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Konferencijoje 
„Moteris versle 
100/10“ – 
100 dalyvių iš 
visos Lietuvos

Verslui 
nepalankių 
įstatymų 
nebus

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

„Nuoširdžiai sveikinu lietuvos pre-
kybos, pramonės ir amatų rūmų asocia-
cijos bei Verslo moterų tinklo ryžtą keis-
ti visuomenės požiūrį, išlaisvinti moterų 
verslumo potencialą, skatinti moterų 
lyderystę ir karjeros siekius. lygios ga-
limybės, stipri moterų lyderystė – tai 
paskata ekonomikai ir atsakingo verslo 
plėtros akstinas. jautriai reaguodamos 
į visuomenės poreikius, jūs aktyviai jas 
sprendžiate. puikus to pavyzdys – Vers-
lo moterų tinklo projektas „Įkvėpk“, – to-
kiais žodžiais kaune balandžio 27-ąją 
vykusios verslo moterų konferencijos 
„moteris versle 100/10“ dalyves pasvei-
kino lR prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečiui ir Verslo moterų tinklo prie 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
10-mečiui skirtame forume Kauno įgulos 
karinininkų ramovėje dalyvavo beveik 
100 verslininkių iš visos Lietuvos.

Be sveikinimų, tarp kurių buvo rūmų 
prezidento Benjamino Žemaičio kreipi-
masis ir Verslo moterų tinklo įkūrėjos 

Astos Šileikienės linkėjimai iš Norvegi-
jos, renginyje skambėjo puiki J. Gruodžio 
konservatorijos styginių orkestro, vado-
vaujamo Kristinos Domarkienės, atlieka-
ma klasikinė muzika.

Konferencijos dalyvės dalį lėšų skyrė 
Lietuvoje veikiančiai Sužeistų karių aso-
ciacijai. Prieš renginį verslininkės turėjo 
galimybę apžiūrėti vieną iš puikiausių 
Kauno tarpukario architektūros pastatų, 
susipažinti su unikaliu jo interjeru ir išli-
kusiomis kultūros paveldo vertybėmis. 

Forumą moderavo VMT Kauno regi-
ono tarybos narė Eglė Makselytė.

Garsios pavardės Pirmojoje Lietu-
vos Respublikoje

Pasak Vilniaus universiteto Kauno 
fakulteto prof. Virginijos Jurėnienės, mes 
galime didžiuotis, kad 1918 m. Lietuvoje 
moterims suteikta visuotinių rinkimų tei-
sė. Tai įvyko anksčiau nei JAV (1920 m.), 

Prancūzijoje (1945 m.), Šveicarijoje 
(1971 m.) ar Lichtenšteine (1984 m.). 
1920 m. lietuvės moterys pirmą kartą ėjo 
balsuoti Steigiamojo Seimo rinkimuose ir 
pačios buvo kandidatės į Pirmąjį Lietuvos 
visuotinį parlamentą. 1919-1938 m. net 
dvi moterys tapo kandidatėmis į Prezi-
dentes: Felicija Bortkevičienė ir Gabrielė 
Petkevičaitė-Bitė. 

„Moteris, išeidama už šeimos ribų, 
ypač dirbdama vyrišką darbą, vyrėja, 
tuo tarpu ši suvyrėjusi moteris, kaip ir 
sumoteriškėjęs vyras, yra nuokrypis nuo 
paskirties idealo“, – istorikė citavo 1928 
m. žurnale „Naujoji Romuva“ rašytus LR 
Prezidento Antano Smetonos žodžius.

Istorinės Lietuvos Respublikos Pre-
zidentūros Kaune istorikė dr. I. Jaku-
bavičienė akcentavo, kad nuo XX a. 3 
dešimtmečio pradžios moterys įsijungė į 
įvairiausius verslus: steigė parduotuves, 
leido žurnalus ir laikraščius, steigė siuvy-

klas, pirko namus ir juos nuomojo, išlaikė 
kavines, viešbučius ir net kino teatrus. 
Dalis moterų ėmėsi privačios medicininės 
praktikos: atidarė privačias klinikas, sto-
matologijos ir kosmetologijos kabinetus, 
įkūrė privačias sanatorijas. Kitos moterys 
ėmėsi kūrybinių profesijų: tapo fotografė-
mis, kūrė kosmetiką, madas. 

Tarkim, Ona Urbonavičiūtė-Kadžie-
nė buvo „Lobyno“ ir didelės parduotuvės 
savininkė; Felicija Bortkevičienė – AB 
„Varpas“ direktorė. Ji užsiėmė spaudos, 
laikraščių, žurnalų leidimu, dirbo laikraš-
čio „Lietuvos žinios“, bene populiariausio 
tarpukariu, redaktore. 

Kaune 1918-1940 m. veikė apie 800 
siuvyklų, taip pat drabužių, skrybėlių, ke-
purių, korsetų parduotuvių. Visos damos 
žinojo Zojos Kempinskienės skrybėlių sa-
loną. Moterys valdė korsetų salono vers-

Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė

„jei verslui įstatymai bus nenau-
dingi, tokių įstatymų nebus. esame ant 
ekonominio pakilimo bangos ir neturim 
daryti nieko, kas griautų tokią perspek-
tyvą. mūsų tikslas – nekurti blogų sąlygų 
verslo plėtrai“, – susitikime su kauno pre-

kybos, pramonės ir amatų rūmų nariais, 
įmonių vadovais kalbėjo Seimo valdan-
čiosios koalicijos lyderis, lVŽS pirminin-
kas Ramūnas karbauskis. 

Inovacijų gairės pramonei
Ūkio ministras Virginijus Sinkevičius 

rūmų atstovams pristatė Vyriausybės pa-
rengtas Inovacijų programos gaires. 

Ministro teigimu, inovacijų pinigai 
iki šiol buvo mažiau prieinami įmonėms, 
labiau orientuoti į aukštąjį mokslą, kuria-
me anaiptol ne visada yra tų inovacijų. 
„Akademinė mokslininkų karjera turi būti 
susieta ne su publikuotų straipsnių kiekiu, 
o priklausyti nuo sukurtų inovatyvių pro-
duktų“, – kalbėjo ministras.

V. Sinkevičius informavo apie naują 
Ūkio ministerijos kvietimą teikti paraiš-
kas pagal Europos Sąjungos (ES) investi-
cijų priemonę „Pramonės skaitmeninimas 
LT“. Pramonės įmonės galės pasinaudoti 

Šventinis verslo moterų vakaras vyko automobilių salone „Lexus Kaunas“

LVŽS pirmininkui Ramūnui Karbauskiui ir ūkio ministrui Virginijui Sinkevičiui pristatyta rūmų veikla
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Verslui nepalankių įstatymų nebus

Politinės aktualijos
Po diskusijos su ūkio ministru rūmų 

nariai turėjo galimybę pabendrauti su 
Seimo valdančiosios koalicijos lyderiu, 
LVŽS pirmininku Ramūnu Karbauskiu. 

„Politinė priešprieša, politikų korupci-
jos ir kitos bylos politinio stabilumo vals-
tybėje neišjudins. Mes suprantame, kad 
pradėjus vykdyti reformas, kurių niekas 
nedarė dešimtis metų, sulauksim didžiulio 
politinio pasipriešinimo, netgi tam tikro 
sabotažo biurokratiniu lygmeniu Bet esa-

me ramūs, tvirti, nes nesame pažeidžiami, 
neturime jokių interesų“, – kalbėjo R. Kar-
bauskis. Pasak LVŽS lyderio, parlamento 
tikslas išsiaiškinti, kaip buvo valdoma 
2009 m. krizė, nėra tikslas kažką nubaus-
ti – siekiama išmokti praeities pamokas. 

Beveik dvi valandas trukusioje dis-
kusijoje su R. Karbauskiu buvo aptartos 
ir kitos politinės aktualijos – nuo „MG 
Baltic“ bylos ir Žemės ūkio ministerijos 
perkėlimo į Kauną iki emigrantų grąžini-
mo programos.

lietuvos pramonės įmonės galės 
pasinaudoti 40,5 mln. eurų finansavimu 
technologiniam auditui atlikti ir gamybos 
įrangai su integruotomis skaitmeninimo 
technologijomis diegti. ūkio ministeri-
ja jau paskelbė kvietimą teikti paraiškas 
pagal europos Sąjungos (eS) investicijų 
priemonę „pramonės skaitmeninimas lT“, 
kuri skirta pramonės skaitmeninimui ir 
automatizavimui paspartinti. 

„Lietuvos gamintojams konkuruoti 
globalioje rinkoje dažnai yra sudėtinga 
dėl žemo produktyvumo ir efektyvumo. 
Ypač su šia problema susiduria labai ma-
žos, mažos ir vidutinės gamybos įmonės, 
ne visada turinčios pakankamai išteklių 
technologiniams procesams optimizuo-
ti. Dėl to ši priemonė yra svarbi siekiant 
stiprinti būtent tokio tipo pramonės įmo-
nes“, – sako ūkio ministras Virginijus Sin-

kevičius.
Pretenduoti į finansavimą gali labai 

mažos, mažos ir vidutinės pramonės įmo-
nės, kurios veikia ne trumpiau nei 1 metus 
ir kurių vidutinės metinės pajamos ne ma-
žesnės kaip 145 tūkst. eurų. 

Finansavimas bus skiriamas technolo-
giniam auditui atlikti, kad būtų įvertintos 
gamybos procesų skaitmeninimo galimy-
bės ir perspektyvos, ir tiems projektams, 

kuriais diegiama bent viena skaitmeninė 
technologija arba su ja susijęs sprendi-
mas, pavyzdžiui, robotikos technologijos, 
dirbtinio intelekto sprendimai, daiktų in-
terneto sistemų diegimas ir pan. 

Finansavimą siekiantys gauti verslo 
atstovai turi užpildyti paraišką, kuri skel-
biama svetainėse http://ukmin.lrv.lt www.
esinvesticijos.lt, http://lvpa.lt, ir pateikti 
ją VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai 
(LVPA) iki 2018 m. rugsėjo 4 dienos.

RŽ inf.

Pramonei skaitmeninti skiriama 40,5 mln. eurų

2018 m. pradžioje lietuvoje gyveno 
2 milijonai 810 tūkstančių 118 žmonių. 
pernai iš šalies išvyko 47 tūkstančiai 925 
asmenys. Tai beveik tiek, kiek gyvento-
jų yra marijampolėje ir palangoje kartu 
sudėjus. Šių rodiklių daugiametės nei-
giamos tendencijos apsunkina įmonių 
galimybes rasti tinkamų darbuotojų ir 
planuoti tolesnę verslo plėtrą. Nepaisant 
to, bendrasis šalies vidaus produktas ša-
lies mastu auga penkti metai iš eilės.

„Tai rodo, kad mažiau darbuotojų 
sukuria daugiau pridėtinės vertės. Šios 
sėkmės pagrindinis variklis yra pramonė, 
kurioje sukuriama daugiau pridėtinės ver-
tės nei logistikos ar prekybos sektoriuose. 
Valdžia turėtų nuosekliai skatinti šios ūkio 

Ekspertai: emigracijos poveikį įmonėms sušvelnintų 
neapmokestintas reinvestuojamas pelnas

šakos plėtrą ir lygiai vienodai sveikinti 
tiek vietos, tiek užsienio investicijas į ga-
mybą. Statistiniai duomenys patvirtina, 
kad pramonėje darbuotojų mažėja, o jų 
sukuriama vertė – didėja“, – komentuoja 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
(KPPAR) prezidentas, pramoninę nerūdi-
jančiojo plieno įrangą gaminančios ir eks-
portuojančios UAB „Novameta“ valdybos 
pirmininkas Benjaminas Žemaitis.

„Darbo rinkoje jaučiamas darbo jėgos 
trūkumas gali tapti ilgalaike ūkio vysty-
mosi problema, kuri sąlygojama emigra-
cijos tempų“, – priduria Kauno technolo-
gijos universiteto (KTU) Tvarios ekono-
mikos mokslo grupės vadovas prof. Rytis 
Krušinskas. – Nors makroekonominiai ro-

dikliai iš tiesų atrodo daug žadantys, net ir 
„Bloomberg“ pateikiamais duomenimis, 
optimizmas galėtų būti atsargus.“

„2016 m. iš Lietuvos išvyko 50 tūks-
tančių 978 žmonės. Per visą atkurtos 
valstybės gyvavimo laikotarpį emigracija 
iš Lietuvos buvo didesnė tik tris kartus: 
2005 m., 2010 m. ir 2011 m.  2010 m. iš-
vykimą iš Lietuvos deklaravo net 83 tūks-
tančiai 157 piliečiai. Teigti, kad emigraci-
jos banga slopsta, būtų per drąsu,“ – sako 
KTU profesorė Vilmantė Kumpikaitė. 
Profesorė artimiausiu metu prošvaisčių 
šioje srityje neprognozuoja.

Prof. R. Krušinskas atkreipia dėmesį į 
dar vieną vidaus rinkoje besikaupiantį rū-
pestį: atlyginimų augimas prasilenkia su 

darbo našumo augimo tempais. 
„Viena vertus, Lietuva negali likti 

pigios darbo jėgos šalimi, atlyginimai 
artės prie europinių, kitaip emigracijos 
nesustabdysime. Vienintelis būdas verslui 
įveikti šį iššūkį – investuoti į darbo na-
šumo ir darbo organizavimo efektyvumo 
didinimą, rengiamuose įstatymuose išple-
čiant reinvestuojamo pelno neapmokesti-
nimą ir netaikant investavimo galimybes 
siaurinančių išlygų.

Investicijos į žemę, pastatus, apy-
vartines lėšas, mokymus ar apskaitos 
programas irgi turi būti laikoma investi-
ciniu projektu. Neapmokestintas reinves-
tuojamas pelnas leistų įmonėms greičiau 
plėstis, diegti inovatyvius vadybinius ir 
technologinius sprendinius. Tai sukurtų 
daugiau pridėtinės vertės, padidintų ga-
mybos efektyvumą ir konkurencingumą 
ir tuo būdu mažintų neigiamą emigracijos 
poveikį įmonėms “, – įsitikinęs  KPPAR 
prezidentas B. Žemaitis.

RŽ inf.

40,5 mln. eurų finansavimu technologi-
niam auditui atlikti ir gamybos įrangai su 
integruotomis skaitmeninimo technologi-
jomis diegti (išsamiau apie kvietimą – žr. 
žemiau).

„Suprantu, kad verslui neverta rašyti 
150 puslapių paraiškos dėl 20 tūkstančių 
eurų. Norim pasiekti, kad agentūros tap-
tų ne paraiškų atmetimo, o konsultacijų 
agentūromis. Inovacijų politikai vykdyti 
ir prižiūrėti valstybėje tikrai nereikia 4 ar 
5 organizacijų“, – sakė V. Sinkevičius. 

Ministerijos interesas – atstovauti 
sąžiningam verslui

Atsakydamas į rūmų prezidento Ben-
jamino Žemaičio klausimą dėl skirtingo 
požiūrio į užsienio ir vietos kapitalo in-
vesticijas, ministras pabrėžė, kad tikrai 
nėra taip, jog vieni būtų „mylimi“ labiau. 
„Ministerijos interesas yra padėti įmo-
nėms kurti kuo aukštesnę pridėtinę vertę 
ir darbuotojų stygių amortizuoti per rein-
vestuojamo pelno lengvatas“, –  sakė V. 
Sinkevičius.

Kalbėdamas apie valstybės ir verslo 
konkurenciją kai kuriuose sektoriuose, 
ministras pabrėžė, kad ten, kur yra verslo 
alternatyva, valstybė turėtų pirkti paslau-
gas iš verslo ir nekurti savo įmonių. Tiesa, 
kai kuriais atvejais verslas tokia situacija 
naudojasi nesąžiningai. 

Atsakydamas į Kauno kolegijos direk-
toriaus Mindaugo Misiūno klausimą dėl 
Ūkio ministerijos įtakos vykdant švietimo 
reformą, labiau atsižvelgiant į regionų dar-
bo rinkos poreikius, V. Sinkevičius pritarė, 
kad, pavyzdžiui, Utena neturi rengti 1000 
viešbučių admnistratorių ir kelis suvirin-
tojus. Anot ministro, mokyklos daugeliu 
atvejų buvo virtusios verslu ir jų tikslas 
buvo „paimti“ moksleivį, nesvarbu, ar yra 
poreikis rinkoje – dabar vyksta gana dras-
tiškas tokios praktikos „gesinimas“.

„Svarstant klausimus, ypač tarp skir-
tingų ministerijų, mums svarbu girdėti 
verslo poziciją ir argumentus. Mano sti-
prybė ir jėga esate jūs. Ministerija atsto-
vauja skaidriam, sąžiningam verslui“, – 
pabrėžė ministras.

Ūkio ministras V. Sinkevičius (centre) pateikė Vyriausybės svarstomas inovacijų gaires

Diskusijos dalyviai Rūmų generalinė direktorė Olga Grigienė
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SparteSniS JūSų ir JūSų verSlo augimaS veikiant aktyvioJe bendryStėJe

K.A.V.A. 
2018 – Kauno 
augančio verslo 
apdovanojimai

Audronė Jankuvienė

kokia valstybės mokesčių politika 
skatina verslumą? ar Vyriausybės pa-
skelbtos mokesčių politikos ir kitos refor-
mų gairės taps paskatomis verslui ir sa-
vivaldybėms kurti naujas darbo vietas? 

Forumas Raudondvaryje
„Lietuvoje veikia net 56 verslą kon-

troliuojančios institucijos. Ir nemažai jų 
veikia neefektyviai, dėl to verslui nekelia 
pasitikėjimo. Valstybinė mokesčių ins-
pekcija turbūt buvo pirmoji, kuri iš bau-
dėjo tapo verslo konsultantu. Tačiau tokie 
veiksmai, kai nesupranti ir nepaaiškina-
ma, kodėl „vykdoma stebėsena“ įmonės, 
kurioje atlyginimai pustrečio karto viršija 
šalies vidurkį ir beveik visi gaminiai eks-
portuojami, mažina pasitikėjimą“, – Rau-
dondvaryje pradėdamas forumą „Kokia 
valstybės mokesčių politika skatina vers-
lumą“, pabrėžė Kauno prekybos, pramo-
nės ir amatų rūmų prezidentas Benjami-
nas Žemaitis.

Forumą organizavo Kauno rajono sa-
vivaldybė ir Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmai.

Pristatytos mokesčių reformos gairės
„Sukurti vien darbo vietą nepakan-

ka. Greta jos reikia sukurti infrastrūktū-
rą, tenkinti atsiradusius naujus švietimo, 
socialinius, paslaugų ir kitus poreikius. 

Verslumo skatinimas ar galvosūkiai?
Savivaldybės turi būti skatinamos steig-
ti darbo vietas. Biudžeto pajamos neturi 
priklausyti tik nuo registruotų gyventojų 
skaičiaus ir dotacijų“, – sakė Kauno rajo-
no savivaldybės administracijos direkto-
rius Antanas Nesteckis.

Seimo narė Rasa Budbergytė pasiūlė, 
kaip Kanadoje, kuriuos nors metus pa-
skelbti smulkaus ir vidutinio verslo ap-
mokestinimo metais ir visą sistemą nuo-
dugniai sutvarkyti. Antra, valdžia turėtų 
pateikti visuomenei biudžeto vykdymo 
ataskaitą – ne tik kur planuojama išleisti 
ir iš kur gauti pajamų, bet ir kaip sekėsi 
tai įvykdyti.

LR Finansų ministerijos viceministrė 
Daiva Brasiūnaitė ir LR Socialinės ap-
saugos ir darbo minsiterijos viceministrė 
Eglė Radišauskienė forumo dalyviams 
pristatė numatomus mokestinius pakeiti-
mus 2019–2021 m. „Mūsų tikslas – tapti 
konkurengiausia valstybe tarp Baltijos ša-
lių“, – akcentavo viceministrė D. Brasiū-
naitė. Valstybinės mokesčių inspekcijos 
prie LR Finansų ministerijos viršininkė 
Edita Janušienė pasakojo apie „VMI 
2020“ ambicingus tikslus ir iššūkius. 
Laisvosios rinkos instituto analitė Ieva 
Valeškaitė analizavo teisės aktų tikslingu-
mą verslo požiūriu.

Verslas nori paprastumo ir logikos
„Ar mūsų darbas yra administruoti 

mokesčius? Ar mes turime sukti galvas, ar 

teisingai apskaičiavom, ar supratom taip, 
kaip traktuoja valstybė? Mes atsakingi už 
21 mokestį ir turim juos matyti labai aiš-
kiai, paparastai ir logiškai. Nenormalu, 
kai iš institucijų gauname atsakymą, jog 
atsakymo nėra, nes nesusiformavo teismų 
praktika. Ne pati mokesčių naštą didelė, 
bet kaštai visa tai suvokti yra per dideli“, – 
kalbėjo rūmų viceprezidentė, Kauno finan-
sininkų klubo vadovė Vaida Butkuvienė.

„Daugiau kaip dvidešimt metų dirbu 
auditore, bendrauju su skirtingų ūkio šakų 
ir įvairaus dydžio įmonėmis ir mėgstu 
konkrečius skaičius. Ar tikrai šešėlis Lie-
tuvoje sudaro 25 proc.? Kaip jis apskai-
čiuotas? Giliau pasidomėjus, paaiškėjo, 
kad daugiausiai šešėlio yra alkoholio, ta-
bako ir kuro sektoriuose, o visam kitam 
verslui telieka 3 proc. Ir iš patrankos šau-

Suburti kauno miesto verslo ben-
druomenę, įvertinti, pastebėti ir tuo 
pačiu padėkoti esamiems ir naujiems, 
besikuriantiems kaune verslams – tokių 
idėjų vedini VšĮ „kaunas iN“ kartu su kau-
no miesto savivaldybės administracija, 
generaliniu rėmėju kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmais rengia „kau-
no augančio verslo apdovanojimus“ 
(k.a.V.a. 2018) ir kviečia skirtingų sričių 
kauno verslo atstovus dar paskubėti 
teikti paraiškas, pretenduojant net į de-
vynias nominacijas.

Modernėjantis, augantis ir tikrą rene-
sansą patiriantis Kaunas turi kuo didžiuo-
tis: sparčiai kuriasi paslaugų ir gamybos 
įmonės, įgyvendinami nauji infrastruktū-
riniai projektai, statomi modernūs verslo 
centrai, kurie sudaro palankias sąlygas 
plėstis vietiniam verslui ir pritraukia pa-
saulyje puikiai žinomas įmones.

Garsina Kauno vardą pasaulyje
Praėjusiais metais net keliolika stam-

bių užsienio investuotojų paskelbė apie 
plėtros planus mieste, ketinama sukurti per 
700 naujų darbo vietų. Puikius rezultatus 
rodo ir vietinis verslas: kasmet vis daugiau 
Kaune sukurtų produktų pasiekia užsienio 
rinkas ir pelno tarptautinį pripažinimą. 
Pamirštas nelieka ir jaunas verslas, daug 
dėmesio skiriama startuoliams, sėkmingai 
vystomos inovatyvaus verslo idėjos.

„Kviečiu Kauno įmones ir kauniečius 
jungtis prie K.A.V.A. 2018 apdovanojimų. 
Tegul ši iniciatyva siunčia miestiečiams ir 
visai Lietuvai žinutę apie šiandieninį Kau-
ną – atvirą galimybėms ir draugišką vers-
lui miestą. Tai proga padėkoti, apjungti ir 
suvienyti verslus, kurie ne tik kuria darbo 
vietas, moka mokesčius, vykdo socialiai 
atsakingas iniciatyvas, bet ir garsina Kau-
no miesto vardą pasaulyje“, – sakė Kauno 
miesto meras Visvaldas Matijošaitis.

K.A.V.A 2018 apdovanojimų nomina-
cijas kūrė ir jų nugalėtojus išrinks renginio 
partneriai – savo sričių ekspertai ir pro-
fesionalai: generaliniai partneriai – „VšĮ 
„Kauno mokslo ir technologijų parkas“ bei 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, 
partneriai – VšĮ „Investuok Lietuvoje“, VšĮ 
„Versli Lietuva“, „KTU Startup space“, 
asociacija „Lietuvos startuoliai“, Lietuvos 
atsakingo verslo asociacija (LAVA).

Nuo startuolių iki stambių kompa-
nijų

Kauno verslo įmonės bus apdova-
notos net devyniose nominacijose, kurių 
kiekviena sukurta bendradarbiaujant su 
K.A.V.A. 2018 apdovanojimų partneriais.

Generalinis partneris „Kauno preky-
bos, pramonės ir amatų rūmai“ pristato 
nominaciją „Sukurta Kauno mieste“, skir-
tą sėkmingiausiam Kauno verslo produk-
tui ar paslaugai.

Generalinio partnerio „Kauno moks-
lo ir technologijų parkas“ pristatomoje 
nominacijoje „Inovacija 2018“ varžysis 
sėkmingiausiai inovacijų plėtrą vykdęs ir 
skatinęs verslas, ne tik siekiantis prover-
žio savo veikloje, bet ir naudos aplinkai.

Už Kauno ir Kauno verslo pristatymą 
užsienio rinkose daugiausiai eksportuojan-
tis, sparčiausiai eksporto apimtis plečian-
tis verslas bus apdovanotas nominacijoje 
„Plėtra užsienyje“, o sparčiausiai Kaune 
veiklą plėtojančioms organizacijoms skir-

ta nominacija „Plėtra Kaune“ –  šias nomi-
nacijas pristato apdovanojimų K.A.V.A. 
partneris VšĮ „Versli Lietuva“.

„KTU Startup space“ ir asociacija 
„Lietuvos startuoliai“ pristato sėkmin-
giausiam startuoliui skirtą nominaciją 
„Kauno startuolis“, kurioje bus įvertinti 
unikaliausią idėją, sklandžią plėtrą ir po-
tencialą veikti tarptautiniu mastu pade-
monstravę startuoliški verslai.

Nugalėtojus rinks ir kauniečiai
Nominaciją „Atsakingas verslas“ pri-

stato apdovanojimų partneris „Lietuvos 
atsakingo verslo asociacija (LAVA)“ – ji 
skirta ekonominę, socialinę ir aplinkosau-
ginę atsakomybę prisiimančiam verslui, 
prisidedančiam prie Kauno miesto ir gy-
ventojų gerovės.

„Investuok Lietuvoje“ pristato dvi 
nominacijas – „Užsienio investuotojas: 
paslaugos“ ir „Užsienio investuotojas: ga-
myba“, skirtas užsienio investuotojams, 
planuojantiems veržliausią plėtrą ir ku-
riantiems naudą Kauno miestui.

Išskirtinės nominacijos „Kaunas di-
džiuojasi“ nugalėtoją išrinks patys kau-
niečiai: viešo internetinio balsavimo metu 
nugalės, miestiečių nuomone, ta įmonė, 
kurios iniciatyva ir indėlis į Kauno miesto 
gyvenimą per pastaruosius metus buvo di-
džiausias ir labiausiai matomas.

Nugalėtojai bus paskelbti birželio 
12 d. „Santakos“ slėnyje, iškilmingo ap-
dovanojimų renginio metu. Apdovanoji-
mai organizuojami ir finansuojami Kauno 
miesto savivaldybės, pagal 2018 m. pro-
gramą „Iniciatyvos Kaunui“.

Įmonės, norinčios kandidatuoti į pa-
skelbtas nominacijas, turi užpildyti daly-
vio paraišką tinklalapyje www.kaunasin.
lt/kava2018. Paraiškas pildyti ir nomi-
nantus siūlyti gali ir kiti asmenys ar orga-
nizacijos. Užpildytos paraiškos turi būti 
pateiktos iki 2018 m. birželio 1 d.

Daugiau informacijos apie K.A.V.A. 
2018 apdovanojimus: el. paštu kava@
kaunasin.lt ir internete adresu www.kau-
nasin.lt/kava2018.

RŽ inf.

dom į žvirblį. Tai yra į SVV. Laisovosiose 
ekonominėse zonose nuo mokesčių atlei-
džiam gigantus, o iš SVV reikalaujam – 
mokėk iš karto. Atleidimas nuo pelno mo-
kesčio pirmus metus jam nieko nereiškia, 
nes pirmus metus to pelno ir nėra“, – kal-
bėjo auditorė Gražina Buckiūnienė.

Moderatorius, KTU Ekonomikos ir 
verslo fakulteto profesorius Rytis Kru-
šinskas pateikė duomenų apie Lietuvos 
konkurencingumo pozicijas kitų valstybių 
kontekste, kurios anaiptol nedžiugina. Pa-
saulio ekonomikos forumo skaičiavimais, 
pagal apmokestinimo efektą Lietuva iš 
146 valstybių yra 123-oje vietoje. 

„Tobulėti turime visi – ir valdžia, ir 
verslas, ir visuomenė. Tai įmanoma per 
konstruktyvų dialogą“, – tokią išvadą su-
formulavo forumo moderatorius.

Verslininkai turėjo nemažai klausimų forumo pranešėjams Moderatorius KTU profesorius Rytis Krušinskas
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Konferencijoje „Moteris versle 100/10“ – 100 dalyvių iš visos Lietuvos

pasakojusi, ką moterims žada šeštoji eko-
nomikos banga. „Kodėl moterims nebaisu 
būti tarp girnų? Jos rizikuoja, tačiau jų 
rizika pamatuota. Jos nevengia atsako-
mybės, bet įvertina visas aplinkybes. Jos 
ne sprinterės, o maratonininkės, kalbėjo 
R. Vainienė. „Dalyvaujame neeiliniuose, 
neįtikėtinuose ekonominiuose virsmuose. 
Ekonomikoje veikia trumpieji ir ilgieji 
verslo ciklai, esame arti naujojo lūžio. 
Ateina „moteriškas“ metas“, – akcentavo 
R. Vainienė, palinkėjusi moterims labiau 
pasitikėti savimi.

Kodėl iki šiol neturime CEO metų 
moters? Tokį klausimą kėlė „Verslo ži-
nių“ vyriausiasis redaktorius Rolandas 
Barysas. Jo teigimu, moterų versle dau-
gėja, o vadovaujančiuose postuose jau yra 
apie 15 proc. ir šiuo rodikliu Lietuva ne 
taip smarkiai atsilieka nuo kitų pažangių 
pasaulio valstybių (pvz., JAV sudaro apie 
20 proc.). Metų CEO rinkimuose 2012 m. 
moterų buvo tik 8 proc., šiemet – jau 11 
proc. R. Baryso nuomone, netoli tas lai-
kas, kai metų vadove taps moteris, tik 
joms reikia daugiau eiti į viešumą (beje, 
istorikės taip pat pabrėžė verslo moterų 

kuklumą tarpukariu). 
„Pasisakau už vyrų ir moterų balansą 

visur, nes tai kuria pridėtinę vertę verslui. 
Įrodyta, kad įmonės, kuriose tarp vadovių 
yra moterų – pelningesnės, todėl tai žino-
damas ir būdamas akcininku tikrai rink-
čiausi darbuotoją ne pagal lytį, o pagal 
gebėjimus ir darbui reikalingas kompe-
tencijas“, – sakė leidinio vadovas.

Konferencijoje apie moters stipry-
bes ir galimybes versle kalbėjo viena iš 
moterų lyderių – dr. Rima Balanaškienė, 
UAB „Aconitum“ savininkė ir generalinė 
direktorė, šiemet vykstančio ES konkurso 
„Prize forWomenInnovators 2018“ fina-
lininkė, atrinkta į galutinį etapą tarp 12 
pretendenčių iš kelių šimtų. R. Balanaš-
kienė pasakojo apie 25 metų patirtį versle, 
partnerystę su vyrais – akcininkais ir ko-
legomis 45 pasaulio šalyse, nesibaigian-
čias kliūtis ir didėjančius darbo krūvius, 
galiausiai – asmeninę pergalę.

Lietuvos pramonininkų konfederaci-
jos prezidentas Robertas Dargis atskleidė, 
kokie įgūdžiai bus reikalingiausi susidū-
rus su ateities iššūkiais (skaitmenizacija, 
robotizacija, technologinės naujovės). 

Išliks gebėjimo spręsti problemas kom-
pleksiškai svarba, komandinio darbo įgū-
dį keis kritiškas mąstymas, o žmogiškųjų 
išteklių valdymą – kūrybiškumas. „Mo-
terys visada buvo labai kūrybingos, tad 
daugeliu atveju ateitis yra jų rankose“, – 
reziumuoja R. Dargis.

Kaip sudominti investuotojus Lietu-
va? Kaip mes atrodome tarp konkurentų? 
Danskebank sėkmės kelionę pritraukiant 
investicijas į Lietuvą pristatė Rosita Vasil-
kevičiūtė, Danskebank grupės vyresnioji 
viceprezidentė, Globalių paslaugų centro 
Lietuvoje vadovė.

„Verslas yra laikinas“
„Kodėl jums reikia savo tinklo? Ar 

apie verslą negalite kalbėtis kituose devy-
niuose rūmų klubuose?“ – su VMT Kau-
no regiono tarybos nare Fausta Šeputyte 
polemizavo rūmų prezidentas Benjami-
nas Žemaitis. Pasak Faustos, moterys yra 
atviresnės, jos nori pasikalbėti platesnė-
mis temomis, jos linkusios daugiau daly-
tis ir duoti.

Kasdien matome veiklias moteris, at-
sidavusias karjerai ir darbui, tačiau neretai 

lą: Žaneta Bžožauskienė turėjo „Madame 
Žannet“ saloną (Laisvės al. 23A). Vei-
kė parfumerijos ir kosmetikos gamykla 
„Stella“, jos steigėja tapo Reveka Evel-
sovienė. Marija Nikolskienė 1933 m. – 
pirmoji įsteigė kosmetikos kursus Kaune, 
1938 m. ėmė prekiauti „Max Factor“ bei 
kitų žinomų firmų kosmetika. M. Nikols-
kienė 1939 m. gruodį pirmoji įsteigė kos-
metikos bei parfumerijos laboratoriją ir 
sukūrė vardinę liniją – „Mėlynoji gulbė“, 
taip pat pirmoji sukūrė vardinius kvepa-
lus. Klaudija Rubinšteinienė vadovavo 
kosmetikos laboratorijai, gaminusiai tua-
letinį vandenį, losjonus, dieninius ir nak-
tinius kremus, pudras, lūpų dažus. Popu-
liarios siuvyklos savininkė Elena Trejienė 
garsėjo kaip didžiausia mados žinovė, ji 
rašydavo stiliaus patarimus į žurnalus, ap-
žvelgdavo, kas tuo metu madinga. 

Šeštoji ekonomikos banga iškels 
CEO moterį

„Moteris – virėja ir moterys – vyrė-
ja“, – tarpukario  prezidento citatą im-
provizavo ekonomistė Rūta Vainienė, 

Atkelta iš 1 psl.

Grupė kauniečių verslininkių VMT Kauno regiono grupės vadovė Saulė Motiejūnienė, 
narės Eglė Makselytė ir Aistė Vasilkevičienė

Ekonomistė Rūta Vainienė

Rima Balanaškienė ir Rūta Klimašauskienė Konferencijos moderatorė Eglė Makselytė Rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis ir VMT steigėja Fausta Šeputytė

Vaidilutė Eičienė ir Dalia Kalašinskaitė su broliumi kunigu Astijumi Elena Bartnikienė (pirma iš kairės) su kolegėmis
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SparteSniS JūSų ir JūSų verSlo augimaS veikiant aktyvioJe bendryStėJe

visuomenė tyliai arba garsiai priekaištau-
ja, jog jos karjeristės, visiškai neskiria 
dėmesio šeimai ir yra egoistiškos. O kai 
moteris atsiduoda šeimai ir vaikų augini-
mui, visuomenės akyse ji tampa neveiklia 
namų šeimininke. Kokios emocijos sle-
piasi už verslios moters įvaizdžio ir kiek 
psichologinių jėgų kainuoja stereotipų 
keitimas? Kaip kinta stereotipiniai ir psi-
chologiniai moters vaidmenys, pasakojo 
dr. Rūta Klimašauskienė, FITIN personalo 
verslo partnerė, Verslo moterų tinklo narė.

Brolis kunigas Astijus Kungys skaitė 
pranešimą: „Moteris prie šulinio“, pa-
remtą evangelija pagal Joną (IV skyrius). 
Dvasininkas aiškino, kad šulinys simboli-
zuoja dvasinį šaltinį, jo mes semiamės iš 
aplinkos: studijų, darbo, draugų, kolegų, 
šeimos. „Semiamės gebėjimus, patirtis: 
ką įveikiau, ko nusipelniau. Pasaulis, ku-
riame aš gyvuoju, yra mano šulinys. Jo-
kūbo šulinys – tai dvasinis šaltinis. Mūsų 
širdys visad trokšta gyvojo vandens. At-
minkite, mūsų laikinajame gyvenime, 
verslas yra laikinas, bet jis turi būti pripil-
dytas, apstus, kaip ir visas gyvenimas (…) 
Meilė, šiluma, supratimas – tik moteris tai 

geba duoti ypatingai“, – kalbėjo br. kun. 
A. Kungys.

Kaip užauginti laisvas moteris vy-
riškame pasaulyje?

Pasak pranešimą „5 meilės būdai sau“ 
skaičiusio psichoterapeuto, psichologo An-
driaus Kalugino, penki įpročiai privers kas-
dien jaustis laimingiems. „Pirmiausia rei-
kia vertinti savo pasiekimus, pergales. Per 
dieną save pagirti reikia bent už 5 nuveik-
tus dalykus, dar geriau, jei tą užrašysite“, 
– aiškino A. Kaluginas. Kitas svarbus da-
lykas – prižiūrėti ir mylėti save: tai rūpes-
tis savo sveikata, mityba, emocine būsena. 
Trečias svarbus dalykas – dovanos. „Reikia 
dovanoti sau mažus dalykus ir nuoširdžiai 
džiaugtis, tai gali būti seminarai, daiktai, 
knygos, meditacija, šokiai, dainos. Kasdien 
savo hobiui dera skirti nuo 1-2 min. iki vi-
sos dienos. „Mano siūlymas – padovanoti 
tik sau 1 laisvą dieną per savaitę. Sau jau 
antrus metus aš dovanoju penktadienį, kaip 
panaudosiu šią dieną – tik mano reikalas, ir, 
beje, iš anksto šios dienos neplanuoju. Kiek 
laiko gali skirti sau – tiek esi turtingas“, – 
įsitikinęs A. Kaluginas.

Ketvirta taisyklė – žinoti, ko nori ir tai 
gauti. „Pažvelkime į vaikystę, tai – aukso 
amžius, nes vaikas žino, ko nori ir gauna: 
jei nori valgyti, miegoti – jis tą praneša 
garsu, verksmu ir iškart sulaukia dėmesio 
iš tėvų, jo norai iškart išpildomi.“ Pasku-
tinė taisyklė – bendrystė su savo kūnu, 
pagarba kūnui, meilė sau.

Kaip užauginti laisvas moteris vyriš-
kame pasaulyje? Ligita Ramanauskaitė, 
advokatų profesinės bendrijos Magnusson 
ir partneriai vadovaujanti partnerė, teigia, 
kad tėvų ir senelių patirtis bei pasaulėžiūra 
yra kritiškai svarbi ir galinti nulemti mo-
ters savivertę, savarankiškumą, gyvenimo 
pasirinkimus. Sunkumai grūdina, tačiau 
jei jie per dideli – sugniuždo. Palaikanti 
aplinka ir aukštas intelektas atsveria sun-
kiųjų aplinkybių gniuždančią jėgą. Tačiau 
neigiamos patirtys kartais lemia moters 
pasyvumą. Todėl turime skatinti dukterų, 
jaunesniųjų kolegių proaktyvumą, drąsą 
judėti pirmyn. Pasak lektorės, reaktyvaus 
asmens gyvenimą lemia aplinkybės (su-
tuoktinis, vadovai, valdžia), proaktyvus 
asmuo pats lemia aplinkybes. 

„Moters įvaizdis mados industrijoje“. 

Tokia buvo Victoria Dias, mados prekių 
ženklų ekspertės pranešimo tema. Victo-
ria pasakojo apie tikrą turinį ir triukus ma-
dos ir kosmetikos reklamose, kaip varto-
tojai iš tikrųjų supranta grožio paradigmas 
ir standartus, kokią įtaką mados reklama 
daro moters psichologijai, kokie bus mo-
ters įvaizdžio pokyčiai mados industrijoje 
pasauliniu mastu po 3 metų.

Meno ir laisvalaikio stotelės „Lexus 
Kaunas“ 

Moterų verslininkių susitikimą vaini-
kavo šventinis vakaras automobilių salone 
„Lexus Kaunas“. Čia veikė tekstilės studi-
ja, kurioje moterys tarpiserijos būdu audė 
kuriamos didžiulės mozaikos dalelę, šiau-
dų sodo vėrimo stotelė – joje moterys rišo 
Moterų bendrystės sodą. Buvo galima pa-
siklausyti „Geltonojo karučio“  tinklaraš-
tininkės Linos Liubertaitės patarimų apie 
stilingos aplinkos kūrimą, išbandyti „Lie-
tuvos kvapą“ ir lietuvišką pirtį. Šeiminin-
kas – „Lexus Kaunas“ pakvietė japoniško 
meno kampelyje išmėginti origami meną ir 
simboliškai lankstyti TSURU gerves. Ir, ži-
noma, pasimėgauti „Lexus“ automobiliais.

Grupė kauniečių rūmų narių

Sima Giržadaitė ir Irena Serapinienė Jūratė Gulbinienė (dešinėje) su dukra Erika

Lina Glemžaitė-Griciuvienė Rūmų viceprezidentė Vaida Butkuvienė (kairėje) su kolege „Verslo žinių“ vyriausiasis redaktorius Rolandas Barysas ir Saulė Motiejūnienė

Lietuvos VMT vadovė Gražina Garuolienė

Šventiniame vakare grojo Kauno muzikos klubo ansamblis „Bandonija“ 
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Balandžio 26 d. net 27 imitacinių 
bendrovių komandos iš lietuvos ir 39 
komandos iš užsienio šalių dalyvavo jau 
22 kartą organizuotoje tarptautinėje 
imitacinių bendrovių mugėje, kuri šiais 
metais vyko kaune, kauno maisto pra-
monės ir prekybos mokymo centre.

Susirinkusios imitacinės bendrovės 
tarpusavyje varžėsi dėl įvairių nominacijų 
bei pagrindinių prizų. Jauniesiems vers-

Tarptautinėje imitacinių bendrovių 
mugėje – beveik 70 komandų

lininkams teko susidurti su realia vers-
lo aplinka, nes reikėjo ne tik reklamuoti 
savo produktą, bet ir prisivilioti klientą 
bei palikti gerą įspūdį vertintojų komi-
sijos nariams. Moksleiviai ir studentai 
turėjo nugalėti drovumą, parodyti inicia-
tyvą ir didelį pasitikėjimą savimi, vardan 
geresnio įspūdžio ir, tikriausiai, didesnio 
pardavimų kiekio.

Šiais metais mugės organizatoriai 

(Kauno maisto pramonės ir prekybos mo-
kymo centras, LIBA asociacija) ypatingą 
dėmesį skyrė socialiniam verslui, sociali-
nėms inovacijoms bei atsakomybei, todėl 
imitacinių bendrovių praktikantai buvo 
skatinami į įmonės veiklą įkomponuoti 
socialines inovacijas. Komisijos narių vie-
nintelis tikslas – išrinkti komandas, kurių 
socialinės inovacijos buvo pačios inovaty-
viausios, originaliausios, įgyvendinamos.

Kita komisija vertino moksleivių pa-
siruošimą, gebėjimą dirbti komandoje, 
gebėjimą reklamuoti ir parduoti prekę, 
orientuotis kebliose ir konfliktinėse situ-
acijose.

Kol jaunieji verslininkai darė tai, ką 

moka geriausiai, jų mokytojai galėjo da-
lyvauti edukacinėje programoje bei pasi-
semti žinių seminare „Socialinis verslas“.

Mugę vainikavo apdovanojimų ce-
remonija. Po ilgų komisijos diskusijų 
auksinėmis komandomis tapo imitacinės 
bendrovės „MABIKAS“ (Vilniaus kole-
gija), „INTERJERAS“ (Utenos kolegija), 
„TURISTLANDIJA“ (Kauno kolegija), 
„AITVARAS“ (Smalininkų technologijų ir 
verslo mokykla), „VIGORA“ (Vilniaus tu-
rizmo ir prekybos verslo mokykla), „RITĖ“ 
(Klaipėdos technologijų mokymo centras). 

Taip pat buvo išrinkti geriausi mugės 
vadybininkai. 

RŽ inf.

kauno kolegijos konferencijoje   
„Verslo aktualijos būsimųjų specialistų 
požiūriu 2018“ dalyvavęs įmonės „He-
gelmann Transporte“ finansų direkto-
rius Vytis arlauskas studentus ragino 
tapti lyderiais, būti motyvuotais ir iš-
mokti išsiskirti iš kitų. 

Prezentaciją pradėjęs skambiu dainos 
pavadinimu „When I grow up, there will 
be a day, when everybody has to do what 

Bendrovė „Hegelmann Transporte“ 
aktyviai bendradarbiauja su 
studentais

I say“ Vytis davė tikrų pavyzdžių iš patir-
ties, kaip svarbu tikslingai siekti užsibrėžtų 
tikslų. Išskirdamas Kauną kaip sėkmingą 
miestą mokymuisi ir darbui, jis kolegijos 
studentus ragino mokytis, atrasti, užaugti 
kaip profesionalams ir ateitį sieti būtent čia, 
ir neemigruoti, nes Kaunui reikia jaunimo.

Bendrovės biure neseniai apsilankė 
profesorius Pierre Semal iš Belgijos ir 
VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto 
studentai bei administracija. Su būsi-
maisiais specialistais pasidalyta žinio-
mis, kasdieniais iššūkiais logistikoje ir 
sprendimais, kurie lemia įmonės sėkmę 
įsitvirtinant rinkoje, aptarti praktiniai pa-
vyzdžiai. Į darbingas diskusijas įsitraukę 
studentai, profesorius ir Hegelmann at-
stovai susitarė bendradarbiauti ir toliau, 
o profesorius Pierre Semal iš anksto už-
sirezervavo datas sekantiems praktiniams 
užsiėmimams.

RŽ inf.

Įvyko seminaras apie statybų 
sektoriaus aktualijas

privalomasis statybų draudimas. Statybų 
pramonė yra viena iš strateginių Lietuvos 
pramonės šakų, todėl seminaras buvo ak-
tualus ir reikalingas seminaro dalyviams.

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

Daugiau informacijos:
Ričardas Šeštokas, Kauno statybos ir 

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

Tomas Vilčinskas, Kauno statybos ir 
paslaugų mokymo centras, projektų va-
dovas. Tel. +370 687 52810. El. tomas.
vilcinskas71@gmail.com 

RŽ inf.

2018 05 16 „erasmus+“ strateginių 
partnerysčių projekto rėmuose „Vie-
noda statybų ir transporto priemo-
nių profesinio mokymo kokybė“ Nr. 
2015-1-ee01-ka202-013438 įvyko se-
minaras „Statybų sektoriaus aktualijos“. 

Seminaro organizatoriai – Kauno pre-
kybos, pramonės ir amatų rūmai ir Kau-
no statybos ir paslaugų mokymo centras. 
Seminaras vyko Kaune UAB „SDG“ pa-
talpose, jame dalyvavo daugiau kaip 40 
dalyvių iš Lietuvos įmonių ir mokymo 
organizacijų. 

Seminaro metu aptartas minėtas „Era-
smus+“ projektas, įvykdytos veiklos, pa-
siekti rezultatai. Taip pat aptartas pasyvaus 
namo standartas, skaitmenizacija statybų 
sektoriuje, asmens duomenų apsauga, 

Renginio akimirkos

Su VDU studentais

Kauno kolegijos studentai

Renginys vyko naujame SDG biure
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SparteSniS JūSų ir JūSų verSlo augimaS veikiant aktyvioJe bendryStėJe

Audronė Jankuvienė

„kol perskaitysite šią trumpą an-
traštę, lietuvos valdžia išleis 3308 eu-
rus“, – skelbia vienas lietuvos laisvosios 
rinkos instituto bukletas. jame pateikia-
ma nuoroda į www.mokumokescius.lt., 
kurioje galima sužinoti, kiek mokesčių 
sumokate jūs asmeniškai ir kaip jie yra 
panaudojami. 

Šis bukletas kartu su pernai atlikto 
šalies gyventojų požiūrio į verslininkus 
tyrimo rezultatais buvo pristatytas rūmų 
narių susitikime su Lietuvos laisvosios 
rinkos instituto prezidentu Žilvinu Šilėnu.

Peržiūri po 700 įstatymų
„Mūsų tikslas – siekti, kad Lietuvoje 

nebūtų kvailų įstatymų arba tokių būtų 
kuo mažiau. Stengiamės neprotingas 
idėjas numušti anksčiau nei jos taps tei-
sės aktu. Kasmet prafiltruojame apie 700 
įstatymų. Pasiektas rezultatas – 1 iš 3 arba 
4. Veikiame ne tik reaktyviai, bet ir proak-
tyviai – patys siūlome įstatymų projektus. 
Trečioji veikla – švietimas. Mūsų pareng-
tas ekonomikos vadovėlis moksleiviams 
yra pagrindinė mokomoji priemonė mo-
kyklose“, – sakė LLRI prezidentas Žilvi-
nas Šilėnas.

Instituto vadovas verslininkams patei-

Svečiuose – LLRI prezidentas  
Žilvinas Šilėnas

kė išsamius tyrimus apie darbo užmokes-
čio, santykinio skurdo, tiesioginių užsie-
nio investicijų, pridėtinės vertės vienam 
gyventojui, nedarbo lygio, migracijos ir 
kitas tendencijas Lietuvos regionuose. 

Nemokšiškai apie skurdą
„Geroji naujiena – atlyginimai auga 

visose savivaldybėse. Kai kuriuose rajo-
nuose, pavyzdžiui, Jonavoje ir Kėdainiuo-
se, atlyginimų vidurkis yra aukštesnis nei 
miestuose. Didžiules tiesiogines užsienio 
investicijas pritraukė, atrodytų, pats Lie-
tuvos pakraštys Kazlų Rūda. Provincija 
anaiptol nėra žlunganti. Žinoma, jei Di-
džiasalyje pastatysime dangoraižį, vargu 
ar tai pritrauks investuotoją. Biurų kom-
pleksas gali būti viena iš priežasčių ateiti, 
bet tai nėra priežastis užsienio investuoto-
jui ateiti“, – kalbėjo Ž. Šilėnas.

LLRI vadovas atkreipė dėmesį, kad 
nemokšiškai arba tiesiog manipuliuojant 
kalbama apie esą didelį skurdą Lietuvoje, 
esą kas penktas žmogus badauja ir pan. 
„Santykinis skurdas atspindi, kiek žmo-
nių gauna mažesnes pajamas nei 60 proc. 
vidurkio. Jis rodo ne skurdą, o pajamų ne-
lygybę. Jei paimtume 100 turtingiausiųjų, 
tuos, kurių pajamos nesieks 60 proc. iš šio 
šimtuko, tuomet irgi galima laikyti skur-
džiais. Pagal tokią analogiją ir Švedijoje 

kas šeštas žmogus skursta“, – ironizavo 
Ž. Šilėnas.

Daugiausia vertės sukuria pramonė
„Ten, kur didžiausi atlyginimai, ten 

sukuriama didžiausia pridėtinė vertė. 
Tai logiška. Pridėtinės vertės sukuriama 
daugiau visur, išskyrus Visaginą. Geroji 
naujiena – dėl to, o ne dėl infliacijos auga 
atlyginimai. Tiesa, vertės skirtumas tarp 
rajonų sudaro 10-12 kartų, o atlyginimų 
skirtumas – du kartus“, – komentavo Ž. 
Šilėnas, pridūręs, kad pramonė sukuria 
daugiau pridėtinės vertės nei logistika ar 
prekyba. Nepaisant to, kad pramonėje dar-
buotojų mažėja, sukuriama vertė – didėja. 

Ekspertas nuogąstavo, kad aktualios 
regionų problemos – didelis žmonių, gau-
nančių minimalų atlyginimą, skaičius, ir 
po truputį dėl emigracijos, visuomenės 
senėjimo kylantis nedarbo lygis. Žmonės 
gauna pensijas, pašalpas, problema – iš-
laikomų žmonių ilgainiui daugės. 

Instituto vadovas prisipažino, kad jam 
labai pikta, gaila ir atrodo neteisinga, kad 
taip skiriasi valdžios požiūris į užsienio ir 
vietos investuotojus. Užuot analogiškai pa-
dėkojus už vietos investicijas, greičiau gali 
sulaukti VMI dėmesio –  iš kur pinigai? 

Verkšlenimo poza dėl emigracijos
„Mūsų žmonėms lengviau iš Kel-

mės išvykti į Londoną nei į Klaipėdą ar 
Vilnių. Emigracija nėra unikalus mūsų 
valstybės bruožas. Gyventojus praranda 
ir Italija, Ispanija, net kai kurios Didžio-
sios Britanijos grafystės. Viešoje erdvėje, 
kalbant apie emigraciją, vyrauja sąstingio 

Trys iš keturių respondentų teigia, 
kad būtent verslas yra ekonomikos va-
riklis ir tik 24 proc. mano, kad ekonomi-
kos augimą kuria valdžia ir institucijos.

„Tai rodo tam tikrą visuomenės bran-
dą. Žmonės vis labiau suvokia, kaip vei-
kia ekonomika ir koks yra pirminis ir pa-
grindinis ekonominės gerovės šaltinis. Tai 
reiškia, kad dauguma žmonių supranta, 
kad asmeninė gerovė ir geras gyvenimas 
ateina ne iš valdžios dosnumo, pašalpų, o 
iš asmeninės iniciatyvos, kūrybos ir eko-
nominės veiklos. Tad labai svarbu, kad 
valdžia tokio požiūrio negniuždytų, kad 
sukurtų sąlygas jam skleistis, užtikrintų 
palankias sąlygas ekonominei veiklai ir 
žmonių savarankiškumui“, – teigia Lietu-
vos laisvosios rinkos instituto prezidentas 
Žilvinas Šilėnas.

Tai parodė Lietuvos laisvosios rin-

Tyrimas: dauguma gyventojų supranta, kad 
verslas yra ekonomikos variklis

kos instituto užsakymu tyrimų bendrovės 
„Spinter tyrimai” atlikta reprezentatyvi 
gyventojų apklausa.

Paklausti, su kuo jiems asocijuojasi 
verslininkai, žmonės pirmiausia minėjo 
riziką (53 proc.), išradingumą ir inovaci-
jas (51 proc.), toliau rikiuojasi sunkus dar-
bas (48 proc.), kūrybingumas (42 proc.). 
2012 m. tyrime daugiausia lietuvių vers-
lininkus siejo su visuomenine padėtimi ir 
sunkiu darbu.

„Verslininko įvaizdis evoliucionuoja. 
Žmonės verslininkus laiko inovatoriais, 
kurie nebijo prisiimti rizikos. Gyvento-
jai vis dažniau pastebi naujus verslus, 
startuolius. Tai, kad pusė žmonių savo 
vaikams linki tokios karjeros, gali būti 
impulsas Lietuvos ateičiai. Tai leidžia ti-
kėtis, kad ateityje kuriančių, besiimančių 
iniciatyvos ir nebijančių atsakomybės 

piliečių daugės. Klausimas, ar valstybė 
šį potencialą sugebės išnaudoti”, – sako 
Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezi-
dentas Žilvinas Šilėnas.

Kaip ir prieš penkerius metus, pagrin-
dine verslininkų funkcija visuomenėje 
gyventojai laiko darbo vietų kūrimą, taip 
mano net 55 proc. respondentų. Šiek tiek 
mažiau – 48 proc. teigia, kad pagrindinė 
verslininkų funkcija – gaminti prekes ir 
paslaugas, 42 proc. – uždirbti pelną, net 
trečdalis kaip vieną pagrindinių funkcijų 
minėjo mokesčių mokėjimą.

48 procentai šalies gyventojų savo 
vaikams linki verslininko karjeros. O pa-
čius verslininkus žmonės sieja su rizika, 
inovacijomis ir sunkiu darbu. Pats kur-
ti verslą norėtų kas trečias lietuvis – 36 
procentai apklaustųjų. Verslininkais būti 
labiau nori jaunimas iki 25 metų, taip pat 

turintieji aukštąjį išsilavinimą ir didesnes 
pajamas.

„Savas verslas daugumai žmonių pir-
miausia siejasi su savirealizacija, noru pa-
čiam būti savo gyvenimo kūrėju, ypač tai 
būdinga jaunesniems žmonėms. Jaunimas 
nebijo rizikuoti, nebijo „užplaukti ant se-
klumos“. Vyresniame amžiuje savo verslo 
mieliau imasi tie, kurie jau „išplaukę į gi-
lius vandenis“ –  išsimokslinę, pasistūmė-
ję karjeroje, didesnes pajamas gaunantieji. 
Pastarieji į verslą žiūri nebe taip roman-
tiškai, tačiau įvertina, kad nerealizuotos 
idėjos, sukaupta patirtis, santaupos, pažįs-
tamų žmonių bei draugų ratas yra tai, kas 
leidžia imtis verslo ir pačiam tvirtai stotis 
ant kapitono tiltelio“, – apklausos rezulta-
tus komentuoja sociologas Ignas Zokas.

Reprezentatyvų Lietuvos gyventojų 
nuomonės tyrimą šių metų vasario 17-24 
dienomis atliko visuomenės nuomonės ir 
rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai” . 
Iš viso tyrimo metu apklausta 1011 respon-
dentų nuo 18 iki 75 metų. Tyrimo tikslas – 
išsiaiškinti gyventojų požiūrį į verslininkus.

RŽ inf.

ir verkšlenimo poza. Kito žingsnio – emi-
grantų grąžinimo programos nėra“, – pri-
dūrė Ž. Šilėnas.

Kalbėdamas apie verslą kontroliuo-
jančių institucijų mažinimą, Ž. Šilėnas 
pabrėžė, kad būtina kirsti ne tik per jų 
skaičių, bet ir per funkcijas. Jis katego-
riškai pasisakė prieš tai, kad valstybė ar 
savivaldybės kurtų įmones ten, kur pui-
kiausiai paslaugas gali teikti verslas. „Ne-
seniai viena savivaldybė sugalvojo steigti 
automobilių plovyklą. Rytoj – bandelių 
kepyklą?“, – kalbėjo ekspertas.

Lietuvos laisvosios rinkos instituto 
iniciatyva šiemet gegužės 11-oji pirmą 
kartą skelbiama pagarbos mokesčių mo-
kėtojui diena. „Pas mus mokesčių mo-
kėtojas, atrodo, turi tik pareigas, bet ne 
teises. Kalbėsime apie tai šią atmintiną 
dieną“, – sakė instituto vadovas.

Žilvinas Šilėnas

„Verslo pusryčių“ dalyviai
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Rūmų žurnalisto premija apdovanota 
Ramutė Šimukauskaitė

Tradiciniame Spaudos baliuje kau-
ne, Žurnalistų namuose, gegužės 12 d. 
penktą kartą įteikta kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų ir lietuvos žur-
nalistų sąjungos kauno apskrities sky-
riaus įsteigta premija ekonomikos temas 
nagrinėjančiam žurnalistui. 

Šiemet premijos laureate tapo Prie-
nų ir Birštono laikraščio „Gyvenimas“ 
ilgametė redaktorė ir žurnalistė Ramutė 
Šimukauskaitė. Jai premijos diplomą įtei-
kė Kauno PPA rūmų viceprezidentė Vaida 
Butkuvienė. 

meno, mokslo įstaigų atstovai. 
Konkursas ekonomikos temas nagri-

nėjantiems Kauno ir Marijampolės regio-
nų žurnalistams skelbiamas jau penkerius 
metus. Juo siekiama skatinti žurnalistus 
daugiau domėtis ir žiniasklaidoje atspin-
dėti ekonomikos bei verslo temas, nuo-
dugniai ir profesionaliai analizuoti ūkio 
raidos ir verslo aplinkos problemas bei 
aktualijas. Premijos dydis – 800 eurų.

Pirmoji pagrindinė premija buvo 
įteikta 2014 m. „Init TV“ vyriausiajai 
redaktorei Vilmai Garlinskienei, antroji – 
Jonavos laikraščio „Naujienos“ redakto-
riaus pavaduotojai Irenai Nagulevičienei. 

2015 m. premija įvertinta „Verslo ži-
nių“ korespondentė Kaune Indrė Sesartė, 
2016 m. – LRT laidos „7 Kauno dienos“ 
redaktorė ir žurnalistė Jurgita Pridotkaitė. 

Pernai premijos laureate tapo žurnalistė 
Vilma Kasperavičienė. 

RŽ inf.

125 375 tiek Lietuvoje yra studentų 
34 proc. darbingo amžiaus lietuvių turi 

aukštąjį išsilavinimą. Šiuo rodikliu lenkia-
me Europos sąjungos vidurkį (27,3 proc.). 
Visgi per penkerius metus stojančiųjų į 
aukštąsias mokyklas skaičius sumažėjo 
trečdaliu. Prognozuojama, kad 2020 m. 
aukštojo išsilavinimo sieks perpus mažiau 
abiturientų nei 2011 metais t.y. tik apie 17 
000. Tai tampa rimtu iššūkiu daugeliui Lie-
tuvos universitetų ir kolegijų. 

Pagal universitetų skaičių, tenkantį 
100 000 gyventojų, Lietuva yra ketvirtoje 
vietoje Europoje. Mums tenka 0,7 univer-
siteto, o pavyzdžiui, D. Britanijoje, Vokie-
tijoje, Prancūzijoje, Belgijoje šis skaičius 
nesiekia 0,2. Panaši tendencija pastebima 
ir su studijų programomis. Nuo kitų metų 
neliks net trečdalio iš dabartinių 1549 pro-
gramų. 198 programos nebuvo akredituo-
tos, dar 263 nutraukė patys universitetai.

401-410 tokią vietą pasauliniuose 
universitetų reitinguose užima geriau-
sias Lietuvos universitetas

Aukščiausioje pozicijoje iš Lietuvos 
aukštųjų mokyklų yra Vilniaus universite-

tas (VU). Tai aukščiausia kada nors mūsų 
pasiekta vieta elitiniu laikomame univer-
sitetų reitinge „QS World University Ran-
kings 2016-2017“. Aukštą įvertinimą VU 
gavo šiose kategorijose: vienam dėstytojui 
tenkantis studentų skaičius, akademinė re-
putacija, reputacija tarp darbdavių ir cita-
vimų skaičius. Į pasaulio geriausių univer-
sitetų 1000-tuką patenka dar trys Lietuvos 
universitetai: Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas, Kauno technologijos univer-
sitetas ir Vytauto Didžiojo universitetas.

6025 tiek Lietuvoje studijuoja už-
sieniečių

Studentai iš užsienio šiandien sudaro 
tik 5 proc. visų studijuojančių, tačiau per 
dešimtmetį jų skaičius išaugo net tris kar-
tus. Didžioji dauguma studentų į Lietuvą 
studijuoti atvyksta iš kitų Europos Sąjun-
gos valstybių. Palyginus su kitomis Balti-
jos šalimis, Lietuvoje studentų iš užsienio 
yra kiek mažiau, ypatingai skirtumas paste-
bimas kalbant apie doktorantūros studijas. 

7000 tiek Lietuvoje yra dėstytojų
Lietuvoje vienam dėstytojui tenka 18 

studentų. Panašiai yra ir Latvijoje, kiek 
mažiau studentų tenka Estijos dėstyto-
jui – 15. Apie 45 proc. dėstytojų Lietu-
voje turi daktaro laipsnį. Apie 40 proc. 
Dėstytojų yra 50 m. ir vyresni.

325,5 mln. eurų tiek lėšų skirta 
aukštajam mokslui 2016-aisiais

Skaičiuojant procentais nuo BVP, 
Lietuva aukštajam mokslui išleidžia 
panašiai kaip ir kitos Baltijos šalys bei 
Europos sąjunga. Išlaidos aukštajam 
mokslui Lietuvoje sudarė 0,8 proc. BVP. 
Latvija aukštajam mokslui 2016 m. sky-
rė – 186,5 mln. (0,7 proc. BVP), Estija 
– 236,2 mln. (1,1 proc. BVP). Europos 
Sąjungos išlaidų aukštajam mokslui vi-
durkis yra 0,7 proc. BVP. Tiesa, Lietuva 
nemažą dalį finansavimo išleidžia aukš-
tųjų mokyklų ūkio priežiūrai ir admi-
nistravimui: pastatų išlaikymui, komu-
nalinėms paslaugoms, aptarnaujančiam 
personalui. Šios išlaidos kai kuriuose 
aukštosiose mokyklose sudaro beveik 
trečdalį bendro biudžeto. 

286 mln. tiek eurų skirta mokslo ir 
tiriamajai veiklai (MTEP) 2016-aisiais

MTEP apima tris sritis: fundamen-
talius mokslinius tyrimus, taikomuosius 
mokslinius tyrimus ir eksperimentinę 
plėtrą. Daugiausiai MTEP išlaidų, apie 
70 proc., teko tyrimams, atliekamiems 
aukštojo mokslo institucijose, pagal pa-

skirtį daugiausiai išleista atlyginimams 
(60 proc.). MTEP veiklą 2016 m. vykdė 
17,8 tūkst. tyrėjų. Didžiausias mokslo 
ir tiriamosios veiklos finansavimo šal-
tinis – valdžia (67,5 proc.), verslo lėšos 
sudarė 14,8 proc. Iš Baltijos šalių dau-
giausiai lėšų MTEP skiria Estija. Per 
2012-2016 m. Lietuvos universitetai pa-
rengė 15 474 mokslines publikacijas. 41 
proc. jų – gamtos mokslų srityje. Apie 13 
proc. visų mokslinių straipsnių parengia-
ma kartu su užsienio tyrėjais, dažniausiai 
mūsų tyrėjai bendradarbiauja su Vokieti-
ja ir JAV. 

875 eurai toks vidutinis dėstytojo 
atlyginimas „į rankas“

Daugiausiai uždirba universitetų 
profesoriai – apie 1200 eurų. O štai lek-
toriai vidutiniškai uždirba apie 600 eurų 
t.y. kiek mažiau nei vidutinis atlyginimas 
šalyje (664 eurai „į rankas”). 

Informacija parengta remiantis Švie-
timo ir mokslo ministerijos, Švietimo 
valdymo informacinės sistemos (ŠVIS), 
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės 
centro (MOSTA), Sodros, Statistikos de-
partamento, Eurostato, Studijų kokybės 
vertinimo centro, Finansų ministerijos, 
Europos komisijos, LAMA BPO ir QS 
World University Rankings duomenimis.

Pagal Lietuvos laisvosios rinkos 
instituto inf.

Skaičiai: aukštasis mokslas 
Lietuvoje

Ramutė įvertinta už objektyvius raši-
nius apie ekonomikos ir verslo aktualijas 
bei problemas, pozityvaus požiūrio į vers-
lininką ir verslo savivaldą skatinimą, nuo-
seklų informavimą apie verslo ir valdžios 
bendradarbiavimą, žmonių verslumo ug-
dymą. Taip pat – už reikšmingą ilgame-
tę veiklą garsinant nusipelniusius krašto 
žmones, tarp jų verslininkus, ir pagerbiant 
juos tradiciniuose kraštiečių renginiuose.

Konkursui pateiktus darbus vertino 
komisija, kurią sudaro ne tik rūmų atsto-
vai, bet ir kolegos žurnalistai, kultūros, 

Enterprise Europe Network 2008-2018 m. rezultatai Lietuvoje

Premiją R. Šimukauskaitei teikia rūmų viceprezidentė Vaida 
Butkuvienė


