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Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė

Kauno prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmų surengtame tradiciniame, jau 
20-ajame metiniame renginyje šįkart 
dalyvavo rekordinis svečių skaičius. Tarp 
daugiau nei 300 dalyvių raudondvario 
Menų inkubatoriuje buvo seimo pirmi-
ninkas viktoras pranckietis, grupė seimo 
narių kauniečių, regiono savivaldybių 
merai, universitetų rektoriai ir kt. di-
džiausią būrį sudarė rūmų nariai, be ku-
rių, pasak Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų prezidento Zigmanto dar-
gevičiaus, vakaras būtų netekęs dalies 
savo žavesio.

Padėkos Seimo vardu
Sveikindamas vakaro dalyvius, Sei-

mo Pirmininkas V. Pranckietis verslą 
prilygino valstybės kraujui, palaikančiam 
jos kultūrą, švietimą, socialinę sistemą, ir 
padėkojo sąžiningai Lietuvos labui dir-
bančiam verslui. 

Seimo Kauno krašto bičiulių grupės 
vardu padėką už bendrystę ir sąžiningumą 
telkiant verslo bendruomenę, už pagalbą 
ir iniciatyvas verslui įteikė Seimo narys 
Gediminas Vasiliauskas, linkėdamas idė-
jų, entuziazmo ir sėkmės.

Iškilmingame vakare – apdovanojimai, padėkos ir koncertai

Ateities kontūrai
Rūmų prezidentas Z. Dargevičius 

pabrėžė, kad besibaigiantys metai rū-
mams buvo kaip reta turtingi naujų idėjų 
ir renginių. Du didžiuliai verslo moterų 
forumai, konferencijos su IQ žurnalu ir 

Žinių radijumi, Kauno augančio verslo 
apdovanojimai, Kauno finansininkų klu-
bo inicijuota pirmoji konferencija apie 
skaitmenizacijos naujoves parodė, kad 
rūmai sugeba organizuoti aukšto lygio ir 
šimtus dalyvių pritraukiančius renginius. 

Šiemet Kauno verslininkai Parodų kalne 
įamžino vietą, kur tarpukario vyko Lie-
tuvą garsinusios pramonės ir žemės ūkio 
parodos. Ant Pinigų kalno įkaltos gražiau-

Rūmų bendruomenė džiaugsmingai palydėjo bendruomenės augimu ir ambicingais pokyčiais pažymėtus metus
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Tarptautinės prekybos pokyčiai 2017-2018 III ketv. 

 Lietuva Latvija Estija Lenkija Vokietija
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2018 III ketv. 2.3 2.5 -0.3 1.0 1.4 -0.3 1.2 1.3 -0.1 18.8 19.5 -0.6 109.2 90.9 17.5

2017 III ketv. 2.3 2.4 -0.1 1.0 1.3 -0.2 1.1 1.2 -0.1 19.6 19.1 0.4 110.3 86.1 22.0

Kauno rotušėje buvo pristatyta unikali knyga, kurioje spausdinama tūkstantis 
laiškų lietuvai. Tarp jų – lietuvos verslo alėjos ir verslo skvero rėmėjų laiškas atei-
ties kartoms, kurio originalas užkastas parodų kalne sukurtoje erdvėje. 

Rūmų generalinė direktorė Olga Grigienė tarė nuoširdžius padėkos žodžius idė-
jos autorei ir knygos sudarytojai gydytojai Aurelijai Davidavičienei. Knygą bus gali-
ma įsigyti pas leidėjus.  

RŽ inf.

Tarp tūkstančio laiškų Lietuvai – 
Verslo alėjos rėmėjų laiškas 
ateities kartoms

visos trys Baltijos valstybės gali 
pasidžiaugti išaugusiomis tarptautinės 
prekybos apimtimis, tačiau visos jos 
išlieka valstybėmis – importuotojomis. 
Tai rodo naujausi Bloomberg agentūros 
duomenys. 

Lietuvoje tarptautinės prekybos ap-
imtys lieka didžiausios (4,8 mlrd. EUR), 
Estijoje siekia 2,56 mlrd. EUR, o Latvi-
joje 2,41 mlrd. EUR. Didžiausias tei-
giamas pokytis buvo Estijoje ir sudarė 
(+10,67 proc.), o mažiausias – Lietuvoje 
(+2,13 proc.). Latvijoje tarptautinė pre-
kyba per metus padidėjo (+5,13 proc.).

Nepaisant šio augimo, Baltijos valsty-
bių tarptautinės prekybos balansai vis dar 
išlieka neigiami. 2018 m. trečiąjį ketvirtį 
Lietuvoje tarptautinis prekybos balansas 
siekė -0,28 mlrd. EUR, Latvijoje -0,35 
mlrd. EUR, Estijoje -0,08 mlrd. EUR. 

Lenkija taip pat išlieka valstybe – 
importuotoja, tuo tarpu Vokietija yra ab-
soliuti valstybė – eksportuotoja. Jos pre-
kybos apimtis pasiekė 200 mlrd. EUR.

Lietuva vis dar išlieka valstybe – 
importuotoja

2017 m. Lietuva daugiausiai ekspor-
tavo į Latviją, Vokietiją, Lenkiją, Ispani-
ją, Estiją, Jungtinės Amerikos Valstijas, o 
mažiausiai eksportavo į Algerią, Suomiją, 
Turkiją, Rusiją ir Japoniją. Didžiausios 
importo apimtys į Lietuvą buvo iš Rusijos, 
Vokietijos, Lenkijos, Latvijos, Italijos, Ny-
derlandų, Švedijos, o mažiausios importo 
apimtys iš Jungtinių Amerikos Valstijų, 
Norvegijos, Danijos, Čekijos ir Ispanijos. 

„Neigiamas balansas rodo, kad vi-
daus vartojimas yra žymiai padidėjęs 
trumpuoju (1-3 metų) laikotarpiu. Prie-
žastys – staigus atlyginimų kilimas, 
viršijantis darbo našumo augimą, bei 
bendras teigiamas ekonomikos augimo 
fonas. Tuo tarpu eksportas taip  greit ne-
auga dėl gamybos inercijos, gamybinių 
pajėgumų ribinio išnaudojimo ir darbo 
jėgos trūkumo. Ilguoju laikotarpiu tokia 
situacija lemia augančią infliaciją, kuri 
mažina gyventojų perkamąją galią, o tuo 
pačiu ir vartojimą, – komentuoja Lietu-
vos prekybos, pramonės ir amatų rūmų 

Šakių rajono verslo bendruomenė 
paminėjo tradicinę verslo dieną, kurio-
je jau trečius metus iš eilės apdovanoti 
konkurso „sukurta Šakių krašte 2018“ 
nugalėtojai. Šiais metais geriausiu gami-
niu pripažintas „pienių vynas“. jo gamin-
tojams - uaB „vilkenta“įteikta Kęstučio 
dovydaičio sukurta bronzinė „skruzdės“ 
skulptūrėlė.

Rajono meras Edgaras Pilypaitis ap-
dovanojo iniciatyviausių ir didžiausią 
proveržį versle padariusių įmonių vado-
vus: tarp jų – restoraną „Kuchmistrai“ 
(direktorė Rita Dėdynienė), įmonę „Šle-
petija“ (vadovas Tadas Bybartas).

Susirinkusiuosius sveikino pirmą 
kartą su Šakių verslininkais susitinkantis 
naujasis Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dar-
gevičius. 

Pagrindinė vakaro intriga – kas gi bus 
nominuotas trečiąja „Skruzde“?

Rūmų atstovybės narystės koordi-
natorė Daiva Palukaitienė pristatė visus 
keturis nominantus – konkurso daly-
vius: autentiška dvaro virtuvė restorane 
„Kuchmistrai“, „Mažųjų ABC“, sukurta 
Dianos Jazukevičienės įmonėje „Lavina 
LT“, naujas įmonės „Šlepetija“ gaminys 

Šakiuose įteikta tradicinė „Skruzdė“

ir UAB „Vilkenta“ pagamintas „Pienių 
vynas“, turintis tautinio paveldo serti-
fikatą,  per devynis šių metų mėnesius 
davęs įmonei apie 30 tūkst. eurų pajamų. 
Šis gaminys ir tapo konkurso nugalėtoju. 
„Skruzdės“ skulptūrėlė ir diplomas įteikti 
įmonės direktorei Kristinai Vilkenytei.

Paskatinimo apdovanojimą įmonės sa-
vininkams Dianai ir Sauliui Jazukevičiams 
už edukacinę verslo misiją – produkciją 
patiems mažiausiems, įteikė Kauno pre-
kybos, pramonės ir amatų rūmų Marijam-
polės filialo direktorius Evaldas Ulevičius.

Pagal Šakių r. „Laikraštis Vals-
čius“ informaciją

Monikos Būblaitytės nuotraukos

raudondvario dvaro menų inkuba-
toriuje vykusiame Kauno rajono mero 
padėkos vakare apdovanotos sėkmin-
giausiai šiemet dirbusios įmonės, o jų 
vadovams dėkota už darbo vietų kūri-
mą ir paramą bendruomenei.

Vakare apdovanotas jau ketvirtą kar-
tą vykusio konkurso „Sukurta Kauno ra-
jone“ nugalėtojas. Šiemet juo tapo rūmų 
narys bendrovė „Baltijos polistirenas“. 
Įmonė gamina statybose plačiai naudoja-
mas daugiasluoksnes „Sandwich“ plokš-

Apdovanoti konkurso „Sukurta 
Kauno rajone“ laureatai

tes su skirtingais izoliaciniais užpildais. 
Įmonė taip pat gamina statybų putplastį, 
EPS blokelius, pakuotes bei fasado ap-
dailos detales.

Renginyje padėkota ir kitiems rūmų 
nariams: už eksportą – maisto papildus 
gaminančiai „Aconitum“; už verslo plė-
trą – logistikos kompanijai UAB „Hegel-
mann Transporte“; už rekordinių investi-
cijų pritraukimą – Kauno LEZ valdymo 
bendrovės direktoriui Vytautui Petružiui. 

RŽ inf.

asociacijos prezidentas Benjaminas Že-
maitis. – Vokietijos pavyzdys rodo, kad 
valstybės, turinčios išplėtotą gamybą, o 
tuo pačiu ir stiprų eksportą, yra nepažei-
džiamos ir užtikrina tvarią ekonomikos 
ir visuomenės raidą. Pakeisti tarptautinės 
prekybos balansą Lietuvoje galima tik 
nuosekliai skatinant eksportą ir ekspor-
tuojančias įmones finansinėmis, organi-
zacinėmis priemonėmis ir dėmesiu“.

,,Analizuojant istorinius užsienio pre-
kybos duomenis nuo Baltijos šalių įstoji-
mo į Europos Sąjungą, galima konstatuo-
ti, kad Lietuva ir Estija buvo pasiekusios 
perteklinį tarptautinį mokėjimų balansą, 
kai eksportas viršijo importą, tačiau La-

tvija visą laiką buvo labiau importuotoja 
negu eksportuotoja. Lietuvos eksporto 
apimtys viršijo importą 2013 m. birže-
lį, Estija prekių ir paslaugų eksportavo 
daugiau nei įvežė 2010 m. vasario mėne-
sį‘‘, – teigia KTU docentė Aura Drakšaitė, 
remdamasi naujausiais KTU Ekonomikos 
ir verslo fakultete esančio Bloomberg pro-
fessional terminalo duomenimis. 

,,2004-2018 m. laikotarpiu Lietuvos 
tarptautinės prekybos apimtys viduti-
niškai sudarė 3,24 mlrd. EUR. Šiandien 
prekybos apimtys Lietuvoje (+48 proc.) 
viršija vidutinį dydį“, – pabrėžia KTU 
doktorantė Raminta Benetytė. 

RŽ inf.
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SparteSniS JūSų ir JūSų verSlo augimaS veikiant aktyvioJe bendryStėJe

Audronė Jankuvienė, 
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė

Kauno ppa rūmų, Kauno finansinin-
kų klubo ir aleksandro stulginskio uni-
versiteto surengtas verslo ir valdžios fo-
rumas apie apskaitos procesų automati-
zavimą, technologines naujoves, finansų 
demokratizaciją ir robotizaciją bei kitas 
inovacijas atskleidė, kokie virsmai laukia 
valstybės institucijų, įmonių vadovų ir fi-
nansų specialistų. 

Pranešimus apie neišvengiamus po-
kyčius skaitė Lietuvos banko valdybos 
pirmininkas Vitas Vasiliauskas, LR Fi-
nansų ministerijos departamento vadovė 
Ingrida Mickutė, Valstybinės mokesčių 
inspekcijos viršininkė Edita Janušienė, 
bendrovės „Hegelmann Transporte“ fi-
nansų direktorius Vytis Arlauskas, vers-
lininkas ir investuotojas Ilja Laurs, „EY“ 
asocijuotasis partneris Linas Šneideris, 
Eglė Rybak iš Jungtinės Karalystės, o apie 
emocinius išteklius ir jų santykį su finansų 
rezultatais auditorijai pasakojo (ir grojo) 
žinomas atlikėjas Jurgis Didžiulis. 

Konferencijoje dalyvavo apie 250 
įmonių vadovų, finansų specialistų. Ren-
ginį moderavo ekonomistė, finansų anali-
tikė Jekaterina Rojaka.

Renginio dalyvius pasveikino rūmų 
prezidentas Zigmantas Dargevičius ir ASU 
rektorius prof. Antanas Maziliauskas.

Atsitverti ar atsiverti?
Kaip išlikti saugiam vykstant virs-

mams finansų pasaulyje? Kas saugiau – 
atsitverti ar atsiverti? „Reikia prisijaukinti 
ir įdarbinti naujoves“, – akcentavo Lie-
tuvos banko valdybos pirmininkas Vitas 
Vasiliauskas, pristatęs LB veiklą prisijau-
kinant inovacijas. 

Virsmai ir inovacijos finansų pasaulyje

Pasak V. Vasiliausko, LB pirmiausia 
atsakingas už klasikinį saugumą – finan-
sinį stabilumą, be kurio joks kitas ekono-
mikos stabilumas neįmanomas, ir tvarią 
sektoriaus raidą. Kalbėdamas apie moder-
nias rizikas, kurias gali kelti kibernetinės 
atakos, IT sprendimai, nauji rinkos da-
lyviai, naujos paslaugos, kai nebankinio 
sektoriaus žaidėjai bando įžengti į bankinį 
sektorių, V. Vasiliauskas pabrėžė, kad jas 
reikia atpažinti, pasirengti ir atremti. 

LB vadovas pripažįsta, kad bankų 
sektoriuje koncentracija auga, 3 didieji 
bankai pasidaliję 80 proc. rinkos. Nors 
virtualaus turto rinkos vertė pasaulyje su-
daro 211 mlrd. JAV dolerių, dienos apy-
varta siekia 18 mlrd. dolerių, V. Vasiliaus-
ko nuomone, virtualus turtas yra išleistas 
nežinomų asmenų, negarantuojamas, 
neprižiūrimas, nestabilus, jo teisinė erdvė 
nereguliuojama, galimi ekstremalūs ver-
tės svyravimai. „Prižiūrimos rinkos daly-
viai negali būti susiję su virtualaus turto 
veikla, atskyrimas privalomas“, – pabrėžė 
V. Vasiliauskas.

Valstybinių institucijų požiūris
Finansų ministerijos Atskaitomybės, 

audito, turto vertinimo ir nemokumo po-
litikos departamento direktorė Ingrida 
Mickutė kalbėjo apie apskaitai keliamus 
iššūkius ir galimybes skaitmeninimo 
procese. Kas yra ar gali būti apskaitos 
dokumentu? Kaip mažinti dokumentų 
apdorojimo, registravimo, saugojimo naš-
tą? Kaip apskaitoje registruoti virtualioje 
erdvėje vykstančias operacijas? Kokiam 
turtui priskirti kriptovaliutas?

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie 
FM viršininkė Edita Janušienė pabrėžė, 
kad VMI tiesia draugišką ranką kiekvie-
nam sąžiningam mokesčių mokėtojui. Jei 
toks esate, pamirškite visus grėsmingus 

mitus. Sąžiningiems mokėtojams VMI 
siūlo partnerystę: bus sunku – suprasime, 
turėsite klausimų – paaiškinsime, teiksite 
pasiūlymus – išklausysime, paklysite nau-
jovėse – padėsime. E. Janušienė pristatė 
minimalius patikimo kliento kriterijus, 
nuo 2020 m. diegiamas viešas kliento 
korteles, nuo 2019 m. gegužės manoVmi.
lt bus galima pamatyti individualią klien-
to riziką. 

Sklandaus augimo prielaida
UAB „Hegelmann Transporte“ finan-

sų direktorius Vytis Arlauskas auditorijai 
nuotaikingu pristatymu atskleidė, kas dė-
tųsi bendrovėje, jei nebūtų diegiamos pa-
žangios technnologijos nuo modernios, E 
klasės mersedesui prilygstančio sunkveži-
mio kabinos iki operatyvios darbo laiko ir 
poilsio kontrolės bendrovėje, kurios 2000 
vairuotojų kiekvieną dieną važinėja po 
pasaulį. 

„Tiesioginiai skaitmeninimo rezulta-
tai yra akivaizdūs, rankų darbas minimi-
zuotas. Be visų šių naujovių būtų lengva 
paklysti popieriuose ir kelyje, nesutvar-
kius procesų augimas nebūtų sklandus“, – 
sakė V. Arlauskas. 

Kapitalo nelygybės matrica
Rizikos kapitalo fondo „Nextury Ven-

tures“ pirmininkas, verslininkas ir inves-
tuotojas Ilja Laurs pateikė kapitalo nely-
gybės matricą. Jo teigimu, per pastaruo-
sius 50 metų visas ekonomikos prieaugis 
atitenka kapitalui per investicijas. Atlygi-
nimas 50 metų yra konstanta. Todėl nely-
gybė tik didėja, skurdžiai skurdėja, turtin-
gieji turtėja. Mažas investuotojas gauna 
tik minimaliausią grąžą, neinvestuotos 
santaupos gulėdamos bankuose nuvertė-
ja. Nė vienas fondas Lietuvoje negaišta 
dėl mažesnės kaip 100 tūkstančių eurų 

investicijos. Mažiesiems investuotojams 
yra taikomi reguliaciniai apribojimai, jie 
yra „atjungti“ nuo investicinio variklio. 
Antra vertus, startuoliui Lietuvoje rasti 
kad ir 10 tūkstančių eurų yra vargas – dėl 
mažesnės kaip 50 tūkstančių eurų niekas 
„nesiterlioja“. 

„Bitkoinas, kriptovaliuta yra pirmas 
masinis produktas. Argumentai, dabar tai-
komi „blockchain“ technologijai, yra tie 
patys, kurie kažkada  buvo taikomi inter-
netui. Kriptovaliutos atveria galimybę bet 
kokio dydžio investuotojui. Šios naujovės 
demokratizuoja, decentralizuoja finan-
sus“, – tvirtino I. Laurs.

Kaip ruoštis skaitmeninei revoliu-
cijai

Kam vadovaus finansų ir apskaitos 
vadovai, jei skaitmeninės technologijos 
nudirbs visus darbus? Tokį retorinį klau-
simą kėlė „EY“ asocijuotasis partneris 
Linas Šneideris.  

Eglė Rybak, Jungtinės Karalystės 
audito, mokesčių ir konsultacijų įmonės 
„Adams Moore“ atstovė, pasakojo apie 
mokesčių skaitmeninę revoliuciją – di-
džiausią mokesčių sistemos pokytį Jung-
tinėje Karalystėje. 

Panelinėse diskusijose, kurias mo-
deravo Jekaterina Rojaka, pranešėjai po-
lemizavo, kaip skaitmeninė revoliucija 
pakeis valstybinių institucijų darbą, kaip 
įmonės turėtų pasirengti transformacijai.

„Ne visi įmonės turtai gali būti ap-
skaičiuoti. Ne visos organizacijos ope-
racijos turi finansinę/piniginę išraišką. 
Emociniai bei socialiniai reiškiniai nepai-
so monetarinės metrikos, bet tai nereiškia, 
kad tai nėra vertinga“, – atlikėjas Jurgis 
Didžiulis privertė susimąstyti apie visuo-
meniškumo galią ir kaip ją reikėtų suvokti 
finansininko protui.

Edita Janušienė, Ingrida Mickutė ir Vitas Vasiliauskas Konferencija sudomino apie 250 įmonių vadovų, finansų specialistų

Renginio dalyviai turėjo laiko padiskutuoti tarpusavyhe
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sios lietuviškos monetos nuo viduramžių 
laikų. Verslo alėjoje ir Pinigų kalne iškalti 
vardai ir ženklai tų, kurie šiandien ku-
ria sėkmingą verslo istoriją. Verslininkų 
iniciatyva ir lėšomis įamžintas Vasario 
16-osios akto signataro Jono Vailokaičio 
atminimas jo gimtinėje prie Šakių. 

Ateinančiais metais rūmų veiklos 
programa bus dar ambicingesnė. Mūsų 
jėga yra beveik 500 narių, ir šį skaičių dar 
didinsime. Be verslo moterų, IQ, Žinių 
radijo forumų ir konferencijų,  numatome 
surengti debatus su kandidatais į merus 
regiono savivaldybėse, vadovų dienas ir 
kt. Būsime aktyvūs atstovaudami narių 
interesams ir plėtodami tarptautinius ry-
šius. Tikimės dar aktyvesnio visų narių 
įsitraukimo į bendrystę, nes bendraudami, 
perimdami patirtį kartu augame sparčiau. 
Mūsų vertybės – patikimumas, partnerys-
tė, progresyvumas – nekinta. 

Kitais metais numatomos rūmų įkurtu-
vės 19 amžiaus pastate, Gedimino ir K. Do-
nelaičio gatvių sankirtoje. Rūmai keletą 
metų atkakliai siekė, kad būtų atstatytas 
istorinis teisingumas ir teisėtiems savinin-
kams būtų grąžinti tarpukaryje verslininkų 
lėšomis pastatyti rūmai K. Donelaičio g. 
8. Tačiau valstybė nerado ar nenorėjo rasti 
teisinio kelio jo grąžinti. Todėl rūmai kartu 
su partneriais įsigijo buvusį KTU pastatą. 

„Geriausias būdas nuspėti ateitį yra ją 
sukurti, yra sakęs Peteris Drukeris. Linkiu 
Jums visiems ir kiekvienam asmeniškai 

susikurti laimingą ateitį – ne tik sau, savo 
artimiesiems, bet ir kolegoms, darbuoto-
jams, regionui ir šaliai“, – sakė preziden-
tas Z. Dargevičius.

„Palankūs vėjai ekonomikos laivą 
šiemet nešė pirmyn be pavojingų banga-
vimų ir srovių. Plaukiant, žinoma, tiek 
versle, tiek valstybėje pasitaiko ir audrų. 
Aplenkiant pavojingas vietas, linkiu tvir-
tai laikyti verslo vairą”, – vakaro dalyvius 
sveikino Lietuvos PPA rūmų asociacijos 
prezidentas Benjaminas Žemaitis.

Pagarbos ženklai už nuopelnus
Seimo Pirmininkas V. Pranckietis 

apdovanojimų ceremonijos pirmąjį „Pa-
dėkos ženklą“ ženklą įteikė ilgamečiam 
Kauno PPA rūmų prezidentui, šiemet 
tapusiam Lietuvos PPA rūmų asociaci-
jos prezidentu, Benjaminui Žemaičiui už 
rūmų sistemos tvirtinimą ir verslo ben-
druomenės telkimą. 

Šiais ženklais taip pat pagerbti Prie-
nų rajono savivaldybės meras Alvydas 
Vaicekauskas, Kauno miesto vicemeras 
Andrius Palionis ir Aleksandro Stulgins-
kio universiteto rektorius prof. Antanas 
Maziliauskas.

Vakaro metu istoriniu, atkurtu tar-
pukario laikų apdovanojimu – „Darbo 
žvaigžde“ už asmeninius nuopelnus šalies 
verslui ir rūmų sistemos plėtrai  rūmų ap-
dovanoti AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ 
direktorius, Kauno prekybos, pramonės ir 

amatų rūmų Kėdainių atstovybės vadovas 
Dainius Cibulskis ir UAB „Hegelmann 
Transporte“ valdybos pirmininkas Anton 
Hegelmann. „Darbo žvaigždės“ medaliai 
įteikti rūmų darbuotojoms Aušrai Misonei 
ir Dainai Balasevičienei, Kauno kolegijos 
ilgametei dėstytojai Vitalijai Skėruvienei. 

Rūmų ambasadorių titulai šiemet su-
teikti Elenai Bartnikienei, „Saulėja SPA“ 
savininkei ir direktorei, ir Antanui Vy-
tautui Būdai,  rūmų nario nuo 1992  m. –  
bendrovės „Eura“ direktoriui. „Mažąjį 
eksporto prizą“ pelnė UAB „Akto“. 

Verslo sėkmės pavyzdžiai
Nominacijos „Už svarų indėlį visuo-

menei“ šiemet paskirtos trims bendro-
vėms: UAB „Hegelmann Transporte“, 
Vilkaviškio bendrovei „Gintrėja“ ir UAB 
„Maksima“. Tai įmonės, kurioms sociali-
nė atsakomybė yra neatsiejama sėkmingo 
verslo dalis. 

Nominacijos „Metų investicija“ nu-
galėtoja paskelbta UAB „HELLA Lithu-
ania“, Kauno rajone atidariusi 30 mln. 
eurų vertės gamyklą, gaminančią elektro-
nikos ir apšvietimo komponentus Vokieti-
jos automobilių pramonei. 

„Inovacijų lyderio 2018“ nominacijas 
pelnė išskirtinius produktus augintiniams 
sukūrusi UAB „Akvatera“ ir UAB „Adeo 
Web“, neseniai patekusi tarp 50 sparčiau-
siai augančių Vidurio Europos technolo-
gijų bendrovių.

Šiemet, Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečio proga, rūmai įsteigė specialią 
nominaciją – „Už tvarų verslą/100-mečio 
įmonė“. Šimtmečio įmonėmis paskelb-
tos Kėdainių bendrovė „Daumantai LT“, 
atkurtosios Nepriklausomybės amžinin-
kė, ir akcinė bendrovė „Liteksas“, įkurta 
1927 m., viena seniausių Kauno įmonių, 
išlaikiusių tradicinę pramonės šaką.

Nominacijos „Metų mokymo instituci-
ja“ nugalėtojomis tapo Kėdainių profesinio 
rengimo centras ir Kauno taikomosios dai-
lės mokykla. Rūmų Jonavos filialo „Metų 
mecenatu“ paskelbta UAB „Agrochema“,  
„Metų bitė“ – UAB „Valditas“, „Metų ino-
vacijų šauklys“ – UAB „Gudžionys“. 

Vakaro svečiams Johanno Strauso 
valsus, arijas iš populiarių operečių atliko 
Kauno miesto simfoninis orkestras ir dai-
nininkė Raminta Vaicekauskaitė. Žavin-
gasis Martynas Kavaliauskas su grupe iš 
užmaršties kėlė geriausius lietuviškus šla-
gerius. Šokiams grojo grupė „Tabasco“.

Aktyviausiems rūmų nariams buvo 
skirtos asmeninės padėkos ir dovanos – 
svetingumo komplekso „Monte Pacis“ 
siurprizas – nakvynė dviems asmenims 
Fundatorių apartamentuose ir 9 patiekalų 
degustacinė vakarienė bei „Saulėja SPA“ 
dovanų kuponai, kurių bendra vertė – 
3000 eur.

Iškilmingą Kauno regiono verslo ben-
druomenės vakarą vedė žinomas televizi-
jos žinių laidų vedėjas Marijus Žiedas. 

Iškilmingame vakare – apdovanojimai, padėkos ir koncertai
Atkelta iš 1 psl.

Benjaminas Žemaitis Zigmantas Dargevičius Viktoras Pranckietis Gediminas Vasiliauskas ir Zigmantas Dargevičius

„Padėkos ženklai" įteikti Andriui Palioniui, Antanui Maziliauskui, Alvydui Vaicekauskui, Benjaminui Žemaičiui Apdovanotieji Jonavos verslo atstovai

vaKaro geNeraliNiai rĖMĖjai – UAB „Hegelmann Transporte“ ir UAB „Vikspana“ (Saulėja spa)

rĖMĖjai – UAB „Novameta“, UAB „Liuks“ (Best Baltic), MB „Di Lodi“ iprocess.lt, Jūratės Gulbinienės įmonė, UAB „Copy print“ ir AB „Lytagra“.

parTNeriai – Kauno rajono savivaldybė, Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla, UAB „Via Baltica“, UAB „Baltijos polistirenas“, 
UAB „Euroeka“, UAB „Pirmas žingsnis“, UAB „Italiana LT“, UAB „Monte Pacis“, LEGGATO.
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Gintaras Brokevičius Valdas Matulis Tautvydas Cinelis Tautvydas Andziulevičius Vitalija Skėruvienė Tomas Jurgelevičius

„Padėkos ženklu" apdovanotas Benjaminas Žemaitis (pirmas dešinėje) Šių metų rūmų ambasadoriai Elena Bartnikienė ir Antanas Vytautas Būda Bronzos  „Darbo žvaigždės"  skirtos Anton Hegelmann ir Dainiui Cibulskiui

Rūta Matulaitytė ir Romanas Seliava atsiėmė nominacijas  „Už tvarų verslą/Šimtme-
čio įmonė"

Daina Rožnienė ir Dangiras Kačinskas džiaugiasi  „Metų mokymo institucijos" titulais Aušra Misonė ir Daina Balasavičienė apdovanotos  „Darbo žvaigždės" 
medaliais

Kauno miesto simfoninis orkestras, dirigentas Martynas Staškus Martynas Kavaliauskas Rūmų ambasadorių tortas

Renginyje apsilankė Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis su žmona Verslo moterų tinklo narės Kėdainių atstovybės nariai
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2018-ieji: svarbiausių įvykių kronika
sausis
Kauno prekybos, pramonės ir amatų 

rūmuose įsteigtas devintasis profesinis 
klubas – Teisininkų klubas. 

Lietuvos verslo moterų tinklo Kauno 
regiono grupė dalyvavo LR Prezidentės 
Dalios Grybauskaitės inicijuotoje akcijoje 
„Knygų kalėdos“. 

vasaris
Kauno prekybos, pramonės ir amatų 

rūmuose pirmą kartą organizuota Vadovų 
diena didžiausių regiono įmonių lyde-
riams. 

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmus labai gerai ir gerai vertinančių na-
rių per pusmetį padaugėjo nuo 66 iki 73 
proc.,  ne narių – nuo 43 iki 54,9 proc., 
arba beveik 28 proc., rodo rinkos tyrimų 
bendrovės „Eurotela“ atliktas tyrimas.

Rūmų vykdomas „Erasmus jaunie-
siems verslininkams“ projektas  Ievai 
Linkutei atvėrė kelius į Italijos mados pa-
saulį pusmečio stažuotei.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų INNO klubo nariai susitiko su žino-
mu verslininku Ilja Laurs.

Kovas
Vyriausybėje įteikti nacionaliniai ap-

dovanojimai. „Lietuvos eksporto prizą“ 
pelnė UAB „Novameta“. Už asmeninį 
indėlį sidabro „Darbo žvaigždė“ įteikta 
AB „YIT Kausta“ įmonių grupės genera-
liniam direktoriui Kęstučiui Vanagui. 

Kauno prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmai Parodos kalne atidarė Lietuvos 
verslo alėją ir Verslo skverą. Ceremoni-
joje dalyvavo beveik 100 rėmėjų, verslo, 
valdžios, socialinių partnerių atstovų.

Rūmuose veikiantis Kauno personalo 
vadovų klubas veiklos dešimtmečio proga 
surengė pirmąją personalo profesionalų 
konferenciją „Kolibris 2018“. Joje beveik 
100 dalyvių aptarė personalo valdymo po-
kyčius per pastarąjį dešimtmetį. 

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmuose veikiančio Kauno finansininkų 
klubo kvietimu apie finansų specialistus 
technologinės revoliucijos kontekste dis-
kutavo verslo, mokslo įstaigų, bankų at-
stovai.  

BalaNdis
Valstybės atkūrimo 100-mečiui ir 

rūmuose veikiančio Verslo moterų tin-
klo 10-mečiui skirtame forume „Moteris 
versle 100/10“ dalyvavo daugiau kaip 
100 verslininkių iš visos Lietuvos. Jame 
pranešimus skaitė keturiolika žinomų lek-
torių.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmuose apie aplinkosaugą kaip vieną 
rizikingiausių korupcijos atžvilgiu sričių 
diskutavo Seimo Antikorupcijos komi-
sijos pirmininkas Vitalijus Gailius, STT 
vadovai, Aplinkos ministerijos atstovai, 
rūmų tarybos nariai. 

Rūmuose surengta Atvirų durų diena. 
Jos metu patyrę nariai susidomėjusiems 
naryste rūmuose pasakojo apie asmeninio 

ir verslo augimo galimybes. Su verslinin-
kais susitiko grupė Seimo narių kauniečių.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai ir Kauno rajono savivaldybė su-
rengė forumą „Kokia valstybės mokesčių 
politika skatina verslumą?“. 

gegužĖ 
Kauno prekybos, pramonės ir ama-

tų rūmuose lankėsi Seimo valdančiosios 
koalicijos lyderis Ramūnas Karbauskis ir 
ūkio ministras Virginijus Sinkevičius. 

Rūmų organizuotuose verslo pusry-
čiuose Lietuvos laisvosios rinkos instituto 
vadovas Žilvinas Šilėnas pateikė išsamius 
tyrimus apie ekonominę ir socialinę Lie-
tuvos regionų raidą.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų ir Lietuvos žurnalistų sąjungos Kau-
no apskrities skyriaus premija šiemet skir-
ta Prienų ir Birštono laikraščio „Gyveni-
mas“ redaktorei Ramutei Šimukauskaitei. 

Įvyko Seimo Kauno krašto bičiulių 
grupės narių organizuotas susitikimas – 
diskusija dėl naujos profesinio rengimo 
reformos įgyvendinimo Kauno mieste ir 
rajone. 

Suomijoje vyko Enterprise Europe 
Network surengtos „Vikingų dienos“. 
Kauno PPA rūmų atstovai 48 tinklo eks-
pertams iš įvairių šalių pristatė Kauno 
regiono įmones, ieškančias bendradarbia-
vimo partnerių.

Birželis
Kauno prekybos, pramonės ir amatų 

rūmai –  pirmą kartą surengtų Kauno au-
gančio verslo apdovanojimų „K.A.V.A. 
2018“ generalinis partneris. Tarp nomi-
nacijų buvo ir rūmų įsteigtoji nominacija 

„Sukurta Kauno mieste“, kuri skirta UAB 
„Vittamed“. Trijų iš devynių nominacijų 
laimėtojai – rūmų nariai: UAB „Telesof-
tas“, UAB SDG ir UAB „Kautra“. 

Rūmuose lankėsi Europos Parlamen-
to narė Laima Liucija Andrikienė. Susiti-
kime buvo diskutuojama apie tarptautinės 
prekybos iššūkius, ES svarstomą tiesiogi-
nių užsienio investicijų patikros mecha-
nizmą, ES ateitį po Brexit’o ir kt.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų ir Šakių atstovybės iniciatyva bei 
rėmėjų lėšomis Šakių rajone, Sintautų 
valsčiuje, įamžintas Vasario 16-osios akto 
signataro Jono Vailokaičio atminimas. 

liepa
Rūmų iniciatyva grupė verslininkų 

dalyvavo verslo misijoje į Kroatiją. Lan-
kytasi Kroatijos Ekonomikos rūmuose, 
vyko individualūs b2b susitikimai su Kro-
atijos įmonėmis bei vizitai į stipriausias 
regiono įmones. 

rugpjŪTis
Kauno prekybos, pramonės ir amatų 

rūmai baigė įgyvendinti projektą, skirtą 
naujų verslų kūrimui. Įsteigtos 6 naujos 
įmonės, mokymuose dalyvavo 265 jau-
nieji verslininkai, suteiktos 235 konsul-
tacijos dėl verslo steigimo, mokesčių, fi-
nansavimo ir kt. Sukurta platforma www.
istartup.eu.

Jonavos miesto šventėje apdovano-
ti trečiojo konkurso „Sukurta Jonavo-
je‘2018“ nugalėtojai.

rugsĖjis
Kauno prekybos, pramonės ir amatų 

„Novametos“ kolektyvas po apdovanojimo Vyriausybėje Verslo alėjos atidarymo akimirka

Pirmieji K.A.V.A 2018 apdovanojimai Konferencijoje „Kolibris 2018“ – Kauno personalo vadovų klubo narės
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rūmai, jų indėlis į regiono ekonominę ir 
socialinę plėtrą buvo pristatyti Kauno regi-
ono plėtros tarybos posėdyje. Tarybos na-
riai apsilankė istoriniame rūmų pastate K. 
Donelaičio g. 8 ir bendrovėje „Novameta“. 

Rūmų vykdomos „Erasmus jaunie-
siems verslininkams“ programos dalyvė 
Laura Šimukauskaitė išvyko į beveik 5 
mėnesių stažuotę Pietų Italijoje – tobulin-
tis architektūros studijoje Materoje. 

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų Verslo vadovų klubo nariai numatė 
pagrindines veiklos kryptis. Po diskusijos 
įmonių vadovai praūžė Kačerginės „Ne-
muno žiedo“ trasomis. 

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai pirmą kartą surengė forumą „Kaip 
lietuviškas prekės ženklas gali tapti pa-
sauliniu?“. Jis vyko parodos „Rinkis pre-
kę lietuvišką“ metu Žalgirio arenos amfi-
teatre. Forume susirinko daugiau kaip 400 
dalyvių. 

spalis
Naujuoju Lietuvos prekybos pramo-

nės ir amatų rūmų asociacijos prezidentu 
išrinktas Benjaminas Žemaitis. 

Kauno PPA rūmų prezidento pareigas 
iki generalinės 2020 m. asamblėjos pra-
dėjo eiti viceprezidentas, UAB „Liuks“ 
generalinis direktorius Zigmantas Dar-
gevičius. Viceprezidentu išrinktas AB 
„Kauno Baltija“ generalinis direktorius 
Vidas Butkus.

MB „Mančo baldai“ sprendimas tapti 
Kauno PPA rūmų nariu bei įsitraukti į En-
terprise Europe Network  greitai pavirto į 
reikšmingos vertės užsakymą.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai dalyvavo atliekant Lietuvos biu-

rokratijos indekso tyrimą, kurį inicijavo 
ir koordinavo Lietuvos laisvosios rinkos 
institutas.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmuose surengti verslo pusryčiai su KTU 
rektoriumi prof. dr. Eugenijumi Valatka. 

Kauno PPA rūmų bei Kauno rajo-
no savivaldybės iniciatyva surengtame 
susitikime aptarti Kauno regiono kelių 
infrastruktūros projektai. Dalyvavo Su-
sisiekimo ministerijos ir Lietuvos auto-
mobilių kelių direkcijos atstovai, merai, 
verslininkai.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai bei IQ žurnalų grupė Kaune suren-
gė antrąjį forumą, skirtą aukščiausio lygio 
verslo vadovams, akademinės bendruo-
menės ir politikos lyderiams, „Kaunas 
2018: inovacijų santaka“. 

Į rūmų organizuotą verslo misiją Is-
panijoje išvyko 14 rūmų narių, atstovau-
jančių 8 įmonėms, grupė. Verslininkai 
lankėsi Mursijos  ir Valensijos regionuo-
se, vyko susitikimai su įmonių atstovais, 
prekybos rūmų vadovais.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai su partneriais spalio 29-ąją įvy-
kusiame aukcione įsigijo buvusį KTU 
Humanitarinių mokslų fakulteto pastatą 
Gedimino g. 43 Kaune. Pastato bendras 
plotas – 1477 kv. m. 

lapKriTis
Kauno PPA rūmai ir juose veikiantis 

Kauno regiono Verslo moterų tinklas su-
rengė antrąjį forumą „Versli ir laiminga. 
Be streso“. Jis vyko parodos „Moters pa-
saulis“ metu „Žalgirio“ arenoje. Dalyva-
vo 450 moterų. 

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 

rūmai ir Žinių radijas pirmą kartą surengė 
politikų, verslo lyderių ir mokslo atstovų 
konferenciją „Kaip gyvensime Lietuvoje 
2019 m.?“.

Rūmai, įgyvendindami „Naujos ga-
limybės LT“ projektą, padeda gauti fi-
nansavimą įmonėms, norinčioms vykti 
į parodas užsienyje. Švedijoje, Malmėje 
vykstančioje parodoje „Natural Products 
Scandinavia“ kosmetikos sektoriui atsto-
vavo šešios Lietuvos įmonės. 

Kauno PPA rūmų, Kauno finansininkų 
klubo ir Aleksandro Stulginskio universi-
teto surengtas forumas apie apskaitos pro-
cesų automatizavimą, technologines nau-
joves atskleidė, kokie virsmai laukia finan-
sų ir apskaitos sektoriaus. Dalyvavo apie 
250 įmonių vadovų, finansų specialistų. 

Rūmų nariai lankėsi bendrovėje „Ma-
rex Boats“, kuri užsieniui gamina kate-
rius. Jie yra pelnę nemažai tarptautinių 
prestižinių apdovanojimų.

gruodis
Kauno prekybos, pramonės ir ama-

tų rūmų 20-ajame metiniame renginyje 
susirinko daugiau nei 300 dalyvių. Rau-
dondvaryje vykusioje šventėje dalyvavo 
Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, 
grupė Seimo narių kauniečių, regiono 
savivaldybių merai, universitetų rektoriai 
ir kt. Nusipelniusiems asmenims ir metų 
nominacijų nugalėtojams įteikti apdova-
nojimai.  

Parengė Audronė Jankuvienė

Verslo misija IspanijojeVerslo vadovai „Nemuno žiedo“ trasose

Naujų narių būrys

Forumas apie lietuviškus prekės ženklus Žalgirio amfiteatre Forumas „Kaunas 2018: inovacijų santaka“ 



PATIKIMUMAS      PARTNERYSTĖ      PROGRESYVUMAS      

RūMŲ lAIkRAšTIS NR. 631, 2018 M. GRUODŽIO 28 D.
STeIGĖjAS IR leIDĖjAS: kAUNO PRekybOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RūMAI. TIRAŽAS: 350 eGz.

Adresas: Vytauto pr. 29, lT-44352 kaunas, tel. (8 37) 22 92 12, internetinė svetainė www.chamber.lt

  ISSN 2029-462X
Sl 2279

Laimingi 
„Blaster“ ir 
„TeleSofto“ 
žmonės

„jeigu girdėjote kokių nors gandų 
apie „Telesoftą“, tai yra tiesa. Mūsų vers-
las prasidėjo studentų bendrabutyje, 
nes labai norėjau „šustro“ telefono. po 
15 metų mūsų kompanijoje – 220 ta-
lentų. draugai. Kūrybiškų žmonių ben-
druomenė.Kuo mažiau suvaržymų. am-
bicija norėti būti geriausiems pasaulyje. 
Mūsų sprendimais naudojasi 700 milijo-
nų žmonių pasaulyje“.

Taip apie techkūrybinę „Blaster“ 
bendruomenę, kurią sudaro trys IT kom-

panijos, tarp jų – „TeleSoftas“, pasakojo 
šios bendrovės vadovas Algirdas Stonys. 
Išskirtinė asmenybė. Jei kada turėsite ga-
limybę susitikti, išgirsti, pamatyti – ne-
praleiskite šio šanso. 

Profesionalumas, kūrybiškumas, pa-
sitikėjimas, rūpestis. Kaip šios vertybės, 
bendri tikslai ir ambicijos (viena linija – 
viena komanda) tampa galinga vienijančia 
jėga, pasakojo „Blaster“ asociacijos vado-
vė Karolina Stankevičienė ir „TeleSofto“ 
rinkodaros vadovė Erika Maslauskaitė.  

„Kai darbuotojas yra laisvas, nevar-
žomas, laimingas, juo pasitikima, atsi-
skleidžia to kūrybiškumas, saviraiška, 
potencialas“, – sakė laimingų darbuotojų 
formulę kuriantis A.Stonys.

Apie erdvių transformaciją iš interje-
ro centro į techkūrybinės bendruomenės 
erdvę pasakojo pastato šeimininkas, UAB 
„Gulbelė“ vadovas Arūnas Tarnauskas, 
rūmų tarybos narys. Per 7 savaites buvęs 
interjero salonas ‚Artis“ tapo kūrybingos  
bendruomenės namais, pakeitusiais ir šio 

Gruodžio 7-osios rytą penktadienio 
rytas buvo kitoks, praturtintas kalėdinių 
dovanų pasiūlymais: kvapniais gardumy-
nais, rankų darbo suvenyrais, dailiomis 
smulkmenomis šventinei namų puošybai, 
sveikos gyvensenos paslaugomis, kosme-
tikos produktais, laisvalaikio prekėmis bei 
kitomis jaukiomis, netikėtomis, džiugi-
nančiomis idėjomis. Kava nebūtų buvus 
tokia gardi be „Bernelių užeigos“ kalėdi-
nio morkų pyrago. Originalių dovanėlių 
prisipirkome!

RŽ inf.

Kalėdinis 
penktadienio 
kavos rytas

pastato įvaizdį. Trečiasis pastato, kurio 
plotas 5511 kv m, aukštas kol kas laisvas. 
Jei norite tapti šios bendruomenės dali-
mi – nelaukite, kol užims kiti. 

A.Tarnauskas pasveikino rūmų 

Rūmų narių šypsenos laimingoje bendrovėje

Pažintis su  „Blaster" namais

Geros dovanos iš narių

naujus narius: Deimantę Mitkuvienę 
(IDV), UAB „Kėdainių statyba“, UAB 
„Medstata“,UAB „Josvainių gėlės“, 
UAB „Senoji odontologijos klinika“.

A. J. 

Kviečiame 
prenumeruoti 
rūmų naujien-
laiškius!

visus narius, kurie dar nėra už-
siprenumeravę rūmų naujienlaiš-
kio, kviečiame jį užsisakyti! Tai ga-
lima padaryti per chamber.lt esan-
čią nuorodą įvedus savo elektro-
ninį paštą. Kiekvieną ketvirtadienį 
šiuo būdu jus pasieks aktualiausia 
informacija apie praėjusios savai-
tės rūmų įvykius, narių naujienos 
ir pranešimai, būsimieji renginiai, 
verslui svarbios žinios iš oficialių 
šaltinių. 

Taip pat kviečiame sekti rūmų 
naujienas socialiniame tinkle 
facebook, kur mūsų puslapio 
draugų skaičius artėja prie 2000. 
„rūmų žinios“ nebebus leidžia-
mos, o du kartus per metus narius 
pasieks veiklos ataskaitos.


