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Verslios. laimingos. Be streso
Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų viešųjų ryšių vadovė
Verslios moters streso psichologija. Stresas realiame gyvenime ir socialiniuose
tinkluose. Ar galime išmokti kartoti – jokio streso? Kaip medikai atpažįsta verslo moteris? Kada nutinka laimė? Stresas – variklis ar stabdys?

450 veiklių ir drąsių moterų „Žalgirio“ arenos amfiteatre vykusiame forume
„Versli ir laiminga. Be streso“ mokėsi
atpažinti kūrybiškumą ir laimę, susidraugauti su stresu realiame gyvenime, socialiniuose tinkluose ir savo pasąmonėje,
suvokti, kad stresas apnuogina tai, kas yra
žmogaus viduje.
Forumą antrus metus iš eilės parodos „Moters pasaulis“ metu rengia Kau-

no prekybos, pramonės ir amatų rūmai
ir juose veikiantis Kauno regiono Verslo
moterų tinklas.
Išgyventi viršūnėse
„Lietuvos moterys jau prieš šimtą
metų kūrė šviesią ir stiprią Lietuvą. Šiandien atrandate naujų veiklos sričių, įsitvirtinate verslo viršūnėse. Jūs esate švelnios,
jautrios, bet tuo pačiu stiprios ir veiklios.
Linkiu jums jaustis saugioms vyriškame
verslo pasaulyje ir nepaisant rizikos išgyventi sveiką stresą“, – sveikindamas moteris iš visos Lietuvos sakė Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas
Zigmantas Dargevičius.
„Dešimt metų prie rūmų veikiantis
Verslo moterų tinklas susikūrė tam, kad
palaikytume ir padėtume vienos kitoms,
kad jaustumėmės savos tarp savų“, – prisijungti prie rūmų ir tinklo kvietė Kauno
regiono Verslo moterų tinklo vadovė Saulė Motiejūnienė. O išsivaduoti nuo rutinos
ir įtampos moterims padėjo Kauno kolegijos studentų mankšta šokio ritmu.
Riba tarp realybės ir virtualaus pasaulio
Kaip išsklaidyti mitus ir ką daryti,
kad santykiai su bankais nekeltų streso,
forume pasakojo „Swedbank“ Verslo bankininkystės projektų vadovė Rasa Verkauskaitė-Kazanskienė. „Stresą mažina
tinkamas pasirengimas ir atvirumas bet
Nukelta į 5 psl.

Kauno verslo moterų tinklo narės su rūmų prezidentu Zigmantu Dargevičiumi ir generaline direktore Olga Grigiene

Rūmai kursis
19-ojo amžiaus
pastate
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmai aukcione įsigijo buvusį KTU Humanitarinių mokslų fakulteto pastatą
Gedimino g. 43 Kaune.
„Tai antras kartas istorijoje, kai verslo
bendruomenė savo lėšomis įsigyja vertingą pastatą Kauno centre. Rūmai keletą
metų nuosekliai siekia, kad būtų atstatytas
istorinis teisingumas ir teisėtiems buvusiems jo savininkams būtų grąžintas organizacijos lėšomis pastatytas tarpukario
architektūros perlas – K. Donelaičio g.
8. Į šį V. Landsbergio-Žemkalnio projektuotą vieną įspūdingiausių tarpukario
modernizmo architektūros pastatų ir jo
puošybą – freskas, vitražus, baldus ir kitą
įrangą – rūmai 1937-1939 m. investavo
879 tūkstančius litų. Rūmai ne kartą kreipėsi į aukščiausias valstybės institucijas,
pastato šeimininkus Kultūros ministeriją,
tačiau valstybė nerado ar nenorėjo rasti
teisinio kelio jo grąžinti. Šiuo metu jame
įsikūrusi Kauno apskrities viešoji biblioteka. Pastato būklė apverktina.“, – sako
Kaip gyvensime 2019 m. | 2 psl.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
generalinė direktorė Olga Grigienė.
Pastato bendras plotas – 1477 kv. m.
Iki šiol rūmai, neatgavę savo istorinio
pastato, nuomojo patalpas dviejose miesto vietose. Įvertinus bendrą situaciją ir patiriamus kaštus, nusipirkti nekilnojamąjį
turtą pasirodė ekonomiškai naudingiau.
Rūmai pastatą įsigijo kartu su partneriais.
Pagal susitarimą su jais rūmai kursis pirmajame pastato aukšte.
„Įsigiję universiteto paskirčiai pritaikytą pastatą, mes ne tik grįžtame netoli
istorinių ištakų, bet ir prisiimame atsakomybę už paveldo išsaugojimą ir jo įvei-

klinimą šiandienos reikmėms. Rūmai yra
didžiausia ir geriausiai žinoma Kauno regiono verslo organizacija, ir ji pajėgi tai
padaryti. Jaučiame ir socialinę atsakomybę prieš miesto visuomenę – Kaunui tikrai
nereikia dar vieno pastato-vaiduoklio“, –
sako O. Grigienė.
Per metus rūmai surengia vidutiniškai 10 forumų ir konferencijų, 8 apskritojo stalo diskusijas su valdžios atstovais,
40 praktinių seminarų, 8 verslo pusryčių
renginius, 36 penktadienio kontaktų ryto
susitikimus ir t.t. Įsigytame pastate numatomos dvi konferencijų salės (iki 90
žmonių ir iki 30 žmonių), kuriose vyks

Forumas ir apdovanojimai
Marijampolėje | 3 psl.

Rūmų klubas
„Marex Boats“ | 4 psl.

rūmų renginiai (konferencijos, diskusijos,
mokymai, susitikimai, rūmuose veikiančių 9 profesinių klubų renginiai, tarybos
posėdžiai) ir kt.
Pastatas Gedimino g. 43 statytas
1890 m. Kauno tvirtovės inžinierių valdybai. Nuo 1925 m. iki 1932 m. jis priklausė Lietuvos universitetui, čia buvo įsikūrę universiteto Medicinos ir Technikos
fakultetai. 1932-1940 m. buvo įsikūrusi
Vidaus reikalų ministerija. 1952 m. rūmai
perduoti Kauno politechnikos institutui
(dabar Kauno technologijos universitetui).
RŽ inf.

„Mantingos“ sukaktis | 6 psl.
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Kaip gyvensime Lietuvoje 2019 m.?
Audronė Jankuvienė
Žinių radijas ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai pirmą kartą surengė politikų, verslo lyderių ir mokslo atstovų konferenciją „Kaip gyvensime Lietuvoje 2019 m.?“ Kokie atpūs politiniai vėjai?
Kokios šalies ekonomikos tendencijos? Ar
įvyks demografinis lūžis? Kokie pokyčiai
laukia Kauno? „Blockchain“ revoliucija.
Kaip pasirinkti komandos narį ilgai ir sunkiai kelionei? Šių pranešimų buvo galima
klausytis ir tiesioginės transliacijos metu.
Pergalę nukals įtampos?
Sociologas, tyrimus atliekančios bendrovės „Vilmorus“ direktorius Vladas
Gaidys pabrėžė, kad rinkimai į savivaldybes visuomenei yra žymiai įdomesni
nei rinkimai į Europos Parlamentą. Prezidento rinkimuose žmonės pasiilgę konkurencijos, debatų, idėjų kovos, nes per
ankstesnius dvejus rinkimus to praktiškai
nebuvo. Sociologas išsamiai komentavo
rinkimų į prezidentus apklausų duomenis
nuo 2002 m. Kiek jie atitiko baigtį, duomenų nebuvo pateikta.
M. Romerio universiteto politologė
Rima Urbonaitė labiausiai nuogąstavo,
kad savo pergalei nukalti prezidento rinkimuose bus eskaluojamos visuomenėje
tvyrančios įtampos, vyraus vulgarusis
populizmas ir mažiausiai galvojama apie
valstybės interesus.
„Apklausos yra labiau skirtos nuomonei formuoti, o ne jai atspindėti“, – tokį
požiūrį į sociologinius tyrimus išdėstė
Swedbank vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis.
Ekonomistas teigė nesąs labai tikras,
kad krizė jau beldžiasi į duris ir Lietuvos ekonomika kaista. Nei įmonės, nei
gyventojai krizės nejaučia. Ar ją galima
įsikalbėti? Žinoma, teigė ekonomistas –
neigiami lūkesčiai gali stabdyti investicijas, atlyginimų augimą ir t.t. Objektyvių
priežasčių krizei Lietuvoje, jo nuomone,
nėra. Vyraujantys teigiami lūkesčiai nėra
pertekliniai. Kaip klostysis toliau, priklauso nuo to, kas vyks eksporto rinkose.

aplinkos kūrimas (šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas, paslaugos šeimai,
ugdymo prieinamumas, pozityvus darbdavių požiūris). Mažėjant darbuotojų,
raginama aktyviau skatinti „sidabrinę
ekonomiką“ – įtraukti į darbo rinką vyresnio ir pensinio amžiaus žmones, sukuriant
jiems lanksčias darbo sąlygas, juo labiau,
kad nedarbas vyresnių nei 50 metų amžiaus grupėje yra labai didelis.
Kauno fenomenas
Kauno miesto vicemeras Andrius Palionis, pristatydamas ambicingus 2019-ųjų
pokyčius mieste, kalbėjo apie „Didįjį Kauną“, nes geografinės ribos su rajonu jau
praranda prasmę tiek užimtumo, tiek transporto, tiek socialinių poreikių srityje. Nemuno saloje numatoma arenos plėtra (baseino, sporto komplekso statyba), kitapus
Nemuno – M. K. Čiurliono koncertų salė.
SBA grupei priklausanti nekilnojamojo
turto plėtros bendrovė „Urban Inventors“
planuoja 50 mln. eurų investicijas į naują
biurų kompleksą, O. ir H. Minkovskių g.
iš „Kauno grūdų“ įsigijus 2,5 ha teritoriją.
Savivaldybės planuose – iškeldinti
savivaldybės įmones „Kauno autobusai“,
„Kauno švara“ ir „Kauno vandenis“ iš
dabar užimamų jų teritorijų, jas pritaikant

Demografijos iššūkiai
VDU profesorė, demografė Vlada
Stankūnienė nesutinka, kad žinodami
demografijos iššūkius, galime numatyti,
kokios problemos bus ateityje. Jos teigimu, demografiniai rodikliai diagnozuoja,
kokios socialinės problemos yra dabar.
Ji ragino nepasikliauti paviršutiniškomis
antraštėmis ir mėgėjiškomis strategijomis, nes demografija tiesiog tapo verslu.
Profesorė analizavo gimstamumo, mirtingumo ir emigracijos rodiklius, atkreipusi
dėmesį, kad informacija apie emigracijos
pokyčius neatspindi realių srautų. Migracijos duomenis dažnai stumteli tam tikri
administraciniai veiksniai.
Profesorės pateikti skaičiai rodo,
kad 1990-2017 m. emigravo 970 tūkstančiai Lietuvos gyventojų. Pridėjus šiemetinius 36 tūkstančius, viršijamas milijonas. Lapkritį Lietuvoje jau nebuvo ir
2,8 mln. gyventojų – jų skaičius nukrito
iki 2,796 mln. (1992 m. buvo 3,706 mln.).
Įvertinus imigraciją, gyventojų skaičius
šalyje sumažėjo 700 tūkstančių. Atvažiuojanti pigi darbo jėga taikosi, pasak
profesorės, į „nukainotas“ darbo vietas.
Diskusijoje apie demografinius iššūkius itin buvo pabrėžtas šeimai palankios
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kitiems poreikiams.
Diskutuodamas apie Kauno fenomeną,
verslininkas ir investuotojas, UAB „Litvalda“ akcininkas Augustinas Rakauskas nuogąstavo dėl išskirtinių sąlygų sudarymo užsienio kapitalui. „Negalima proteguoti užsienio kompanijų ir sudaryti jiems sąlygas
klestėti mūsų verslininkų sąskaita, šiems
netgi siekiant pakenkti, apsunkinti sąlygas
veikti. Kam raudona šviesa uždegama, kam
žalia – už to slypi ir asmeniniai interesai“, –
A. Rakauskas linkėjo demokratiškai įtakoti
politikus, kad politinė biurokratija būtų
mažesnė, verslas ir valdžia dialoge rastų
daugiau sąlyčio taškų, o tiek žmogaus, tiek
investuotojo savivertės jausmas augtų.
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas Benjaminas Žemaitis priminė konferencijoje išsakytą mintį, kad rinkimų laikotarpiu gali
būti siekiama kalti pleištus tarp skirtingų
visuomenės sluoksnių, o retorika verslo atžvilgiu vis dar tebėra negatyvi: „Jei
dažniau būtų sakoma ačiū mokytojams,
medikams ar verslui, negatyvumo visuomenėje būtų žymiai mažiau“.
AB „Freda“ valdybos pirmininkas Rimas Varanauskas taip pat laikosi nuomonės, kad visuomenės ir valdžios požiūris
į verslą yra neigiamas visoje Lietuvoje.
Antra vertus, jis ragino nesuabsoliutinti
valdžios: tai verslas kuria darbo vietas,
investuoja: „Turim mokėti orius atlyginimus, ir viskas bus gerai“.

Ūkio ministras Virginijus Sinkevičius
sakė nepastebįs skirtumų ir besidžiaugiąs
vienodai visų investicijomis.
„Blockchain“ revoliucija
Apie „blockchain“ technologijas konferencijoje kalbėjo rizikos kapitalo fondo
„Nextury Ventures“ pirmininkas, verslininkas ir investuotojas Ilja Laurs. „Blockchain“ atnešami pokyčiai lyginami su
tais, kuriuos 1994 m. sukėlė interneto atsiradimas. Tas pats pasakytina ir apie šios
technologijos turimą potencialą.
Šiandien technologija „blockchain“
daugiausia siejama su kriptovaliutomis,
tačiau investuotojas pabrėžia, kad yra
daugybė kitų sričių, kuriose gali atsiskleisti šios inovatyvios ir pažangios technologijos potencialas.
Kaip pasirinkti komandą?
Kapitonas, lektorius Paulius Kovas
su verslo lyderiais dalijosi savo patirtimi, kaip atsirinkti geriausius komandos
narius ilgai ir sunkiai kelionei. Jis pasakojo apie fatališkus išgyvenimus jūroje,
kai žmogaus gyvybė gali būti verta tik 4
sekundžių, pasitikėjimo ir klaidos kainą,
„iš nieko“ kuriamą džiaugsmą.
„Renkuosi komandą pagal penkias
taisykles: norą būti komandoje, gebėjimus, tikslo siekimą, vertybes ir abipusį
pasitikėjimą. Iškritus bet kuriam iš šių elementų piramidė griūva“, – sakė P. Kovas.

Spartesnis Jūsų ir Jūsų verslo augimas veikiant aktyvioje bendrystėje

Pažangos vaisiai regionuose: kaip išlyginti skirtumus?
Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų
viešųjų ryšių vadovė
Regionų ekonomikos evoliucija. ES
biudžetas 2021-2027 m. „Sūduvos kryptis M4.0“ ar regioninė politika „pasidaryk pats“? Laisvųjų ekonominių zonų
kadrilis Šiaurės Europoje. Kaip surasti
darbuotojų regionuose ir kaip plėtoti metalo apdirbimo pramonės verslą
Marijampolės regione? Tokios temos
nagrinėtos IQforume Marijampolėje
„Sūduvos kryptis – M4.0“, kurį surengė
rūmų Marijampolės filialas ir IQ žurnalų
grupė. Spalio mėnesį toks forumas jau
antrą kartą vyko Kaune.
„Nesvarbu, ar jūs užkariaujate pasaulį, ar Lietuvą, ar įsteigėte tik kelias
darbo vietas sau ir savo šeimai. Jūs esate
tie, kurių pastangomis kuriama gerovė.
Linkiu būti tokiais šviesuoliais, kaip iš
mūsų krašto kilęs Vasario 16-osios akto
signataras Jonas Vailokaitis“, – sveikindamas forumo dalyvius sakė Kauno PPA

Vitas Vasiliauskas

Marius Vaščega

Evaldas Ulevičius

rūmų Marijampolės filialo vadovas Kęstutis Svitojus.
„Džiaugiuosi, kad rūmai veikia arčiausiai verslo. Esame didžiausia ir
geriausiai žinoma regiono verslo organizacija. Būriui Vilkaviškio verslininkų
įstojus į rūmus, nuo 2019 m. sausio Vilkaviškyje steigsis atstovybė. Su filialu
Marijampolėje ir atstovybe Šakiuose tai
bus jau trečias rūmų regioninis padalinys
Marijampolės regione“, – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas
Zigmantas Dargevičius pakvietė ir kitus
gausiai susirinkusius verslininkus jungtis
prie mūsų bendruomenės.
„Stiprės regionai – stiprės Lietuva“, – regioninės politikos svarbą pabrėžė Marijampolės savivaldybės merė
Irena Lunskienė.
Galvos skausmas – netolygumai
„Lietuvos augimo rodikliai išlieka teigiami. Prognozuojamas mažesnis
BVP susijęs su eksporto augimo, kuris
pernai sudarė 13,6 proc., šiemet – 5,3
proc., mažėjimu. Tai lemia išoriniai
veiksniai, ES ir Rusijos rinkoms prislopinus apetitus“, – forume sakė Lietuvos
banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas. Pasak pranešėjo, šalies augimas
šiek tiek viršija tvarų lygį, t.y. ekonomika kaista – darbo rinka kunkuliuoja,
atlyginimų augimas pasiekė 10 metų rekordą. Šiemet prognozuojama 2,8 proc.
infliacija kitąmet turėtų sumažėti iki 2,2
proc. Prekių ir paslaugų kainos Lietuvoje siekia 80 proc. ES vidurkio, nors kai
kurių kategorijų – avalynės, aprangos
ir alkoholinių gėrimų – jau viršija ES
lygį, elektros, dujų, sveikatos apsaugos
ir švietimo kainos dar nesiekia pusės ES
vidurkio.
Lietuvos BVP 1 gyventojui 1995
m. sudarė 33 proc., 2004 m. – 49 proc.,
2017 m. – 78 proc. ES vidurkio – tai
antras pagal augimą šuolis. „Tačiau pažangos vaisiai po regionus pasklido nevienodai. Regioniniai netolygumai – šio
ekonominio pakilimo išskirtinis bruožas. Išlyginti šiuos skirtumus – galvos
skausmas“, – kalbėjo V. Vasiliauskas. Jis
atkreipė dėmesį, kad didelė emigracija
ypač aktuali Marijampolei.
Loškime simultaną
65 proc. Lietuvos viešųjų investicijų
2015-2017 m. sudarė ES struktūrinių ir
investicinių fondų lėšos. ES biudžetas
sudaro 155 mlrd. eurų 550 mln. gyventojų. Palyginimui: Danijos biudžetas – 130
mlrd. eurų 5,7 mln. gyventojų.
Tokius skaičius renginio metu pateikė EK atstovybės Lietuvoje vadovo
pavaduotojas Marius Vaščega. Pasak

Diskusija apie verslo ir švietimo tandemą

M. Vaščegos, dėl „Brexit“ ES biudžete
atsivers 12-13 mlrd. eurų skylė. Todėl
šalys donorės turėtų bent 10 proc. padidinti savo indėlį. Lietuvai bus skiriamas
mažesnis finansavimas, tačiau pakoregavus perskirstymo formulę, jis mažės ne
daugiau kaip 24 proc.
M. Vaščega pasiūlė mokytis lošti simultaną, nepamiršti kitų šaltinių: „Skaitmeninei Europai“, Europos Horizonto,
Invest EU programoms skiriamų šimtų
milijonų, kurie gali kompensuoti struktūrinių lėšų mažėjimą.
Regioninė politika ar „pasidaryk
pats“?
Kauno PPA rūmų Marijampolės filialo direktorius Evaldas Ulevičius pristatė
Marijampolės regiono statistikos duomenų pjūvį: demografijos, emigracijos, biudžeto, ES lėšų skyrimo šalies regionams
rodiklius, kurie aiškiai parodė užprogramuotus netolygumus. „Marijampolė yra
parengusi M4.0 regiono specializacijos kryptis (maistas, metalas, mediena,
mokslas) ir yra pasirengusi investuoti
117 mln. eur į konkrečius projektus,
orientuotus į plėtrą ir eksportą. Kodėl
negauname šių lėšų? Ar regioninė politika reiškia „pasidaryk pats“?, – retoriškai
klausė E. Ulevičius.
Lietuvos LEZ asociacijos prezidentas Simonas Petrulis pabrėžė, kad valstybė neturi vizijos dėl tiesioginių užsienio
investicijų pritraukimo. 88 proc. savivaldybių nesinaudoja mokestinėmis lengvatomis investicijoms pritraukti. Kauno
LEZ pritraukė 635 mln., Klaipėdos –
671 mln., Marijampolės – 100 mln. eurų
tiesioginių užsienio investicijų. Pasak
lektoriaus, tai didžiausios ekonominės
injekcijos miestams, 5000 ar 1000 naujų
darbo vietų ir papildomos pajamos į savivaldybių biudžetus.

„Baigėsi laikai, kai žmogus moka
viską, ir tokių ieškoti neverta. Hiperbolizuojame talento nebuvimą. Ar darbdaviai
padaro reikalingus žingsnius, kai ieško
darbuotojų? Kaip kurti talentus? Kaip privilioti talentus? Pažadus ir deklaruojamas
vertybes turi patvirtinti elgsena“, – tai pabrėžė Kęstutis Jasiulevičius, „Alliance for
Recruitment“ darbo rinkos ekspertas.
Kaip plėtoti metalo apdirbimo pramonės verslą Marijampolės regione demografinės krizės metu, patirtimi forume
dalijosi „Cie LT Forge“ generalinis direktorius Darius Masionis.
„Metų žvilgsnio“ apdovanojimai
Renginio metu jau 13 kartą buvo
įteikti apdovanojimai geriausiems regiono verslininkams.
Už novatoriškumą ir atsakingumą apdovanota UAB„ Marijampolės pieno konservai“, už tvirtą žingsnį į eksporto rinkas
– UAB „Baltic Sticks“, už išsaugotą pramonės šaką regione – AB „Vernitas“, už
pramogų verslo nišos sėkmingą išnaudojimą – UAB „Marijampolės centro projektai“, už krašto garsinimą puoselėjant
kulinarinį paveldą – UAB „Vilkenta“, už
verslo idėjų įgyvendinimą plečiant eksporto rinkas – UAB „Vaiskona“, už naują požiūrį į verslo plėtrą regione – UAB
„Emiva“, už naujovių diegimą, kuriant
darbo vietas ir stiprinant regioną – UAB
„Mantinga“, už indėlį į kultūros puoselėjimą regione – UAB „Piko valanda“.
Padėkos raštais apdovanotos individuali įmonė „Gintolina“, UAB „GIB
24“, ir UAB „Vamėsa“, taip pat trys Sūduvos buhalterių klubo narės – Inga Pociuvienė, Aušra Rimavičienė ir Aldona
Čebatavičienė.
Forume dalyvavo apie 150 regiono
valdžios, verslo ir švietimo įstaigų vadovų.

Apdovanojimų akimirkos
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„Marex
Boats“ jachtas
apžiūrėjo rūmų
nariai
Greičiausiai užsieniečiai daugiau
nei kauniečiai žino apie pakaunėje, Ilgakiemyje, nuo 2002 m. gaminamus
prabangius laivus, pelniusius tarptautinį
pripažinimą ir apdovanojimus. Todėl net
keturiasdešimt rūmų narių pasinaudojo galimybe savo akimis pamatyti, kaip
gimsta šie rankų darbo šedevrai. Į Rūmų
bendruomenės klubo susitikimą atkako
net gera dešimtis Vilkaviškio bendrovių.
„Marex Boats“ yra lietuvių ir norvegų
įkurta įmonė. 2009-aisiais vienas iš „Marex boats“ sukurtų bei pagamintų katerių
Europoje laimėjo geriausio katerio apdovanojimą. Po keturių metų panašios koncepcijos, tik mažesnis kateris taip pat laimėjo apdovanojimą. Kateris „Marex 310“
buvo nominuotas prestižiniam apdovanojimui „Power Boat of the Year 2017“ ir jį
gavo. Laivas „Marex 375“ užėmė pirmąją
vietą Kauno PPA rūmų ir Kauno rajono
savivaldybės konkurse „Sukurta Kauno
rajone 2016“.
Dauguma katerių, pagamintų kauniečių rankomis, keliauja į užsienį, kur
laivai pardavinėjami per prekybos agentus. Bendrovės cechuose iš stiklo plastiko

Pasveikintų naujų narių būrys

gaminami katerių korpusai, deniai, montuojami varikliai ir navigacinės sistemos,
išvedžiojami kabeliai, garso instaliacijos,
įrengiamas vandentiekis ir sumontuojami
baldai.
Šiuo metu „Marex Boats“ jau gamina
keturis skirtingus katerių modelius, kurie skiriasi ilgiu – nuo 6 iki 12 m., denio
dizainu bei dugno gyliu. 2019 m. įmonė
pradės serijinę naujo „Marex 360“ modelio gamybą.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius

Raimondas Šiugždinis, žinomas buriuotojas ir vienas iš
bendrovės vadovų

greta besipuikuojančių jachtų spaudė rankas 28 naujų narių vadovams ir palinkėjo

jiems sėkmės prisijungus prie didžiausios
regiono verslo organizacijos.
RŽ inf.

Pažintis su jachtų gamyba

Apdovanotas ženklas „KĖDainiai“
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmai, siekdami skatinti lietuviškų, aukštos kokybės, inovatyvių, išskirtinių, galinčių konkuruoti Lietuvos bei užsienio
rinkose produktų gamybą ir vartojimą
bei verslo plėtrą Kėdainių rajone, antrus
metus rengia konkursą „Sukurta Kėdainių rajone“.
Šiam konkursui paraiškas pateikė
šešios įmonės ir pristatė 8 produktus,
tai: UAB „Sakret LT“ – grindų paklotą/
betoną, UAB „Daumantai LT“ net 2 produktus: naujieną – Daumantų „Karališką“
švelnaus skonio majonezą ir majonezinį
padažą ,,Baravykas“, UAB ,,Kėdainių statyba“ – kartotinio vienbučio gyvenamojo
namo projektą ,,Merkys“, UAB „Versala“ – projektą „Ženklas KĖDainiai“ bei
agurkų džemą ,,Gurkė“, MB „Piscator“ –
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rūkytą šamą drebučiuose, o UAB „Šlapaberžės konditerija“ – grybukus.
Lapkričio 9 d. šventiniame vakare
,,Verslo diena“ buvo paskelbtas konkurso
,,Sukurta Kėdainių rajone“ nugalėtojas. Juo
tapo projektas „Ženklas KĖDainiai“, kuris
ypač populiarus ant marškinėlių ir tapo kelionės talismanu, Kėdainių krašto ambasadoriumi. Šio projekto autorė – UAB „Versala“ direktorė Justina Kočetova.
„Šis ženklas skirtas didžiuotis savo
kraštu. ,,Ainiai“ ženkle pažymėti krašto
simboliai – Stiklių namas, senamiesčio
žibintas, Nevėžio upė, miesto parke stūkstantis minaretas, muziką simbolizuojantis
trimitas – visa tai sukurta, užgyventa praėjusių kartų. KĖD raidės žymimos štrichais
– tai dabartis, kurią kuriame mes, kurią
kurs mūsų vaikai“, – sakė idėjos autorė.
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Prizas įteiktas Justinai Kočetovai (centre)

Šventinio vakaro metu Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas
Zigmantas Dargevičius įteikė garbingą ap-

dovanojimą konkurso ,,Sukurta Kėdainių
rajone“ nugalėtojai Justinai Kočetovai.
RŽ inf.

Spartesnis Jūsų ir Jūsų verslo augimas veikiant aktyvioje bendrystėje

Forume dalyvavo rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius, viceprezidentė Vaida Butkuvienė, tarybos narė ir VMT vadovė
Fausta Šeputytė

Verslios. laimingos. Be streso
Atkelta iš 1 psl.

kokioje situacijoje. Nebijokite kalbėtis,
abiejose pusėse yra žmonės“, – pabrėžė
banko atstovė.
Kur yra tiesa ir riba tarp realybės ir
virtualaus pasaulio? Kai socialiniuose tinkluose kitus matome visuomet laimingus,
sėkmingus, keliaujančius, besišypsančius,
neišvengiamai lyginame save su jais ir
dažnai apima vienišumo, pavydo, nusivylimo ir net pykčio jausmas, kad mums taip
toli iki jų. Ką daryti? „Vienintelis žmogus,
su kuriuo turite lygintis, esate jūs pats praeityje. Vienintelis žmogus, už kurį turite
būti geresnis, tai tas, kas esate dabar“, –
Zigmundą Froidą citavo FITIN personalo
verslo partnerė, grupės santykių specialistė dr. Rūta Klimašauskienė. Pasak lektorės, reikia išmokti atpažinti, pripažinti ir
priimti ne tik pozityvius, bet ir neigiamus
jausmus, suvokti, kad ta pati situacija netgi tam pačiam žmogui gali sukelti absoliučiai skirtingus jausmus.
Dr. Rimos Balanaškienės, UAB
„Aconitum“ generalinės direktorės, moderuojama diskusija „Kaip medikai atpažįsta verslo moteris?“ su gydytoja, vaikų
pulmonologe, alergologe Laimute Vaideliene, aukščiausios kategorijos gydytoju
akušeriu ginekologu Heraldu Stankevičiumi, medicinos mokslų daktaru, plastinės rekonstrukcinės chirurgijos gydytoju
Vygintu Kaikariu balansavo tarp labai
rimtų problemų ir sveiko humoro. Diskusijos dalyviai pripažino viena: verslo
moterys yra konkrečios, argumentuotos,
drausmingos ir gerai žino, ko nori. Su jomis reikia kalbėtis argumentais.
Kada nutinka laimė?
Ar kūrybiškumas reikalingas tik me-

Forume susirinko 450 veiklių moterų

nininkams? Ne, įsitikinusi dailininkė Nomeda Marčėnaitė. Kūrybiškumo labiausiai reikia kasdienybėje ir rutinoje. Mes
kaip tos gilės po ąžuolu: ar iš visų jų išaugs tvirti ąžuolai? Tai priklauso nuo saulės, šviesos, drėgmės... Lygiai tas pats su
žmonėmis. Koks jis užaugs, priklauso nuo
dėmesio, meilės, šilumos. „Kūrybiškumo
nereiks ugdyti, jei jo nesužlugdysime. Neatsargia pastaba, prastu pažymiu, nuolatiniu lyginimu su kitais. Tada visi pradeda
piešti kaip tas, kurį pagyrė, piešiniai niveliuojasi, suprantama, kad reikia neišsiskirti, galvoti kaip kiti. Mumyse labai stipri
pasąmonės atmintis, iš kurios „išlenda“
kažkada neatsargiai pasakyto žodžio ar reakcijos nulemtas nepasitikėjimas savimi.
Nekūrybingų žmonių nėra“, – įsitikinusi
Nomeda.
„Stresas yra reakcija ir gebėjimas
adaptuotis prie grėsmę keliančių situacijų. Aktyvių moterų stresas, skirtingai
nuo vyrų, labiau susijęs su noru suderinti daugybę socialinių vaidmenų. Stresas
iš esmės atspindi tai, koks aš esu, kokie
demonai slypi manyje. Pažiūrėkite į save
veidrodyje. Ar patinku sau toks, kai stresuoju? Ar nekenkiu sau ir kitiems? Jei nepatinkate – sustokite. Antistreso formulė
yra paprasta: stresas – tai aš. Skirkite laiko
ir malonumų sau“, – apie verslios moters
streso psichologiją pasakojo psichologas,
emocinės gerovės ir stresų valdymo ekspertas Andrius Kaluginas.
Kada nutinka laimė? Tokį filosofinį
klausimą moterims kėlė asmeninės saviugdos konsultantė, Kūrybos laboratorijos įkūrėja Kristina Belopetravičienė.
„Kuo geriau galvosite apie save, tuo pozityviau vertinsite situaciją ir kitus. Negir-

Diskusiją su medikais moderavo dr. Rima Balanaškienė (pirma dešinėje)

dėkim, ką sako kiti, kad girdėtume pačios
save. Niekas geriau už jus nežino, kur
nutiks jūsų laimė. Laimė yra jumyse“, –
įtikinėjo Kristina.
Diskusijoje „Stresas – variklis ar
stabdys?“ savo asmeninėmis istorijomis
ir realiais išgyvenimais gyvenimo lūžių
momentais dalijosi keturios stiprios moterys – „Saulėja SPA“ savininkė ir vadovė
Elena Bartnikienė, „Clinic DPC/Dantų
priežiūros centro“ direktorė Irma Kvedarienė, „Crossthe line“ įkūrėja, asmeninio
efektyvumo trenerė Asta Mažeikienė,
UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“
pardavimo grupės vadovė Margarita Baltrušaitienė.
„Reikėjo dalyvauti verslių moterų
konferencijoje, kad suvokčiau, koks esu
laimingas“, – aplodismentų jūra konferencijos moderatoriaus žurnalisto Edvardo Kubiliaus žodžius palydėjo šimtai forumo dalyvių.

Nomeda Marčėnaitė

Kristina Belopetravičienė

Dr. Rūta Klimašauskienė

Diskusijos apie stresą dalyvės ir moderatorius Edvardas Kubilius

Psichologas Andrius Kaluginas
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„Mantinga“ dvidešimtmetis:
karštis, šaltis, meilė
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis šiemet sutampa su Marijampolėje įsikūrusios duonos, užkandžių ir šaldytų produktų gamintojos „Mantinga“
dvidešimtmečiu.
Šiandien tris gamyklas turinti Klemenco Agento įsteigta ir vadovaujama
kompanija puikiai žinoma Lietuvoje ir už
jos ribų. Jos stiprybė – vartotojų jau pamėgti gaminiai ir drąsūs nauji sprendimai,
kurie „Mantingai“ padeda būti populiariausiųjų viršūnėje.
Kelias iki nuosavos gamybos
Idėja į Lietuvą atvežti šaldytus duonos gaminius ir pyragėlius K. Agentui
gimė lankantis užsienyje. Jį sužavėjo tai,
kad degalinėse galima įsigyti šviežių, šiltų
bandelių, tad nusprendė tokius gaminius
atsivežti ir į Lietuvą. Tada teko priimti nelengvą sprendimą – atsisakyti kitų
jo vystomų verslų ir imtis naujo šeimos

verslo. Prieš dvidešimt metų šaldytų produktų technologija Lietuvoje buvo naujovė. Buvo nusistovėjusi nuomonė, kad
šviežias gaminys yra tik tas, kurio tešla
sumaišoma ir iš karto iškepama. Buvo
sunku įsivaizduoti, jog šaldytas produktas
gali būti šviežias, tačiau K. Agentas tikėjo
šio verslo idėja ir ėmėsi ją įgyvendinti.
Pirmieji „Mantingos“ žingsniai prasidėjo 1998 metais, kuomet technologiškai
kepimui paruoštus užšaldytus duonos ir
pyrago gaminius, K. Agentas pradėjo importuoti iš Prancūzijos į Lietuvą. Tačiau
netrukus, prasidėjus Rusijos krizei, ėmė
suktis mintys apie tokio verslo pradžią
savo šalyje. Lietuvoje nebuvo tokių gaminių cechų, tad 1999 m. Marijampolėje prasidėjo pirmosios „Mantingos“ gamyklos
statybos darbai, o jau 2000-aisiais joje
pradėta gaminti pirmuosius produktus.
Šiandien „Mantingos“ gamyklose kepamos bandelės, pyragėliai, pyragai, kek-

Šiandien bendrovėje kepama daugiau kaip 1000 įvairiausių gaminių

siukai, batonai, duonos gaminiai, smaližių
simpatijas užkariavusios spurgos donuts,
taip pat pikantiški užkandžiai, sumuštiniai, šaldyta tešla, picos – daugiau nei
1000 įvairiausių gaminių. „Karštis. Šaltis.
Meilė“ – toks šūkis vienija visus įmonės
gaminamus produktus.
Gaminiai, žinomi ir vertinami visame pasaulyje
Per dvidešimt savo veiklos metų Marijampolėje veikianti kompanija išaugo, sustiprėjo ir tapo žinoma ne tik savo šalyje.
2015 m. buvo atidaryta trečioji gamykla ir
jau po poros metų joje sukurti gaminiai –
„Duokruasanai su įdarais“ – tarptautinėje
parodoje „PLMA 2017“ gavo geriausio
naujo eksportuojamo produkto įvertinimą.
„Mantingos“ apdovanojimų bagažas
neabejotinai kupinas – jame gausu tiek
nacionalinių, tiek ir tarptautiniai įvertinimų. Įmonė turi „Lietuvos metų gaminio“,
„Lietuvos eksporto prizo“, „Inovatyvios
įmonės“, „Sėkmingai dirbančios įmonės“
ir daugelį kitų įvertinimų.
Siekdama atitikti aukščiausius kokybės reikalavimus bei siekdama tarptautinės plėtros, įmonė yra nuolat audituojama
ir sertifikuojama pagal tarptautinius kokybės standartus – iš viso turi 7 sertifikatus.
Pirmasis kokybės valdymo sistemos
standartas ISO 9001 ir aplinkosaugos
vadybos sistemos standartas ISO 14001
įdiegtas dar 2004 metais. Jau nuo 2005-ųjų
įmonėje įdiegta maisto saugos sistema pagal tarptautinius BRC (BritishRetailConsortium – Britų mažmenininkų konsorciumas) standartus, kuris kasmet atnaujinamas. 2007 m. Lietuvoje „Mantinga“ buvo
vienintelė duonos gamintoja, gavusi aukščiausio (A lygio) BRC standartą.

Klemencas Agentas

Per du veiklos dešimtmečius „Mantinga“ gali didžiuotis savo gaminių populiarumu Lietuvoje, bet ir sėkminga
plėtra į užsienio šalis. Šiandien įmonės
produkcija eksportuojama į 35 pasaulio
šalis, tolimiausios iš jų JAV, Afrika, Kinija, Singapūras, Japonija, Azerbaidžanas.
Kompanijos gaminių galima rasti prekybos centruose, viešbučiuose, restoranuose, kavinėse, degalinėse, mokyklose.
Socialinė atsakomybė – sėkmingos
įmonės dalis
Būdama socialiai atsakinga ir judėdama pirmyn, „Mantinga“ siekia ne tik tobulėti, bet suteikti galimybę tobulėti kitiems,
dalintis ne tik patirtimi, bet ir gražiomis
akimirkomis. Todėl 2004 metais įmonė
įkūrė krepšinio klubą „Sūduva-Mantinga“,
o norint kuo stipriau įsitraukti į bendruomenės gyvenimą bei prisidėti sprendžiant
socialines problemas, 2007-aisiais įsteigtas ir aktyviai veikia labdaros ir paramos
fondas. Pagrindinis ir svarbiausias fondo
tikslas − padėti Marijampolės apskrities
socialiai remtiniems asmenims, teikti paramą švietimo, socialinėms įstaigoms, ištiesti pagalbos ranką vargstantiems, remti
kultūros bei sporto renginius.

Naudojamų sistemų funkcionalumas riboja verslo augimą?
Įmonei augant kažkada puikiai tarnavę įrankiai gali tapti verslo progreso
barjerais. Ateina laikas, kai tenka priimti
svarbų sprendimą: pakeisti buhalterinę
programą ar toliau keliauti senu keliu, kurio gale laukia nepatenkinti klientai, pra-
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rasti pardavimai ir pavojus atsilikti nuo
konkurentų. Jeigu šie pavojaus ženklai
skamba pažįstamai, galbūt laikas pokyčiams? Sufleruojame 7 priežastis kodėl
verta atsisakyti senos buhalterinės programos ir išbandyti NAV NUOMĄ:
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1. Fiksuotas mėnesio mokestis, jokių
licencijų, metinių ar naujinimo mokesčių.
2. GPAIS, SAF-t, I.SAF, I.VAZ, viskas paruošta, gaunate NEMOKAMAI.
3. Darbo užmokesčio ir personalo
apskaita.

4. Mokate, už tai ką naudojate – paprasta didinti/mažinti vartotojų skaičių.
5. Jungiatės ir naudojate, pasiekiama
per naršyklę ir mobiliuosius įrenginius.
6. 24/7 techninė sistemos priežiūra,
kasdien atliekamos atsarginės duomenų
kopijos.
7. Nuolat vystoma, operatyvus aptarnavimas, itin lanksčios verslo duomenų
analizės galimybės.
Jeigu vis dažniau susimąstot „Ar turima buhalterinė programa riboja verslo augimą?“ pats laikas pagalvoti apie
atsisveikinimą su ja ir dėmesį skirti ne
technologiniams iššūkiams, o veiklą gerinantiems sprendimams. Šiandien debesų
technologijos iš esmės keičia smulkųjį
ir vidutinį verslą, palengvina augimo iššūkius, padeda atgauti finansų ir pinigų
srautų kontrolę, racionalizuoti operacijas
ir visada turėti ryšį su savo klientais.
IŠBANDYKITE NAV NUOMĄ!
Tai kompleksinė, pasauline praktika paremta ir pilnai Lietuvai pritaikyta Microsoft Dynamics NAV (Navision) verslo
valdymo sistema „debesyje“, už fiksuotą
mėnesio mokestį.
Išbandykite 30 d. NEMOKAMAI!
Parašykite info@softera.lt – parodysime,
kaip veikia Microsoft Dynamics NAV
(Navision) nuomos sprendimas, sužinosite ar atitinka individualius Jūsų lūkesčius.

Spartesnis Jūsų ir Jūsų verslo augimas veikiant aktyvioje bendrystėje

Bendradarbiavimo rezultatas – mokomieji
stendai būsimiesiems automobilių mechanikams

Šis projektas – iššūkis, kurį įveikus patiriamas profesinis ir žmogiškas
džiaugsmas bei sukuriama pridėtinė
vertė. Taip savo įgyvendinamus projektus vertina Kėdainių profesinio rengimo
centro bendruomenė, aktyviai dalyvaujanti tarptautinėse projektinėse veiklose
ir sparčiai tobulėjanti profesinėje srityje.
Įgyvendindami tarptautinį projektą „Automobilių mechanikų šiuolaikinė
mokymo medžiaga“ kėdainiečiai ne tik
savomis rankomis sukonstravo ir pademonstravo mokomąjį stendą „Starterio
ir generatoriaus veikimo sistema“, bet ir
paruošė jo gaminimo bei naudojimo instrukcijas, parengė su tuo susijusią mokymosi medžiagą ir pritaikė ją specialybės
užsienio kalbos mokymui, pagilino savo
žinias ir kompetenciją.
Savomis rankomis sukurtas produktas – vertingesnis
Pasak Kėdainių profesinio rengimo
centro projektų vadovės Vilijos Bakutytės,
link finišo tiesiosios jau artėjantį projektą
kėdainiečiai įgyvendina kartu su profesinio mokymo įstaigomis iš Estijos, Latvijos ir Turkijos. Tai Erasmus+ programos
2 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo strateginių partnerysčių projektas Nr.
2017-1-EE01-KA202-034885 „Automobilių mechanikų šiuolaikinė mokymo medžiaga“, kurį koordinuoja Estijos Pernuma
profesinio mokymo centras. Projekto, kuris vyksta 2017–2019 metais, įgyvendinimui ES skyrė 179 646,50 Eur paramą.
„Visus projekto partnerius vienija
bendras tikslas – bendradarbiaujant parengti instrukcijas bei techninius brėžinius šešiems mokomiesiems stendams ir
pritaikyti juos naudoti automobilių me-

chaniko specialybės mokiniams mokyti“, – sakė V. Bakutytė.
Automobilio žibintų, stabdžių sistema, garso aparatūra, netgi elektromobilio
gamyba – iš įvairių projekto temų kėdainiečiai pasirinko sau artimiausią. „Mes pasirinkome temą „Starterio ir generatoriaus
veikimo sistema“, nes ruošiame automobilių elektromechanikus. Mokomojo stendo neturėjome, tad jis bus naudingas mokymo procese. Žinoma, galima sumokėti
daug pinigų ir įsigyti pagamintą gamykloje, tačiau mokytojų ir mokinių rankomis
sukurtas produktas – daug vertingesnis“,
– nauda neabejoja projekte dalyvaujantis
profesijos mokytojas Gintaras Sapronas.
Kėdainiečiai iššūkį įveikė
Pagrįstai didžiuotis gali ir stendo konstravimo procese dalyvavę mokiniai – vaikinai, padedami mokytojų, pjaustė, montavo ir virino karkasą, įrengė elektrines dalis.
Kartu pedagogai neslepia, kad tai buvęs
nemenkas iššūkis, nes ne visas stendui reikalingas detales pavyko rasti Lietuvoje, o
ir atsiųsdintos iš kitur ne visada tiko. „Teko
į užduotį pažiūrėti kūrybiškai, – šyptelėjo
G. Sapronas. – Kaip dažnai pasitaiko, dėl
didelio užimtumo teko lenktyniauti su laiku, nuolat tobulinti stendą, tačiau jį projekto partnerių susitikime Lietuvoje spalio
mėnesį pristatėme pirmieji!”
Kolegoms iš kitų šalių kėdainiečiai
pristatė mokomojo stendo gamybos procesą: dalių virinimą, šlifavimą, dažymą,
elektrinės dalies surinkimą ir išbandymą,
taip pat pademonstravo, kaip jis realiai
veikia. Profesijos mokytojai Algirdas
Kirpliukas ir Gintaras Sapronas taip pat
parengė mokomojo stendo gamybos bei
naudojimosi instrukcijas.

„Kolegos klausėsi labai susidomėję,
klausinėjo, pateikė naudingų pastabų ir
idėjų. Puiku, kad tokie projektai suteikia
galimybę dalytis skirtingų šalių tarpusavio patirtimi, tačiau tų pačių arba artimų
specialybių profesijos mokytojams tai
yra ir dar vienas įrodymas, kas yra darbas
partnerystėje“, – pabrėžė Kėdainių PRC
projektų vadovė V. Bakutytė.

domėjausi šios srities naujovėmis, o bendradarbiaudamas su projekto partneriais
pasidalinau patirtimi ir įgijau naujos. Visa
tai, be abejo, kelia kompetenciją“, – pasidžiaugė G. Sapronas.
Ne mažiau vertingas ir kultūrinis tarptautinių projektų aspektas – projekto partneriai per susitikimus susipažino su kitų
šalių kultūra ir architektūros paveldu.

Parengė mokomąją medžiagą
Pasak jos, diskusijų ir dalijimosi problemomis bei gerąja patirtimi netrūko aptariant dar vieną projekto veiklą – automobilių mechaniko profesinės programos dalykų ir techninės anglų kalbos mokymosi
medžiagos rengimą. Projekte dalyvaujančios mokymo įstaigos ruošia elektroninę
mokymosi medžiagą su pamokų planais ir
specialybės užsienio kalbos mokymui. Kėdainių PRC profesijos mokytojai Kęstutis
Gužys ir Giedrius Vaičiūnas jau parengė ir
pristatė kolegoms mokymosi medžiagą automobilių elektrinės dalies mokymui. Anglų kalbos mokytojas Žilvinas Kapočius
šią medžiagą pritaikė specialybės užsienio
kalbos mokymui, sudarė žodynėlį.
Dar viena aktuali projekto veikla –
mokymosi medžiagos pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams.
„Spalio mėnesį projekto partnerių susitikime Lietuvoje profesijos mokytojai diskutavo tarpusavyje, patarė vieni kitiems,
kaip geriau parengti mokymosi medžiagą
tiems mokiniams, kurie turi mokymosi
sunkumų“, – pasakojo projektų vadovė.

Numato tęstinumą
Visų projekto dalyvių paruošta medžiaga bus išversta į anglų kalbą, ja, kaip
ir stendų gamybos bei naudojimosi instrukcijomis, galės naudotis projekte dalyvavusios profesinio rengimo įstaigos.
„Projekto rezultatus integruosime į mokymo procesą, naudosime vizualias mokymo priemones, kurias patys ir pasiruošėme. Tai prisidės prie geresnės mokymo
kokybės“, – teigia V. Bakutytė. Kėdainių
PRC projektų vadovė tikisi rezultatus panaudoti kituose projektuose, pavyzdžiui,
profesijos mokytojai pagal savo parengtą
mokymosi medžiagą gali dėstyti anglų
kalba kitų šalių mokymo įstaigose.
Projektas „Automobilių mechanikų šiuolaikinė mokymo medžiaga“
finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus
požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.
Daugiau informacijos:
Dangiras Kačinskas, Kėdainių profesinio rengimo centras, direktorius. Tel (8 347)
68302, el. p kprc.direktorius@gmail.com
Vilija Bakutytė, Kėdainių profesinio
rengimo centras, projektų vadovė. Tel.
8 687 82593, el. p v.bakutyte@prc.kedainiai.lm.lt

Pakėlė kompetenciją
„Man, kaip profesijos mokytojui,
dalyvavimas šiame projekte teikia didelę
naudą: atnaujinau ir pagilinau savo žinias,

SODRA tariasi su verslu
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos atstovai pakvietė Kauno PPA
rūmų Kauno finansininkų klubo narius į
VSDFV Kauno skyrių aptarti, išgirsti problemas ir pasiūlymus dėl elektroninės
gyventojų aptarnavimo sistemos (EDAS)
naudojimo galimybių (tarp jų ir apie per
EDAS teikiamus pranešimus ir pan.).
Finansininkės pateikė nemažai pasiūlymų, kaip optimizuoti procesus, atsisakyti perteklinių ataskaitų, siekti vieno
ataskaitų pateikimo termino, ateityje pereiti prie vienos ataskaitos.
Kauno finansininkų klubo vadovė,

UAB „Aurita“ direktorė Vaida Butkuvienė išsakė poziciją, kad KFK atstovai
pasirengę bendradarbiauti ir teikti savo
siūlymus, kad valstybinės institucijos –
VMI, VSDFV keistųsi tarpusavyje duomenimis, kad verslui nereikėtų tų pačių
duomenų teikti skirtingoms institucijoms.
VSDF valdybos atstovai pabrėžė , kad
institucija pereina prie darbo su duomenimis, o lig šiol dirbo su dokumentais.
Tikimasi pozityvių pokyčių, kurie palengvintų verslo naštą.
Diskusijoje dalyvavo UAB „Gražina
Buckiūnienė ir partneriai“, UAB „Ser-

Pasitarimo metu

fas“, „Hegelmann grupės“, AB „Kauno
energija“, UAB „Omniteksas“, UAB

„Transrifus“, Kauno kolegijos atstovai.
RŽ inf.
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Eksportuotojai svečiavosi
„Hegelmann Transporte“
„Būti lankstiems ir pasiūlyti klientui
optimaliausius sprendimus“, – tuo vadovaujasi įmonės „Hegelmann Transporte“
atstovai.
Eksportuotojų klubo nariai viešėjo greta Kauno atidarytame naujame
ir moderniame „Hegelmann Transporte“
logistikos centre. Pastato plotas prilygsta
7 krepšinio aikštelių plotui. Lubos siekia
17 metrų – tai neįprastas logistikos sandėliams aukštis, leidžiantis klientams pasiūlyti nestandartinius sprendimus. Nau-

jajame sandėlyje – moderniausia technika: modernūs ličio baterijų krautuvai,
išmanus patalpų apšvietimas, taupantis
elektrą, bei modernios sandėlio valdymo
programos.
Nori ir tu gilinti savo eksporto žinias,
lankytis inovatyviose įmonėse, plėsti kontaktų ratą ir dalintis patirtimi? – Kauno
PPA rūmų Eksportuotojų klubas kviečia
prisijungti! Kontaktai: 8 37 229212, irma.
taparauskiene@chamber.lt.
RŽ inf.

Stažuotė mados sostinėje Paryžiuje UAB „Garlita“ atsiliepė į
Švedijos įmonės prašymą

Susipažinkite – Giedrė Izabelė Kvaraciejūtė. Dar viena jauna verslininkė, sėkmingai pasinaudojusi rūmuose vykdomos programos „Erasmus jauniesiems verslininkams“ galimybėmis.
Baigusi mados ir dizaino studijas bei sukaupusi nemažą patirtį mados srityje, mergina nusprendė įgyvendinti savo svajonę – sukurti vyriškų drabužių kolekciją ir naują
prekės ženklą, atidaryti nuosavą „butiką“.
Patirties, kaip valdyti prekės ženklą, Giedrė Izabelė tris mėnesius semsis mados
sostinėje Paryžiuje, pas patyrusią dizainerę Maryline Mathieu, „9-1ppm“ ženklo įkūrėją. Sėkmės ir kūrybinio įkvėpimo, Giedre Izabele!

Į Enterprise Europe Network atstovus
Švedijoje kreipėsi maža įmonė, kuri norėjo sukurti savo prekės ženklo produktus
– megztus rūbus ir aksesuarus. Tinklo Švedijos atstovybės darbuotojai susisiekė su
Enterprise Europe Network Lietuva kolegomis, pateikė Švedijos įmonės prašymą. Lietuvoje, beieškant tinkamų įmonių bendradarbiavimui, juo susidomėjo UAB „Garlita“.
UAB „Garlita“ – 40 metų darbo patirtį trikotažo gamybos srityje turinti įmonė. Kompanija ne tik bendradarbiauja su
Didžiosios Britanijos, Švedijos, Danijos,
Norvegijos, Vokietijos, Prancūzijos kompanijomis, bet ir gamina megztinius armijai pagal NATO standartus.
Kaune veikianti įmonė eksportuoja
apie 95 proc. savo produkcijos, tarptautinė
prekyba stabiliai auga. Sėkmingas šeimos
verslas, valdomas jau dviejų kartų, visada ieško naujų galimybių. Gerai žinoma
Lietuvos įmonė sutiko bendradarbiauti su
maža įmone iš Švedijos, kuri tuo metu tik
buvo pradėjusi kurti savo prekės ženklą.
Po kelių mėnesių bendravimo elektroniniu paštu ir telefonu skandinavų kompanijos atstovai apsilankė UAB „Garlita“.

Pradėjus dirbti kartu, Lietuvos įmonė ne
tik sukūrė gaminių dizainą švedams, bet ir
parinko bei pasiūlė tinkamas medžiagas,
pasiuvo gaminius. Kauno įmonė žingsnis
po žingsnio padėjo įgyvendinti užsakovo
viziją.
Enterprise Europe Network darbuotojai paslaugas teikia daugiau kaip 2,5 milijono Europos smulkaus ir vidutinio dydžio įmonių, daugiau ar mažiau patyrusių.
Bendradarbiaujant ir ieškant partnerystės
galimybių įmanoma beveik viskas!
„Lietuvos įmonės savo patirtimi ir
inovatyvumu tikrai nenusileidžia užsienio
kompanijoms. Jos tikrai gali dalintis savo
patirtimi, žiniomis ir mielai prisideda prie
bendradarbiavimo vystymo. UAB „Garlita“
ir smulki Švedijos įmonė – puikus to pavyzdys“, – sako Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmų Tarptautinių ryšių ir protokolo
skyriaus vadybininkė Irma Taparauskienė.
Bendradarbiavimo nauda abipusė:
Švedijos įmonė įgyvendino savo viziją ir
pradėjo prekiauti Lietuvoje kurtais produktais, Lietuvos įmonei – produkcijos
užsakymas ir įvaizdžio stiprinimas.
RŽ inf.
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