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Darbo kodekso poveikis – beveik nulinis

Viena didžiausių pasaulyje verslo ir 
finansinių naujienų agentūrų   Bloom-
berg paskelbė 2017 m. gruodžio eko-
nomikos pasitikėjimo indeksą, rodantį 
europos sąjungos šalių vartotojų ir vers-
lininkų ekonominius lūkesčius iš skirtin-
gų pozicijų. 

Dar 2016 m. gruodį Lietuva pagal 
pasitikėjimą šalies ekonomika užėmusi 
penktąją vietą 2017 m. lapkritį drastiškai 
krito į aštuonioliktąją/devynioliktąją pozi-
ciją (kuria dalijosi su Didžiąja Britanija)  ir 
nusileido Bulgarijai, Ispanijai, Vengrijai.

Tam didžiausią įtaką turėjo pramonės, 
paslaugų sektorių bei vartotojų pasitikėji-
mo rodikliai. Pavyzdžiui, priešingai negu 
Lietuvoje, Slovėnijos (4 pozicija reitin-
ge), Austrijos (6 pozicija) ir Vokietijos (9 
pozicija) pramonininkai buvo optimistiš-
kai nusiteikę ekonomikos augimo tenden-
cijų ir pasitikėjo savo šalies ekonomika 
atžvilgiu. Remiantis Bloomberg termi-
nalo duomenimis, Slovėnijos pramonės 

Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė

kokius svarbiausius įvykius savo 
versle ir verslo aplinkoje išskirtumė-
te 2017 m.? 

kaip pasikeitė darbo santykiai įsi-
galiojus darbo kodeksui,  ar jis turėjo 
įtakos jūsų veiklai? 

2018 m. daugelis įmonių spręs di-
lemą tarp būtinybės didinti darbo na-
šumą ir kelti atlyginimus; koks uždavi-
nys šiemet jums bus prioritetinis?

Šiuos tris klausimus metų san-
dūroje pateikėme rūmų narių – ga-
mybos, paslaugų įmonių, švietimo 
įstaigų vadovams, prašydami pami-
nėti svarbiausius veiklos rezultatus, 
reikšmingus įvykius ir laimėjimus, 
taip pat įvardyti priežastis, kas truk-
do ar stabdo verslo plėtrą ir investi-
cijas, kokie svarbiausi uždaviniai ir 
lūkesčiai 2018 m. 

Beveik visų vadovų atsakymuose 
bendra yra viena – darbo kodeksas, 
su kuriuo sieta daug lūkesčių, o dar-
buotojams kėlęs didžiulių nuogąsta-
vimų, galiausiai nieko iš esmės nepa-
keitė, tik padidino administravimo 
naštą.

Rytis Petraitis, uaB „Continental Trans-
port“ direktorius:

1. Protekcionistiniai įstatymai Euro-
pos šalyse, sienų transporto verslui su-
kūrimas arba pakartotinis įvedimas, kaip 
buvo iki įstojant į ES ir pažeidžiant pa-
grindinę ES stojimo sutartį. Tinkamos inf-
rastruktūros nebuvimas norint įgyvendinti 
nors ir neteisėtus ES šalių  įpareigojimus 
verslui bent laikinai, kol Europos Komisi-
ja per ateinančius 10 metų ištirs ES narių 
protekcionistinius įstatymus ir įpareigos 
atšaukti ir pašalinti pažeidimus. Nauja ES 
komandiruočių direktyva. Naujas Darbo 
kodeksas. Mokesčių ir jų naštos nepro-
porcingas didinimas verslui. Minimalaus 
darbo užmokescio kėlimas priverstiniu 
būdu, nesant mokestinės motyvacijos tai 
padaryti natūraliai.

Ekonomikos neskatinimas ir jokio 
plano neturėjimas valstybės mastu. Vy-
riausybės pažadų verslui nevykdymas. 19 
proc. PVM negrąžinimas, nors krizė se-
niai pasibaigė. Reinvestuojamo pelno ne-
apmokestinimo negrąžinimas į prieškrizi-
nį lygį. Neapmokestinamo minimumo ne-
pakėlimas mažai uždirbantiems iki žadėto 
minimalaus 400 eurų uždarbio. Monopo-

lio sukūrimas draudimo sektoriuje ir vals-
tybės toleruojamas korupcinis įstatymas, 
nepažabojamas draudimo kainų kilimas 
300/1000 proc. Didėjančios kuro kainos. 
Bankų susijungimas ir konkurencijos ma-
žėjimas, didėjantys paslaugų įkainiai. 

Tai priežastys, kurios stabdo mūsų 
veiklos plėtrą ir investicijas.

Šalies valdžia neturi jokio ilgalaikio 
konkretaus politinio plano transporto sek-
toriui ir tai daro neigiamą įtaką didžiausią 
BVP dalį sukuriančiai veiklos sričiai. Labai 
trūksta tolimųjų reisų vairuotojų, o valsty-
bė visiškai nesirūpina trūkstamų darbuoto-
jų rengimu, jų integravimu į darbo rinką, 
viskas palikta ant įmonių pečių. Pakanka-
mai sudėtinga, ilgai trunkanti ir perteklinė 
biurokratinė tvarka norint įdarbinti užsie-
niečius dirbtinai mažina konkurencingumą, 
o juk atvirkščiai – valstybė turi jį skatinti.

Vežėjai labai pasigenda tinkamo akty-
vesnio mūsų šalies interesų atstovavimo ir 
gynimo Europos institucijose. Iš visų eu-
roparlamentarų tik keletui apskritai buvo 
įdomu pasikalbėti apie šalies vežėjus 
užklupusias problemas ir jėga brukamus 
įstatymus, kurie, kaip minėjau, pažeidžia 
ir mūsų valstybės, ir verslo interesus, ir 
galiojančią ES stojimo sutartį. Taigi šalies 
vežėjai yra palikti likimo valiai. Kitaip 
sakant, kiekvienas turi rūpintis individu-
aliai, nes sistemos nėra arba ji neveikia. 

2. Įsigaliojus naujam Darbo kodeksui 
darbo santykiai tapo laisvesni ir libera-
lesni. Atsirado daugiau susikalbėjimo ir, 
svarbiausia, darbuotojų noras dialogui.

3. 2018 m. prioritetas – didinti darbo 
našumą ir darbo užmokestį. Dėl nepalan-

kios mokestinės politikos būsime privers-
ti skolintis iš bankų brangiau, papildomai 
investuoti ir vykdyti plėtrą, kad subalan-
suotume biudžetus ir suvaldytume inflia-
ciją, atlaikytume naujus mokesčius ar jų 
didinimą. Investuosime į plėtrą tik dėl 
darbuotojų gerovės ir darbo užmokesčio. 
Didinsime skolas ir investicijas, kad tik 
subalansuotume situaciją. Tačiau noriu 
pabrėžti, kad pelno siekimas nėra pagrin-
dinis 2018 m. tikslas. Kitaip sakant, norė-
dami tik išlaikyti tai, ką turime šiandien, 
esame priversti investuoti.

Taip pat bus svarstomas klausimas 
dėl visos įmonės iškėlimo į Lenkiją arba 
Vokietiją /ir/ arba filialo steigimo užsie-
nio šalyje tam, kad nieko nereiktų daryti 
Lietuvoje. Nevykdyti jokios plėtros Lie-
tuvoje, tačiau plėstis užsienio šalyse, kur 
tai daryti bus palankesnės visokerios gali-
mybės ir sąlygos. 

Erika Besusparienė, uaB „docinta“ 
direktorė:

1. Didžiausias įmonės turtas – dar-
buotojai. 2017 m. pabaigoje darbuotojų 
parvežtas „Aš myliu savo įmonę“ apdova-
nojimas yra vienas iš svarbiausių įvykių, 
kuris atskleidžia kolektyvo darną. 

Pasitikėjimas ekonomika: ar Lietuvai jau reikėtų sunerimti?

pasitikėjimo rodiklis siekė 13.9, Austrijos 
ir Vokietijos 12.4. Lietuvoje pramoninin-
kai ekonomika nepasitikėjo ir šis rodiklis 
buvo neigiamas, siekęs – 1.1. 

„Tokį ryškų pasitikėjimo nuosmu-
kį Lietuvos pramonės sektoriuje, manau, 

lėmė itin paaštrėjęs darbo jėgos stygius. 
Šią grėsmę verslas jau numatė prieš pen-
kerius metus. Nevaldoma migracija, ribo-
jamas užsieniečių įdarbinimas pramonę 
įstūmė į spąstus: gaminti yra ką, parduoti 
turime kur, investuoti lėšų yra, tačiau nėra 

kam gaminti, trūksta darbuotojų. Tokioje 
situacijoje įmonės labai atsargiai kalba apie 
savo perspektyvas ir pasitikėjimo lūkes-
čius. Vartotojų pasitikėjimo smukimą grei-

Europos Sąjungos pasitikėjimo ekonomika indeksas. Šaltinis - Bloomberg



PATIKIMUMAS      PARTNERYSTĖ      PROGRESYVUMAS      

2    |   kauNo PrekyBos, PramoNės Ir amaTų rŪmų žINIos, Nr. 622

Aistė Veverskytė

„Pažinti vartotoją, sukurti naujovę 
tikrai galima ir kitokiu būdu,“ – konsta-
tuoja marijampolės bendrovės „mantin-
ga“ ir kauno kolegijos vadovai, įvertinę 
bendradarbiavimo rezultatus. 

Viena didžiausių kolegijų Lietuvoje ir 
tarptautinėse rinkose sparčiai besiplečian-
ti maisto pramonės žaidėja pasirinko už-
sienio, ypač Skandinavijos šalyse įprastą, 
tačiau Lietuvos pramonininkų praktikoje 
naują metodą – vadinamąjį „hakatoną“. 
Tai renginys, kurio metu kuriamos ir vys-
tomos naujo produkto idėjos.

Idėjas siūlė patys vartotojai
Organizacijos bendromis pastango-

mis surengė intensyvias kūrybines dirbtu-
ves, kuriose jėgas suvienijo kolegijos stu-
dentai, dėstytojai, ir įmonės darbuotojai iš 
įvairių sričių. Atskirose komandose dirbę 
dalyviai kūrė naujų skonių sumuštinius, 
patinkančius ir tinkamus nuolat skuban-
čiam, aktyviam jaunimui. 

Verslo statistikos duomenimis, su-
muštinius Lietuvoje ir ne tik dažniausiai 
perka 15-35 metų vartotojai, todėl akty-
vus jaunimo įtraukimas tobulinant pro-
duktus – logiškas ir įmonės, ir aukštosios 
mokyklos žingsnis.

„Net nesitikėjome, kad gautos idėjos 
bus tokios artimos mūsų realybei, jas iš-
plėtojus tikrai galima diegti į gamybą. Tą 
ateityje ir padarysime,“ – taip pasiūlymus 
įvertino bendrovės „Mantinga“ genera-
linio direktoriaus pavaduotojas pardavi-
mams ir rinkodarai Mantas Agentas, pri-
pažindamas, kad rezultatai viršijo įmonės 
lūkesčius.

Galvosūkį apie naujus produktus 
sprendė patys vartotojai

Ne paslaptis – iki šio projekto „Man-
tingos“ darbuotojai turėjo vaizdinį, kad 
studentų sumanymai bus „iš kosmoso“, 
mažai ką turintys bendro su įmonės vei-
kla. „Kaip įmonė, turime patirties dirb-
dami su mokslininkais iš instituto, o štai 
su studentais rimtai niekada nedirbome. 
Iš pradžių į Kauno kolegijos pasiūlymą 
reagavome gana atsargiai,“ – prisipažino 
M. Agentas. 

„Tai, kad mūsų studentų sukurtos 
idėjos yra arti verslo tikrovės, kolegi-
jai skamba kaip komplimentas,“ – sako 
Kauno kolegijos direktoriaus pavaduo-
tojas komunikacijai Antanas Vaidelys, 
akcentuodamas kolegijos studijų filosofi-
ją – rengti tokius specialistus, kurių įgytos 
aukštojo mokslo žinios yra pritaikomos 
praktiškai. Pasak edukologijos specialis-
tų, efektyviausias yra realiomis proble-
momis grįstas mokymas, todėl galimybė 
studentams dar besimokant narplioti įmo-
nės realijas – tiesiog neįkainojama.

Žinomas pasaulyje, naujas sekto-
riuje

Pasak kūrybinių dirbtuvių organizato-
rių, mintis įtraukti į produkto kūrimą pa-
čius jo vartotojus versle nėra nauja, tačiau 
būdai tai padaryti – skirtingi. Vadinamieji 
„hakatonai“ arba intensyvios kūrybinės 
sesijos labiausiai įprastos IT sektoriuje ir 
startuolių aplinkoje. Pirmuosiuose haka-
tonuose dalyvavo programuotojai, gra-
fikos dizaineriai, technologinių projektų 
vadovai. Panašaus pobūdžio renginyje 
buvo atrastas gerai žinomos programos 
„Skype“ prototipas ir kiti IT pasaulyje ge-
rai žinomi produktai.

Bendrovės „Mantinga“ vadovybė 

pasakoja, kad idėjų dirbtuvės leido paten-
kinti kelis įmonės interesus. Pirmiausiai 
jie galėjo iš arčiau ir betarpiškai pažinti 
tikslinės auditorijos įpročius, sužinoti tie-
siogiai, kaip skirtingus produktus vertina 
akademinis jaunimas.

Įmonei inspiracijų paieškos – ypač 
svarbus procesas, nes vien per metus 
„Mantinga“ į rinką išleidžia arti 150 nau-
jų produktų. Marijampoliečiai džiaugiasi, 
kai gaminių naujovės įvertinamos plačiu 
tarptautiniu mastu. 

Kaip teigia UAB „Mantinga“ atsto-
vai, įmonei svarbu ne tik išgirsti idėjas 
iš vartotojų lūpų, bet ir parodyti, kad 
įmonės durys atviros jauniems specialis-
tams. Kadangi įmonės veikla apima dau-
gybę sričių, UAB „Mantinga“ kasmet 
priima skirtingų specialybių studentus, 
norinčius atlikti praktiką. „Džiaugiamės, 
kad praktikantų sulaukiame ne tik iš Ma-
rijampolės, bet ir kitų miestų. Neretai 
jauni specialistai, atėję atlikti praktiką, 
tampa mūsų darbuotojais“, – teigia M. 
Agentas. 

Moko įgūdžio susikalbėti
Kauno kolegija savo ruožtu irgi 

skaičiuoja naudą. A. Vaidelio nuomone, 
„Mantingos“ atvejis parodo, kad Lietuvos 
situacija verslo bendruomenėje keičiasi. 
Šiandien verslas ne tik reikalauja paruoštų 
specialistų, bet yra pasiruošęs duoti. Prie 
šiuolaikiškos, kvalifikuotos ir kūrybiš-
kos darbo jėgos ugdymo prisideda ir pats 
darbdavys, telkiantis reikalingus išteklius, 
tarp kurių tokiuose projektuose reikšmin-
gi – įmonės skiriamo personalo įsitrauki-
mas į procesus ir jos skiriamas laikas.

Kauno kolegija, kuri tarp 50 programų 
rengia maisto technologijų, maisto pra-
monės verslo vadybos, dietetikos, dizaino 
ir kitų sričių specialistus, pabrėžia – šiuo-
laikinėse įmonėse ypač svarbus gebėjimas 
susikalbėti skirtingų sričių specialistams, o 
tai svarbu ne tik kuriant naujus produktus.

„Idėjų dirbtuvėse geriausio rezul-
tato pasiekė ta komanda, kuri sugebėjo 
suderinti maisto technologų, vadybos, 
pakuotės dizaino kūrėjų pasiūlymus,“ – 
pasakoja A. Vaidelys.

čiausiai lėmė vartojimo kainų augimas“, – 
naujausią ES šalių ekonominio pasitikėji-
mo indeksą komentuoja Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų prezidentas, UAB 
„Novameta“ valdybos pirmininkas Benja-
minas Žemaitis.

Vis dėlto lyginant to paties laikotarpio 
Baltijos šalių ekonomines tendencijas, 
Lietuva išliko lyderė. Lietuvos ekonomi-
kos pasitikėjimo rodiklis 2017 m. lapkritį 
buvo 1,1 proc. didesnis negu Latvijos ir 
0,55 proc. didesnis negu Estijos. Tam įta-
kos turėjo didesnis paslaugų ir mažmeni-
nės prekybos sektorių pasitikėjimas Lie-
tuvoje negu kaimyninėse šalyse. 

Tačiau vartotojų nepasitikėjimas Esti-
joje, vartotojų ir statybų sektoriaus nepa-
sitikėjimas Lietuvoje bei Estijoje neleido 
Baltijos šalims pasiekti nei Europos Są-
jungos, nei Euro zonos vidurkio. 2017 m. 
lapkritį Europos Sąjungos vidurkis padi-
dėjęs iki 114.3, o euro zonos vidurkis iki 
114.6 ir aukštai užkėlęs ekonominę karte-
lę verčia Baltijos šalis sunerimti. Net sep-
tyniolikoje Europos Sąjungos valstybių 
ekonomika pasitikima labiau negu Lietu-
voje, o Estija ir Latvija užima atitinkamai 
tik 21 ir 22 indekso reitingo vietą. 

Pagal 2017 m. lapkričio duomenis, ly-
ginant su Latvijos ir Estijos pasitikėjimo 

ekonomika indeksu, blogiau buvo verti-
nama ekonomika tik Belgijoje, Lenkijo-
je, Rumunijoje, Slovakijoje ir Graikijoje. 
Nepaisant to, kad Graikijos ekonomika vis 
dar buvo nepasitikima labiausiai, jos kai-
myninė šalis Malta 2017 m. lapkritį užėmė 
pirmąją vietą, pasiekusi rekordinį ekono-
mikos pasitikėjimo rodiklį, siekusį 122.6. 
Šioje valstybėje ekonomikos pasitikėjimo 
lūkesčiai buvo itin optimistiški ir tai labiau-
siai atsispindėjo per paslaugų ir mažmeni-
nės prekybos sektorių pasitikėjimo rodi-
klius. Pirmąjį trejetuką pagal pasitikėjimą 
ekonomika papildė dar Vengrija ir Kipras 
su 121.2 ir 118.8 ekonomikos pasitikėjimo 
indekso rodikliais. Vengrijoje mažesnis 
pasitikėjimas ekonomika buvo iš vartotojų 
pusės, o Kipre iš statybų sektoriaus pusės.

Pagal Bloomberg terminalo duome-
nis, 2017 m. gruodžio mėnesį ekonomi-
kos tendencijos išliko panašios kaip ir 
2017 m. lapkritį. 2017 m. gruodį Europos 
Sąjungos pasitikėjimo ekonomika in-
deksas padidėjo iki 115.9, o Euro zonos 
vidurkis iki 116.0. Baltijos šalių regione 
pagal pasitikėjimą ekonomika tebepir-
mavo Lietuva. Atitinkamai ekonomikos 
pasitikėjimo indeksas Lietuvoje buvo 
lygus 111.0, Estijoje 108.7, Latvijoje 
108.4. Tam didelę įtaką turėjo pramonės 
ir paslaugų sektoriaus ekonomikos pasi-
tikėjimo sub-indeksai, kartu sudarantys 

70 proc. indekso. Lietuvoje padidėjo ne-
pasitikėjimas pramonės (rodiklis padidėjo 
63,6 proc.) ir statybų sektoriuose (12,6 
proc.), pasitikėjimas labiausiai padidėjo 
paslaugų sektoriuje (53,4 proc.). Latvijoje 
ir Estijoje ne(pasitikėjimo) tendencijos iš-
liko nepakitusios. 

Pagal pramonės sektoriaus pasitikė-
jimo indeksą Baltijos šalyse pirmavo Es-
tija. Tuo tarpu pagal paslaugų sektoriaus 
pasitikėjimo indeksą lyderė buvo Lietuva. 
Lietuva ir Estija pasislinko viena pasitikė-
jimo ekonomika indekso reitingo pozicija 
aukštyn, tuo tarpu Latvija liko toje pačioje 
22 vietoje. 

Įdomu tai, kad Lenkijos ekonomika 
buvo pasitikima mažiau negu Baltijos 
šalių, atitinkamai indeksas buvo pasiekęs 
107.3 lygį. Tam įtakos taip pat turėjo ne-
pasitikėjimas pramonės bei statybų sekto-
riuose, vartotojų nepasitikėjimas, mažas 
pasitikėjimas paslaugų bei mažmeninės 
prekybos sektoriuose. 

Pagal gruodžio duomenis Baltijos ša-
lys vis dar nesiekė Europos Sąjungos ir 
Euro zonos vidurkių. 

Panašiai kaip ir 2017 m. lapkričio 
mėn., gruodžio mėn. labiausiai buvo pa-
sitikima Maltos ekonomika. Šioje šalyje 
buvo išreikštas pasitikėjimas tiek iš pramo-
nininkų, tiek iš paslaugų sektoriaus versli-
ninkų. Lyderių trejetuką papildė Austrija, 

o Vengrija išliko antroje vietoje. Mažiau-
sias pasitikėjimas ekonomika išliko tose 
pačiose šalyse, kaip ir lapkričio mėn. Jose 
išreikštas nepasitikėjimas arba mažas pasi-
tikėjimas tiek iš pramonės, tiek iš paslaugų 
sektoriaus, tiek iš vartotojų pusės.

Nepaisant to, kad 2017 m. planuotas 
realaus BVP padėjimas Lietuvoje +1.2 
proc., Latvijoje +1.8 proc., Estijoje +2.1 
proc. ir Lenkijoje +1.4 proc., optimistiniai 
lūkesčiai nepadėjo pasiekti nei Europos 
Sąjungos, nei Euro zonos ekonomikos pa-
sitikėjimo rodiklio. Tuo tarpu optimistiniai 
ekonominiai lūkesčiai ir planuotas realaus 
BVP padėjimas +2.4 proc.visoje Europos 
Sąjungoje,  +0.5 proc. Euro zonoje ir +0.6 
proc. Vokietijoje teigiamai veikė tiek vers-
lininkų, tiek vartotojų lūkesčius. 

Ekonominio pasitikėjimo indeksas 
skaičiuojamas nuo 1985 m. sausio, o Balti-
jos šalyse nuo 1993 m. (Estijoje nuo 1992 
m.). Šį indeksą kiekvieną mėnesį skaičiuo-
ja ir tarpusavyje valstybes lygina Europos 
Komisija. Indeksas sudaromas kiekvienai 
valstybei atskirai, taip pat išvedamas visos 
Europos Sąjungos ir Euro zonos vidurkiai 
(iš Europos sąjungos šalių šis indeksas 
neskaičiuojamas tik Airijoje). Indeksas 
gaunamas vertinant pramonės, paslaugų, 
statybų ir mažmeninės prekybos sektorių 
bei vartotojų pasitikėjimo rodiklius.

RŽ inf.

Pasitikėjimas ekonomika: ar Lietuvai jau reikėtų sunerimti?
Atkelta iš 1 psl.

„Hakatono“ nugalėtojai apdovanoti vertingu UAB „Mantinga“ prizu
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SparteSniS JūSų ir JūSų verSlo augimaS veikiant aktyvioJe bendryStėJe

kauno prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmų prezidentas, bendrovės „Nova-
meta“ valdybos pirmininkas, ilgametis 
verslo bendruomenės puoselėtojas 
Benjaminas žemaitis įsitikinęs, kad abi-
pusė nauda verslui ir kultūrai atsiras visų 
pirma atvirai kalbantis ir bendradarbiau-
jant. 

Kaip vieną didesnių akivaizdžių pri-
valumų įmonėms tampant „Kaunas 2022“ 
partneriais projekto ambasadorius įvardi-
na viešumą ir linki, kad kultūros virusu 
užsikrėstų ne tik Kauno miestas ir rajo-
nas, bet ir visas regionas. Taip pat B. Že-
maitis tikisi kuo didesnio bendruomenių 
įsitraukimo, kaip pavyzdį pristatydamas 
vis aktyvėjančią Kauno miesto Aleksoto 
bendruomenę, kurios narys yra ir pats.

– Skaitant jūsų biografiją įspūdį 
daro tikrai įvairios išbandytos sri-
tys – baigėte muzikos mokyklą, tuomet 
KPI (dabar – Kauno technologijos uni-
versitetas) mašinų gamybos fakultetą, 
dirbote Fizikinių-techninių energetikos 
problemų institute, tuomet… tapote 
gydytoju ir dirbote Kauno onkologi-
jos ligoninėje, o 1992-aisiais pasukote 
į verslą.

– Taip, išbandžiau nemažai – galbūt 
kai kas sakytų, kad esu nepastovus, bet 
kiti gi teigia, kad profesiją reikia keisti kas 
dešimt metų. Dabar juk madinga kalbėti 
apie tarpdiscipliniškumą, tiesa (juokiasi)?

– Tiesa! Atrodo, pastoviausias da-
lykas jūsų gyvenime – Kaunas. Ar 
niekuomet nekilo idėja išbandyti save 
kitame mieste ar svetur?

– Buvo minčių apie Vilnių, bet taip 
ir neišvažiavau. Keletą mėnesių, tiesa, su 
šeima gyvenome JAV – buvome laimė-
ję „žaliąją kortą“, ten jau buvo įsikūrusi 
mano sesuo, bet išvažiavę su žmona pa-
galvojome, kad tokia savanoriška trem-
tis – ne mums. Nesinorėjo praleisti penke-
rius ar dešimt metų integruojantis. Grįžus 
versle buvo sudėtingiau, bet vėliau teko 
nuveikti daug įdomių dalykų.

B. Žemaitis: pavadinimas „Kaunas 
2022“ tikrai nuskambės Europoje

– 2012-aisiais buvote išrinktas Pre-
kybos, pramonės ir amatų rūmų pre-
zidentu, 2016 m. – perrinktas. Gal 
galėtumėte papasakoti daugiau apie 
šios organizacijos filosofiją, veiklos 
principus? Ar nesudėtinga suderinti 
bendruomenės kūrimą ir nuolat versle 
tvyrančią konkurenciją?

– Sėkmingi verslininkai neretai turi 
hobių, kurių pagalba socializuojasi, taip 
leidžia laisvalaikį – tokiose pomėgiais 
paremtose bendruomenėse buriasi įvairių 
profesijų žmonės. Mes irgi kuriame ben-
drystę – tai darome ir per susibūrimus, 
įvairius renginius, ir teikdami informaci-
ją, organizuodami seminarus, mokymus, 
kas ypač aktualu jaunesniems verslinin-
kams. Turime dešimt klubų – rinkodaros 
specialistams, finansininkams, kitų sričių 
ekspertams. Rūmų veikla tam tikra pra-
sme yra darbas po darbo.

Bendruomenės būrimas – mūsų misi-
jos dalis. Kita dalis – verslo interesų ats-
tovavimas. Tiesa, dažnai tai suprantama 
pernelyg tiesmukai. Pavyzdžiui, įsivaiz-
duojama, kad jei reikia susitvarkyti žemės 
sklypo dokumentus, tai padarys rūmai. 
Tačiau mes atstovaujame ne konkrečioms 
įmonėms – rūpinamės bendraisiais intere-
sais, verslo aplinkos gerinimu, galimybė-
mis augti. Kiek tai įmanoma, dalyvaujame 
teisės aktų kūrime, dalinamės patirtimi ir 
įžvalgomis, bendraujame su universitetais 
ir profesinėmis mokyklomis, sprendžia-
me socialinius klausimus – pavyzdžiui, 
emigracija, darbuotojų iš trečiųjų šalių 
įdarbinimas, integracija į darbo rinką po 
būtinosios karinės tarnybos.

Verslas nėra tik verslininkai, įmonių 
savininkai ir vadovai. Verslas – tai ekono-
mika, kurioje dirba didžioji visuomenės 
dalis. Taigi atstovaudami verslo intere-
sams drauge atstovaujame ir darbuoto-
jams. Jei verslas gerai „sukasi“, gerai ir 
darbuotojams.

– Kiek vietos rūmų veikloje yra 
kultūrai? Koks vyrauja požiūris į ją? 

Ar įmonėms atrodo, kad užtenka kar-
tais pervesti pinigų vienai ar kitai kul-
tūros organizacijai? O gal orientuoja-
masi į ilgalaikes partnerystes, kultūroje 
ieškoma įkvėpimo verslui?

– Na, retsykiais pervest pinigų irgi 
nėra blogai, tiesa?

– Žinoma, ne, bet visada prasmin-
gesni atrodo ilgalaikiai santykiai.

– Pritariu. Visgi, kalbant apie finansinį 
rėmimą, dažnai jis priklauso nuo įmonės 
vadovo ar savininko asmeninių pomėgių. 
Aš, pavyzdžiui, mėgstu muziką, tad remiu 
muzikos kolektyvus. Kitiems galbūt įdo-
mu sportas, jie remia sportą. 

– O ar yra bandymų ne remtis as-
meninėmis simpatijomis, bet kultūroje 
ieškoti naudos pačiam verslui?

– Įmonėms, dirbančioms vietinėje 
rinkoje, užsiimančiomis mažmenine pre-
kyba, paslaugomis, kultūros rėmimas visų 
pirma garantuoja viešumą. Tarkime, jei 
vienas ar kitas restoranas remia muzikos 
festivalį, galbūt neinu ten dažniau valgy-
ti, bet atkreipiu dėmesį į tai, kad ten dirba 
šviesūs žmonės, kuriais galima pasitikėti.

Visgi ne visi vadovai linkę girtis. Pa-
vyzdžiui, jei įmonė daug eksportuoja, kul-
tūros rėmimas daug įtakos jos įvaizdžiui 
neturi. Neretai tokios įmonės daug dirba 
su socialiniais projektais, investuoja į dar-
buotojų gerovę.

– Provokuojame toliau – jei įmo-
nėje dirba, tarkime 200 žmonių? Kas 
jiems iš to, kad vadovai mėgsta muzi-
ką?

– Tiesa, tuomet naudą įžvelgti sun-
kiau. Kol kas. Žinote, čia ir ateina „Kau-
nas 2022“ – neabejoju, kad regiono įmo-
nių atstovams bus labai įdomu išgirsti, 
kaip siekti didesnio ne tik vadovų, bet ir 
darbuotojų įsitraukimo į kultūrą. Jokiu 
būdu negalima laukti 2022-ųjų – manau, 
jau artimiausiu metu reikia sėsti ir disku-
tuoti, pasėti sėklą bendriems projektams.

– Ką pamanėte išgirdęs apie Kauno 
ambiciją tapti Europos kultūros sosti-
ne? Kokias naudas miestui ir verslui 
jau spėjote įžvelgti?

– Pirmoji reakcija buvo tokia: „O, tai 
labai gerai miesto viešinimui“. Ir ne tik 
miesto! Kiek pamenu, Lietuva nepajuto 
itin didelės projekto „Vilnius – Europos 
kultūros sostinė“ įtakos, o „Kaunas 2022“ 

naudą, tikiu, pajaus bent jau regionas.
Taigi pirmiausia – viešieji ryšiai. 

Mūsų įmonei prieš 20 metų pradėjus eks-
portą į Skandinaviją tekdavo daug pasa-
koti, kas ir kur yra ta Lietuva. Ir dabar ne 
visi tai žino. „Kaunas 2022“ pavadinimas 
tikrai nuskambės Europoje, visose gyve-
nimo srityse – tame matau didelę prasmę, 
konkrečią pridėtinę vertę įmonėms.

Tai supratęs laukiau, kas gi čia bus. 
Dabar jau matau, kad mes patys turėsime 
tai, kas bus, sukurti. Tai yra kolektyvinis 
darbas.

– Ar todėl ir nusprendėte tapti 
„Kaunas 2022“ ambasadoriumi? Ko-
kias pagrindines savo veiklas šioje po-
zicijoje projektuojate?

– Tai bus atstovavimas verslams – 
ambasadorius esu aš, bet į veiklas įtrauk-
siu ir kitus. Vienas mano uždavinių – 
viešinti „Kaunas 2022“ tarp verslininkų, 
tarpininkauti, ieškoti rėmėjų. Mokysimės 
iš kitų sostinių, analizuosime, kas buvo 
padaryta gerai, kas – tobulintina. Sėsime 
ir diskutuosime.

Kuo daugiau žmonių įsitrauks, tuo 
rezultatas bus geresnis. Visgi negalima 
pamiršti, kad visi labai užimti, tempai 
šiandien itin dideli. Be to, Lietuvos žmo-
nės vis dar labai uždari ta prasme, kad 
dažnai nenori matyti ir tvarkytis toliau, 
nei savo kiemas. Įveikus šiuos barjerus 
bus galima sakyti, kad „Kaunas 2022“ 
vaisingai prisidėjo prie pilietinės visuo-
menės ugdymo. 

Kotryna Lingienė, „Kauno diena“, 
2017 01 10

lietuvos verslo moterų tinklo kauno 
regiono grupė dalyvauja lr Prezidentės 
dalios grybauskaitės inicijuotoje akcijo-
je „knygų kalėdos“. Verslo moterys nupir-
ko ir kauno apskrities viešajai bibliotekai 
padovanojo 25 knygas iš pateikto reika-
lingų skaitinių sąrašo.

Nuo 2011-ųjų metų Lietuvoje kasmet 
vykstančios „Knygų Kalėdos“ kviečia do-
vanoti naujas knygas šalies bibliotekoms, 
globos namams, vaikų dienos centrams. 
Per šešerius akcijos metus padovanota per 
225 tūkst. knygų.

Socialiai atsakingos verslo moterys 
pernai įsitraukė į LR Prezidentės inicijuotą 
kampaniją „Už saugią Lietuvą“ su projek-
tu „Įkvėpk“, kurio metu dėl skurdo, emoci-
nių bėdų kenčiantys žmonės buvo skatina-
mi ieškoti pagalbos, padėti vieni kitiems.

Verslo moterų tinklo kvietimu LR 
Prezidentė 2014 m. vasarį lankėsi Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmuose.

RŽ inf.

Verslo moterys ir „Knygų Kalėdos“

Benjaminas Žemaitis

VMT Kauno regiono grupės narės bibliotekai dovanojo 25 knygas
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„Vykdome spaudos ir pospaudimi-
nius darbus, paslaugas teikiame lietuvos 
užsakovams. esame maža spaustuvė ir tu-
rime ribotas galimybes patys aktyviai ieš-
koti klientų užsienio rinkose. Pasinaudoję 
Enterprise Europe Network, veikiančio kau-
no prekybos, pramonės ir amatų rūmuo-
se, paslaugomis, mažai Švedijos įmonei 
pateikėme knygos spausdinimo pasiūly-
mą ir įžengėme į Švedijos rinką“, – savo sė-
kmės istorija pasidalino uaB „spaustuvė 
manteiga“ direktorius rimvydas kivaras.  

Maža įmonė surado partnerių per 
Enterprise Europe Network

Maža Švedijos įmonė prekiavo ino-
vatyviais gaminiais, skirtais šunims ir jų 
šeimininkams. Įmonės savininkė turėjo 
didelę šunų dresavimo patirtį ir parašė 
knygą apie taisyklingą šunų dresavimą. 
Knygoje yra daug nuotraukų, pavyzdžių 
ir patarimų. Tokios knygos tiražas yra 
nedidelis ir ją spausdinti Švedijoje būtų 
tiesiog per brangu. Įmonės savininkė no-
rėjo rasti spaustuvę mažesnių kaštų šaly-
je ir paprašė Švedijos Enterprise Europe 
Network pagalbos. Kolegos kreipėsi į tin-
klo partnerį, veikiantį Kauno PPA rūmuo-
se. Buvo apklaustos kelios spaustuvės. 
Švedijos įmonė pasirinko UAB „Spaustu-
vė Manteiga“ pasiūlymą. Ši atspausdino 
reikiamą kiekį knygų ir išsiuntė užsako-
vui į Švediją. 

Pasinaudojus Enterprise Europe 
Network paslaugomis, UAB „Spaustuvė 
Manteiga“ žengė pirmą žingsnį į Švedijos 
rinką, o maža Švedijos įmonė pradžiugino 
savo klientus naudinga knyga.

RŽ inf.

Parodos kalne baigiamame įrengti 
lietuvos verslo skvere ir Verslo alėjoje, 
ant Pinigų kalno jau sumontuotos istori-
nių lietuvos monetų bronzinės kopijos. 
Visos jos simbolizuoja svarbius valstybės 
raidos etapus. kurios iš daugelio funkci-
onavusių lietuvos teritorijoje yra reikš-
mingiausios ir vertos eksponuoti, padėjo 
atrinkti vienas žymiausių numizmatikų, 
muziejininkas, katalogų ir rinkinių suda-
rytojas eugenijus Ivanauskas.

Kas tai per monetos, koks jų išskirti-
numas ir reikšmė? Pateikiame jų aprašą.

 Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė
1. LDK. Vytauto Aleksandro (1392–

1430) denaras be datos. 
1401 m. Vilniaus–Radomo sutartimi 

tarp LDK ir Lenkijos Vytautas Aleksan-
dras oficialiai tapo Lietuvos regentu su 
didžiojo kunigaikščio titulu (iki gyveni-
mo pabaigos). Nuo tada pradėti kaldinti 
denarai su Vytauto Aleksandro nauju her-
bu „Stulpais” ir „Vyčiu”. Jie simbolizuoja 
dalį atgauto LDK suvereniteto.

2. LDK. Žygimanto Augusto (1544–
1572) trys grašiai, 1565 m.

1565 m., mirus pagrindiniam LDK 
suvereniteto puoselėtojui kancleriui Mi-
kalojui Radvilai Juodajam, buvo nukaltos 
trijų grašių nominalo monetos su ironišku 
įrašu, išjuokiančiu tuos, kurie kėsinasi į 
LDK laisvę.

3. LDK. Jono Kazimiero (1648–

Istorinės monetos Pinigų kalne
1668) šilingas, 1666 m.

Kad būtų išgelbėti valstybės finansai, 
karo su Rusija (1654–1667 m.) metu buvo 
nutarta kalti priverstine verte kursuosian-
čius varinius šilingus. 1665 m. buvo įkur-
ta Kauno monetų kalykla. Pateikiamas 
joje kaldintas šilingas simbolizuoja ypa-
tingą Kauno ekonominę reikšmę LDK.

4. LDK. Zigmanto Vazos (1588–
1632) grašis,1626 m. 

1626 m. grašis – tai kasdien vartota 
moneta su suverenitetą liudijančiais sim-
boliais – valdovo portretu ir valstybės 
herbu – Vyčiu.

5. LDK. Augusto II (1697–1733) šeši 
grašiai, 1706 m.

Tai paskutinė LDK moneta, kuri kal-
dinta pas sąjungininkus rusus Maskvoje, 
nes didžioji dalis LDK teritorijos buvo 
užimta švedų kariuomenės.

6. LDK. Žygimanto Augusto (1544–
1572) portugalas, 1562 m.

1562 m. įvyko Švedijos princo Joha-
no ir Žygimanto Augusto sesers Kotrynos 
vestuvės. Šiam įvykiui pažymėti buvo 
nukaldintos 34 gramų auksinės monetos – 
portugalai.

7. LDK. Stepono Batoro (1576–1586) 
dukatas,1586 m.

LDK daugiausia vartotos užsienio 
auksinės monetos. Bet po pergalingų žy-
gių prieš Maskvos didžiąją kunigaikštystę  
1586 m. buvo nukaldinti lietuviški dukatai.

Lietuvos Respublika
8. LR.10 litų, 1938 m. (reversas)
1938 m. LR šventė savo gyvavimo 

dvidešimtmetį. Šiam jubiliejui pažymėti 
buvo nukaltos vienos gražiausių Europoje 
monetų –10 litų su J.E. Lietuvos preziden-
to A. Smetonos portretu.

9. LR. 2 litai, 1925 m. (aversas)
Po daugiau negu 200 metų pertraukos 

1925 m. buvo įvestos į apyvartą lietuviškos 
monetos. Tarp jų viena iš populiariausių – 
2 litų moneta, puošta tautiniais motyvais.

10. LR.1 centas, 1925 m. (reversas)
1925 m. smulkiausia moneta tapo 1 

centas. Ši moneta buvo tokia paklausi, 
kad greitai dingo iš apyvartos.

Lietuvos Respublika, Europos Są-
junga

11. LR. ES. 1 eurocentas, 2015 m. 
(reversas)

Po bandymo įsivesti lietuviškus eu-
rus ir eurocentus 2007 m. jų teko laukti 
aštuonerius metus. Lietuviškas 2015 m. 1 
eurocentas simbolizuoja veržlų Lietuvos 
Respublikos įsiliejimą į Europos Sajun-
gos valstybių ekonominę erdvę.

RŽ inf.

sausio 10 d. VšĮ jonavos ligoninėje 
po remonto atidarytas chirurgijos sky-
rius. skyriuje atsirado palata, kurioje 
vaikai po nesudėtingų operacijų galės 
jaustis tarsi namuose. Šią palatą ligoni-
nei dovanojo VšĮ „Tikėk savimi“  paramos 
akcija „raudona nosis“, kurios globėjas 
yra verslininkas kęstutis macionis. 

Įrengiant palatą prisidėjo nemažai Jo-
navos įmonių bei verslininkų: UAB „Bal-

Jonavos verslininkai – sergantiems vaikams
dai jums“, UAB „Lonas“, UAB „Du-čia“,  
UAB „Gaschema“, UAB „Mingridas“, 
VšĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško lavi-
nimo centras, VšĮ Ruklos globos namai, 
Ramūnas Plukas, Lina ir Edvardas As-
trauskai, Elmantas Mickevičius. 

VšĮ Jonavos ligoninė direktorė Al-
dona Balutienė už iniciatyvą bei paramą 
dėkojo visiems neabejingiems bendruo-
menės nariams.

Neabejingi  iniciatyvai buvo ir MPB 
„Geležinis vilkas“ bei NATO eFP-I kariai, 
kurie su gausia internacionaline palyda 
dalyvavo skyriaus atidaryme bei įteikė 
ligoninės vadovei simbolinį 2000 eurų 
čekį.

Džiaugiamės, kad Jonavos verslo  
bendruomenė aktyviai prisideda prie gra-
žių iniciatyvų!

RŽ inf.

Bronzinės moetų kopijos simbolizuoja svarbius valstybės raidos etapus

Rimvydas Kivaras

Rūmų Jonavos filialo dovana

sausio 16 d. kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmuose įsteigtas jau 
vienuoliktasis – Teisininkų klubas. 

Apie iniciatyvą į profesinę bendruo-
menę vienyti teisininkus penktadienio 
kavos renginių metu pirmoji prabilo 
advokatų profesinės bendrijos „Viliušis 
ir Astromskis“ teisininkė Aušra Starkutė-
Šyvokienė. Jos siūlymą, kad teisininkams 
itin reikalinga erdvė, kurioje  jie galėtų 
drauge svarstyti įstatymų projektus, disku-
tuotų dėl teisės normų praktinio taikymo, 
dalintųsi patirtimi, aptartų verslo aplinkos 
aktualijas ir formuotų ekspertinę nuomonę 
teikiant pasiūlymus, netrukus palaikė ir 

Rūmuose įsteigtas Teisininkų klubas
grupė rūmų bendruomenės kolegų.

Susipažinkime su naujojo klubo ly-
deriais. Klubo vadove pirmųjų metų ka-
dencijai išrinkta iniciatyvos autorė Aušra 
Starkutė-Šyvokienė, advokatų profesinės 
bendrijos „Viliušis ir Astromskis“ teisinin-
kė. Valdybos nariais tapo Evelina Jasaitė, 
UAB „SDG“ teisės deparatamento direk-
torė; Ieva Smetonaitė, MB „Verslo idėja“ 
direktorė; Inga Šabūnienė, UAB „Eoltas“ 
teisininkė, ir Andrius Verbyla, Kauno PPA 
rūmų kancleris, klubo koordinatorius. 

Įmonių ir organizacijų teisininkus, 
norinčius prisijungti prie naujo profesinio 
klubo ir kolegų būryje dalintis bei gauti 
žinių, kelti savo profesinę kompetenciją, 
kviečiame kreiptis į koordinatorių An-
drių Verbylą andrius.verbyla@chamber.lt, 
tel. (8 677) 64 050.

Teisininkų klubo susitikimai bus ren-
giami kiekvieną mėnesį. Artimiausias 
susitikimas planuojamas vasario 12 d. Jo 
tema – asmens duomenų apsaugos įsta-
tymas ir jo praktinis taikymas. Informa-
ciją apie klubo renginius kviečiame sekti 
chamber.lt renginių kalendoriuje.

RŽ inf.

Aušra Starkutė-Šyvokienė
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SparteSniS JūSų ir JūSų verSlo augimaS veikiant aktyvioJe bendryStėJe

2. 2017 m. viduryje atsiradę pasikeiti-
mai buvo nemažas iššūkis daugeliui įmo-
nių. Mes, teikdami apskaitos paslaugas ir 
organizuodami mokymus, visuomet sten-
giamės būti vienu žingsniu priekyje. Nau-
jojo DK įsigaliojimas didelės įtakos mūsų 
įmonės veiklai neturėjo. Kadangi dar iki 
Darbo kodekso įsigaliojimo įmonėje vei-
kė darbo užmokesčio apskaičiavimo tvar-
ka, ši buvo adaptuota ir patobulinta atsi-
žvelgiant į pokyčius. Galima būtų teigti, 
kad naujasis DK leido išsigryninti ir turėti 
skaidresnę ir aiškesnę darbo užmokesčio 
apskaičiavimo tvarką. Mūsų darbuoto-
jams tai nesukėlė nuogąstavimų ar papil-
domo streso, tik tiek, kad papildomai teko 
atnaujinti kai kurias darbo sutartis. 

3. Mūsų įmonėje darbo užmokestis 
priklauso nuo minimalaus darbo užmo-
kesčio pasikeitimų bei atlikto darbo rezul-
tatų, todėl 2018 m. sieksime abiejų užda-
vinių: geresnio darbo našumo, o tai lems 
ir didesnius atlyginimus.

Jonas Dastikas, aB „lifosa“ generalinis 
direktorius:

1. Praėjusieji 2017-ieji buvo dar vieni 
iššūkių metai trąšų verslui. Metų pabai-
goje nežymiai ūgtelėjusios pagrindinės 
produkcijos kainos vis dar išlieka isto-
rinėse žemumose, o tam didelės įtakos 
turi stipriai išaugusi konkurencija rinko-
je. Nepaisant sunkumų, įmonė sugebėjo 
metus užbaigti sėkmingai – neaudituotas 
grynasis pelnas sudarė beveik 7,8 mln. 
Eur ir buvo 28 proc. didesnis nei 2016 m. 
(6,1mln. Eur). 

Prie teigiamų pelno rodiklių nežymia 
dalimi prisidėjo pajamos, gautos iš naujo 
produkto pardavimų. Balandžio mėnesį 
pradėjo veikti naujas tirpių monoamonio 
fosfato trąšų cechas, į kurį įmonė inves-
tavo 24 mln. Eur. AB „Lifosa“ gamina 
tirpų monoamonio fosfatą pagal pažan-
giausią šiuo metu pasaulyje technologi-
ją. Pirmą kartą tokios trąšos gaminamos 
iš nevalytos fosforo rūgšties. Kitos tirpų 
monoamonio fosfatą gaminančios įmonės 
visų pirma išvalo fosforo rūgštį nuo prie-
maišų ir tuomet gamina trąšas. Tuo tarpu 
pritaikius naujausias technologijas AB 
„Lifosa“ fosforo rūgštis išvaloma trąšų 
gamybos metu, taip labai daug sutaupo-
ma, o rezultatas – pagaminamas konku-
rentams kokybe nė kiek nenusileidžiantis 
produktas. 

Besikeičiančios sąlygos trąšų rinkoje 
lėmė, kad į įmonės plėtrą bus investuo-
jama ir šiemet – 2018 m. ketvirtą ketvirtį 
veiklą pradės dar vienas didesnę pridėtinę 
vertę turinčių tirpių trąšų gamybos ce-
chas, į kurį įmonė planuoja investuoti 15 
mln. Eur. Per metus planuojama gaminti 
25 tūkst. tonų tirpaus kristalinio karbami-
do fosfato. Šis produktas pasaulyje daž-
niausiai naudojamas kaip kompleksinė 
trąša, taip pat ir kaip vamzdelių valymo 
agentas kapiliarinėse laistymo sistemose.

Sprendimai investuoti į naujų produk-

tų gamybą teigiamai veikia ne tik pačios 
įmonės raidą, bet ir suteikia galimybių 
užsidirbti išorės organizacijoms, sukuria-
mos naujos darbo vietos, prisidedama prie 
krašto ir visos šalies gerovės kūrimo.

2. Ilgai lauktas ir tobulintas Darbo 
kodeksas didelių pokyčių įmonės veiklai 
neatnešė. Priešingai nei jis, daugiau ne-
žinomybės ir sumaišties į mūsų kasdienę 
veiklą įnešė tai, kad po jo įsigaliojimo dar 
ilgą laiką reikėjo daug investuoti į darbuo-
tojų mokymus ir konsultacijas su Darbo 
kodekso specialistais, siekiant išsiaiškin-
ti, kaip reikia taikyti kai kurias nuostatas 
darbo praktikoje. Dėl konkrečių poky-
čių, susijusių su darbo ir poilsio laiku, jų 
apskaita, naujų vidaus tvarkų atsiradimu, 
teko peržiūrėti visą personalo dokumenta-
ciją ir pertvarkyti veikiančias vidines pro-
gramas, o įmonei ar dirbantiesiems įtakos 
buvo padaryta mažai. 

Lankstumas atleidimo iš darbo proce-
se – trumpesni įspėjimo terminai, mažes-
nis išeitinės išmokos dydis – mūsų ben-
drovei nėra aktualus, kadangi personalo 
kaita labai maža, žmonės nori dirbti mūsų 
įmonėje. Geras darbuotojas yra saugo-
mas, gerbiamas ir reikalingas kiekvienoje 
įmonėje ir nesant pagrindo niekas jų ne-
atleidžia. Bet koks atleidimas darbdaviui 
kainuoja, nes į tą vietą reikia rasti kitą 
specialistą, jį paruošti ir apmokyti. Dau-
gelį pažangių nuostatų, susijusių su darbo 
santykiais, esame įtvirtinę įmonės ko-
lektyvinėje sutartyje. Esant ginčytinoms 
nuostatoms, visuomet ieškome abi puses 
tenkinančio kompromiso. Manome, kad 
pokyčius dėl pasikeitusio pagrindinio dar-
bo įstatymo mūsų bendrovė galėtų pajusti 
nebent tik po ilgesnio laiko.

3. Ši dilema yra sena ir kyla kasmet 
planuojant finansinę perspektyvą. Per 
paskutinius dešimt metų darbo našumas 
mūsų įmonėje pakilo 21 proc., jis nėra 
mažesnis nei analogiškose pasaulio įmo-
nėse, tačiau tose įmonėse vidutinis darbo 
užmokestis neretai lenkia mūsų vidurkį 
kelis kartus. Vadinasi, dirbant vienodai, 
susiklosčius istorinėms aplinkybėms, 
mes uždirbame žymiai mažiau. Tai su-
prasdami per tuos pačius 10 metų vidu-
tinį darbuotojo atlyginimą stengėmės 
kelti greičiau – jis pakilo 44 proc., tačiau 
ir toliau dar labai atsilieka nuo analo-
gų pasaulyje. Manau, kad dar eilę metų 
aukštus darbo našumo rodiklius turinčios 
Lietuvos įmonės turėtų žymiau kelti at-
lyginimus nei kyla našumas, to sieksime 
ir mes.  

Nerijus Varnas, kauno technikos kole-
gijos direktorius:

1. Svarbiausi įvykiai, kuriuos galė-
čiau išskirti, yra susiję su prasidėjusia 
aukštojo mokslo pertvarka. Tai betarpiš-
kai veikia Kauno technikos kolegiją kaip 
pagrindinis išorinis veiksnys. Džiugina, 
kad keliami aukštesni įstojimo ir instituci-
nės veiklos kokybės reikalavimai, keičiasi 
finansavimas, akcentuojama tarptautišku-

mo kryptis. Tačiau neramu, kad kol kas 
nesulaukėme realių veiksmų didinant dės-
tytojų atlygį, pamatuotai bei grindžiant 
įrodymais pertvarkant institucijų tinklą. 
Be aukštojo mokslo strateginių pokyčių, 
norisi paminėti ir 2017 m. aiškiai verslo 
įmonių išreikštą pasitikėjimą kolegija – 
šiandien labai nedaug valstybinių aukš-
tųjų mokyklų gali pasigirti ženkliomis ir 
realiomis verslo investicijomis į studijų 
kokybę. Smagu, kad verslas pasitiki Kau-
no technikos kolegija ir vis daugiau inves-
tuoja į bendras laboratorijas, kurių vien 
2017 metais atidarėme keturias ir kurių 
dėka pramonės įmonės taip pat gauna rea-
lią naudą auginant naujus savo darbuoto-
jus ar perkvalifikuojant esamus, vykdant 
užsakomuosius tyrimus. Toks rezultatas 
leidžia aiškiai veikti 2018 metais, taip pat 
sėkmingai plečiant ir auginant privačias 
investicijas į kolegiją.

2. Pokyčiai darbo santykių regla-
mentavimo srityje visada atneša nemažai 
nerimo darbuotojams ir susirūpinimo va-
dovams, tačiau šis priimtas dokumentas 
reikšmingai nepakeitė situacijos kolegijo-
je. Iš esmės pakito kai kurie dalykai: tapo 
patogesnis kasmetinių atostogų skaičiavi-
mas, atsirado naujos darbo sutarčių rūšys, 
aiškiau apibrėžiamas pagrindinis ir papil-
domas darbas.

3. Aukštojo mokslo institucijas darbo 
našumo klausimas liečia labiau koky-
bės kontekste – šis uždavinys 2018 me-
tais bus labai svarbus. Tačiau dar svarbiau 
pajudėti iš sąstingio ir pradėti gerinti at-
lygio sąlygas kolegijos dėstytojams bei 
darbuotojams. Dažnai girdime, kad aukš-
tosios mokyklos yra viešosios įstaigos, 
kurios gali pačios nusistatyti atlyginimų 
dydžius. Taip sakyti yra labai neatsakinga, 
nes finansavimas nedidėja. Ir jei universi-
tetai dar gauna nemenką dalį savo biudže-
to per mokslo finansavimą, tai kolegijų 
lėšos gaunamos išskirtinai tik per krepše-
lius. O jie, reikia pabrėžti, nepaaugo nei 
vienu euru nuo 2009 m. Nuo to laiko daug 
kas pasikeitė, tačiau mes esame teisės 
aktų įpareigoti tokią pačią krepšelio dalį 
skirti atlyginimams kaip 2009 m. Ar yra 
normalu, kad ieškome magistro ar mokslų 
daktaro su kelerių metų praktinio darbo 
patirtimi, o galime pasiūlyti 500-700 eurų 
„į rankas“? Esant tokiai situacijai, vis tiek 
ieškome ir atrandame veiklų bei išteklių, 
skatiname papildomas užsakomųjų taiko-
mųjų tyrimų veiklas. Tikiu, kad situacija 
šiemet keisis, tačiau tam reikia ir švietimo 
politikos formuotojų supratimo.

Rimvydas Melkūnas, uaB „hoptransa“ 
transporto vadovas europos regionui:

1. Tarptautinė logistikos kompanija 
HOPTRANS didelę dalį savo verslo sieja 
su Vakarų Europos šalimis. 2017 m. spar-
tus Europos Sąjungos valstybių ekonomi-
kų augimas atvėrė įmonei naujas verslo 
galimybes, kurios privertė susidurti su 
iššūkiais, įtakojančiais verslo vystymą bei 

plėtrą. Technologinių sprendimų vysty-
masis versle bei senųjų ES valstybių vers-
lo vienetų požiūrio pasikeitimas, matant 
Rytų Europos valstybių įmones daugiau 
kaip partnerius nei pigios paslaugos tie-
kėjus, priartino tiesioginį paslaugos užsa-
kytoją prie jos tikrojo vykdytojo, taip po 
truputį išstumiant verslo tarpininkus, ypač 
mažąsias logistikos įmones Europoje. 

Todėl iki šiol koncentravusi tik į 
transportavimo verslą bei dirbusi per 
tarpininkus užsienio valstybėse, įmonė 
pakeitė savo strategiją, daugiau orien-
tuojantis į logistinės paslaugos teikimą 
tiesioginiams klientams, įskaitant atskirų 
logistinių projektų plataus spektro įgy-
vendinimą. Tai privertė įmonę peržiūrėti 
savo struktūrą, marketingo strategiją bei 
darbo procesus labiau prisitaikant prie kli-
entų poreikių, kultūrinių komunikacijos 
skirtumų, atskirų ES valstybių įstatymų 
bei nuostatų.

Matydamos didelę konkurenciją 
su Rytų Europos tarptautinėmis logis-
tikos kompanijomis, senosios ES šalys 
stengėsi suvaržyti užsienio kompanijų 
veiklą atskirose valstybėse, kartais net 
prieštaraujant laisviems ES ekonomikos 
principams. Todėl turbūt didžiausią įtaką 
tarptautinėms transporto logistikos kom-
panijoms padarė 2017 12 20 Europos Są-
jungos Teisingumo teismo sprendimas dėl 
normalaus kassavaitinio poilsio atlikimo 
transporto priemonėje. ESTT nusprendė, 
jog vairuotojas negali atlikti normalaus 
kassavaitinio 45 val. ir daugiau trunkan-
čio poilsio transporto priemonėje. Spren-
dimas galioja visoje Europos Sąjungos 
teritorijoje, todėl 45 val. kassavaitinis po-
ilsis turės būti atliekamas tam pritaikytoje 
apgyvendinimo įstaigoje esant bet kurioje 
ES šalyje, o tai, be abejo, padidins trans-
porto įmonių kaštus.

2. Naujasis Darbo kodeksas įnešė 
pakeitimų darbo santykiuose, tačiau tai 
daugiau susiję su darbuotojų atsakomybe, 
administraciniais reikalavimais, kurie pa-
koregavo vidinius įmonės procesus. Nau-
jasis kodeksas panaikino materialinės at-
sakomybės sutartis, tuo pačiu darbuotojų 
padarytos žalos atlyginimo galimybes bei 
maksimalų dydį. Kadangi tolimųjų reisų 
vairuotojo darbo specifika tiesiogiai susi-
jusi su didelės vertės transporto priemone, 
įvykus nelaimei papildoma dalis žalos 
gula ant darbdavio pečių.

Naujasis Darbo kodeksas taip pat 
didina darbuotojų teises įmonėje, stipri-
na darbuotojų asmens duomenų ir teisių 
į privatų gyvenimą apsaugą. Įmonėje 
įkuriamos darbo tarybos, kurios plačiau 
įtraukiamos į strateginių sprendimų priė-
mimo procesą ekonominiais, socialiniais 
ir darbo klausimais.

Tai mes matome kaip privalumą. La-
biau įtraukti darbuotojai jaučia didesnę 
atsakomybę ir motyvaciją siekti pačių už-
sibrėžtų tikslų, o ne tiesiog vadovautis iš 
viršaus nuleistais nurodymais.

Žinoma, priimtos naujos kodekso 
nuostatos taip pat darbdaviui padidino ir 
administracinio pobūdžio darbo bei suge-
neravo papildomus kaštus priimant nau-
jus darbuotojus į darbą. Kadangi didelę 
dalį darbuotojų sudaro užsienio valstybių 
piliečiai, dokumentai turi būti išversti į 
jiems priimtiną kalbą. HOPTRANS šią 
praktiką jau taikė iki šiol, todėl buvo pa-
daryti tik smulkūs procesiniai pakeitimai 
atsižvelgiant į naujus kodekso reikalavi-
mus.

Atleidimo proceso supaprastinimas, 
terminuotų sutarčių procento įmonėje 
apribojimas, kvalifikuotų darbuotojų mi-

Darbo kodekso poveikis – beveik nulinis
Atkelta iš 1 psl.
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nimalaus darbo užmokesčio reikalavimai 
įmonės procesų neįtakojo. Įmonės atly-
ginimų vidurkis smarkiai viršija minima-
laus atlyginimo dydį. Tinkamas darbuoto-
jų atrankos procesas bei mokymai užkerta 
kelią įsidarbinti nekvalifikuotiems, žemos 
reputacijos darbuotojams, todėl atleidimų 
skaičius sudaro mažą procentą tarp visų 
įmonę paliekančių darbuotojų.

3. Kaip ir praėjusiais metais, 2018 m. 
prognozuojamas ES, įskaitant Lietuvą, 
ekonomikos augimas. Didėjanti infliaci-
ja Lietuvoje bei darbuotojams atvira ES 
rinka sukuria didelę konkurenciją kva-
lifikuotų darbuotojų darbo rinkoje, o tai 
lemia spartų atlyginimų kilimą. Mažėjanti 
pelno marža priverčia įmonės keisti pro-
cesus, investuoti į IT technologijas, įga-
linčias darbuotojus didinti darbo našumą. 
Šios tendencijos bus didelis iššūkis kom-
panijoms suvaldyti darbo rinkos kaštus, 
išlaikant juos tame pačiame ar bent sau-
giame lygyje. Ir jei padidėjusios išlaidos 
darbo užmokesčiui bus kompensuojamos 
ekonomikos kilimo metu atneštomis pa-
pildomomis pajamomis, tai gali būti prak-
tiškai sunkiai suvaldoma esant ekonomi-
kos nuosmukiui.

Kaip socialiai atsakinga įmonė, mes 
savo strategiją planuojame keletui metų 
į priekį, stengiantis išlaikyti atlygini-
mų lygį, atitinkantį rinkos vidurkį, tuo 
pačiu papildomai motyvuojant darbuo-
tojus nuo jų įvykdyto rezultato. Todėl 
pagrindinis prioritetas darbo santykiuose 
bus subalansuoti sveiką pastovaus atly-
ginimo bei motyvuojančių nuo rezultato 
priklausomų priedų santykį suteikiant 
darbuotojams ne tik trumpalaikį atlygi-
nimo kilimą, bet ir ilgalaikes įdarbinimo 
garantijas.

Evaldas Rapolas, partneris, advokatų 
profesinė bendrija „magnusson ir par-
tneriai“:

1. „Magnusson“ advokatų profesinei 
bendrijai 2017-ieji buvo dar vieni sė-
kmingi metai – nuosekliai augo bendrijos 
teikiamų paslaugų apimtis, klientų ratas, 
kompetencijų portfelis.

Lietuvos verslo teisės aplinkoje iš-
skirčiau keletą įvykių bei naujovių:

Akcinių bendrovių įstatymo pakeiti-
mais buvo suteikta daugiau teisių smul-
kiesiems akcininkams, įskaitant prieigos 
prie bendrovės informacijos apimtį.

Naujame Administracinių nusižengi-
mų kodekse yra naujovių dėl mokesčių 
bei buhalterinės apskaitos tvarkymo.

Sugriežtėjo Pinigų plovimo ir tero-
ristų finansavimo prevencijos įstatymo 
nuostatos.

Įsigaliojo nauja Viešųjų pirkimų įsta-
tymo (VPĮ) redakcija. Naujajame VPĮ ne 
tik pristatomos visiškai naujos nuostatos, 
bet ir įtvirtinamos teismų praktikoje su-
formuotos teisės taikymo taisyklės.

2017 m. „nugalėtojas“, be abejo, yra 

naujasis Darbo kodeksas, liberalizavęs 
bei reikšmingai pakeitęs darbo santykių 
reglamentavimą, taip pat įnešęs sumaiš-
ties dėl kai kurių nuostatų praktinio įgy-
vendinimo.

2. Pastebėjome, kad dalis naujojo DK 
nuostatų pradėtos taikyti žymiai dažniau 
nei iki šiol (pvz. 59 str. dėl darbo sutar-
ties nutraukimo darbdavio valia). Artėjant 
metų pabaigai suaktyvėjo darbo tarybų 
steigimo procesai, taip pat atskleidę ne-
mažai problemų dėl praktinio šios nuos-
tatos įgyvendinimo. Iššūkiu, ypač vidu-
tiniame versle, yra darbo apmokėjimo 
sistemų reglamentavimas, skirstant savo 
darbuotojus į kategorijas ir pagal tai nu-
statant darbo užmokesčio minimumą bei 
maksimumą.

3. Šie uždaviniai nėra nauji ir reika-
lauja dėmesio kiekvienais metais. 2017 
m. įdiegėme visiškai naują verslo valdy-
mo sistemą, nuolat atnaujiname IT inf-
rastruktūrą bei naudojamus programinius 
įrankius. 2018 m. toliau ieškosime būdų 
automatizuoti procesus, didinti darbo 
efektyvumą, domimės dirbtinio intelekto 
taikymo galimybėmis. Atlyginimų augi-
mas turėtų būti natūralus efektyvesnės 
veiklos rezultatas.

Alvydas Pranas Grevas, kauno maisto 
pramonės ir prekybos mokymo centro 
direktorius:

1. Vieni iš svarbiausių praėjusių metų 
įvykių – gera žinia, kad mūsų mokymo 
centras laimėjo nemažai „Erasmus+“ 
mobilumo projektų: „Kreditų perkėlimo 
ir kokybės užtikrinimo sistemų pritaiko-
mumas Europos profesiniame mokyme“, 
„Praktika Europoje“, „FoodEducationFor 
Global Flauvaus. ProductsandDishes“,  
„Patirtis Europoje“, „The VET Learning 
Comunnity – TVLC“ ir kt. Projektų biu-
džetas sudaro 189 000 eurų. Džiaugiamės, 
kad teikdami paslaugas uždirbome 277 
255 eurų. Taip pat įgyvendinome 11 mo-
dulinių programų. Profesinio meistrišku-
mo konkurse virėjų specialybės mokinys 
Rokas Galvonas laimėjo pirmąją vietą; 
Nacionaliniame konkurse prekybos spe-
cialybės mokinė Greta Neverauskaitė taip 
pat pelnė pirmąją vietą. Profesijos mo-
kytoja Kristina Česlevičienė pernai buvo 
nominuota ir tapo ,,Lietuvos 2016 metų 
mokytoja“.

2. LR Naujasis darbo kodeksas įparei-
gojo darbdavius parengti daug dokumen-
tų: darbo apmokėjimo tvarką, metines 
užduotis darbuotojams, po to atliktų dar-
bų vertinimo tvarką, naujas vidaus darbo 
tvarkos taisykles, pakoreguoti darbo tary-
bos nuostatus, koreguoti darbo sutartis ir 
pan.

Kodekso atnaujinimas tik iš dalies 
palietė mūsų darbuotojus, kadangi jų dau-
guma – mokytojai atlyginimų padidėjimo 
nesulaukė. Mokytojų etatinis apmokėji-
mas bus vykdomas šiais metais.

Pasikeitimai mokymo centro darbui 
didelės įtakos nepadarė.

3. Jeigu iš tikrųjų bus įvestas etatinis 
mokytojų apmokėjimas už darbą tada ir 
matysime, kaip kils jų darbo užmokestis. 
O didžiausi mūsų lūkesčiai – kad į pro-
fesines mokyklas ateitų mokytis kuo dau-
giau Lietuvos piliečių, kurie galėtų prisi-
dėti didindami BVP.

Jūratė Rudienė, „Park Inn by radisson 
kaunas“ (uaB „hotel Neris“):

1. 2017 metai buvo vieni sėkmin-
giausių viešbučio istorijoje. Pajamos 
augo daugiau kaip 25 proc. palyginti su 
praėjusiais metais, daugėjo svečių tiek 
viešbutyje, tiek restorane „Diverso“, tiek 
ir mūsų konferencijų salėse. Džiaugia-
mės, kad mūsų pastangos gerinti aptar-
navimo kokybę, investuoti į darbuotojų 
mokymus, motyvaciją pasiteisino ir pri-
sideda prie mūsų jau pasiektų rezultatų.  

Praėję metai buvo išskirtiniai dėl 
renginių gausos Kauno mieste: NATO 
pratybos gegužės mėnesį, jėgos trikovės 
čempionatas, tarptautinis dziudo turny-
ras, Pasaulio vaikų olimpiada. Taip pat 
nemažai įtakos turėjo Vilniaus oro uos-
to uždarymas, ir mes turėjome galimybę 
priimti oro linijų kompanijų įgulą bei 
dalį svečių srauto, kuris iki tol apsigy-
vendavo Vilniuje. Įmonės, susijusios su 
Kauno oro uostu, taip pat įgyvendino ke-
lis sėkmingus projektus.

Ir, žinoma, palankus Kauno miesto 
savivaldybės požiūris į patį miestą tiek 
tarptautiniu, tiek šalies mastu, investici-
jos į miesto įvaizdžio kūrimą turėjo įta-
kos mūsų ir bendrai miesto sėkmei. Tai  
padėjo pritraukti tarptautinių kompanijų 
investicijas į Kauno miestą ir rajoną. Sė-
kminga „Žalgirio“ arenos veikla, įvairūs 
pasaulinio lygio žvaigždžių koncertai bei 
sporto renginiai taip pat buvo  svarbūs 
veiksniai.

2. Ypatingų lūkesčių dėl Darbo ko-
dekso neturėjome, o ir iš darbuotojų 
didelių nuogąstavimų nesulaukėme. 
Darbo santykiai tarp įmonės bei darbuo-
tojo tikrai nepasikeitė. Patirtis rodo, kad 
darbuotojai kur kas labiau vertina pato-
gias, patikimas darbo sąlygas, kultūringą 
bei sąžiningą darbo kultūrą, garantijas ir 
saugumą.

Naujas DK turėjo įtakos įmonės vei-
kloje tiek, kiek jį tiesiog reikėjo pradėti 
taikyti kasdienybėje: reikėjo išsigry-
ninti kvalifikuotam darbui priskiriamas 
pareigybes, pagal tai koreguojant arba 
ne darbo užmokestį; reikėjo keisti/pri-
taikyti darbo pamainas, sumine apskai-
ta dirbantiems darbuotojams restorane, 
virtuvėje bei konferencijose dėl apriboto 
darbo naktį, dirbant 12 valandų pamai-
ną; pakito atostogų skaičiavimas darbo 
/ kalendorinėmis dienomis, su tuo susiję 
personalo programų atnaujinimai, per-
diegimai; naujų tvarkų įvedimas, senų 
koregavimas bei dokumentacija užima 
labai daug laiko; prievolė – Darbo ta-
rybos rinkimui, rinkimų dokumentacija 
taip pat imlu laikui; skyrėme daug dė-
mesio ir išteklių darbuotojų švietimui, 

informavimui apie DK naujoves: moky-
mams, seminarams, susirinkimams.

3. Mūsų prioritetai 2018 m. išlieka 
tokie patys, kaip ir 2017 m. – svarbiau-
sia didinti viešbučio pajamas ir pritraukti 
kuo daugiau svečių, renginių tiek iš Lie-
tuvos, tiek ir iš užsienio. Tik didindami 
pajamas, galėsime daugiau skirti lėšų 
darbuotojų atlyginimams, mokymams 
ir t.t. Labai svarbu, kad viešbučio dar-
buotojai gerai jaustųsi, būtų motyvuoti 
ir suprastų savo darbo kokybės svarbą, 
būtų kvalifikuoti ir patenkintų svečių lū-
kesčius. Taigi kitas svarbus mūsų priori-
tetas – aptarnavimo kokybės gerinimas. 
Viešbučio pelningumas – trečias iš pa-
grindinių prioritetų, kuriam įtakos turės 
ir našumo gerinimas, tačiau mums jis bus 
daugiau susijęs su administracine veikla.

Inga Urbonavičiūtė, „Ikea Industry 
lietuva“ generalinė direktorė:

1. Praėjusiais metais „IKEA Indus-
try“ priėmė sprendimą investuoti į baldų 
gamybos plėtrą Kazlų Rūdoje. Tai bus 
didžiausia grupės investicija Baltijos 
šalyse per pastaruosius kelerius metus. 
Įgyvendinus projektą, planuojama ga-
mybos pajėgumus padvigubinti.

2. Laikomės nuostatos, kad besąly-
giškai privalome laikytis šalies įstatymų. 
Tiesa, esant pakeitimams pereinamasis 
laikotarpis kiek sudėtingas: klausimų dėl 
įstatymo praktinio taikymo kyla, tuo tar-
pu įstatymo vykdymo priežiūros institu-
cijos ne visuomet turi atsakymus.

3. Esame pagrindinis darbdavys 
Kazlų Rūdoje, siekiame sudaryti darbuo-
tojams kuo palankesnes sąlygas dirbti. 
Mūsų siekis mokėti kuo didesnius atlygi-
nimus yra ir tiesioginis prisidėjimas prie 
regiono ekonominio vysytymosi. „IKEA 
Industry Lietuva“ yra įdarbinusi apie 6 
proc. GMP mokėtojų savivaldybėje, o 
sumoka beveik ketvirtadalį viso savival-
dybėje surenkamo GPM.

Romanas Seliava, uaB „daumantai lT“ 
direktorius:

1. Keletą pastarųjų metų visi maisto 
gamintojai susiduria su didėjančia kon-
kurencija dėl emigracijos ir gyventojų 
skaičiaus mažėjimo. Stiprios konku-
rencijos veikiamas verslas stiprina savo 
prekės ženklus, skiria dėmesio produktų 
reklamai, o dėl to laimi vartotojas, nes 
jis turi iš ko rinktis ir gauna kokybišką 
produktą. Tiesa, tai išaugina sąnaudas. 
Tai pat nuolat investuojame į naujas 
technologijas. Dar prieš metus pagami-
nome majonezą „Exclusive“ pagal aktu-
alias tendencijas su laisvai laikomų vištų 
kiaušiniais, kuris 2017 metais laimėjo 
aukso medalį konkurse „Lietuvos metų 
gaminys“. Tačiau mes aiškiai supranta-
me, kad privalome ieškoti naujų rinkų 

Atkelta iš 5 psl.

Darbo kodekso poveikis – beveik nulinis
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užsienio šalyse. Šiuo metu jau esame 
įsitvirtinę Švedijos, Danijos, Norvegijos, 
Suomijos, Anglijos ir Vokietijos rinko-
se. Dalyvaujame parodose, žvalgomės į 
JAV, Pietų Amerikos šalis bei Kiniją. To-
dėl šiems metams bendrovėje esame iš-
kėlę ambicingą tikslą didinti pardavimus 
visose rinkose ir didinti darbo našumą.

2. Naujasis LR Darbo kodeksas 
veiklai didelės įtakos neturėjo, kadangi 
įmonėje dirba pastovūs darbuotojai, esa-
me socialiai atsakinga įmonė, įvertinanti 
kiekvieną savo darbuotoją.

3. Darbo našumo didėjimas ir atly-
ginimų augimas – tai vienas su kitu su-
siję dalykai. Mūsų įmonės pagrindinis 
tikslas – užtikrinti maisto produktų ko-
kybę. Mes dedame visas pastangas ir tai 
darome kasdien. Mums labai svarbu ne-
nuvilti savo vartotojų. Įmonėje diegiama 
LEAN sistema. Tai padeda darbuotojams 
vykdyti užduotis pagal nustatytą tvarką, 
griežtai laikytis darbo plano. Tikimės, 
kad tai padės mums rasti išteklių, kaip 
dar daugiau pakelti darbo našumą  neau-
kojant produktų kokybės.

Ramūnas Širvys, advokatų profesinės 
bendrijos „jurisConsultus“ advokatas, 
partneris:

1. Žvelgiant į praėjusius metus iš 
teisininkų perspektyvos, pastarieji metai 
verslo atstovams, nepriklausomai nuo jų 
veiklos sektoriaus, atnešė ne mažai po-
kyčių. Akcinių bendrovių įstatymo pasi-
keitimai, kurie laikytini artimesni užsie-
nio šalių reguliavimo praktikai, verslo 
atstovams turėtų padėti ne tik sumažinti 
administracinę naštą, bet tuo pačiu ir 
sudaryti papildomas sąlygas bendrovių 
darbuotojų, valdybos narių motyvavi-
mui, suteikiant jiems bendrovės akcijų. 
Kitas svarbus pasikeitimas – nuo liepos 
1 d., kaip ir naujasis Darbo kodeksas, įsi-
galiojo Viešųjų pirkimų įstatymo redak-
cija, įtvirtinanti visiškai naujas nuosta-
tas, kurių praktinį pritaikomumą ir naudą 
bus galima vertinti artimiausiu metu. Be 
abejo, svarbiausias verslui įtakos turintis 
įvykis ir pasikeitimas iš teisinės pusės – 
įsigaliojęs ir praktiškai pradėtas įgyven-
dinti Darbo kodeksas.

2. Kadangi verslo atstovams esame 
išoriniai teisės partneriai ir konsultantai, 
savo praktikoje tiek praėjusiais metais, 
tiek ir šių metų pradžioje tęsiame ben-
drus projektus su įmonėmis adaptuojant 
naująjį Darbo kodeksą jų veikloje. Noriu 
pasidžiaugti, kad turėjome nemažai atve-
jų, kada atsižvelgiant į verslo veiklos 
specifiką bei naujajame Darbo kodekse 
atsiradusius pasikeitimus, galėjome pa-
siūlyti ir pritaikyti teisinius sprendimus, 
padedančius optimizuoti įmonių veiklą, 
sumažinti administracinę naštą ir t.t. Šiuo 
metu vertinti visus įsigaliojusius naujojo 
Darbo kodekso pokyčius ir jų naudą tiek 
darbdaviams, tiek darbuotojams – kiek 
ankstoka, tačiau palinkėsiu, kad abi pu-
sės siektų tarpusavio bendradarbiavimo 
ir atitinkamai bendrų teigiamų rezultatų, 
prisidedančių prie jų spartesnio augimo 
pagreičio. 

3. Glaudžiai bendradarbiaudami su 
skirtingų sektorių verslo atstovais, pa-
sidaliname tarpusavyje įžvalgomis apie 
šiuos metus. Manau, kad kaip ir ankstes-
niais metais, 2018 metais įmonių atsto-
vų pagrindinis prioritetas ir investicijos 
bus skiriamos darbo našumo didinimui. 
Natūralu, kad kiekviena įmonė siekia 
geresnių veiklos rezultatų, o jų pasiekus 
kartu su visų darbuotojų pagalba ir indė-
liu – atsiranda galimybės ir darbo užmo-
kesčių didėjimui. Mūsų komandos prio-
ritetai – analogiški. Peržiūrime įmonės 
vidinius procesus, planuojame įsidiegti 
naujas vidines sistemas, palengvinančias 
ir sutrumpinančias kai kurių atliekamų 
užduočių laiką, išskiriame prioritetines 
kiekvieno darbuotojo profesinių įgūdžių 
gerinimo sritis bei būdus ir kt. Koman-
doje siekiame rezultatų tiek kiekvienas 
asmeniškai, tiek ir bendrai kaip komanda 
– tikimės, kad pastangas teigiamai įver-
tins mūsų kompetencija ir mūsų darbais 
pasitikintys klientai. 

Arūnas Tarnauskas, uaB „gulbelė“ 
direktorius:

1. Mūsų bendrovė veikia pasienio su 
Lenkija regione, tad didžiulę įtaką pirkė-
jų srautams padarė akcizų alkoholiniams 
gėrimams padidinimas. Akivaizdžiai 
jaučiame ir gyventojų emigracijos iš re-
gionų poveikį.

Kita vertus, pavyko sėkmingai įgy-
vendinti UAB „Gulbelė“ plėtrą: atida-
rėme 11 naujų parduotuvių Žemaitijoje, 
taip pat pradėjome veiklą turizmo sek-
toriuje – restauruotoje Zyplių dvaro an-
samblio virtuvėje atidarėme restoraną.

2. Negalėčiau sutikti su teiginiu, kad 
naujasis Darbo Kodeksas visiems darb-
daviams yra savaime naudingas. Viskas 
priklauso nuo įmonės viduje nusistovėju-
sios praktikos, santykių su darbuotojais 
ir pan. Naujasis DK sustiprino darbuo-
tojų teises. Įmonėje pradedamos steigti 
ir veikti Darbo tarybos. Tai pozityvus 
dalykas. Vis dėlto įmonės administracijai 
tai reiškia papildomas išlaidas ir naujus 
įsipareigojimus.

Kol kas turėjome tik vieną ginčą, 
kurį sprendžiant į pagalbą pasitelktas 
naujasis DK ir likome kiek nusivylę. Ma-
nau, dar reikia šiek tiek laiko, kad darb-
daviai bei darbuotojai jį iki galo suvoktų 
ir išmoktų tinkamai taikyti praktikoje. 
Naujojo kodekso efektyvumas paaiškės 
tik tada,kai nusistovės darbo ginčų ko-
misijos ir teismų praktikos, padėsiančios 
taikyti kodekso normas.

3. Sieksime tiek vieno, tiek kito. Pas-
laugų sektoriuje didžiąją dalį veiklos są-
naudų sudaro būtent darbo užmokestis, 
todėl optimizuoti procesus ir didinti efek-
tyvumą yra būtina. 2017 m. į efektyvumo 
didinimą investavome daugiau nei 200 
tūkstančių eurų. Šiemet irgi ketiname tam 
skirti panašią sumą. Jei 2018 m. nauji „Ai-
bės“ logistikos sandėliai Kauno LEZ pa-
sieks projektines veiklos apimtis, ryškiau-
sio pagerėjimo tikimės tiekimo grandyje.

Didelę įtaką verslui regionuose daro 
gyventojų emigracija. Siekdami pri-
traukti geriausius darbuotojus, esame 

priversti nuolat kelti atlyginimus. Vilia-
mės, kad efektyvumo didinimas ir įmo-
nės plėtra leis sukurti didesnę pridėtinę 
vertę, o žymią jos dalį skirtume būtent 
atlyginimų didinimui.

Gintaras Brokevičius, uaB „gintrėja“ 
direktorius:

1. Mūsų įmonė dirba šalies periferi-
joje, todėl ir problematika yra, švelniai 
tariant, kitokia nei girdima iš politikų ar 
televizijos. Įmonę sudaro daug smulkių 
verslų, todėl džiaugiamės pernai pasiekę 
didžiausią apyvartą per bendrovės gyva-
vimo 24 metus. Laimėjom ir vykdėm ke-
letą statybos projektų, kurie pareikalavo 
neeilinių pastangų. Pastatėme valstybi-
nės reikšmės tvorą pasienyje su Rusija. 
Turime laisvalaikio ir pramogų centrą 
„Topolis“ (1200 kv. m), dėl kurio kyla vis 
didesnis iššūkis norint jį išlaikyti (drastis-
kai mažėja klientų, jaunimo ir ypač dar-
buotojų). Įgyvendinom jau trečią vietinių 
užimtumo iniciatyvų projektą kartu su 
darbo birža, įkūrėme naujų darbo vietų. 
Būtų labai svarbu, kad mus, provinciją, iš-
girstų, o ne tik klausytų, ir įstatymų leidė-
jai,  ir vykdomoji valdžia. Niekaip nega-
lime suprasti, kaip Vilniuje, Vilkaviškyje 
ir Alvite (labai mažas miestelis) galima 
sukurti tiek pat BVP arba, dar keisčiau, 
sumokėti tokio pat dydžio mokesčius. 
Kodėl NPD negalima pakelti bent iki 500 
eurų, juk per vartojimą (gaudamas tokias 
pajamas niekas į „kojinę“ nedės) viskas ir 
verslui, ir biudžetui sugrįš.

Užuot tai darius, keliamas minima-
lus užmokestis, o iš esmės tai tik mokes-
čiai, nes po kiekvieno tokio padidinimo 
laimėtojas tik valstybės biudžetas, o ne 
žmogus. 

Nežinau, ar čia TA vieta (nes dažniau-
siai, kai norime apie tai paklausti, gauna-
me pastabą, kad čia ne „ta vieta“, pasku-
tinį kartą – svarstant garsiąsias regionų 
specializacijas), bet pastovus kaltinimas 
verslui dėl gobšumo, nenorėjimo kelti 
atlyginimus ir visų kitų nuodėmių provo-
kuoja paprastą klausimą: kaip dirbdamas 
su projektais, kurie laimimi tik pagal ma-
žiausią kainą, gali mokėti, pavyzdžiui, 
vidutinį darbo užmokestį? Konkursai 
yra skaičiuojami su kokybiškų medžiagų 
kainom, su vidutiniu šalies darbo užmo-
kesčiu. O kaip yra dalyvaujama ar laimi-
ma, kieno sąskaita? Todėl didžiausiu iš-
šūkiu ir laikome, ar rinktis darbus staty-
bų srityje už mažiausią kainą ir sukti gal-
vą, kaip išlaikyti darbuotojus su mažais 
atlyginimais, ar tiesiog nedirbti visai... 
Nežinau nė vienos struktūros, išskyrus 
„Sodrą“, kuri pati kainuoja beveik pusę 
surenkamų pinigų.

2. Man atrodo, kad iš esmės niekas 
nepasikeitė. Darbuotojai iš tiesų sti-
priai nerimavo dėl naujo kodekso, o iš 
tikrųjų jis neprisidėjo gerinant ir taip 
įtemptus santykius darbo rinkoje. Mūsų 
veikloje kodeksas neturėjo jokios įta-
kos, realios naudos darbuotojams irgi 
neatnešė, tik pasikeitė formuluotės ir 
daugiau teoriniai dalykai, kurie pro-
vincijoje ir taip dažnai nėra reikalingi.  
Kaip ir anksčiau, taip ir dabar daugiau-

siai mokesčių į valstybės biudžetą sumo-
ka mažiausiai uždirbantys. Kol valdžia 
žais tokiais ir panašiais lozungais, užuot 
sprendusi esmines problemas pagal ge-
ruosius (o ne pagal patogius) užsienio pa-
vyzdžius, tol jokie DK nebus efektyvūs.

3. Mūsų prioritetas – išlaikyti pagrin-
dinių bendrovės padalinių svarbiausius, 
ilgametę ir įvairią darbo patirtį sukau-
pusius darbuotojus. Dabar yra madinga 
kalbėti apie darbo našumą ir atlyginimų 
kėlimą. Bet toli gražu ne visur galima 
pritaikyti naujas technologijas, o „kelti“ 
našumą teoriškai žymiai lengviau nei 
praktikoje kelti atlyginimus. (Na, kokios 
pažangios technologijos gali atsirasti, 
sakykim, gėlių kioske ar kirpykloje?) 
Tam tiesiog reikia viso komplekso prie-
monių, o ne kaltinimų verslui ar vien tik 
gražių žodžių. Reikia per NPD didinimą, 
„Sodros“ įmokų sureguliavimą, kitomis 
priemonėmis siekti, kad žmogus gau-
tų didesnes pajamas „į  rankas“, galėtų 
daugiau išleisti. „Suktųsi“ vidaus varto-
jimas, ekonomikos ratas, įmonės didintų 
apyvartas, valstybė gautų didesnes paja-
mas į biudžetą.

Pats savaime atlyginimų augimas 
nebūtinai lemia geresnę gerovę, daž-
niausiai verslui tiesiog geriau tų veiklų 
atsisakyti, jei provincijoje negali gauti 
tiek pelno, kad pakeltum atlyginimus ir 
veikla ekonomiškai apsimokėtų.

Niekada nebus visi vienodai gabūs 
uždirbti tik didelius atlyginimus. Manau, 
reikia ir paprastų, galbūt nelabai brangiai 
apmokamų darbo vietų, kuriose galėtų 
dirbti ir ne itin aukštą kvalifikaciją turin-
tys darbuotojai.

Tomas Jurgelevičius, uaB „hegel-
mann Transporte“ direktorius: 

1. 2017- ieji buvo reikšmingi „He-
gelmann Transporte“ įmonei – pradė-
jome savo logistikos sandėlių ir naujo 
administracinio pastato statybas Kau-
no rajone. Neliko nepastebėta ir aktyvi 
įmonės plėtra – Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė įvertino mūsų įmonę įteikda-
ma rūmų asociacijos įsteigtą „Lietuvos 
eksporto prizą“. „Hegelmann Grupė“ 
pernai įsigijo net 1000 puspriekabių ir 
500 sunkvežimių. Įmonės akcininkas 
Anton Hegelmann dalyvavo susitikime 
su Vokietijos prezidentu Franku Walteriu 
Steinmeieriu. Buvome aktyvūs ir soci-
aliniuose projektuose, mūsų iniciatyva 
„Sugrįžk į Lietuvą“ – kolegų sėkmės 
istorijos, skleidžiančios žinią užsie-
nio lietuviams apie karjeros galimybės 
gimtojoje šalyje, Lietuvos Vyriausybės 
kanceliarijos apdovanojimuose „Kryptis 
LIETUVA“ buvo nominuota tarp inicia-
tyvų „Už paskatinimą sugrįžti ir įsidar-
binti Lietuvoje“.

2. Darbo kodekso pasikeitimai pri-
dėjo papildomo rūpesčio darbdaviams, 
tačiau adaptavomės visi, tiek darbda-
viai, tiek darbuotojai, reikšmingos įtakos 
mūsų įmonės veikloje jis neturėjo.

3. Nepriklausomai nuo gerų darbo 
rezultatų ir toliau orientuojamės į kon-
kurencingumą, darbo našumą ir veiklos 
efektyvumą.

Atkelta iš 6 psl.
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49 seminarai, 1121 seminarų dalyvis

39 bendruomenės renginiai, 1005 dalyviai 

63 atstovavimo renginiai, 1976 dalyviai

Narių struktūra pagal dydį Narių struktūra pagal veiklos sritį

   kaunas – 306 nariai
   marijampolės filialas – 43 nariai
   jonavos filialas – 33 nariai

   mikro įmonės – 153 nariai
   smulkios įmonės – 132 nariai
   Vidutinės įmonės – 100 narių
   stambios įmonės – 38 nariai

   Švietimo įstaigos – 28 nariai
   Prekybos įmonės – 65 nariai
   gamybos įmonės – 116 narių
   Paslaugų įmonės – 214 narių

   kėdainių atstovybė – 17 narių
   Šakių atstovybė – 10 narių
   Prienų atstovybė – 14 narių

103 klubų renginiai, 1557 dalyviai 
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Narių skaičius  – 423


