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Gerbiamieji 
rūmų nariai,

Sparčiai kintanti aplinka verčia 
keistis ir verslą aptarnaujančius rūmus. 
Pokyčiai reikalauja organizacijos 
lankstumo ir greičio. 

Poreikį atsinaujinti labai aiškiai 
konstatavome gegužės–birželio 
mėnesiais vykusioje strateginėje rūmų 
bendruomenės sesijoje „Pasirengę 
ateičiai“. Joje diskutavome, kas yra 

Misija
Telkti ir atstovauti verslo 
bendruomenei tvaraus augimo ir 
visuomenės klestėjimo labui 

Vizija
Žinomiausia pripažinta regiono verslo 
bendruomenė Lietuvoje

Vertės pasiūlyMas
Spartesnis Jūsų ir Jūsų verslo augimas 
veikiant aktyvioje bendrystėje

strateginės 
kryptys
Narystės rūmuose vertės 
auginimas:

- individualiam asmeniui 
(vadovui)
- nariui – organizacijai

Aktyvios rūmų narių bendrystės 
skatinimas
Rūmų įtakos didinimas
Organizacijos kaita 

Vertybės
PATIKIMUMAS – esame atviri, 
sąžiningi ir profesionalūs
PARTNERYSTĖ – vertę 
kuriame bendradarbiaudami ir 
vadovaudamiesi lygiavertiškumo 
principu
PROGRESYVUMAS – esame aktyvūs, 
lankstūs ir orientuoti į pažangą 

Kauno regiono Verslo moterų 
tinklas – socialinio projekto 
„Įkvėpk“ partneris

Daiva Vyšniauskienė,
Kauno regiono Verslo moterų 
tinklo koordinatorė

Verslo moterų tinklas šią vasarą akty-
viai įsitraukė į lietuvos respublikos pre-
zidentės dalios Grybauskaitės inicijuo-
tos nacionalinės kampanijos „už saugią 
lietuvą“ projektą „Įkvėpk“. 

Projekto tikslas – įkvėpti vietos ben-
druomenes pokyčiams, paskatinti nuo 
priklausomybių, skurdo ir emocinių bėdų 
kenčiančius žmones ieškoti pagalbos ir 
padėti kitiems. Deja, smurto vis daugėja, 
praėjusiais metais Lietuvoje užregistruota 
per 66 tūkst. smurto atvejų artimoje aplin-
koje. Psichologinį ir fizinį smurtą patiria 
kas trečia Lietuvos moteris. 

Verslo moterys su LR Prezidente Dalia Grybauskaite Gasčiūnuose. Roberto Dačkaus nuotraukaNukelta į 5 psl.

kritiškai svarbu organizacijos vizijoje, misijoje ir strateginėse kryptyse. Sesijos darbe, dalyvaujant 
per šimtą bendruomenės atstovų, išgryninome rūmų viziją, misiją ir veiklos prioritetus. Įvertinę, 
kad pagrindine verslo organizacijų kompetencija tampa empatija vartotojui, jo interesų ir lūkesčių 
supratimas, apibrėžėme vertės pasiūlymą nariams bei suformulavome rūmų vertybes. 

Mes visi kartu kuriame regiono, Kauno ir organizacijos ateitį. Džiaugiuosi, kad Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmai vienija didžiausią regiono verslininkų būrį. Mūsų aktyvume ir 
bendrystėje slypi organizacijos stiprybė. 

Bendraukime, bendradarbiaukime, kartu įgyvendinkime rūmų viziją ir misiją. Kviečiu savo 
veiklose vadovautis mūsų bendruomenei svarbiomis vertybėmis: patikimumas, partnerystė, 
progresyvumas.

Būkime aktyvūs ir solidarūs! Spartesnis Jūsų ir Jūsų verslo augimas įmanomas veikiant 
aktyvioje bendrystėje!

Benjaminas ŽEMAITIS, 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas
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Audronė Jankuvienė

šių metų birželio – liepos mėnesiais 
pirmą kartą buvo vykdoma kauno pre-
kybos, pramonės ir amatų rūmų narių ir 
regiono verslo atstovų apklausa. dėko-
jame visiems bendruomenės nariams, 
skyrusiems laiko atsakyti į tyrėjų klausi-
mus. jūsų atsakymai leido kuo tiksliau 
nustatyti dabartinį rūmų narių lojalumo 
lygmenį ir apibrėžti pagrindinius jam 
įtaką darančius veiksnius. 

Taip pat buvo apklausti Kauno regio-
no verslininkai, ne rūmų nariai, apie or-
ganizacijos žinomumą ir veiklą regione. 

Abi apklausas vykdė UAB „Eurote-
la“. 

„Pirmą kartą rūmų užsakymu atlikto 
tyrimo rezultatai yra labai svarbūs api-
brėžiant šios dienos situaciją, kur esame, 
koreguojant rūmų veiklas, išskiriant pri-
oritetus, nustatant stiprinančius arba or-
ganizacijai, jos nariams ne tokius reikš-
mingus veiksnius. Šie duomenys taps 
atspirties tašku vertinant iki šiol vykdy-
tas ir planuojant kitų metų veiklas“, – 
pabrėžia rūmų generalinė direktorė Olga 
Grigienė.

Kas svarbiausia?
Pirmojoje apklausoje respondentų 

atranka nebuvo vykdoma, t.y. buvo kon-
taktuojama su visais rūmų nariais. Iš viso 
apklausta 221 respondentas – daugiau 
kaip pusė bendruomenės narių.

Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad rūmų 
veiklos teikiamomis paslaugomis ak-
tyviai naudojasi 23,3 proc. jų narių, 44 
proc. teigia dalyvaujantys vidutiniškai 
aktyviai. Beveik trečdalis teigė, kad jie 

Tyrimas atskleidė narių 
požiūrį į rūmų veiklas

yra neaktyvūs. 
Kaip pažymėjo tyrimą atlikę „Eu-

rotelos“ specialistai, lojalumas rūmams 
gana tiesiogiai koreliuoja su narių akty-
vumu. Lojalūs nariai yra žymiai aktyves-
ni. Taip pat pastebėtina ir tai, kad didelių 
įmonių ir senųjų narių lojalumo indeksas 
yra mažesnis.

Narių manymu, svarbiausia jiems 
yra galimybė dalyvauti rūmų verslo klu-
buose, bendrauti su kitais verslininkais ar 
specialistais (8,47 balo). Beje, pastarasis 
veiklos aspektas yra ir geriausiai vertina-
mas (8,54 balo 10 balų skalėje). Taip pat 
labai svarbios yra galimybės dalyvauti 
praktiniuose seminaruose, konferencijo-
se, rūmų teikiama reputacija, neformalūs 
renginiai bei partnerių paieška, Mažiau-
sią svarbą klientai teikia Force majore 
pažymų išdavimui, o prasčiausiai vertina 
galimybę dalyvauti ir gauti naudos pro-
jektinėse veiklose.

Kryptis – veiksmingai atstovauti ir 
atsižvelgti į narių interesus

Kaip parodė analizė, veiklos priorite-
tų matricoje dviejų veiksnių – verslo ats-
tovavimo įvairiais valdžios lygmenimis 
bei teikiamos reputacijos ir patikimumo 
užtikrinimo vertinimas daro didžiausią 
įtaką bendram rūmų narių lojalumui. 
Kuo geriau vertinama rūmų veikla šiais 
aspektais, tuo geriau vertinama ir rūmų 
veikla bendrai. 

Neformalūs rūmų renginiai ir ga-
limybė dalyvauti rūmų klubų veikloje 
narių yra priimami kaip savaime supran-
tami dalykai. Pasak „Eurotelos“ tyrimų 
centro vadovo Mindaugo Degučio, juos 
privalu turėti asociacijai, bet jų buvimas 

nesuteikia ypatingo pranašumo prieš 
kitus. Stiprintini dalykai yra galimybės 
dalyvauti praktiniuose seminaruose, 
konsultacijos ir verslo partnerių paieška. 
Šie dalykai yra svarbūs tiek pačių res-
pondentų nuomone, tiek darantys dides-
nę įtaką lojalumui, o tuo pačiu vertinami 
tik vidutiniškai. Šių aspektų stiprinimas 
galėtų padidinti rūmų narių pasitenkini-
mo ir  lojalumo lygmenį.

Rūmų nariai labiausiai sutinka su 
tuo, kad rūmų darbuotojai bendrauja 
mandagiai ir maloniai (4,85 balo iš 5 
galimų), tačiau rūmų teikiamos infor-
macijos aktualumas įvertintas tik 3,77 
balo iš 5 galimų. Labiausiai rūmų nariai 
sutiko su teiginiais, kad rūmų veikla yra 
etiška, socialiai atsakinga bei patikima 
(visais atvejais 8,6 balo iš 10 galimų). O 
labiausiai abejota teiginiais, kad rūmai 
atsižvelgia į savo narių interesus ir rūpi-
nasi jais, kad narystė rūmuose daro tei-
giamą įtaką įmonės reputacijai bei rūmai 
išsiskiria iš kitų verslo asociacijų (visais 
atvejais 7,83 balo ir mažiau).

Informacijos sklaidos tikslingumas 
buvo vienas prasčiau vertinamų kriterijų. 
Tai skatina pagalvoti tiek apie veiklos/
paslaugų/funkcijų tiek ir apie komunika-
cijos segmentavimą pagal įmonių dydį, 
veiklos pobūdį ir kitas charakteristikas. 
Tikslesnis komunikavimas ir paslaugų 
pritaikymas sukurtų didesnio dėmesio 
kiekvienam nariui įspūdį ir padėtų labiau 
įtraukti narius į įvairias veiklas.

Rūmus žino geriau nei kitas verslo 
organizacijas

Kita apklausa buvo siekiama išsiaiš-
kinti Kauno regiono įmonių nuomonę 
apie verslo asociacijas bei jų vykdomą 
veiklą. Jos metu buvo apklausta 353 
įmonės, atrinktos iš įmonių duomenų ba-
zių. Įmonių atranka buvo atliekama tai-
kant įmonės apyvartos dydžio (nuo 300 
000 EUR metinė apyvarta) kriterijų. 

Apklausti regiono verslininkai la-

„kaunas. art  deco. nostalgija & 
spindesys“. taip vadinasi antroji tra-
dicinė lietuvos pirmosios respubli-
kos interjero, kilimų ir baldų paroda. 
šiemet ji organizuojama išskirtinėje, 
naujoje aplinkoje – naujam gyveni-
mui ir spindėjimui prikeltame viena-
me iš žymiausių pirmosios respubli-
kos naujamiesčio pastatų – jono ir 
Gedimino lapėnų name (arch. Felik-
sas Vizbaras).

Pirmoji analogiška paroda vyko 2016 
m. spalio 1 – gruodžio 27 d. Kauno įgulos 
karininkų ramovėje. Atidaryme dalyvavo 
daugiau kaip 200 kviestinių svečių (miesto 
valdžios atstovų, verslo, kultūros ir meno 
pasaulio žmonių), o parodą per 75 paro-

Rūmai – 
išskirtinės 
Kauno 
parodos 
mecenatas

biausiai žino Kauno prekybos, pramo-
nės ir amatų rūmus (92,9 proc.). Kauno 
smulkiųjų ir vidutinių verslininkų asoci-
aciją žino apytiksliai 58 proc. apklaustų-
jų, o mažiausiai žinoma yra Kauno kraš-
to pramonininkų ir darbdavių asociacija 
(apie 43  proc).  

Kauno prekybos, pramonės  ir amatų 
rūmai tarp kitų išvardintų organizacijų 
vertinami palankiau (6,8 balo iš 10 ga-
limų). Kauno krašto pramonininkų ir 
darbdavių asociacija įvertinta 6,2 balo iš 
10 galimų, o Kauno smulkiųjų ir vidu-
tinių verslininkų asociacija 6,1 balo 10 
balų skalėje. 

Apie asociacijų veiklą apklaustieji 
dažniausiai sužino iš pranešimų žinias-
klaidoje (67,7 proc.). Iš verslo partnerių 
ir kolegų apie asociacijų veiklą sužino 
ketvirtadalis respondentų, o iš kitų infor-
macijos šaltinių apie rūmų veiklą sužino 
mažiau kaip penktadalis įmonių. 

Kaip svarbesnes rūmų veiklas regi-
ono verslininkai nurodo atstovavimą ir 
interesų gynimą, vietinėse, regioninėse, 
šalies ar tarptautinėse organizacijose ir 
institucijose (5,83 balo dešimties balų 
skalėje) bei dalyvavimą praktiniuose se-
minaruose (5,77 balo iš 10 galimų), ma-
žiausia svarba teikiama Force majore pa-
žymų išdavimui (4,2 balo iš 10 galimų).

Trečdalis apklaustųjų niekada ne-
svarstė galimybės tapti rūmų nariais, o 
apytiksliai penktadalis apklaustųjų mano, 
kad narystė rūmuose neteiktų jokios nau-
dos, be to, nėra poreikio, mažiausiai, t.y. 
5,1 proc. apklaustųjų pažymėjo, kad na-
rystė rūmuose yra per brangi.  

Tyrimo rezultatai ir rekomendacijos 
buvo pristatyti rūmų Tarybai ir adminis-
tracijos darbuotojams. Aptarti ir numa-
tyti konkretūs veiksmai, atsižvelgiant į 
narių pareikštą nuomonę ir pasiūlymus.  
„Po metų tyrimas bus kartojamas, ir 
matysime, kaip mūsų veiksmai įtakojo 
rūmų narių vertinimus“, – sako Olga 
Grigienė.

dos dienas aplankė arti 5 tūkst. lankytojų. 
Apie ją paskelbta 43 žiniasklaidos publi-
kacijose, tarp jų – LRT laidose „Panora-
ma“, „Lietuvos diena“, „Kultūros savai-
tė“, „Stilius“, žurnaluose „IQ Intelligent 
Life“, „Centras“, „Namas ir aš“, „Nemu-

nas“, dienraščiuose nuo „Kauno dienos“ 
iki „Lietuvos ryto“, portaluose „Lrytas.
lt“, „Delfi.lt“, „Pilotas.lt“, „Kaunas pilnas 
kultūros“, netgi didžiausiame Didžiosios 
Britanijos laikraštyje „Guardian“.

Rūmai tapo šios parodos mecenatu. 

Tai dar vienas būdas pagerbti Lietuvos 
pramonės ir verslo istoriją. Renginio idėją 
remia Lietuvos kultūros taryba, Kauno m. 
savivaldybės programa „Iniciatyvos Kau-
nui“, „Lietuvos ryto“ žiniasklaidos grupė.

RŽ inf.
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ar kaunas pasirengęs 4.0 pramonės revoliucijai? kaip pagauti jos bangą, o ne būti 
nuplautam? kaip sėkmingai įveikėme 3.0 pramonės revoliucijos pamokas? kurie kauno 
įvaizdžio lūžiai kuria prielaidas modernaus miesto plėtrai?

Apie tai bus diskutuojama regiono lyderių rudens forume, kurį rengia Kauno preky-
bos, pramonės ir amatų rūmai bei britų savaitraščio „The Economist“ partneris Lietuvoje 
žurnalas IQ. IQforumas „Kaunas 4.0“ vyks spalio 19 d. 12-16 val. Kaune, KTU „Santa-
kos slėnyje“. 

Pranešimą apie ketvirtosios pramonės revoliucijos iššūkius skaitys „Biotechpharma“ 
valdybos pirmininkas Vladas Algirdas Bumelis. UAB „Orion Asset Management“ ge-
neralinis direktorius Ramūnas Baranauskas klaus, ar patikėsime pinigus dirbtiniam in-
telektui. Kodėl greitkelį Vilnius-Kaunas netrukus vadinsime išmaniuoju keliu, pasakos 
Lietuvos kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktorius Egidijus Skrodenis. 
Apie Kauno plėtrą ir įvaizdžio lūžius kalbės Kauno m. vicemeras Povilas Mačiulis ir 
miestų rinkodaros ekspertas Marius Vaupšas. Rail Baltica postūmį Kaunui komentuos 
AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Karolis Sankovski.

Dalyvauti forumo veikloje ir diskusijose kviečiami regiono verslo lyderiai, centrinės 
ir regiono valdžios, akademinės bendruomenės, žiniasklaidos atstovai. 

Rūmų nariams dalyvavimas forume nemokamas. Kitiems dalyviams kaina – 
100 eurų.

Vietų skaičius ribotas. Registracija vyks iki spalio 6 d. el. paštu andreja.starkute@
chamber.lt. Papildoma informacija tel. 8 614 08 527.

RŽ inf.

Audronė Jankuvienė,
Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmų viešųjų ryšių vadovė

parodos kalne, prie k. petrausko ir 
Vydūno alėjos sankryžos, prasidėjo Vers-
lo alėjos įrengimo darbai. mažoji bendri-
ja „Virmalda“ planuoja visus darbus atlik-
ti iki lapkričio vidurio, o lietuvos verslo 
pradžią įprasminanti erdvė bus atidaryta 
iki 2018 m. vasario 16 d.

Tai  iniciatyva, kurią Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmai skiria Lietuvos 
valstybės 100-mečiui. „Iniciatyva gimė 
klube „Verslas Kaunui“, o vėliau tapo vi-
sos bendruomenės projektu. Verslo alėja 
ir Verslo skveras kuriami toje vietoje, kur 
tarpukario metais vyko garsiosios žemės 
ūkio ir pramonės parodos, atskleidusios 
pramonės ir ūkio pažangą, verslo reikšmę 
valstybės raidai, jos gerovei“, – sako vie-
nas iš idėjos iniciatorių ir klubo „Verslas 
Kaunui“ steigėjų, rūmų viceprezidentas 
Zigmantas Dargevičius.

Rūmų iniciatyvai pritarė ir ją nuošir-
džiai palaikė kadenciją baigęs LR Prezi-
dentas Valdas Adamkus.

Projekto rėmėjais tapo per 20 savo 
sėkmės istorijas Nepriklausomybės me-
tais sukūrusios bendrovės. Jų vardai bron-
zoje bus iškalti ant Verslo alėjos vinių. 
Tai Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų nariai AB „Lifosa“, AB „Achema“, 
AB „YIT Kausta“, AB „Volfas Engel-
man“, UAB „Novameta“, UAB „Baltijos 
polistirenas“, UAB „SDG“, UAB „Ser-
fas“, UAB „Liuks“,  UAB „Hoptrans 
Holding“, UAB „Hegelmann Transpor-
te“, UAB „Garlita“, UAB „INTI“, UAB 
„Kautra“, UAB „Kauno liftai“, AB „Lyta-
gra“, UAB „Kika group“, AB „Liteksas“, 
UAB „Metga“, Romas Pavasaris, AB 
„Vilkijos ūkis“.

Iniciatyvos partneriai – Kauno kraš-
to pramonininkų ir darbdavių asociacija, 
Lietuvos žemės ūkio rūmai.

 „Šios įmonės ir žmonės šiandien 
rašo verslo istoriją ir svariai prisideda prie 
valstybės stiprėjimo. Bendruomenės san-
talka įgyvendinant projektą liudija, kad ir 
100-aisiais Lietuvos valstybės atkūrimo 
metais visuomenė gali susitelkti bendrai 
kūrybai ir perduoda šią žinią  ateities kar-
toms. Didžiavomės tuomet – didžiuoki-
mės ir dabar“, – pabrėžia rūmų preziden-
tas Benjaminas Žemaitis.

Su prašymais įrengti Lietuvos vers-
lo alėją ir Verslo skverą rūmai kreipėsi į 
atitinkamas institucijas, projektas buvo 
suderintas su Kauno miesto savivaldybės 
kultūros ir meno taryba, Kauno miesto 

Verslo istoriją kuriame šiandien
Pavadinimų sumanymo ir atminimo įam-
žinimo komisija, Kultūros paveldo depar-
tamento Kauno teritoriniu padaliniu ir kt.

Viešo konkurso sąlygose buvo griež-
tai nurodyta išlaikyti kuo natūralesnę 
miško aplinką, darną su esama aplinka 
ir kraštovaizdžiu, nenumatyti darbų, ga-
linčių pakenkti kultūros paveldo objekto 
autentiškumui, menkinti jo vertingąsias 
savybes bei neigiamai veikti kraštovaizdį 
ar apžvalgos galimybes.  

Iš visuomenės buvo gauta įvairių pa-
siūlymų – pavyzdžiui, dėl paminklo litui, 
interaktyvios, edukacinės  erdvės sukūri-
mo, vardinių suolelių ar net kėdžių „arčiau 
dangaus“, kurios būtų pažymėtos įmonių 
vardais ar prekės ženklais. Konkursiniai 
darbai buvo viešai eksponuojami Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmuose.

„Verslininkai nėra menininkai, todėl 
daugelį svertų šiame konkurse atidavėme 
į šią sritį išmanančių profesionalų rankas, 
pasitikėdami jų kompetencija, menine 
erudicija ir išprusimu. Tarp vertinimo kri-
terijų vienas iš svarbiausių buvo projekto 
meninė vertė“, – pabrėžia rūmų viceprezi-
dentas Zigmantas Dargevičius.

Konkurso komisijos daugumą sudarė 
atitinkamų organizacijų rekomenduoti ne-
priklausomi ekspertai: prof. Jonas Audė-
jaitis, architektas Gintautas Natkevičius, 
skulptorius Stasys Žirgulis, Kultūros pa-
veldo departamento Kauno teritorinio pa-
dalinio vadovas Svaigedas Stoškus. 

Komisijos sprendimu premijomis 
buvo įvertinti trys projektai, o geriausiu 
konkurse pripažintas skulptoriaus Algi-
manto Šlapiko ir architekto Daliaus Pa-
liukaičio darbas „Homo faber – žmogus 
kalvis“.

Verslo skvere prie K. Petrausko ir 
Vydūno al. Sankryžos iškils „Pinigų kal-
nas“ – kylanti, granito akmeniu padengta 
plokštuma ir jos viršūnėje esantis sostas. 
Kompozicija turės interaktyvią funkciją – 
bus galima užlipti ant trikampės kylančios 
plokštumos ir pasėdėti jos viršūnėje esan-
čiame soste. Granito plokštumoje bus in-
krustuota 11 bronzinių Lietuvos istorinių 
monetų kopijų (Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės denarai, grašiai, dukatai, šilin-
gai), tarpukario Lietuvos Respublikos litai. 

„Lietuvos verslo alėja“ bus įrengta 
teritorijoje prie K. Petrausko ir Radastų 
g. sankryžos. Mažojo Ąžuolyno erdvę pa-
puoš milžiniškas plaktukas, simbolizuo-
jantis pirmapradžius gamybos įrankius, 
ir vienoje linijoje išdėstytos iš granito iš-
kaltos 36 vinys, imituojančios konvejerinį 
gamybos principą. Ant vinių bus inkrus-
tuoti projekto rėmėjų vardai. 

Faktai
2013 02 19 Įkurtas Kauno PPA rūmų 

klubas „Verslas Kaunui“.
2014 02 18 Gimė projekto idėja, kurią 

inicijavo Zigmantas Dargevičius ir pritarė 
klubas „Verslas Kaunui“.

2015 01 06 Klubui „Verslas Kaunui“ 
sutikus rūmų taryba nutarė, kad iniciatyva 
tampa visos rūmų bendruomenės projektu.

2015 04 01 Paskelbtas viešas  kon-
kursas verslo erdvei Kaune sukurti. Su 
pateiktais darbais buvo galima susipažinti 
rūmuose visiems pageidaujantiems.

2015 06 09 Paskelbtas konkurso nu-
galėtojas: geriausiu pripažintas skulpto-
riaus Algimanto Šlapiko ir architekto Da-
liaus Paliukaičio darbas „Homo faber – 
žmogus kalvis“. 

2016 02 15 Gautas Kauno m. savival-
dybės administracijos rašytinis pritarimas 
statinio projektui. Tai nesudėtingas pir-
mos grupės statinys, kuriam išduotas ra-
šytinis pritarimas iš atitinkamų subjektų: 

iš miesto Savivaldybės, Kultūros paveldo 
departamento Kauno teritorinio padalinio, 
Kauno marių regioninio parko direkci-
jos, Nacionalinės žemės tarnybos Kauno 
miesto skyriaus. Buvo laikytasi visų būti-
nų tokiais atvejais procedūrų. 

2015–2017 m. Apie projektą buvo 
atsiliepimų „Kauno dienoje“,  leidinyje ir 
portale Pilotas.lt. Su „Kauno diena“ pasi-
rašytas bendradarbiavimo protokolas nu-
šviečiant projekto eigą. Apie projekto eigą 
informuojama „Kauno dienoje“ ir „Savai-
traštyje Kaunui“, kaunodiena.lt portale, 
specialiai sukurtoje interneto svetainėje 
versloaleja.lt, rūmų svetainėje chamber.lt, 
socialiniuose tinkluose. 

Kviečiame projekto rėmėjus, ben-
druomenės narius į spalio 12 d. 15 val. 
vyksiančią darbų pradžią žyminčios sim-
bolinės kapsulės įkasimo ceremoniją. 
Ceremonija vyks Parodos kalne prie K. 
Petrausko g. ir Vydūno al. sankryžos. 

FORUMO PROGRAMA

Informaciniai rėmėjai:

Forumo partneris

Bilieto kaina –100 eurų

spalio 19 d.  12–16 val.

Kauno technologijos universiteto  
„Santakos slėnis“,  

K. Baršausko g. 59, Kaunas

2 0 1 7  m .

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Andrėja Starkutė

Tel.  +370 614 08 527  
el. paštas andreja.starkute@chamber.lt

Daugiau informacijos:  

Forumo  rengėjai:  

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai,  
britų savaitraščio „The Economist“  

partneris Lietuvoje žurnalas IQ

„Kaunas 4.0“

11.30  Dalyvių registracija

12.00  Sveikinimo žodžiai
 Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto meras
 Benjaminas Žemaitis, Kauno prekybos, pramonės ir  
 amatų rūmų prezidentas

12.20  XXI a. Kauno centras – verslui ir visuomenei
 Povilas Mačiulis, Kauno miesto vicemeras

12.40  Kauno įvaizdžio lūžiai ir galimybės
 Marius Vaupšas, miestų rinkodaros ekspertas

13.00  DISKUSIJA. Kauno įvaizdis kaip prielaida  
  modernaus miesto plėtrai
 Diskusijos moderatorius Ovidijus Lukošius, žurnalo IQ redaktorius

13.40  Kavos pertrauka

14.00  Pramonė 4.0: kaip pagauti bangą, o ne būti  
  nuplautam?
 Vladas Algirdas Bumelis, UAB Biotechnologinės farmacijos centro  
 „Biotechpharma“ valdybos pirmininkas

14.20   Robotai investuotojai: ar patikėsime savo  
  pinigus dirbtiniam intelektui
 Ramūnas Baranauskas, UAB „Orion Asset Management“  
 generalinis direktorius

14.40  Išmaniosios transporto sistemos greitkelyje  
  Vilnius–Kaunas: ne fantazija, bet realybė
 Egidijus Skrodenis, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie  
 Susisiekimo ministerijos direktorius

15.00  Rail Baltica: postūmis ir galimybės Kaunui
 Karolis Sankovski, AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus  
 pavaduotojas – Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktorius

15.20  DISKUSIJA. Ar Kaunas pasirengęs 4.0 pramonės  
  revoliucijai? Galimybės vs duobės
 Diskusijos moderatorius Ugnius Savickas, ISM Vadybos ir  
 ekonomikos universiteto Inobazės vadovas

16.00  Forumo pabaiga

Regiono lyderių forumas 
„Kaunas 4.0“
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Dalia Sinkevičienė, 
Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmų Jonavos filialo 
direktorė 

dalis verslininkų susiduria su pro-
blema, kai iš darbo biržos atvykęs „be-
darbis“ net negalvoja dirbti įmonėje. jo 
vienintelis tikslas – gauti įrašą iš potenci-
alaus darbdavio, kad pareigoms jis nėra 
tinkamas ir toliau šildytis pašalpomis, 
galbūt ir nelegaliomis darbo pajamomis.

 Jei ne pašalpomis, tai bent gauti soci-
alines garantijas – nemokėti PSD, prirei-
kus gauti nemokamą gydymą ir kitokias 
pragyvenimą gerinančias lengvatas. Visų 
mokesčių mokėtojų sąskaita.

Ieškoti darbo, o juo labiau dirbti to-
kiam bedarbiui neapsimoka. Dalis Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų įmonių 
taip pat susiduria su šiomis problemomis.

Ar tikrai dirbti nebeapsimoka?
Reikėtų priminti, jog tokią situaciją 

formuoja Vyriausybės numatyta socia-
linių pašalpų skyrimo tvarka, Piniginės 
socialinės paramos nepasiturintiems gy-
ventojams įstatymas.

Vienam gyvenančiam asmeniui, tu-
rinčiam teisę į socialinę pašalpą, negau-
nančiam pajamų, skiriama 102 Eur per 
mėnesį socialinė pašalpa. Tai sudaro 100 
proc. valstybės remiamų pajamų dydžio. 

Socialinės pašalpos dydis bendrai 
gyventiems asmenims, turintiems teisę į 
socialinę pašalpą, negaunantiems pajamų 
sudaro:

- pirmam bendrai gyvenančiam as-
meniui – 100 procentų valstybės remiamų 
pajamų dydžio (102 Eur)

- antram bendrai gyvenančiam as-
meniui – 80 procentų valstybės remiamų 
pajamų dydžio (102x80 % = 81, 60 Eur

- trečiam ir paskesniems bendrai gy-
venantiems asmenims – 70 procentų vals-
tybės remiamų pajamų dydžio (102x 70% 
= 71,40 Eur.).

Atsakymo beieškant: trūksta 
darbuotojų ar nėra darbo? 

Geriau pašalpos nei MMA 
Toliau bus kalbama tik apie dirban-

čius pilną darbo dieną už nustatytą MMA 
asmenis. Minimali mėnesio alga šiandien 
yra 380 eur „popieriuje“.

Jei žmogus gyvena vienas – dirbda-
mas jis jau gaus bent 335,30 eur į rankas 
(380 popieriuje), dirbant jo pajamos padi-
dės 233,30 eur.

1 gyvenantis asmuo, uždirbdamas 
MMA, gaus realių pajamų 233,30 eur.

Visai kitokia situacija yra šeimose, 
kuriose abu tėvai bedarbiai ir auga dau-
giau vaikų. Tai ypač aktualu vienišiems 
tėvams, vieniems auginantiems vaikus.

Pradėję dirbti žmonės turi galvoti, kas 
pasirūpins jų vaikais, išėjimas į darbą taip 
pat kainuoja – kelionės išlaidos, maistas.

Žemiau pateikiamas pavyzdys, kaip 
keisis pradėjusios dirbti vienišos mamos, 
auginančios 2 vaikus, pajamos. 

Nedirbanti vieniša mama su 2 vaikais, 
turinti teisę į socialinę pašalpą, gaus:

102+81,60+71,40= 255,00 eur para-
mos. 

Gaunant MMA 380 eur „popieriu-
je“ – jos pajamos bus 345,80 eur į rankas.

Vienas asmuo, auginantis du nepilna-
mečius vaikus, uždirbdamas MMA, gaus 
realių pajamų prieaugį 90,80 eur.

Analogiška situacija būtų ir su dviem 
nedirbančiais suaugusiais šeimoje, jei vie-
nas jų įsidarbintų.

Įstatymas numato tokias pačias iš-
mokas tiek vaikui, tiek suaugusiam, skai-
čiuojamas tik kartu gyvenančių asmenų 
skaičius. Tokios šeimos vaikai gaus ne-
mokamą maitinimą, po 57 eurus į metus 
kaip paramą mokinio reikmenims įsigyti.

Naudojant tą pačią formulę nesunkiai 
galima paskaičiuoti, kiek realių pajamų 
liks 4 ar 5 asmenų šeimoms, kuriose gau-
nama socialinė pašalpa.

Vienas dirbantis asmuo, kurio šeimą 
sudaro 4 asmenys, uždirbdamas MMA, 
gaus realių pajamų 19,40 eur.

Vienas dirbantis asmuo, kurio šeimą 

sudaro 5 asmenys, uždirbdamas MMA – 
345,80 eur, toliau gaus ir socialinę pašalpą, 
nes uždirbs 52 eurais mažiau vienam as-
meniui, nei valstybės remiamos pajamos, 
t.y. pašalpų jo šeima gautų 397,80 eur.

Skaičiuojama, jei dirbs vienas šeimos 
narys. Jei dirbančių bus daugiau, pajamų 
liks daugiau.

Tik šiuo atveju situacija taip pat ne-
naudinga dirbančiam žmogui.

Tarkim, jei 4 asmenų šeimoje abu tėvai 
dirbtų už MMA, jų abiejų pajamos sieks 
691,60 (pašalpa būtų 326,40 eur ). Bet jų 
vaikai praras galimybę gauti 57 eurų para-
mą mokinio reikmėms įsigyti, nemokamą 
maitinimą mokykloje, kuris skiriamas, jei 
pajamos vienam šeimos nariui yra ne di-
desnės nei 153 eurai (1,5 VRP dydžio)!

Nemokamas maitinimas dviem vai-
kams mokykloje, sudaro apie 80 eurų per 
mėnesį, skaičiuojant po 2 eurus dienai. 
Tad viena ranka duoda, kita atima.

Retorinis klausimas: kam dirbti, jei 
galutiniame rezultate liks 90 ar vos 19 
eurų mėnesiui? Arba bus gaunamos labai 
skurdžios pajamos, bet bus prarasta teisė 
į nemokamą maitinimą ir kitas paramas?

Paminėsiu, jog šiuo metu yra galimy-
bių gauti paramą maitinimui ir uždirbant 
kiek daugiau nei 153 eurus – atskirais 
atvejais, surašius buities ir gyvenimo są-
lygų patikrinimo aktą. Tik šiuo atveju pa-
rama ir vėl keliaus tiems, kas nededa jokių 
pastangų gyventi geriau ir gražiau.

Deja, bet kaip bežiūrėsime, ką be-

kaltinsime – Darbo biržą ar darbdavius – 
dirbti už MMA darbuotojų sunkiai rasime, 
nors teoriškai jie turės bedarbio statusą ir 
ieškos darbo.

Kita problema, su kuria susiduria 
darbdaviai – tokie žmonės retai kada turės 
išsilavinimą, reikalingų įgūdžių, tad ir tas 
darbdavio mokamas minimumas dažnu 
atveju jam bus mokamas „avansu“.

Ir nors realiai MMA darbdaviui kainuo-
ja 498,48 eur kas mėnesį, žmogus matys tik 
blogus verslininkus, kurie jiems moka 90, 
19 eur, ir dar atima kitas pašalpas!

Manau, kad tai nėra visų darbdavių 
problema. Įmonės, kuriose reikalingas 
išsilavinimas ir aukštesnė kvalifikacija, 
kurios turi galimybę mokėti vidutinius 
atlyginimus, su šia problema nesusiduria 
arba susiduria retai.

Tuo tarpu įmonėms, kurių pelningu-
mas nedidelis, kurioms reikia daug žemos 
kvalifikacijos darbuotojų, tai nuolatinė 
problema. Ir darbuotojų kaita jose didžiu-
lė. Siuvyklos, valymo paslaugų įmonės, 
mažmeninės prekybos įmonės (ypač kai-
mo vietovėse), mažos paslaugų įmonės, 
visuomeninio maitinimo įstaigos, val-
gyklos, gamybos įmonės – visos jos su-
siduria su situacija, kai darbuotojas visai 
neturi motyvacijos dirbti.

Darbo birža – bejėgė? 
Darbo birža šioje situacijoje taip pat 

bejėgė – žmonės įgyja kitas specialybes, 
lanko įvairius kursus, po kurių ir toliau 
lieka bedarbiais.

Dažnu atveju toks perkvalifikavimas 
tik pinigų švaistymas – darbas atliktas, 
bedarbis įgyja paklausią specialybę, o re-
aliai niekas nesikeičia – dirbti jis nenori.

Teko bendrauti su siuvyklos vadove, 
kurios įmonėje siuvimo kursus baigusi dar-
buotoja nežinojo, iš kurios pusės sėstis prie 
siuvimo mašinos. Ir tokių istorijų begalės.

Deja, bet valstybės pašalpų politika, 
tokius žmones stumia į šešėlį, skatina būti 
išlaikytiniais.

Kita problema – žmonės, kurie dirba, 
stengiasi, kaip gali kabinasi į gyvenimą, 
yra palikti visai be jokios valstybės pa-
ramos, nusivylę tiek valdžia, tiek verslu, 
tiek gyvenimu ir kainomis Lietuvoje.

Tai yra didžiulė socialinė neteisybė, 
kuri nesprendžiama augina pašalpinių 
kartas. O tie, kurie nenori tokiais būti, ne-
pragyvendami emigruoja.

Šioms problemoms aptarti Jonavoje 
buvo surengta diskusija, kurioje dalyva-
vo rūmų nariai, atsakingi Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos, socialinės 
apsaugos sistemos, Darbo biržos atstovai.  
Suformuluoti darbdavių pasiūlymai bus 
pateikti Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijai.

Įmonės, kuriose reikalinga aukštesnė kvalifikacija ir mokami vidutiniai atlyginimai, darbuotojų suranda

Jonavoje apie darbo ir nedarbo problemas diskutavo 35 dalyviai
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LR Prezidentės apsilankymas Gasčiūnuose paliko šiltų įspūdžių. Roberto Dačkaus nuotraukos

po vasaros pertraukos vėl kviečiame 
verslo bendruomenės narius penktadie-
nio rytais drauge išgerti kavos. 

Kiekvieną paskutinę darbo savai-
tės dieną laukiame Jūsų su naujienomis, 
problemomis, lūkesčiais ar tiesiog nefor-
maliai pabendrauti, tarpusavyje pasikeisti 
kontaktais. Susitikimai vyksta rūmų salė-
je. Kai skaitysite šį laikraštį, penktadienio 
kavos kviesime jau į naujas rūmų patalpas 

Kviečiame penktadienio kavos!
Vytauto pr. 29.

Pirmojo susitikimo metu nebetilpome 
prie vieno didelio stalo, bet tai netrukdė 
naudingai ir linksmai bendrauti. 

Išsamiau apie kontaktų rytus Jums pa-
pasakos Andrėja Starkutė, rūmų narystės 
koordinatorė. Tel. 8 614 08 527, el. paštas 
andreja.starkute@chamber.lt

RŽ inf.

Projekto iniciatoriai Verslo moterų 
tinklo Vilniaus regiono vadovė Vaidilutė 
Eičienė, Vilniaus miesto krizių centro di-
rektorė Nijolė Dirsienė, Lietuvos radijo ir 
televizijos žurnalistas Edvardas Kubilius. 

Projekto metu aplankyta 10 vietovių, 
kuriose žymūs žmonės ir Verslo moterų 
tinklo narės bendravo su vietos bendruo-

menių nariais, organizavo pramogas mo-
terims ir vaikams. LRT radijo žurnalisto 
E. Kubiliaus ir jo kolegų sukurtas doku-
mentinis filmas „Gasčiūnai“ pasakojo 
apie Joniškio rajono Gasčiūnų kaimo 
žmones, kuriančius tokį kaimą, kuriame 
jiems gera gyventi.

Kiekvienoje gyvenvietėje vyko kul-

Kauno regiono Verslo moterų 
tinklas – socialinio projekto 
„Įkvėpk“ partneris
Atkelta iš 1 psl.

tūrinė ir šviečiamoji programa. Svarbiau-
sias susibūrimų akcentas – tai sėkmės 
istorijos, kuriomis dalinosi moterys, paty-
rusios smurtą, tačiau radusios jėgų ištrūkti 
iš destruktyvios aplinkos ir pradėjusios 
naują gyvenimą. Kelios jų, padedamos 
Verslo moterų tinklo Vilniaus regiono na-
rių, pradėjo savo verslus. 

Kauno regiono Verslo moterų tinklo 
narės aktyviai prisidėjo prie programos 
organizavimo Kudirkos Naumiestyje 
2017 06 24 ir Saviečiuose 2017 07 08. 

Baigiamajame renginyje 2017 08 19 
Gasčiūnuose LR Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė bendravo su Verslo moterų 
tinklo regionų vadovėmis apie projekto 
„Įkvėpk“ tęstinumą, ragino moteris nety-
lėti ir nekentėti smurto, kreiptis pagalbos.  

Dėkojame visiems, prisidėjusiems 
prie šios akcijos organizavimo, bendravi-
mo su vietos bendruomene ir rėmimo: 

Saulei Motiejūnienei, UAB „Linoli-
tas“ direktorei, Kauno regiono Verslo mo-

terų tinklo vadovei;
Eglei Makselytei ir Irmai Kaminskie-

nei, VšĮ „Personalo praktikų paslaugos” 
vadovei ir partnerei;

Faustai Šeputytei, UAB „Metga“ di-
rektorei; 

Daivai Gronskienei, IĮ „Raganė“ sa-
vininkei;

Rasai Židonienei. UAB „Ad sensum” 
direktorei;

Ritai Daugėlienei, UAB „Diremta“  
projektų vadovei; 

Laimai Visockienei, UAB „Eismo 
juosta“ direktorei;

Jūratei Gulbinienei, Jūratės Gulbinie-
nės įmonės savininkei;

Elenai Bartninkienei, UAB „Vikspa-
na“ (Saulėja Spa) savininkei;

Agnietei Janušaitei-Vitkūnienei, Kau-
no kultūros centro „Tautos namai“ projek-
to vadovei;

Kauno regiono Verslo moterų tinklo ir 
rūmų Verslo vadovų klubo nariams.

Geros nuotaikos rytas

Nariai dalijasi savo naujienomis Rima Balanaškienė, UAB „Aconitum“ vadovė,  per 5 minutes papasakojo apie intriguojantį bendrovės kelią į sėkmę
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Patirtimi dalijasi UAB „Hegelmann Transporte“ pardavimų 
vadovas Vytis Arlauskas

rugsėjo 18 d. kaunas vienai dienai 
virto mažąja kinija.  kaune veikė keliau-
janti verslo ir kultūros paroda „sail of 
shanghai“, kurioje prisistatė daugiau nei 
60 įmonių iš didžiausio kinijos miesto 
šanchajaus. sveikinimo žodį renginyje 
tarė rūmų prezidentas benjaminas Že-
maitis.

Parodoje buvo galima susipažinti su 
naujomis energetikos technologijomis, 
elektroniniais prietaisais, medicinos pas-
laugomis, namų apyvokos ir buitiniais 
prietaisais. Pagrindinis verslo parodos 
organizatorius – Šanchajaus tarptautinės 
prekybos asociacija, vienijanti daugiau 

Šanchajus verslo 
parodai rinkosi 
Kauną

kaip 500 narių iš įvairių verslo sektorių: 
gamybos, tarptautinės prekybos, finansų, 
draudimo, logistikos ir kt.

„Mes nesirenkame partnerio pagal 
gyventoju skaičių. Mums svarbu, kad 
miestas būtų perspektyvus. Kauną mato-
me kaip miestą su didelėmis perspektyvo-
mis“, – sakė Šanchajaus tarybos pirminin-
kė Yin Yicui.

Ši verslo paroda yra Kinijos vyriausy-
bės finansuojamo projekto „Viena juosta, 
vienas kelias“ (One Belt, One Road), ku-
riame daug dėmesio skiriama ir Baltijos 
regionui, dalis. Tai fondas, skirtas finan-
suoti ekonomikai, ypač transporto infras-
truktūros projektams ir regionų sujungi-
mui (XXI a. šilko kelias), Kinijos inves-
ticijoms į gamybos plėtrą „Viena juosta, 
vienas kelias“ šalyse, kurių tarpe Lietuva. 
Lietuva šioje perspektyvoje apibrėžiama 
kaip potencialus partneris bendradarbia-
vimui mokslinių tyrimų, inovatyvių pro-
duktų kūrimo srityse.

„Nuo 2001 metų Kaunas bendradar-
biauja su Siameno miestu, tačiau norą už-

megzti ryšius išreiškė ir kiti Kinijos mies-
tai. Šanchajaus miesto vadovai mano, jog 
Kauno sparti ekonominė plėtra yra tik 
laiko klausimas. Per pastaruosius metus 
Šanchajus pasikeitė neatpažįstamai. Rug-
sėjį įvyksiantis renginys labai svarbus 
verslo bendruomenei Lietuvoje. Manau, 
jog ši paroda susilauks didelės sėkmės ir 

taps stipriu postūmiu abiejų šalių versli-
ninkams užmegzti glaudesnius bendra-
darbiavimo ryšius“, – teigė ambasadorius 
W. Ruixing.

Pasak Kinijos ambasadoriaus, Kau-
nas yra svarbus miestas, jungiantis Aziją 
ir Vakarus bei Skandinaviją.

RŽ inf.

kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų inicijuotas ir kartu su šakių rajono 
savivaldybe organizuotas forumas „in-
vestuok šakiuose“ rugsėjo 7 d. į šakius 
sukvietė ne tik vietinius, bet ir kaimyni-
nių rajonų politikus, verslininkus, strate-
gijų kūrėjus. 

Rūmų prezidentas Benjaminas Že-
maitis, pasveikindamas susirinkusius, 
linkėjo Šakiams atrasti savo identitetą, 
kuriuo būtų galima būti patraukliems 
potencialiems investuotojams. Kaimy-
niška patirtimi dalijęsis sėkmingai verslo 
aplinką kuriančio Kauno rajono meras 
Valerijus Makūnas akcentavo biurokrati-
nės naštos mažinimą verslui, mokestinės 
bazės lengvinimą ir bendravimą su verslu 
ne tik per šventes.

Viešosios įstaigos „Investuok Lietu-
voje“ regioninės politikos vadovas Lukas 
Puidokas įvardino ne tik teorinius inves-
tuotojų paieškos aspektus, bet ir nurodė 
pirmaeilius darbus, kuriuos turėtų atlikti 
savivaldybė. Jis akcentavo finansinių len-
gvatų konkurencingumą, tinkamą infras-
truktūrą, kurios ieškos investuotojai.

Luko kolega, Šakių rajono tarybos 
narys Laurynas Suodaitis iš spręstinų pro-
blemų išskyrė kvalifikuotos darbo jėgos 

Investuok Šakiuose

trūkumą, kurį būtina mažinti nedelsiant, 
nes būtent šį aspektą pačiu svarbiausiuoju 
įvardina didžioji dalis investuotojų.

Savo įžvalgomis išorės investuotojų 
akimis dalinosi rūmų narys UAB „Skai-
tos kompiuterių servisas“ direktorius 
Virginijus Jasaitis, akcentavęs IT sekto-
riaus investuotojų nereiklumą ypatingai 
infrastruktūrai, bei UAB „Nemira“ finan-
sų vadovas Paulius Boreika, kurio atsto-
vaujama surenkamus skandinaviško tipo 
namelius gaminanti įmonė dar tik šiemet 
įsikūrė Šakiuose. UAB „Agrolina“ direk-
torė Raminta Jakelaitienė išsamiai supa-
žindino su rajono žemės ūkio situacija, 
kviesdama orientuotis į gausios žaliavos 
perdirbimą.

Visų kalbėtojų, diskusijos dalyvių 
mintis apibendrino UAB „Konsultus“ 
direktorius Žilvinas Gelgota ir ISM kon-
sultantas Ugnius Savickas, Šakių verslo 
plėtros strategijos kūrimo procese jau ga-
lintys įvardinti svarbiausias verslo proble-
mas ir planuojantys pasiūlyti inovatyvių 
jų sprendimo būdų. Svarbiausiu forumo 
akcentu tapo mintis, kad ieškant investuo-
tojų ir plėtojant verslą rajone reikia dirbti 
sutelktai ir neatidėliojant.  

RŽ inf.

kaune vykusioje išmaniosios mokes-
čių administravimo sistemos posistemių 
i.saF ir i.VaZ konferencijoje aptarti per 
metus nuo i.mas sukūrimo pradžios pa-
siekti rezultatai, išklausyta verslo atstovų 
praktinio pritaikymo patirtys ir iššūkiai, 
diegiant i.mas savo įmonėse. 

Sveikindamas susirinkusius konfe-
rencijos dalyvius, Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmų prezidentas Benja-
minas Žemaitis atkreipė dėmesį į mokes-
čių administratoriaus bendradarbiavimą 
su verslu. „Valstybinė mokesčių inspek-
cija yra pirmoji institucija, pakeitusi savo 
elgesį ir pradėjusi jį grįsti partneryste“, – 
sakė B. Žemaitis. 

„Be abejonės, šiandien mokesčių ad-
ministratorius nebūtų toks, be partnerių ir 
institucijų, su kuriomis bendradarbiauja. 
Todėl nuoširdžiai dėkoju Kauno preky-
bos, pramonės ir amatų rūmams, Alek-
sandro Stulginskio universitetui. Jūsų in-
dėlis į šios konferencijos sėkmingą startą 
iš tiesų didelis“, – dėkojama partneriams 
ir konferencijos pranešėjams už palaiko-
mą dialogą ir tokiu būdu kuriamą pažangą 
teigė Judita Stankienė.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmuose veikiantis Finansininkų klubas – 
konferencijos partneris, dalyvavo ren-
giant konferencijos programą ir pasisa-
kant. Pranešimus konferencijoje pristatė 
ir praktine patirtimi dalijosi klubo vadovė, 

VMI konferencijoje – 
dialogas tarp VMI ir verslo 
apie i.SAF ir i.VAZ

UAB „Aurita“ direktorė Vaida Butkuvie-
nė, Aleksandro Stulginskio universiteto 
Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanė 
prof. dr. Astrida Miceikienė, UAB „He-
gelmann Transporte“ pardavimų vadovas 
Vytis Arlauskas, UAB „Eoltas“ Finansų 
departamento vadovė Jurgita Gulbinienė.

Vaida Butkuvienė pateikė i.SAF 
praktinio taikymo problematiką, pasiūly-
mus sistemos  tobulinimui, palinkėjo, kad 
sistema nuosekliai siektų tikslo – mažinti 
mokesčių administravimo naštą. 

Aleksandro Stulginskio universiteto 
Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanės 
prof. dr. Astridos Miceikienės teigimu, 
skaitmenizacijos laikmečiu pokyčiai tiek 
valstybinėse, tiek verslo sektoriuose neiš-
vengiami, todėl džiugu, kad Lietuvos mo-
kesčių administratorius žengia koja kojon 
su informacinių technologijų pažanga. 

Renginys sulaukė didelio regiono 
verslininkų susidomėjimo: abejose konfe-
rencijos dalyse dalyvavo daugiau nei 200 
žmonių.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai siekia nuolat bendradarbiauti su 
mokesčių administratoriumi, pasirengę 
skleisti informaciją, organizuoti moky-
mus, teikti pasiūlymus ir padėti diegti bei 
tobulinti i.MAS sistemą siekiant bendro 
tikslo – mažinti mokesčių administravimo 
naštą.

RŽ inf.

Parodos dalyviai ir svečiai

Svarbiausiu forumo akcentu tapo mintis, kad ieškant investuotojų ir plėtojant verslą rajone reikia dirbti sutelktai ir neatidėliojant

Pranešimą skaito rūmų viceprezidentė, Finansininkų klubo 
vadovė, UAB „Aurita“ direktorė Vaida Butkuvienė
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„ikea industry“ kazlų rūdoje mato 
didelį potencialą. Vertinant veiklos 
patirtį, darbuotojų kompetencijas, ga-
limybes pritraukti naujų darbuotojų, 
žaliavų prieinamumą, lietuva išties 
konkurencinga“, – teigia „ikea industry 

rugpjūčio 30 d. simbolinės kapsu-
lės įkasimu pažymėta uab „Hegelmann 
transporte“ logistikos centro statybos 
pradžia. 

Beveik 38 tūkst. kv. m logistikos 
centras iškils Domeikavos seniūnijoje, 
Žemaitkiemio kaime, šalia automagistra-
lės Kaunas–Klaipėda. Bendra investicijų 
suma sieks 20 mln. eurų. Centre bus su-
kurta 250 naujų darbo vietų. Daugiau nei 
60 tūkst. kv. m ploto sklype suprojektuota 
ir 357 vietų transporto stovėjimo aikštelė.

Ceremonijos metu „Hegelmann Trans-
porte Lietuva“ vadovas Tomas Jurgelevi-
čius pabrėžė, kad bendrovė sparčiai auga, 
todėl į naują administracinį pastatą bus 
perkelti darbuotojai iš trijų dabar naudoja-

„Hegelmann 
Transporte“ į 
logistikos centrą 
investuoja 20 
mln. eurų

mų biurų. Už sėkmingą eksporto plėtrą šie-
met bendrovei įteiktas prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų asociacijos nacionalinis ap-
dovanojimas – Lietuvos eksporto prizas.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų generalinė direktorė Olga Grigienė 
padėkojo bendrovei už aktyvią narystę 
rūmuose, socialiai atsakingas iniciatyvas 

jonavos miesto 267–ojo gimtadie-
nio metu buvo apdovanoti konkurso 
„sukurta jonavoje 2017“ nugalėtojai. 

Antrus metus rengiamo konkurso 
tikslas – bendradarbiaujant Kauno preky-
bos, pramonės ir rūmų Jonavos filialui ir 
Jonavos rajono savivaldybei didinti savi-

 IKEA INDUSTRY plečia baldų 
gamybą Kazlų Rūdoje

valdybėje sukurtų gaminių bei paslaugų 
žinomumą, jų vartojimą ir skatinti aukštos 
kokybės, inovatyvių , išskirtinių ir galin-
čių konkuruoti šalies bei užsienio rinkose 
gaminių bei paslaugų sukūrimą. 

Apdovanojimus šventės metu įteikė 
Jonavos meras Eugenijus Sabutis ir rūmų 

Antrąkart įteikti konkurso 
„Sukurta Jonavoje“ apdovanojimai 
ir „Darbo žvaigždės“ medaliai

nių nusipelnę darbuotojai: UAB „Baldai 
jums“ direktorius tiekimui Saulius Tuma-
vičius; AB „Jonavos grūdai“ komercijos 
ir inovacijų skyriaus vadovas Mantas 
Butas; UAB „Jonavos paslaugos“ direk-
torius Edmundas Mulokas.

„Darbo žvaigždės“ medaliu pagerbia-
mi rūmų narių – įmonių nusipelnę darbuo-
tojai, pripažįstant ir įvertinant jų ilgametį 
ir nepriekaištingą darbą, aukštus pasie-
kimus profesijos srityje, profesinę etiką, 
aukštus asmeninės atsakomybės reikala-
vimus, asmeninį indėlį į įmonės ar orga-
nizacijos vystymąsi. Šis ženklas įsteigtas 
1938 m., atkurtas 2014 m. lapkritį. 

RŽ inf.

ir palinkėjo ne tik sėkmingo starto, bet ir 
tvarios veiklos naujame komplekse.

Rūmų kolegos, Aleksandro Stulgins-
kio universiteto rektorius prof. Antanas 
Maziliauskas ir prof. Astrida Miceikienė 
pažadėjo bendrovei tinkamai parengtų 
specialistų, kuriems centras reikš plačiai 
atsiveriančias galimybes pradėti karjerą 

stiprioje tarptautinėje kompanijoje.
Pasidžiaugęs reikšminga investicija 

Kauno rajone, rajono meras Valerijus Ma-
kūnas vokiečių kapitalo bendrovės „He-
gelmann Transporte“ savininkui Antonui 
Hegelmannui įteikė rajono Garbės ženklą.

RŽ inf.

Jonavos filialo Tarybos pirmininkas Al-
fonsas Meškauskas. 

Šiais metais buvo apdovanotos šios 
įmonės ir verslininkai: Laura Grigaliūnė, 
veikianti pagal verslo liudijimą ir sukūrusi 
vaikų švenčių ir žaidimų erdvę Jonavoje 
„Pepės vilaitė“; UAB „Voltas IT“ su savo 
paslauga/gaminiu „OBDeleven“; UAB 
„A Grupė“ su savo gaminiu „Šiurkš-
tus, masažinis lino rankšluostis „NA-
TURAL“; rūmų narys UAB „Militera“ 
su savo gaminiu „Viešųjų erdvių paslaugų 
stotelė „Sun Eco“.

Šventės metu buvo įteikti ir vieni gar-
bingiausių rūmų apdovanojimų – „Dar-
bo žvaigždės“ medaliai. Rūmų tarybos 
sprendimu apdovanoti šie Jonavos įmo-

išauginti baldų gamybos apimtis, bet ir 
patobulinti pačios gamybos procesus. 
Nauji įrengimai bus ženkliai našesni ir 
įgalins gaminti greičiau, efektyviau nau-
doti žaliavas, o tai mažins kaštus ir atliekų 
susidarymą. Taip pat bus padidintas auto-
matizacijos lygis, o pažangi automatinė 
kokybės kontrolės sistema padidins pro-
duktų kokybę mūsų klientams“, – pasako-
ja „IKEA Industry Lietuva“ baldų gamy-
klos direktorius Karolis Jonaitis.

Dalis planuojamų reikšmingų poky-

čių susiję su darbo sąlygomis gamykloje. 
Darbuotojų darbo vietos bus maksimaliai 
ergonomiškos, taip pat bus keičiamas dar-
bo grafikas, pereinant nuo 7 iki 5 darbo 
dienų per savaitę.

„Mums itin svarbu, kad galėtume dar-
buotojams pasiūlyti saugias, modernias 
darbo vietas. Siekiame sukurti puikias są-
lygas dirbti, būti patraukliu darbdaviu ir, 
tikiu, kad naujos kartos gamykla prisidės 
prie šio tikslo siekimo“, – teigia K. Jonaitis.

RŽ inf.

lietuva“ generalinė direktorė inga ur-
bonavičiūtė.

Gamyklos statybos darbus planuoja-
ma pradėti šių metų rudenį, o baigti juos 
planuojama 2019 m. vasarą.

„Investicijos suteiks galimybę ne tik 

Centre bus sukurta 250 darbo vietų

Apdovanojimų akimirkos
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Naujas Narys. VIZITINĖ KOrTELĖ

kauno statybos ir paslaugų mo-
kymo centre įgyvendintas 2014 09 01 
prasidėjęs „erasmus+“ strateginių par-
tnerysčių projektas sesame – „sociali-
nis verslumas kaip sinergija ir pridėtinė 
vertė jaunimo mentorystei europoje“ 
nr. 2014-1-nl01-ka200-000707, skirtas 
es jaunimui, besimokančiam profesinio 
mokymo sistemoje. 

Projekto koordinatorius: Friesland 
college, Leeuwarden, Nyderlandai http://
www.frieslandcollege.nl. Partneriai: Leeu-
warden verslo inkubatorius, Lahti profe-
sinis mokymo centras (Suomija), Bursos 
švietimo direktoratas (Turkija), Socialinis 
fondas Solidari Barselona (Ispanija), vers-
lo inkubatorius Bridging to the future LTD, 
Birmingemas (JK), Kauno statybos ir pas-
laugų mokymo centras. 

Projekto ištakos – mentorystės progra-
ma Nyderlanduose Fryzijos regione http://
www.mentorprogrammafriesland.nl/. Pro-
grama pradėjo veikti 1997 m., programoje 

dalyvauja apie 300 mentorių ir apie 1000 
ugdytinių. 2014 m. sausio 16–17 d. Stras-
būre priimta Strasbūro deklaracija – Soci-
alinio verslo įgalinimas kurti inovacijas, 
integracinį augimą ir darbo vietas. Patvir-
tintas Europos veiksmų planas 2020 m., 
numatantis atverti naujas rinkas, sukurti 
naujų darbo vietų, įgyti daugiau įgūdžių, 
galimybių. 2015 m. priimta Rygos dekla-
racija skatinti mentorystės programas.

Projekto tikslai: 
 pagreitinti jaunimo socialinę įtrauktį;
 išmokyti jaunimą, švietimo, verslo 

sektorių atstovus verslo pagrindų;
 skatinti tarp jaunimo socialinį verslą, 

ekonomiką;
 aktyvinti sektorius, visuomenę  spręs-

ti socialines problemas;
 padėti kontaktuoti jaunimui su verslo 

atstovais.
Kauno statybos ir paslaugų mokymo 

centre teoriniuose mokymuose ir mento-
rystės veiklose dalyvavo apie 100 mokinių. 

Pasiekti rezultatai: 
 sukurta mokymo-mokymosi medžia-

ga jaunimo socialiniam verslumui, 
tikslinės grupės – profesinio rengimo 
centrai / kolegijos;

 socialinio verslumo dalykas tapo 
švietimo programos dalimi;

 sukurtas ugdytinių – mentorių tinklas 
(mokinys – verslas), surasti socialinio 
verslo ambasadoriai;

 paskleista žinia apie socialinio verslu-
mo svarbą.
Projekto metu sukurta mokymų pro-

grama, kurią sudaro 17 dalių: 1–5 dalys 
„Verslo rūšys, verslo pradžia, verslo idė-
ja“; 6–10 dalys „Verslo žaidimai“, iš viso 
5 žaidimai; 11–12 dalys „Verslo struktūra, 
modeliavimas“; 13–14 dalys „Socialinis 
verslas“; 15 dalis „Rinkos ir marketin-
gas“; 16 dalis „Komunikacija“; 17 dalis 
„Pradėk verslą praktiškai“. Mokymo me-
džiagą sukūrė Bridging to the future LTD, 
Birmingemas, (JK).

Sukurtas mentorių tinklas, jo nariai: 
Petrašiūnų bendruomenės centras; VšĮ 
„Miegantys drambliai“, UAB „Laipioji-
mo centras“; UAB „Roso“; UAB „Euribi-
ja“; UAB „Top color“; asociacija Kauno 
bendruomenės centras „Girsta“; Lietuvos 
samariečių bendrijos Kauno skyrius, vai-
kų dienos centras „Užuovėja“; VšĮ „Ino-
vacijų poligonas“.

Vykdytos veiklos su ugdytiniais:
 pravesti teoriniai mokymai;
 mokiniai supažindinti su mentoriais;
 įmonių lankymas ir supažindinimas 

su mentorių veikla;
 mokinių dalyvavimas debatuose ir 

diskusijose su mentoriais;
 bendravimas ir ryšių su mentoriais 

palaikymas virtualiai ir realiai; 
 mokinių dalyvavimas įvairiose socia-

linėse akcijose ir iniciatyvose;

Įgyvendintas socialinio verslo 
projektas profesiniam rengimui

Projekto metu sukurta mokymų programa ir mentorių tinklas

Veiklose dalyvavo apie 100 mokinių

 galimybė įgyvendinti savo verslo idė-
ją/ kurti mini socialino verslo planą;
individualios mentorių konsultacijos.
Projekto poveikis: organizacijų mąs-

tymo keitimas; naujų tinklų kūrimas; in-
formacijos apie socialinį verslumą sklei-
dimas; naujų mokymo metodų įdiegimas; 
jaunimo supažindinimas su socialiniu 
verslu, įtraukimas į jį.

Šis projektas finansuojamas re-
miant Europos Komisijai. Šis kūrinys 
atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl 
Komisija negali būti laikoma atsakinga 
už bet kokį pateikiamos informacijos 
naudojimą.

Daugiau informacijos
Ričardas Šeštokas, Kauno statybos ir 

paslaugų mokymo centras, direktorius, tel. 
(8 37) 45 14 34. el. p. info@profcentras.lt  

Tomas Vilčinskas, Kauno statybos ir 
paslaugų mokymo centras, projektų vado-
vas, tel. (+370 687) 52 810, el. p. tomas.
vilcinskas71@gmail.com


