išsirinkti – jau kitas 
klausimas, kuris susijęs ir su finansais. 
Atsirinkti iš daugelio padeda įgyti sertifi-
katai bei atliktų darbų pavyzdžiai.

Na, o prakalbus apie grafikos dizaine-
rio gebėjimus, be galo svarbi komunika-

cija. Tik tinkamai komunikuojant galima 
įsigilinti ir suprasti užsakovo norus. Dėl 
gebėjimų – ir taip, ir ne. Matyt, kaip ir vi-
sur talentingiems žmonėms lengviau pa-
siekti aiškiai matomų gerų rezultatų. Rei-
kia išmokti labai daug: ir apie spalvas, ir 
apie tipografiką, ir kompoziciją ir t. t., ką 
ir mokosi studentai aukštosiose mokyklo-
se, studijuodami grafinio dizaino specia-
lybę ar ekspertų profesionalų vedamuose 
kursuose.

Teigiama, kad Darbo biržoje užsi-
registravusieji bedarbiai negali užpil-
dyti siūlomų darbo vietų dėl teritorinio 
nesutapimo, reikalaujamų kompeten-
cijų ar patirties stokos.Tačiau gajus 
posakis, kad įgyti kompetenciją yra 
paprasta: pasižiūri mokomuosius fil-
mukus ir savarankiškai išmoksti dirbti 
su profesionalams skirtomis programo-
mis. Jūsų, kaip ekspertės, akimis, kuo 
skiriasi savamoksliai grafikos dizaino 
specialistai nuo kryptingai besimokiu-
siųjų tam skirtose programose?

Šiais technologijų laikais daug lemia 
darbo greitis bei kokybė. Vadinasi, be 
dizaino dalykų išmanymo, dizaineris turi 
puikiai valdyti atitinkamas kompiuterines 
programas ir žinoti, kas vyksta spaudos 
procese. Labai svarbus nuoseklus moky-
masis, taip sakant nuo A iki Z. Kuo labiau 
ir geriau išmanysime kompiuterinės lei-
dybos programas, tuo geriau ir greičiau 
galėsime atlikti užsakymą, tuo lengviau 
bus pasirinkti, su kuria programa tą ar kitą 
darbą atlikti. Šiuo atveju filmukai nepa-
dės, nes jie duoda tik fragmentiškas ži-
nias. Tik patyręs dėstytojas-ekspertas gali 
suteikti nuoseklius pagrindus, tuomet ga-
lima žiūrėti ir filmukus viena ar kita tema 
tam, kad žinios būtų pagilintos. 

Svarbu nesustoti vietoje. Kompiu-
terinės programos greitai kinta, atsiran-
da naujų gerų patobulinimų ar įrankių. 
Mums, kaip „Adobe“ programų eksper-
tams, tenka vis mokytis ir mokytis. Nes 
„Adobe“ korporacija pripažįsta mokyto-
jais tik tuos lektorius, kurie išmano nau-
jausias programas. Šiuo klausimu esame 
atviri ir kiekvieną trečiadienį vakarais 
vedame viešas nemokamas paskaitas, 

kurių metu dalinamės įvairiomis IT nau-
jienomis. Vėl grįžtu prie teiginio, kad 
kiekvienas turi daryti būtent savo darbą 
ir profesionaliai.

Patirties ir kvalifikacijos klausimas 
darbdavio akimis: kuo rizikuoja ir kaip 
išlošia rinkdamasis savamokslį arba 
profesionalą?

Kaip ir bet kur, pirkdamas nekokybiš-
ką prekę, moki du kartus (šypsosi – red. 
past.). Kalbant apie dizainą, netinkamą 
reklamą, gali būti dar skausmingiau. Re-
klamos gamybai pinigai bus išleisti, ta-
čiau tai nepritrauks klientų. Kai matome 
nekokybišką reklamą, negalvojame apie 
prastą dizainerį. Galvojame apie įmonę.

Aukštųjų, profesinių mokyklų ir 
kursų vaidmuo darbo rinkai tenkinti: 
ar Lietuvoje skiriamas pakankamas 
dėmesys tinkamos kvalifikacijos grafi-
kos dizaino specialistams rengti? Koks 
skirtumas su ankstesniais metais? Ar 
kursų, programų pasiūla ir studentų 
poreikis auga?

Matyt mokslo, ypač aukštojo, proble-
ma – visuotinė. Kaip parengti studentą, 
kad jis baigęs mokslus galėtų įsitraukti 
į darbo rinką? Iš savo pusės, kaip leidy-
bos programų specialistė, pastebėčiau, 
jog aukštosiose mokyklose per mažai 
dėmesio skiriama būtent kompiuterinės 
grafikos mokymams. Be to, per mažai dė-
mesio sulaukia ir dėstytojų kvalifikacijos 
kėlimas... Jauni žmonės pakankamai do-
misi tiek grafikos dizaino, tiek leidybos 
specialybėmis. Tai – puiku. Jiems ypač 
patrauklu, kai dizaino darbus galima dirb-
ti nuotoliniu būdu. Žinoma, baigusiems 
dailės studijas, galima papildomai pasi-
mokyti kompiuterinės grafikos programų 
ir sėkmingai įgyvendinti savo dizaino idė-
jas. Lyginant su ankstesniais metais, vis 
daugėja norinčiųjų mokytis, greičiausiai 
atsirado supratimas, kad ne viską galima 
išmokti tiesiog spragsėjimo būdu. Reikia 
kreiptis į kitus specialistus – programų 
ekspertus. Tikrai gerų dizainerių ieško ir 
jų trūksta. Tačiau tam, kad tokiais taptu-
mėte, reikia įgyti žinių ir įdėti darbo. 

Kalbėjosi Indrė Sekevičienė


