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Idėjų ir įžvalgų santaka inovacijų forume

Renginyje dalyvavo apie 140 verslo, akademinės bendruomenės ir politikos atstovų

Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų
viešųjų ryšių vadovė
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmai bei IQ žurnalų grupė Kaune surengė antrąjį forumą, skirtą aukščiausio
lygio verslo vadovams, akademinės bendruomenės ir politikos lyderiams. Šį kartą forumo tema buvo skirta inovacijoms.
„Inovacijos reikšmingos visose Kauno regiono specializacijos kryptyse – gamyboje, logistikoje, moksle, sveikatos
priežiūros sektoriuje. Investicijos į pramonę ir kitas minėtas sritis yra tvarios
ekonomikos pagrindas“, – įžanginiame
žodyje kalbėjo Lietuvos prekybos, pra-

monės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas Benjaminas Žemaitis.
Forumo dalyviai pasveikino B. Žemaitį ir išrinktą Kauno PPA rūmų prezidentą Zigmantą Dargevičių su naujais
visuomeninės karjeros pokyčiais.
„Kaunas 2018: inovacijų santaka“ –
forumo pavadinimas yra labai taiklus ir
talpus“, – sveikindamas dalyvius Kauno miesto vicemeras Simonas Kairys
padėkojo organizatoriams už iniciatyvą
sukviesti politikus, verslo ir akademinės
bendruomenės atstovus.
Dalyviai diskutavo, kaip sulošti simultaną naujuoju ES finansavimo laikotarpiu, aiškinosi, kas bendra tarp Singapūro, Liuksemburgo ir Naujųjų Vasiukų,

svarstė, kas ką seka pritraukiant investicijas, sužinojo, kaip Tamperės regionas išgyveno „Nokia“ korporacijos krizę, kaip
„Novameta“ suvaldo kasmetinį 27 proc.
augimą, kaip mokslas ir verslas žygiuoja
link inovacijų.
Mokykimės lošti simultaną
„Keturiolika metų žaidėme paprasčiausią žaidimą kryžiukais ir nuliukais.
Europos Sąjungos lėšas gavome ir skirstėme lengviausiu keliu, nekurdami naujų
darbo vietų, nestiprindami ekonomikos.
Noriu išsklaidyti mitą, kad ES pinigų daugiau nebus. Nereikia į tai žiūrėti su baime.
Istorinė galimybė mažėja. Teks išmokti
padaryti daugiau su mažiau, į ES para-

mą žiūrėti kūrybiškiau. Mokykimės lošti
simultaną“, – kalbėjo Europos Komisijos
atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas
Pranckevičius. Jis palygino, kad ES bendras biudžetas prilygsta vienos Danijos
biudžetui, ir priminė, kad Lietuvos BVP
vienam gyventojui sudarė 48 proc. ES vidurkio, dabar – 78 proc. A. Pranckevičius
pabrėžė, kad toks Lietuvos augimas yra
antras po Airijos.
Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas, lygindamas, ką bendra turi
Liuksemburgas, Singapūras ir Naujieji
Vasiukai, tęsė, kad Lietuva turi įrodyti
esanti simultano sostinė. „Lietuvos bankas parduoda pasitikėjimą, skatinantį
inovacijas ir užsienio investicijų pritraukimą. Mes įsteigėm atskirą padalinį, kurio
darbuotojai važiuoja pas investuotojus ir
atveda juos už rankyčių. Investuotojai,
žinoma, nagrinėja visokias lenteles, diagramas, bet jiems svarbu žinoti, ar mes jų
laukiam?“, – sakė M. Jurgilas.
LB valdybos nario teigimu, apklausa
Lietuvoje parodė, kad beveik visi žino
kriptovaliutas, tačiau tik 3,5 proc. į jas yra
investavę. „Mes garsiai įvardijam rizikas,
bet neuždraudžiam galimybės. Uždrausti
galima viską, bet tada ir nevyksta niekas.
Įmonėms suteikėm galimybę pritraukti
lėšas iš viso pasaulio, užtikrinus vartotojų interesus. Tai yra galimybė išjudinti
kapitalo rinką, kurios Lietuvoje nėra“, –
kalbėjo M. Jurgilas. Jis pristatė ir naujus
Lietuvos banko veiksmus finansuojant
įdomias, inovatyvias idėjas, kurios priimamos į „smėlio dėžę“ ir pasiteisinus
po 3-6 mėnesių paleidžiamos į pasaulį:
„Tokiu būdu sumažiname ėjimo į rinką
barjerą.“
M. Jurgilas užsiminė apie tai, kad Lietuva išleis pasaulyje pirmą numizmatinę
skaitmeninę monetą.
Nukelta į 4 psl.

Biurokratijos indeksas Lietuvoje
Daiva Vyšniauskienė,
Kauno PPA rūmų Verslo
atstovavimo skyriaus vadovė
Labai mažai metalo apdirbimo įmonei per metus gali tekti praleisti net 252
valandas pildant įvairias privalomas
formas, ataskaitas bei tvarkant kitus formalumus. Tai rodo biurokratijos indekso
tyrimas, kuriame Lietuva dalyvavo kartu
su kitomis valstybėmis – Ukraina, Čekija
ir Slovakija. Lietuvoje tyrimą atliko Lietuvos laisvosios rinkos institutas , „Versli
Lietuva“ ir Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmai.
Tyrime buvo vertinama hipotetinė
metalo apdirbimo įmonė, kuri turi keturis
darbuotojus, metinė įmonės apyvarta yra
100 000€, įmonė surenka tam tikrą kiekį

Infliacija Lietuvoje | 2 psl.

atliekų, tarp jų ir pavojingų, bei atlieka
visas privalomas procedūras ir atitinka
visus reikalavimus.
Tyrimas parodė, jog Lietuvoje tokio
tipo įmonė patiria 252 valandas administracinės naštos ir yra trečia tarp keturių tyrime
dalyvavusių šalių – Ukrainoje administracinė našta pareikalauja 469 valandų, Čekijoje – 233, o Slovakijoje – 222. Administracinė našta slegia visas įmones, tačiau jos
didžiausius padarinius jaučia labai mažos
įmonės, kurios neturi didelės apyvartos,
bet turi įgyvendinti tokių pačių įpareigojimų naštą. Proporcingai šioms įmonėms
biurokratinė našta yra sunkesnė dėl nedidelio darbuotojų skaičiaus ir mažų gamybos
apimčių. Palengvinus biurokratinę naštą,
pirmosios tai pajustų būtent tokios įmonės.
Nukelta į 2 psl.

Nauji rūmų vadovai | 3 psl.

Verslo pusryčiai su KTU
rektoriumi | 5 psl.

Kartu augame sparčiau | 7 psl.
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Pas mus – mažiausia metinė
infliacija Baltijos šalyse
Šių dienų infliacija mūsų šalyje yra
penkis šimtus kartų mažesnė negu
lygiai prieš dvidešimt šešerius metus,
kuomet fiksuota rekordinė vartotojų
kainų indekso reikšmė, lygi 1236,2 proc.
KTU Ekonomikos ir verslo fakultete įsikūrusios Bloomberg finansų rinkų
laboratorijos spalio 8 d. duomenimis,
Lietuva trečiąjį metų ketvirtį užbaigė
pasiekusi 2,4 proc. infliacijos lygį (12
mėnesių duomenų statistika), kuris buvo
mažesnis nei Latvijoje ir Estijoje. „Tokia
statistika, jeigu ja tikėsime, rodo tikėtiną
ir taip laukiamą vartotojų kainų augimo
stabilizavimąsi Lietuvoje. Kaip tendenciją reikėtų vertinti pozityviai, tačiau tai
gali reikšti ir šiek tiek didėjantį atsargumą bei lėtėjantį vidaus vartojimo augimą“, – teigė KTU Ekonomikos ir verslo
fakulteto profesorius Rytis Krušinskas.
Lyginant duomenis su praėjusių metų
tuo pačiu ketvirčiu, šio rodiklio reikšmė
Lietuvoje sumažėjo lygiai du kartus.
„Tai rodo, kad ketvirtais euro įvedimo
metais kainos Lietuvoje nustojo augti.
Neadekvatų jų didėjimą galėjo sukelti ir
ekonomine logika ne visada pagrįstas atlyginimų augimas. Gyventojai, ko gero,
ima suprasti, kad beatodairiškai ir ilgai
tai nesitęs, ir šiek tiek pradeda riboti vartojimą. Ne maisto prekių kainos nustoja
augti“, – komentuoja Lietuvos prekybos,
pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas Benjaminas Žemaitis. Jo nuomone, viešbučiuose, restoranuose kainos
tebėra kelis kartus mažesnės nei Europoje, todėl dar kyla, kartu didėja ir šio sektoriaus darbuotojų atlyginimai.
2018 m. rugsėjį didžiausias infliacijos lygis tarp Baltijos šalių fiksuotas
Estijoje, kur vartotojų kainų indeksas
pasiekė 3,7 proc., prieš metus buvo lygiai toks pats. Tuo tarpu Latvijoje vartotojų kainų indeksas prieš metus fiksavęs
gan aukštą 5,3 proc. lygį, šių metų rug-

sėjį siekė 3,2 proc. Visos trys Baltijos
valstybės dar viršija Europos centrinio
banko rekomenduojamą infliacijos ribą
(2 proc.).
Išskaidant vartotojų kainų indeksą į
dedamąsias, didžiausias kainų padidėjimas Lietuvoje fiksuotas transporto (+7,5
proc.) bei viešbučių, kavinių ir restoranų
(+6,1 proc.) srityse. Indekso struktūroje
Lietuvoje mažėjo rūbų, avalynės (-0,5
proc.), baldų, buitinės technikos (-0.4
proc.) ir telekomunikacijų (-1 proc.) sektoriuose. Tuo tarpu Estijoje labiausiai
kainos didėjo būsto (+6,8 proc.), alkoholinių gėrimų (+5,5 proc.) ir sveikatos (5,3
proc.) sektoriuose. Kainų mažėjimas Estijoje fiksuotas telekomunikacijų (-4 proc.)
ir švietimo (-3,8 proc.) srityse. Latvijoje,
priešingai negu Lietuvoje ir Estijoje, kainų mažėjimo nebuvo nė vienoje srityje.
Didžiausias kainų padidėjimas Latvijoje

Infliacijos lygis Baltijos šalyse, proc.
Šaltinis: Bloomberg

Biurokratijos indeksas Lietuvoje
Atkelta iš 1 psl.

„Pagrindinis verslo uždavinys – tai kurti produktą ar paslaugą, pridėtinę vertę klientui ir uždirbti pelną, mikro ar smulkiose
įmonėse administracijos darbuotojai atlieka
įvairias užduotis, o apyvartinės lėšos riboja
konsultantų ar paslaugų pirkimą iš išorės,
todėl valstybė turi sudaryti kuo paprastesnes ir aiškesnes sąlygas vykdyti verslą
ir maksimaliai laikas turi būti skiriamas
jam. Taip būtų skatinamas verslumas”, –
sako Zigmantas Dargevičius, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas.
Vienas iš biurokratinės naštos šaltinių, kuris galėtų būti sumažintas – tai
prievolė darbo saugos ir sveikatos mokymuose praleisti 60 valandų penkių metų
laikotarpyje, o tai yra vidutiniškai 12 valandų per metus. Saugus elgesys darbe yra
labai svarbus, tačiau priemonės, kuriomis
siekiame šio tikslo yra diskutuotinos. Galima kelti klausimą, ar tų pačių saugumo
standartų negalima užtikrinti kitais būdais, neskiriant per metus vidutiniškai 12
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buvo transporto srityje (+6,4 proc.).
Įdomu tai, jog kaimyninė šalis Lenkija trečiąjį 2018 m. ketvirtį užbaigė
pasiekusi 1,8 proc. infliacijos lygį ir jis,
lyginant su praėjusių metų tuo pačiu
ketvirčiu sumažėjo (-0,4 proc.) punktu.
Lenkijoje didžiausias kainų padidėjimas
buvo transporto srityje (+8,5 proc). Kainų mažėjimas Lenkijoje fiksuotas rūbų ir
avalynės (-3,4 proc.) bei telekomunikacijų (-0,9 proc.) srityse.
Viena didžiausių infliacijų Europos
Sąjungoje fiksuota Rumunijoje, kur šis
rodiklis pasiekė 5,06 proc. ir daugiau
negu du kartus viršijo ECB rekomenduojamą normą. Rumunijoje maisto ir
paslaugų srityse fiksuotas kainų padidėjimas. Viena mažiausių infliacijų pastebima Airijoje, kur šis rodiklis siekia 0,7
proc. Airijoje labiausiai mažėjo kainos
telekomunikacijų srityje (-13,7 proc.).
„Įdomumo dėlei, būtų galima atsigręžti ir į istorinius duomenis, pagal
kuriuos šios dienos infliacija yra penkis
šimtus kartų mažesnė negu lygiai prieš
dvidešimt šešerius metus, kuomet fiksuota rekordinė vartotojų kainų indekso
reikšmė, kuri buvo lygi 1236,2 proc. Ne-

valandų šiems mokymams. Slovakijoje ir
Čekijoje tokios prievolės nėra, o šiose šalyse yra užtikrinamas panašus darbo saugos lygis kaip ir Lietuvoje.
Kitas įpareigojimas, kuriam maža
įmonė vidutiniškai sugaišta 15 valandų
per metus, tai elektroninių važtaraščių
sistemos „iVAZ“ pildymas. Abejotina, ar
„iVAZ“ atneša papildomą vertę, ar tik sukuria naštą verslui.
Ataskaitų teikimo dažnis yra vienas iš
administracinės naštos šaltinių, kuris galėtų būti sumažintas. Įvairios institucijos
įpareigoja verslą teikti informaciją tam
tikru dažnumu, kas mėnesį, kas ketvirtį
ar kas metus. Kai kurių ataskaitų teikimas
galėtų būti retinamas, nes kyla klausimas,
ar institucijai gavus ataskaitas kas mėnesį,
surinkti duomenys yra tikslingai panaudojami. Pavyzdžiui, GPAIS ataskaitas
apie pavojingas atliekas įmonės privalo
teikti kas savaitę, o nepavojingų atliekų
apskaitą turi daryti kas dvi savaites. Jei
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daroma prielaida, kad vienos deklaracijos
užpildymas užima 15 minučių, deklaracijų teikimas kas savaitę, t. y. 52 kartus
per metus, sukuria 13 valandų metinės
administracinės naštos, o teikiant tą pačią
ataskaitą kas mėnesį, t. y. 12 kartų per metus, susidaro tik 3 valandos metinės naštos. Dažnas ataskaitų teikimas nebūtinai
atneša apčiuopiamą naudą visuomenei, o
sumažinus ataskaitos teikimo dažnį nuo
savaitinio į mėnesinį, smulki įmonė sutaupytų 10 valandų darbo laiko per metus.
Nuolatinis ataskaitų formų kaitaliojimas taip pat sukuria papildomą administracinę naštą. Pasikeitus formai, įmonės buhalterė arba vadovas turi ne tik susipažinti
su nauja forma ir jos pildymo instrukcijomis. Dažnai naudojant seną formą daugelis
laukelių yra iš anksto užpildyti. Kiekvienas
formos keitimas reikalauja iš naujo užpildyti visą formą, o tai taip pat kainuoja laiko. Ataskaitų formų kaitaliojimui vertėtų
įvesti panašius apribojimus, kokie buvo
įvesti verslą reguliuojančių įstatymų pakeitimams, kurie negali būti daromi dažniau
negu vieną kartą per du metus.
Kiekvienas darbdavys yra įpareigotas
pildyti bei saugoti popierines asmens me-

paisant rekordinių infliacijos reikšmių,
per Lietuvos istoriją du periodus iš eilės
fiksuotas ir bendrojo kainų lygio mažėjimas, vadinamas defliacija. Tai buvo nuo
2002 birželio iki 2004 kovo bei nuo 2014
rugsėjo iki 2015 m. gruodžio,“ – teigė
KTU doktorantė Raminta Benetytė.
Infliacija yra vienas pagrindinių
ekonomikos rodiklių, kuris parodo, kokiu procentiniu dydžiu padidėja prekių
bei paslaugų kainos. Šis rodiklis matuojamas vartotojų kainų indeksu (angl.
ConsumerPricesIndex), kuris atspindi
vidutinio namų ūkio išlaidų struktūros
pasikeitimą procentine išraiška. Apskaičiuojant infliaciją, atsižvelgiama į visas
namų ūkių vartojamas prekes ir paslaugas – maisto produktai, drabužiai, buitinė technika, benzinas, būsto nuoma,
draudimas, mokėjimai už ryšių paslaugas. Kita vertus, infliacija reiškia kainų
augimą ir tuo pačiu pinigų nuvertėjimą,
tačiau kol kainų augimas yra normaliose
ribose, jos įtaka nėra pernelyg reikšmingai jaučiama. Pagal Europos centrinio
banko (ECB) siekius infliacija šalyje turėtų būti apie 2 proc.
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dicinines knygeles, formą 048/A. Darbdaviui yra sukuriama prievolė užtikrinti, kad
jo darbuotojas tikrintųsi sveikatą kas du
metus. Galima kelti klausimą, ar vidutinio
ir žemo pavojingumo darbų kategorijose
darbdavys turi rūpintis darbuotojų sveikatos užtikrinimu. Tačiau tokiuose darbuose,
kur nuo darbuotojo sveikatos kritiškai priklauso keleivių ir aplinkinių žmonių gyvybė, pavyzdžiui keleivinių lėktuvų ar autobusų vairuotojų, sveikatos užtikrinimas turėtų būti paliktas darbdavio atsakomybėje.
Pagal atliktą tyrimą Lietuva mažiausiai biurokratinės naštos patiria darbo
santykių srityje. Patogios sistemos bei galimybė pateikti dokumentus elektroniniu
būdu yra privalumas, leidžiantis daugiau
laiko skirti tiesioginiam darbui.
Tyrimo metodologija: Tyrime buvo
vertinama hipotetinė metalo apdirbimo
įmonė, kuri turi keturis darbuotojus, metinė įmonės apyvarta yra 100 000€, įmonė
surenka tam tikrą kiekį atliekų, tarp jų ir
pavojingų, bei atlieka visas privalomas
procedūras ir atitinka visus reikalavimus.
Buvo vertinama mokesčių administravimo, darbo santykių, atliekų tvarkymo,
statistikos sričių administracinė našta.

Spartesnis Jūsų ir Jūsų verslo augimas veikiant aktyvioje bendrystėje

Benjaminas Žemaitis – Lietuvos
PPA rūmų asociacijos prezidentas

Benjaminas Žemaitis

Audronė Jankuvienė
Lietuvos prekybos, pramonės ir
amatų rūmų asociacijos prezidentu išrinktas Benjaminas Žemaitis. Nuo 2012
m. iki dabar (dvi kadencijas) B. Žemaitis
buvo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas.

„Penki visoje Lietuvoje veikiantys
prekybos, pramonės ir amatų rūmai yra
stipriausia struktūriniu ir veiklos turiniu
verslo organizacija Lietuvoje, turinti gausiausią realiai veikiančių narių skaičių.
Esame pasirengę reikšti bendrą visų dydžių ir įvairių verslų poziciją atstovavimo,
visuomeninės, ekonominės, socialinės rai-

dos klausimais“, – sako B. Žemaitis. Svarbiausi numatomi darbai – organizacijos
stiprinimas, konstruktyvus dalyvavimas
teisėkūros procesuose, organizacijos žinomumo Lietuvoje ir užsienyje didinimas,
verslo įvaizdžio gerinimas visuomenėje.
Septynerius metus būdamas vienos
gausiausių – Kauno prekybos, pramonės
ir amatų rūmų bendruomenės lyderiu, B.
Žemaitis itin aktyviai atstovavo rūmams
nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, veikė
įvairiose darbo grupėse dėl teisės aplinkos gerinimo, regioninės plėtros, verslo
ir mokslos partnerystės, dalyvavo ir rengė
pranešimus įvairiuose verslo forumuose,
inicijavo ir moderavo susitikimus su valdžios atstovais.
B. Žemaitis yra UAB „Novameta“
valdybos pirmininkas. Bendrovė gamina
nerūdijančio plieno įrangą profesionalioms
virtuvėms, 90 proc. produkcijos eksportuojama. Darbo patirtis versle, sėkmingų
įmonių valdymas, aukšti organizaciniai ir
vadovavimo bei atstovavimo gebėjimai
buvo reikšmingi veiksniai renkant asociacijos prezidentą iš pateiktų kandidatūrų.
Naujasis asociacijos prezidentas yra
baigęs du universitetus, įgijęs gydytojo ir
inžinieriaus mechaniko specialybes. Šiuo
metu yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neuromokslų instituto tarybos,
Kauno technologijos universiteto Verslo
tarybos, Aleksandro Stulginskio universiteto tarybų narys, Kauno regiono plėtros
tarybos narys, „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ ambasadorius.

Rūmų
prezidentas –
Zigmantas
Dargevičius

Zigmantas Dargevičius

Vidas Butkus

Rūmų prezidentą Benjaminą Žemaitį išrinkus LPPAR asociacijos prezidentu, Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmų prezidento pareigas nuo
šiol iki generalinės 2020 m. asamblėjos
eis viceprezidentas, UAB „Liuks“ generalinis direktorius Zigmantas Dargevičius.
Toks sprendimas priimtas vakar rūmų
tarybos posėdyje.
Z. Dargevičius į rūmų tarybą renkamas jau penkias kadencijas, nuo 2000 m.
Naujasis Kauno rūmų prezidentas yra
apdovanotas sidabro „Darbo žvaigžde“,
2015 m. jam įteiktas Seimo apdovanojimas už nuopelnus valstybei, verslo sėkmė
2013 m. įvertinta Lietuvos eksporto prizu.
Z. Dargevičiaus bendrovė valdo
„Best Western“ ir „Best Baltic“ tinklų
viešbučius Kaune, Vilniuje, Palangoje,
Druskininkuose, Panemunės pilyje. Pastarasis neseniai pateko į geriausių Europos pilių-viešbučių dešimtuką.
Z. Dargevičius –Lietuvos verslo alėjos ir Verslo skvero Kaune iniciatorius ir
vienas iš aktyviausių projekto globėjų.
Už tai apdovanotas rūmų „Padėkos ženklu“.
Viceprezidentu vietoje Z. Dargevičiaus išrinktas AB „Kauno Baltija“ generalinis direktorius Vidas Butkus.
RŽ inf.
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Arnoldas Pranckevičius

Rūmų viceprezidentė Vaida Butkuvienė

Idėjų ir įžvalgų santaka inovacijų forume
Atkelta iš 1 psl.
Mokykimės iš Talino,
Amsterdamo, Airijos
„Kas ką seka? Miestas auga, kai ateina
investuotojai, ar jie ateina į augantį miestą,
kuriame sutvarkyta infrastruktūra, lanksčiai veikiama, įsiklausoma ir laiku rea-

guojama į pasiūlymus ir rekomendacijas,
nestokojama talentų?“ – klausė „Kaunas
IN“ įstaigos vadovas Tadas Stankevičius.
Jis pabrėžė, kad mokslo ir technologijų parkų skaičiumi nuo Europos atsiliekame ne procentais, o kartais. Kartais atsiliekame ir pagal eksperimentinei gamybai
skiriamas lėšas skaičiuojant vienam gyventojui. T. Stankevičius nagrinėjo Talino
atvejį pertvarkant miesto viešąjį transportą, Amsterdamo patirtį, kai architektams
buvo suteikta visiška laisvė vystyti vieną
kvartalą, Airijos iniciatyvą įgalinti savo
piliečių diasporas užsienyje veikti kaip
ambasadoriams už tam tikrą monetarinę
premiją. „Tai galime sukurti ir Kaune. Galime siekti ne tik sugrąžinti emigrantus,
bet ir leisti jiems likti patriotais gyvenant
užsienyje“, – teigė T. Stankevičius.
Gerais laikais ruoškitės blogiems
Forume pranešimą skaitęs Petri Rasanenas, Tamperės regiono inovacijų ir įž-

Marius Jurgilas

valgų tarybos direktorius, dalijosi patirtimi apie sėkmingų inovacijų etapą regione
ir kas atsitinka, kai įvyksta blogų dalykų.
„Prieš 10 metų „Nokia“ susidūrė su
krize ir turėjo restruktūrizuoti kompaniją.
„Nokia“ vaidmuo Suomijos ekonomikoje
buvo vienas lemtingiausių. Ketvirtadalį
šalies augimo sudarė „Nokia“. Jos krizė
lėmė užimtumo krizę regione. Korporacija parengė „Tilto“ programą. Tai buvo
didžiausios korporatyvinės atsakomybės
projektas, pasiūlęs kiekvienam darbo netekusiam darbuotojui invidualią galimybę – įsidarbinti kitur, mokytis, persikvalifikuoti, imtis verslo ir kt. Tam buvo skirta
daug pinigų. „Nokia“ nutarė labai atsakingai grąžinti Suomijos visuomenei tai, ką ji
suteikė korporacijai. Diskutavome su jais,
svarstėme įvairius variantus, kaip galime
padėti, kad būtų geriau atleidžiamiems
darbuotojams. Dabar „Nokiai“ sekasi atsistatyti būtent dėl šios programos“, – pasakojo svečias iš Tamperės.
Jis pripažino, kad prieš dešimt metų
teko keisti inovacijų politiką ir požiūrį.
Idėjos, žinios ir nedaug pinigų, o ne pinigai ir šiek tiek idėjų ir žinių. „Supratom,
kad atskiriems sektoriams bus sunku išgyventi. Pradėjom kurti tarpdisciplinius klasterius, naujas žinių kombinacijas, trynėme
ribas tarp sektorių, kad žmonės ir žinios
maišytųsi. Tad gerais laikais būkite pasiruošę blogiems“, – linkėjo P. Rasanenas.

Karolina Stankevičienė

Prof. Edita Gimžauskienė

Ne žinios, o motyvacija
yra svarbiausia
Kaip suvaldyti kasmetinį 27 proc. augimą, kai dauguma užsakymų yra nestandartiniai ir 99 proc. gaminių pateikiami
laiku?
„Mes kalbam klientų kalba. Mes per-

Petri Rasanenas

Nerijus Varnas

Mindaugas Jonuškis
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einame į gamybą be popieriaus. Mes supratome, kad ne žinios ir išsilavinimas, o
motyvacija yra svarbiausia. Lygybės principas požiūryje į bet kurį darbuotoją, atvirumas apie įmonės finansus, nebaudimas
už klaidas, o atviras jų identifikavimas ir
taisymas, valandinis, o ne vienetinis darbo apmokėjimas, pozityvus pasigyrimų
„šou“, papildomos atostogų savaitės išdirbus dvejus metus (ir tai nekainuoja taip
brangiai, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio –
jei darbuotojas turi fantazijos atostogoms,
jis turi fantazijos ir darbe), dalijimasis pelnu motyvuoja darbuotojus siekti pelno, o
ne apyvartos“, – vardijo UAB „Novameta“ direktorius Mindaugas Jonuškis.
KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto
profesorė Edita Gimžauskienė svarstė,
ką daryti, kad mokslas ir verslas susitiktų
kuo greičiau, kas turi padėta „ant prekystalio“, kad sudomintų verslą? „Manau,
kad mokslininko ir verslininko mąstymo būdas skiriasi. Ir pirmiausia greičiu.
Mokslininkas „kaifuoja“ nuo proceso ir
rezultato, verslininkas – nuo rezultatų.
Reiktų sustoti ir paklausyti vieniems kitų,
kad „mokslas plius verslas lygu inovacijos“ formulė suveiktų“, – sakė profesorė,
kvietusi pasitikėti ir bendradarbiauti.
Forumo pabaigoje šia tema su profesore diskutavo Kauno technikos kolegijos
direktorius Nerijus Varnas, „Kitron“ direktorius Mindaugas Šeštokas, „Blaster“
asociacijos vadovė Karolina Stankevičienė. Diskusiją moderavo „Elintos“ generalinis direktorius Vytautas Jokužis: „Ar
jūs per toli, ar jūs per brangūs“? Gal ant
prekystalio dedamos ne tos prekės, kurių reikia verslui, o gal tos, kurios skirtos
straipsniams rašyti? Daug investuota į
įrangą, o ar įdėta į talentus?“.
Pasitikėjimas, bendradarbiavimas ir
motyvuojančių sėkmės istorijų sklaida.
Šie žodžiai „atrakina“ mokslo ir verslo
bendradarbiavimą kuriant inovacijas.

Tadas Stankevičius

Spartesnis Jūsų ir Jūsų verslo augimas veikiant aktyvioje bendrystėje

Verslo pusryčiai su KTU rektoriumi
prof. Eugenijumi Valatka
Audronė Jankuvienė
Atvirumas dialogui, sinergija, pozityvumas. Šios trys vertybės dažniausiai
buvo minimos verslo pusryčiuose su
Kauno technologijos universiteto rektoriumi prof. dr. Eugenijumi Valatka.
Naujasis universiteto rektorius, kalbėdamas apie akademinės bendruomenės ir
verslo, universitetų ir kitų lygių švietimo
įstaigų, pačių universitetų tarpusavio bendradarbiavimą, pabrėžė, kad tik atviras dialogas ir sinergija bus naudinga visiems.
„Manau, kad universitetas turi stiprinti tai, ką kūrėme dešimtmečiais ir kas įrašyta mūsų pavadinime. Mūsų jėga – technologiniai mokslai. Žinoma, šiuolaikinis
inžinierius turi būti išprusęs, nuo užsienio
kalbų iki filosofijos. Bet ar mums dėl to
verta kurti naujas struktūras, ar geriau eiti
į bendrystę su tose srityse stipriais kitais
universitetais?“, – svarstė rektorius.
Kviesdamas atviram dialogui, rektorius pasiūlė atsisakyti kaltinimų retorikos:

„Verslas gali kaltinti universitetus dėl blogai parengiamų specialistų. Universitetai
gali kaltinti vidurines mokyklas, kad jos
prastai parengia ir orientuoja moksleivius.
Mokyklos – kaltinti tėvus. Bet tai niekur
nevedantis kelias.“
„Apskritai visuomenėje labai pasigendu pozityvios retorikos. Tai neigiamai veikia mūsų pačių savivoką ir nuotaikas“, – pabrėžė rektorius. Tam pritarė
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų
rūmų ascociacijos prezidentas Benjaminas Žemaitis, pridūręs, kad visuomenė
tarsi užsikrėtusi negatyvizmo virusu. Jis
taip pat ragino akcentuoti, kad Lietuvoje
stipri ne tik aukštųjų technologijų, bet ir
tradicinė pramonė, kurią stiprina ir keičia
4-oji pramoninė revoliucija.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius
būriui verslo pusryčiuose dalyvavusių
įmonių vadovų papasakojo apie nuoseklų
rūmų ir KTU bendradarbiavimą. Verslininkai ir rektorius diskutavo dėl univer-

Pakaunės kelių laukia svarbios
permainos
Augant automobilių srautams, jau
kitąmet Kauno regione bus pradėti dideli kelių infrastruktūros gerinimo projektai. Taip teigė Kauno rajone lankęsi
Susisiekimo ministerijos ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) atstovai.
Susitikime, surengtame Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų bei Kauno
rajono savivaldybės iniciatyva, dalyvavo
Kauno ir Marijampolės apskričių merai, savivaldybių administracijų atstovai,
verslininkai.
Reikia transporto jungties
Pastaraisiais metais vis intensyvėja
sunkiasvorio transporto, vykstančio per
Sergeičikų kaimą, Ramučių Davalgonių
ir Centrine gatvėmis, srautai, nepaisant to,
kad tokio transporto eismas centrine gatve draudžiamas. Šią problemą išspręstų
transporto jungtis, kuri sujungtų Kauno
LEZ Terminalo gatvę su A6 ir A1 keliais.
LAKD laikinasis direktorius Vitalijus
Andrejevas užsiminė, kad kol kas buvęs
pateiktas tik eskizinis pasiūlymas įrengti
Kauno oro uosto ir Kauno LEZ jungtį su
A1 keliu, kuri išeitų į A1 ties Petrašiūnų
transporto žiedu. Tačiau tiesiant kelią pagal šį pasiūlymą gali iškilti problemų iš
daugybės savininkų išperkant keliui reikiamą žemę.
Per kelis artimiausius mėnesius valstybiniu lygiu turi būti priimtas sprendimas
dėl Kauno oro uosto plėtros. Priėmus tokį
sprendimą, LAKD turės užtikrinti patekimą į nacionalinį oro uostą, atitinkamai pagerinant privažiavimą ir prie Kauno LEZ
terminalo.
Svarbūs infrastruktūros taškai
Kauniečiams ir keliaujantiesiems pro
miestą itin aktualu, kada bus rekonstruotas ir praplatintas dėl avarijų dažnai užsikemšantis Islandijos plentas.
Islandijos plente prie „Megos“ eismas
intensyviausias visoje Lietuvoje. Per parą

čia pravažiuoja iki 64 tūkst. automobilių.
Pagal šią statistiką lygiuojamės ne su latviais, kur didžiausias eismo intensyvumas
prie Rygos yra beveik tris kartus mažesnis,
o su Varšuvos aplinkkeliu Lenkijoje.
„Islandijos plentu ir vietinio, ir tranzitinio transporto priemonių pravažiuoja
daugiausiai, – pagrindinę čia susidarančių
eismo spūsčių priežastį įvardijo susisiekimo ministro patarėjas Gediminas Vaitkevičius. – Antras pagal eismo srautus – vakarinis Kauno aplinkkelis bei autostrada
Vilnius–Kaunas. Kalbant apie sunkiasvorį transportą, jo daugiausia „Via Baltica“
atkarpoje nuo Marijampolės iki Kauno.“
A1 kelio atkarpos nuo 89,4 iki 107 km,
tai yra, nuo Biruliškių sankryžos, kur Savanorių prospektas susikerta su A1 keliu,
prieigų iki „Senukų” logistikos terminalo,
esančio pravažiavus Giraitę, rekonstrukciją LAKD planuoja atlikti per penkerius metus – iki 2023 m. Šio penkių etapų projekto
darbų preliminari sąmata – 128 mln. eurų.
Šiame kelio ruože – ir tokie svarbūs
objektai kaip viadukas prie „Megos“, ir
Kleboniškio tiltas.
V.Andrejevas patikino, kad viadukas
ties „Mega“ bus pradėtas rekonstruoti kitais metais: „Čia su Kauno miesto savivaldybe esame partneriai, nes dalis projekto
sprendinių apima valstybinės reikšmės
kelią A1, dalis – savivaldybės valdomą infrastruktūrą, tai yra vadinamieji nuvažiavimai ir užvažiavimai ant viaduko ir viaduko
prieigos. Baigiame derinti viešųjų pirkimų
dokumentus – ateinančių kelių savaičių bėgyje paskelbsime konkursą. Tikimės, kad
darbai čia prasidės 2019 m. kovo 15 d.”
Pavasarį turėtų prasidėti ir naujo Kleboniškio tilto statyba. Vietoj dviejų tiltų
ateityje Neries krantus čia jungs trys: du
tiltai po dvi juostas ir vienas – keturių.
„Buvo atlikta papildoma Kleboniškio tilto
studija tam, kad tas projektas nepabrangtų,
nes dviem tiltams pirminėje studijoje buvo
numatyta 160 mln. eurų. Tokių lėšų LAKD

Verslininkai ir rektorius diskutavo dėl universiteto lyderystės kuriant technologijas, studentų praktikos organizavimo, bendravimo
planuojant karjerą

siteto lyderystės kuriant technologijas,
studentų praktikos organizavimo, akademinio jaunimo ir darbdavių bendravimo
planuojant karjerą ir kt.
Rektorius užsiminė apie Prancūzijos
prezidento E. Makrono iniciatyvą sukurti
Europos universitetų tinklą, kad Europa
turėtų turėti bent 20 vadinamųjų „Europos universitetų“, kurie išlaikytų savo
autonomiją, bet būtų konkurencingesni
tarptautiniu mastu. KTU dalyvauja šioje
iniciatyvoje.

Prof. E. Valatka pabrėžė universiteto
reikšmę ne tik mokslo, švietimo, verslo
srityse, bet ir socialinę atsakomybę prieš
visuomenę. „Esame miesto ir regiono sudedamoji dalis, todėl turime eiti dialogo
keliu. Pavyzdžiui, mums rūpi, kam atiteks
dabar parduodami universiteto pastatai Kauno centre. Akademinio miestelio
kūrimo idėja Studentų gatvėje turi būti
derinama su miestu – koks bus santykis
dėl susisiekimo, gatvių plėtros ir pan.“, –
verslo pusryčiuose sakė rektorius.

negali skirti vienam taškui, kai su keliais
susijusių problemų turime visoje Lietuvoje, o finansavimo iš niekur kitur negauname, – įsitikinęs LAKD laikinasis direktorius. – Nusprendėme įvertinti tiltų būklę.
Pasirodo, kad vienas tiltas (esantis kairėje
pusėje važiuojant nuo Vilniaus) į jį minimaliai investavus gali tarnauti dar 30–40
metų. Jį griauti ir investuoti 60 mln. eurų
vietoj dabar numatytų 5 mln. būtų didelis
praradimas valstybei. Stengiamės racionaliai valdyti lėšas ir to, kas dar gali tarnauti,
negriauti. Dėl to buvo priimtas sprendimas
pastatyti naują ženkliai didesnį dviejų juostų tiltą. Pagal susitarimą su projektuotoju
techninis projektas bus pristatytas, rodos,
iki spalio pabaigos. Mes jį patikrinsime ir
tvirtinsime, tada skelbsime viešąjį pirkimą,
kad kovo 15 d. prasidėtų darbai.“

Transporto viaduką planuojame statyti už „Senukų“ logistikos centro, nes atsižvelgiame į esamą infrastruktūrą. Jei viaduką įrengtume ties dabartiniu įvažiavimu
į Giraitę, išvažiuojant iš nemažai įmonių
kitoje A1 pusėje jau nebegalėtumėte sukti
į Giraitę – viaduką jau būtumėte pravažiavę. Be to, čia kiltų problema dėl žemės:
reikėtų mažinti čia jau įsikūrusių verslo
įmonių teritoriją. Juk tam, kad užvažiuotum į viaduką, reikia daug vietos“, – sakė
V.Andrejevas.
Visą šį transporto mazgą – ir pėsčiųjų
tiltą, ir transporto viaduką – planuojama
pradėti statyti 2019 m. Kol kas neaišku,
ar darbai bus baigti kitais metais, ar tęsis
2020 m.
Klausimą dėl šio viaduko statybos
prieš keletą metų pradėjo kelti Kauno PPA
rūmai.
„Gerinti kelius labai svarbu – su
transporto problemomis susiduria ir verslininkai, ir miesto, užmiesčio gyventojai,
važiuodami į darbą ir iš jo. Siekiame, kad
klausimai būtų sprendžiami kompleksiškai. Sutarėme, kad vėl rinksimės kovo
ar balandžio mėnesį, ir pažiūrėsime, kaip
sekasi įgyvendinti šiandien duotus pažadus“, – sakė vienas iš susitikimo iniciatorių Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius.

Statys viaduką į Giraitę
„Kitais metais turėtų pradėti kilti ir
įvažiavimo į Giraitę viadukas magistralėje A1. Toks viadukas leistų ne tik saugiai
ir išvengiant spūsčių po darbo grįžti namo
Giraitės ir Užliedžių gyventojams – viadukas už „Senukų“ logistikos centro planuojamas galvojant ir apie sunkųjį transportą. Pėsčiųjų tiltas ties Giraite sujungtų
vienoje A1 pusėje esančias gyvenvietes
su kitoje jos pusėje, Kumpių kaime, įsikūrusiomis verslo įmonėmis: gyventojams
būtų paprasta pasiekti darbo vietas.

Pagal „Kauno dieną“, 2018 10 16

Diskusiją moderavo rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius
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Kūrybos laboratorija
Verslo vadovų klube
Boso dieną susitikusiems Verslo vadovų klubo nariams Kūrybos laboratorijos steigėja Kristina Belopetravičienė
pateikė žaidybines užduotis – iš makaronų ir lipnios juostos pastatyti tiltus. Jie
turėjo būti tam tikro aukščio (kad tilptų
stiklinė) ir išlaikyti tam tikrą svorį (apelsiną). Komandos užduotis įveikė.
„Mokytis, pasitikrinti komandiškumą, identifikuoti lyderius, idėjų vykdytojus, analitikus galima ir tiesiog kūrybiškai
atliekant užduotis. Kartais rimtus klausimus lengviau galima išspręsti pasitelkus
kūrybišką ir pozityvų mąstymą. Netikėti
sprendimai gali ateiti per netikėtas prie-

mones“, – sakė VVK narė Kristina.
Verslo vadovai taip aptarė klubo reglamentą, valdybos rinkimų tvarką ir veiklos kryptis. Užpildytose narių anketose
akcentuojamos šios temos: asmeninio
tobulėjimo, kompetencijų augimo; įstatymų, mokesčių, rinkos naujienos; susitikimai su įdomais, sėkmingais žmonėmis;
klubo narių veiklų pristatymas; socialinė,
kultūrinė veikla.
Daugiau kaip 50 proc. klubo narių
balsavo už asmeninio tobulėjimo, kompetencijų augimo kryptis ir susitikimus su
įdomiais, sėkmingais žmonėmis.
RŽ inf.
Pavyko pastatyti tiltą iš makaronų!

Trylika naujų narių
Spalio mėnesį naujais rūmų nariais
tapo 13 įvairių įmonių. Didžiausia iš jų
(60 darbuotojų) – UAB „Milviteka“, gaminanti technologines linijas, uosto krovos
įrangą, fasavimo, transportavimo, sandėliavimo ir kitas sistemas. Žinomiausias
iš naujo būrio – Pažaislio vienuolyne
veikiantis viešbutis-restoranas „Monte
Pacis“.

Bendruomenę papildė UAB „Milijonas stogų“ (prekyba stogo dangomis
ir reklaminių vaizdo filmų kūrimas socialiniams tinklams), MB „Interaktyvus“
(programinės įrangos kūrimas, marketingo paslaugos), UAB „Contract Pharma
Solutions“ (kontraktinė maisto papildų
ir medicinos priemonių gamyba), UAB
„Technikos centras“ (statybinės ir žemės
ūkio technikos prekyba, nuoma, servisas),
UAB „Mokslo kavinė“ (platforma, kurioje inkubuojamos jaunos įmonės, gaminami ir pristatomi rinkai inovatyvūs produktai), UAB „Grantus Projects“ (didmeninė
ir mažmeninė prekyba mediniais suvenyrais), MB „Lino manija (lino audinio
gamyba ir drabužių siuvimas), MB „OLD
LT“ (namų kvapų gamyba), UAB „Nuovus“ (rūbų ir kitų skalbinių skalbimas, valymas), MB „Di Lodi“ (verslo ir procesų
optimizavimo konsultacijos), UAB „LVZ
Projektas“ (architektūra, dizainas, interjeras, renginių organizavimas).

Į stažuotę pas Uršką
Jaunasis verslininkas Arvydas Venckus turi ambicingą idėją – Lietuvoje įkurti
parduotuvių tinklą, paremtą „Zero Waste“ (nulis atliekų) principu. Kokius žingsnius svarbu atlikti, norint sėkmingai „įsukti“ tokį verslą, Arvydas vyksta mokytis
pas patyrusią verslininkę Uršką į Liublijaną, Slovėniją.
Tai dar vienas jaunas žmogus, su rūmuose vykdoma „Erasmus jauniesiems
verslininkams“ programa išvykstantis stažuotis į užsienį.
RŽ inf.

Automobilių nuoma su VITARENT
Sugedo automobilis? Planuojate
atostogas ir reikia talpesnio, patogesnio
ar patikimesnio automobilio šeimos kelionei? Kviečiu pasinaudoti automobilių
nuomos paslauga, kurią teikiu aš, kaip individualios veiklos savininkas. Gal todėl
po mano prekės ženklu VITARENT telpa tiek daug rekomendacijų už Lietuvos
ir Europos ribų. Transporto priemonės
pristatomos/grąžinamos visoje Lietuvoje
ir kaimyninėse šalyse.
Taip pat įmonėms siūlau bendradar-
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biavimą – susitikime ir aptarkime trumpalaikės ar ilgalaikės automobilio nuomos
sąlygas, pritaikytas Jūsų įmonei. Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariai kviečiami pasinaudoti išskirtinėmis
nuomos sąlygomis – suteikiama 15 proc.
nuolaida.
Susisiekite su Vitarent
Tel.: +37063186742
El. paštas: info@vitarent.lt
www.vitarent.lt
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Kauniečių
sėkmė Europos
įmonių tinkle
Kauniečių įmonės greitas ir tvirtas
sprendimas tapti Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų (toliau – KPPAR)
nariu bei įsitraukti į Enterprise Europe
Network (toliau – EEN) tinklą po kelių mėnesių, pavirto į pirmą gautą užsakymą.
Pavasarį vykusiame kasmetiniame
Šiaurės regiono šalių EEN partnerių susitikime „Viking Days“, Lietuvos EEN atstovai, dirbantys Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, susitiko su to paties
tinklo atstovais iš Danijos. Svarbiausias
diskusijų ir susitikimų tikslas – išsiaiškinti
atstovaujamų įmonių poreikius, lūkesčius
bei pateikti potencialius bendradarbiavimo pasiūlymus.
„Kuomet kolegos iš Danijos papasakojo, kad jų klientas ieško įmonės galinčios gaminti vaikiškas loveles, iš karto
pradėjome ieškoti kompanijos Lietuvoje,
su kuria danai galėtų bendradarbiauti,“ –
pasakoja Irma Taparauskienė, rūmų Tarptautinių ryšių ir protokolo skyriaus vadybininkė.
MB „Mančo baldai“, veikianti nuo
2003 metų bei kurianti prekės ženklo „M
Furniture“ baldus, atitiko Danijos įmonės
keliamus reikalavimus.

Šarūnas Mančas

Įmonės kruopščiai gaminami baldai
ir kiti namų interjero sprendimai yra įgyvendinami atsižvelgiant į novatoriškas
dizaino koncepcijas, kokybiškas medžiagas bei technologiškai pažangius gamybos procesus. Remiantis šiais principais
gaminami ir masinės gamybos baldai, ir
nestandartiniai baldai klientų interjerui.
Baldų kokybė, patrauklios kainos,
malonus klientų aptarnavimas ir kūrybinė
galia – tokių vertybių laikymasis, matyt,
ir lėmė bendradarbiavimo pradžią tarp
Danijos ir Lietuvos įmonių. Tačiau įmonių pirma pažintis– partnerių, dirbančių
EEN atstovybėse Danijoje ir Lietuvoje,
sėkmingas darbas.
„Svarbu – niekada nežadėti to, ko
negalima bus padaryti ir visada būti sąžiningu su esamu ar būsimu klientu, partneriu“, – sako Šarūnas Mančas, MB „Mančo
baldai“ vadovas, kuri gali būti tikras pavyzdys toms įmonėms, kurios dar nedrįsta
dalyvauti EEN veikloje.
www.mfurniture.lt

Spartesnis Jūsų ir Jūsų verslo augimas veikiant aktyvioje bendrystėje

Rūmų klubai: kartu augame sparčiau
Yra sakoma: jei nori eiti greitai, eik
vienas. Jei nori nueiti toli – eik su komanda. Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmai verslininkams siūlo eiti drauge –
sparčiau augti aktyvioje bendrystėje.
Jau dvejus metus vykdomos rinkos
tyrimų bendrovės „Eurotela“ atliktos apklausos rodo, kad Kauno PPA rūmai yra
žinomiausia ir geriausiai vertinama verslo
organizacija visame regione. Jie vienija
arti 450 Kauno ir Marijampolės regionų
įmonių, nepriklausomai nuo jų dydžio,
apyvartos ir veiklos sričių. Tai arčiausiai
verslo veikianti organizacija, per filialus ir
atstovybes burianti verslininkus ir mažesniuose miestuose – Marijampolėje, Jonavoje, Kėdainiuose, Šakiuose, Prienuose,
ir teikianti jiems paslaugas tiek steigiant,
tiek auginant verslą.
Per rūmus ir jų partnerius verslininkai patenka į plačius tarptautinius tinklus.
Rūmų sistema apima 1700 partnerių Europoje ir 13000 partnerių pasaulyje. Vien
Kauno PPA rūmuose dirbantys Europos
įmonių tinklo Enterprise Europe Network
specialistai padeda susisiekti su 3000 ekspertų daugiau nei 60-tyje šalių, ieškoti
tarptautinių partnerių, išvykti į parodas,
tarptautinius kontaktų renginius, kurių per
metus organizuojama apie 600 Lietuvoje
ir užsienyje.
Bendruomenės ryšiai mezgami per
kiekvieną penktadienį vykstančius „penktadienio ryto kavos“ susitikimus, kas
mėnesį – Rūmų bendruomenės klube ir
devynių profesinių klubų susitikimuose,
forumuose, konferencijose, apskritojo
stalo diskusijose, mokymuose, verslo
pusryčiuose, tradiciniuose metiniuose vakaruose, vadovų dienose ir kt. Dauguma
renginių bendruomenei yra nemokami.
Narių interesai atstovaujami 60-tyje įvairaus lygmens darbo grupių. Nuolat veikia
pasiūlymų ir nuolaidų bendruomenei programa „Narys – narys“.
Šiandien pasakojame apie rūmų profesinius klubus, asmeninio augimo ir pripažinimo galimybes, prestižinius apdovanojimus.
Profesinės žinios – iš kolegų
Regiono verslininkai pagal profesinius interesus buriasi į devynis rūmuose veikiančių klubus: Eksportuotojų,
„INNO“, Kauno finansininkų, Kauno
personalo vadovų, Kauno verslo vadovų,
Marketingo vadovų, Teisininkų, Sūduvos
buhalterių klubus ir Verslo moterų tinklą.
Jūsų dėmesiui siūlome keletą atsiliepimų
apie daugiau kaip dešimtmetį rūmuose
vykstančią klubinę veiklą.

Aušra Kerzienė, UAB „SDG grupė“
personalo vadovė:
Jaučiuosi didelės bendruomenės dalimi, dalyvaudama Kauno personalo vadovų klubo veikloje. Mūsų klubo stiprybė
yra žmonės, atviri, nuoširdūs ir mylintys

savo darbą. Susitikimai klube – prasmingai praleistas laikas su kolegomis, kurie
ilgainiui tapo draugais. Į susitikimus kviečiami lektoriai pristato naujienas apie darbuotojų paiešką, atranką, organizacinio
klimato formavimą, darbuotojų įsitraukimo svarbą, motyvavimo ir atlygio, darbuotojų mokymo ir kitų sistemų kūrimą.
Tai skatina atviras diskusijas ir leidžia
naudotis gerąja praktika.
Klubo dešimtmečio proga šiemet surengėme didžiulę personalo vadovų konferenciją „Kolibris“. Kas yra „nauja juoda“
darbdavio įvaizdžio formavimo srityje,
dizaino mąstysena personalo skyriuje, socialinių tinklų realybė, arba kodėl „gerai
yra blogai“, atrankų efektyvumas, „skylė
tvoroje“ darbuotojų motyvavimo sistemoje, atlygio ekonomikos įžvalgos, Y kartos
darbuotojai, dalykinė išvaizda. Tai temos,
kurias konferencijoje beveik 100-ui dalyvių skaitė žinomi lektoriai – strateginės komunikacijos konsultantė Orijana Mašalė,
„Future Leadership“ inovacijų laboratorijos įkūrėja ir vadovaujanti partnerė Justina
Klyvienė, žurnalistas Darius Lukoševičius,
dr. Šarūnas Nedzinskas, „People link“
vadovaujanti partnerė Jurgita LemešiūtėFrejienė, VDU prof. Nijolė Petkevičiūtė, „Grizlio metodo“ autorius Valentinas
Marinionokas, ekonomistė Rūta Vainienė,
prof. dizainerė Jolanta Talaikytė ir kt.
Gera būti tarp kolegų, dirbančių tą
patį darbą.

Saulė Motiejūnienė, Kauno regiono
verslo moterų tinklo vadovė, UAB „Linolitas“ direktorė:
Kauno regiono verslo moterų tinklas – tai stipri, jau dešimtmetį veikianti
verslo moterų bendruomenė. Mums svarbu, kad moteris versle būtų pasitikinti savimi ir realizuotų savo tikslus, gebėtų tarpusavyje suderinti skirtingus vaidmenis.
Apie tai kalbėjome parodos „Moters
pasaulis“ metu surengtoje konferencijoje
„Formulė: versli ir laiminga“, kurioje dalyvavo 500 drąsių, ambicingų ir skirtingą
patirtį turinčių moterų iš visos Lietuvos.
Buvo be galo įdomu apie lyderystę, komandinį darbą, šeimos verslus, empatiją
darbe išgirsti iš veikliųjų seserų Beatos
Nicholson ir Odetos Bložienės, VU Verslo
mokyklos direktorės dr. Birutės Miškinienės ir kitų kolegių. Valstybės 100-mečio ir
Verslo moterų tinklo dešimtmečio proga
surengtoje konferencijoje „Moteris versle
100/10“ klausėmės istorikių pranešimų
apie žymias tarpukario veikėjas, „Verslo
žinių“ vyriausiojo redaktoriaus Rolando
Baryso ir ekonomistės Rūtos Vainienės
įžvalgų apie moteris vadoves, psichologo
Andriaus Kalugino patarimų, kaip prisiversti kasdien jaustis laimingoms, nuoširdaus kunigo Astijaus pasakojimo. Šiemet
lapkričio 8 d. „Žalgirio“ arenos amfiteatre
taip pat rengiame tokią konferenciją, jos
potemė – „Be streso“.

Mus labai nudžiugino LR Prezidentės
Dalios Grybauskaitės padėka už tai, kad
pernai įsitraukėme į LR Prezidentės inicijuotą kampaniją „Už saugią Lietuvą“ su
projektu „Įkvėpk“, kurio metu dėl skurdo,
emocinių bėdų kenčiančios moterys buvo
skatinamos ieškoti pagalbos, padėti vienos kitoms. Verslo moterų tinklo kvietimu
LR Prezidentė prieš keletą metų lankėsi
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose. Tad tinklas dovanojo unikalią galimybę šiltai, neformaliai pabendrauti su
šalies vadove.
Man asmeniškai bendrystė suteikė
didesnį pasitikėjimą savimi, atradau bendraminčių, su kuriomis visada galiu pasitarti ne tik verslo klausimais, ratą. Visada
jaučiu bendruomenės narių psichologinį
palaikymą, asmeninę pagalbą. Pažintys
atvėrė kelius į naujų idėjų realizavimą.
Labai jauku jaustis „savai tarp savų“, su
bendramintėmis vykti į verslo misijas į
Graikiją, Didžiąją Britaniją, Sankt Peterburgą, Rygą, kartu keliauti po Lietuvos
dvarus. Gera žinoti, kad mūsų pasodinta
sakura naujajame parke Nemuno saloje
pavasarį sužydės kaip simbolinė Lietuvos
ir Japonijos draugystės dalelė.

Tomas Skėrys, UAB „Eoltas“ eksporto projektų vadovas:
Eksportuotojų klube susitinka įmonių
vadovai, pardavimų vadovai ir vadybininkai. Daug keliaujantys darbo reikalais,
išradingi, prasmingos ir vertingos patirties versle turintys žmonės. Klubas – tai
erdvė, kur aš galiu ne tik pasidalinti savo
sukauptomis žiniomis, bet ir išgirsti apie
kitų eksporto patirtį, pasimokyti iš jų sėkmių ar net ir priešingai – iš klaidų – kad
jų išvengti savo darbe.
Ypač vertinu klubo susitikimus – vizitus į įmones. Klubo nariai turėjo ne
vieną unikalią galimybę aplankyti gerai
žinomas, inovatyvias ir eksporto srityje
stiprias kompanijas – „Mantinga“, „Novameta“, „Grigeo LT“, „Aconitum“, „Baldai
Jums“ ir kt. Tokie vizitai leidžia iš labai
arti pažvelgti ten, kur ne kiekvienas iš viso
gali patekti – stebėti, kaip vyksta gamybos
procesai, pamatyti naujausią įdiegtą įrangą, susipažinti su procesų valdymo gudrybėmis, sužinoti apie įmonių šiandienos
eksporto iššūkius ir net pirmiems išgirsti
jų įžengimo į naujas rinkas planus.

Eksportuotojų klubo narių susitikimai, mokymai, seminarai orientuojami į
naujausią ir aktualiausią informaciją, yra
pagrįsti patirtimi ir praktika. Kiekvieno
susitikimo metu aš atrandu ką aš galiu daryti efektyviau, pažangiau savo veikloje.
Stebiu ir mokausi, ką galima pritaikyti
savo kompanijoje, kad procesai vyktų
sklandžiau.
Matau didžiulę Eksportuotojų klubo
pridėtinę vertę ir naudą tiek įmonės darbuotojui, tiek ir įmonei, kurioje jis dirba,
ir drąsiai galiu rekomenduoti kiekvienam,
dirbančiam eksporto srityje, prisijungti prie
mūsų ir aktyviai dalyvauti klubo veikloje.

Mindaugas Bičkauskas, AB Citadele
banko Kauno filialo valdytojas:
Rūmuose veikiančiame Kauno finansininkų klube jaučiuosi kiek nejaukiai.
Taip, dirbu Citadele banke, finansinėje
įstaigoje, tačiau pakliuvęs į išties profesionalių žmonių ratą suprantu kai ko ir
nežinąs. Tai stiprių ir netgi itin konkrečių
žmonių klubas, kuriame tvyro stiprus domėjimasis naujienomis, pokyčiais apskaitos reikalavimams, šiuolaikiniais finansų
valdymo aspektais. Visa tai man – didžiulė motyvacija išgirsti, suprasti ir, svarbiausia, pritaikyti mano kasdieniniame
darbe naujoves, tam tikrus aspektus. Be
abejo, gaunu itin profesionalių atsakymų
ir patarimų savo klausimams, savo aktualijoms.
Be to, Kauno finansininkų klube yra
be galo nuoširdūs ir atviri žmonės. Buvo
labai smagu ir netgi naudinga su kolegomis būti pakviestiems ir dalyvauti Londono Sičio dirbančių lietuvių klubo 10-mečio
iškilmingame renginyje Londone. Smagu
dėl to, kad ten dirbantys lietuvaičiai noriai
dalijosi patirtimi, idėjomis bendradarbiauti. Londono Sitis – pasaulinis finansų centras, tad betarpiškas bendravimas su ten
dirbančiais atveria daug galimybių sužinoti, suprasti ir pasidalinti nauda.
Labai gaila, kad negalėjau dalyvauti
klubo išvykoje į Frankfurtą, Europos centrinį banką ar Briuselį ir Strasbūrą – Europos Parlamentą, kur susitikimai išties
davė naudos dalyviams.
Neabejoju, kad Kauno finansininkų
klubas yra prestižinis klubas. Profesionalumas, etika ir noras tobulėti leis šiam
klubui augti toliau dar ne vienerius metus.

Eksportuotojų klubo nariai lankosi „Mantingoje“
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Kūrybiškumo
vakaras su
Nomeda
„Pradžioje visos prisiekinėja, jog
niekada nėra nieko gera nupiešusios, o
po kelių valandų sako, kad netyčia. Nieko nėra gražiau, kaip stebėti laimingas
moteris. Iš pradžių truputį išsigandusios
ir susikaupusios, o vėliau – laisvos ir laimingos“, – sako žinoma menininkė Nomeda Marčėnaitė.
Vieną rudens vakarą, pradėjusios
piešti nedrąsiais pirmais potėpiais, kaunietės Verslo tinklo narės galiausiai nusipiešė sau mieliausią asmeninį puodelį.
Pasirodo, ir ant žalios žolės gali kristi
snaigės, o už abstrakčių margaspalvių detalių slypėti gilūs simboliai.
Kokios verslo moterų emocijos po
kūrybiško vakaro?
„Mes puikiai praleidome laiką, nuoširdus pokalbis su Nomeda apie kūrybingumo geną kiekviename iš mūsų privertė
susimąstyti, kur ir kada mes jį pametame.
Kodėl nusprendžiame, kad mes nemokame piešti. Ir nustebimas, kad puodelis vis
dėlto pavyko ir kad aš moku piešti!“, –
Saulė Motiejūnienė, Kauno regiono VMT
vadovė, bendrovės „Linolitas“ direktorė.
„Puodeliavimas buvo nauja, jauki patirtis rudeniui prasidėjus. O Nomedos žodinė įžanga apie kūrybiškumą, emocijas
jos asmeninės patirtys atnaujino požiūrį
į visa tai“, – Živilė Vaitkūnienė, UAB
„Aša“ direktorė.
„Pirmiausiai labai nustebino, kad

buvo tiek daug laiko skirta pokalbiui. Labai prasmingam, paliečiančiam esminius/
prigimtinius žmogaus esybės niuansus.
Nors buvo kalbama apie bendravimą šeimoje/su vaikais, tačiau daug minčių ką
galima pritaikyti dirbant su žmonėmis,
vadovaujant grupėms. Iš šių kūrybinių
dirbtuvių „pasinešiau“ daugiau, nei iš
kai kurių brangių vadovams skirtų mokymų“, – tokiomis emocijomis dalijasi
Ingrida Rimkienė, UAB „Baltic transline“ Centrinės ir Rytų Europos skyriaus
vadovė.
Anot Nomedos, kūrybiškumas yra
prigimtinė savybė. Kaip natūraliai ir originaliai piešia vaikai! Blogiausia, kas
nutinka vėliau – aplinka ima vaizduotę
sprausti į rėmus, riboti, niveliuoti, ir ilgainiui daugelio įgimtas kūrybiškumas paslepiamas, nuslopinamas, nustumiamas.
Nomeda, įstojusi į Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklą, pati
yra susidūrusi su griežtomis taisyklėmis
ir fantazijos ribojimu. „Kartą mokytoja
liepė piešti cirko tematika. Vieni piešė
dramblius, kiti – klounus, o aš sumąsčiau nupiešti cirke besijuokiančius vai-

Kviečiame dalyvauti
verslių moterų konferencijoje

Konferencija – tai jau antrus metus
organizuojamas renginys, skirtas moterų
verslumo skatinimui:
moterims, kurios versle žengia pirmuosius žingsnius,
moterims, kurios jau turi verslo valdymo ar vadovavimo patirties.
Šių metų konferencijoje kalbėsime, kaip išvengti streso versle, kas yra
streso priešnuodis?   Pranešėjai nagrinės,
kiek streso verslo moterims kelia kasdieniai dalykai – vaidmenų tarpusavio suderinimas, finansai, informaciniai „burbulai“ ir kita. Kaip stresas veikia moterų gyvenimą, fizinę ir dvasinę sveikatą, kaip jį
suvaldyti ar su juo susidraugauti, o gal tiesiog kažką pakeisti arba keistis pačioms?
Data: 2018 m. lapkričio 8 d.
Vieta: Žalgirio arena, amfiteatro salė,
Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas

Konferencija vyks parodos „Moters
pasaulis 2018“ metu.
Dalyvavimas konferencijoje nemokamas. Išankstinė registracija būtina:
http://chamber.lt/renginiai/konferencija-formule-versli-ir-laiminga-bestreso/
Konferencijos moderatorius: Edvardas Kubilius, žurnalistas
Organizatorius: Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmai ir juose veikiantis Kauno regiono verslo moterų tinklas
Partneris: UAB „Ekspozicijų centras“
Rėmėjas: AB „Swedbank“
Informacija: 8687 36240, vmt@
chamber.lt, Daiva Vyšniauskienė, Kauno
PPA rūmai

kus. Pradėjau piešti tribūną, žmones,
jų įvairias reakcijas. Mokytoja įvertino
neigiamai – gavau tris“, – yra pasakojusi menininkė. Diplominį Nomeda atliko
piešdama kaimo vaikus, nemačiusius
miesto ir gyvenusius gūdžioje socialistinėje kasdienybėje, tačiau karti realybė
nepatiko baigiamojo darbo vertintojams:

„Gavosi liūdnas ir dramatiškas piešinių
„Vaikai sūpynėse“ ciklas. Dėstytojas sako
man – tarybinio kaimo vaikai turi būti
laimingi. Aš sakau – nieko panašaus, aš
mačiau, kaip jie atrodo. Tada buvo liepta
perdaryti diplominį darbą, o aš atsisakiau.
Vėl buvau įvertinta trejetu.“
RŽ inf.

11:00 – 12:00 Registracija
Įžanga
Zigmantas Dargevičius, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas
12:00 – 12:10
Saulė Motiejūnienė, Kauno regiono Verslo moterų tinklo vadovė, UAB
„Linolitas“ direktorė
Mankšta šokio ritmu
12:10 – 12:20
Kauno kolegijos studentai
Finansavimo šaltinių pritraukimas smulkiam ir vidutiniam verslui
12:20 – 12:50 Rasa Verkauskaitė-Kazanskienė, „Swedbank“ Verslo bankininkystės
projektų vadovė
Stresas socialiniuose tinkluose: įveikti negalima pasiduoti
12:50 – 13:20 dr. Rūta Klimašauskienė, FITIN personalo verslo partnerė, grupės santykių
specialistė
Diskusija: kaip medikai atpažįsta verslo moteris?
13:20 – 14:00 Moderatorė: dr. Rima Balanaškienė, gydytoja, UAB „Aconitum“ generalinė
direktorė
14:00 – 14:30 Pertrauka
Mankšta šokio ritmu
14:30 – 14:40
Kauno kolegijos studentai
Pamesto kūrybingumo beieškant savyje
14:40 – 15:10
Nomeda Marčėnaitė, dailininkė
Verslios moters streso psichologija
15:10 – 15:40
Andrius Kaluginas, psichologas, emocinės gerovės ir stresų valdymo ekspertas
Kada nutinka laimė?
15:40– 16:10 Kristina Belopetravičienė, asmeninės saviugdos konsultantė, Kūrybos
laboratorijos įkūrėja
Diskusija:stresas – variklis ar stabdys?
Elena Bartninkienė, „Saulėja SPA“ savininkė ir vadovė
Irma Kvedarienė, „Clinic DPC/Dantų priežiūros centro“ direktorė
16:10 – 16:40
Asta Mažeikienė, „Crossthe line“ įkūrėja, asmeninio efektyvumo trenerė
Margarita Baltrušaitienė, UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“
pardavimo grupės vadovė
16:40 – 17:00 Apibendrinimas
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