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Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai pradėjo rengti verslo ir vietos val-
džios forumų ciklą, kuris aprėps visas 13 
Kauno PPAR veiklos regionui priskirtų sa-
vivaldybių.

Pagrindinis renginių tikslas – skatinti 
asocijuoto verslo ir piliečių savivaldos ben-
dradarbiavimą per tiesioginį ir konstruk-
tyvų ryšį. Rūmų, kurie ėmėsi telkti vietos 
verslo bendruomenę, iniciatyva jau įvyko 
pirmieji forumai Kaišiadoryse ir Jonavoje. 
Spalio mėnesį jie numatyti Raseiniuose ir 
Kėdainiuose. 

Rugsėjo 28 d. Kaišiadoryse įvyko pir-
masis Rūmų iniciatyva surengtas forumas 
„Verslo ir valdžios partnerystė: stipresnė 
savivalda, geresnis gyvenimas“.

Renginyje dalyvavo Kaišiadorių rajo-
no savivaldybės meras Romualdas Urmile-
vičius, administracijos direktorius Vytautas 
Streikauskas, kiti Savivaldybės vadovai ir 
specialistai. Verslui atstovavo beveik trys 
dešimtys Kaišiadoryse veikiančių įmonių 
vadovų.

ir objektyvi išrinktos valdžios prižiūrėtoja, 
darbų vertintoja, o ne šalininkė ar opo-
nentė. Bendruomeninė organizacija negali 
pakeisti vietos valdžios (antraip pati ji taps 
valdžia ir bus sunaikinta tai, kas buvo pa-
siekta bendradarbiaujant). Bendruomeniš-
kumas yra socialiniai „klijai“, kurie mus 
sutelkia didesnio tikslo siekimui.”

„Nėra bendruomenės – nėra ir kontro-
lės. O valdžiai tai patogu“, – sakė UAB 
„Roda“ generalinis direktorius Jonas Krali-
kauskas. „Bendravimo formulė turėtų būti 
tokia – klausom, suprantam, duodam“, – 
pasiūlė UAB „BHJ Baltic“ direktorė Zita 
Biržinė. „Anksčiau girdėdavome tik gra-
sinimus: nubausim, uždarysim. Tai praei-
tis. Savivaldybės kabinetuose norėtume 
girdėti „kuo galime padėti?“ – vylėsi UAB 
„Nemuno baldai“ vadovas Kęstas Moroza.
„Kad atsirastų verslo ir valdžios partnerys-
tė, pirmiausia reikia partnerystės tarp mūsų 
pačių“,  – neabejojo UAB „Sadrigla“ direk-
torė Janina Repečkaitė. 

Efektyvi sąveika prasideda nuo idėjos

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

Jeigu atidžiau panagrinėtume savivaldy-
bių plėtros strateginius planus artimiausiam 
penkmečiui ar dešimtmečiui, pirmiausia 
reiktų skirti labai daug laiko kiekvieną jų 
perskaityti, nes planas sudaro 70 ar 100 pus-
lapių. Kaip gera knyga. Paskui šiek tiek su-
triktume: jie atrodo panašūs kaip du vandens 
lašai, viskas lyg girdėta, skaityta, nuobodu.
Netgi sakiniai ir pastraipos rikiuojasi vienas 
po kito, tarsi būtų nurašyti. 

Tarkim, strategijos rengtos pagal tą patį 
modelį, ir tai – ne blogiausia. 

Pusę šios „knygos“ – keliasdešimt 
puslapių dažniausiai sudaro ekonominės ir 
socialinės būklės analizė: bendra, atskirų 
sektorių, stiprybių, silpnybių, grėsmių, ga-
limybių... Žinoma, strategijos neįmanoma 
parengti neturint esminių išeitinių duomenų 
apie miesto ar rajono situaciją, tačiau ar ver-
ta įžvalgoms reikalingą pradinę informaciją  
perkelti į pačią strategiją, kuri darosi labiau 
panaši į referatą, nei į visuomenei patrauklią 
ir jos veiksmus turinčią įkvėpti strategiją? 

Suomijos miesto Juveskiulės, prieš du 
dešimtmečius buvusio miesto vaiduoklio, 
strategiją sudaro viso labo keturios trumpos 
tezės. Štai tokios: verslumas yra mąstymo 
ir veikimo būdas; mažiau planų, daugiau 
veiklos! įtraukti viešąjį ir privatų sektorius; 
vietiniai turi veikti! 

Tačiau kol jos buvo išgrynintos, ilgai 
diskutavo valdžios, verslo, akademinės ben-
druomenės atstovai. Štai šiam darbui – ben-
dravimui, diskusijoms, ginčams – buvo ski-
riama daugiausiai laiko, kol bendru sutarimu 
atrastas atspirties taškas. Ir tai laidavo strate-
gijos sėkmę – ją kaip savo priėmė vos ne kie-
kvienas Juveskiulės gyventojas, o valdžios 
institucijų, įmonių, viešųjų įstaigų veiksmai 
buvo nukreipti bendra strategine linkme.

Paradoksalu, bet mes, atrodo, turime 
per daug laiko ir pinigų strategijoms rengti. 
Jos rengiamos uždaruose centruose, „disku-
tuojant“ su kompiuteriais, o ne teiraujantis 
visuomenės – kaip norime gyventi po 10 ar 
20 metų? Formalus kvietimas baigiamojoje 
stadijoje teikti savo siūlymus duoda men-
ką efektą, nes būna pavėluotas. Strateginė 
klaida jau padaryta.

Jei nuo pat pradžių ieškant atspirties 
taško, kaip pozicionuoti savo miestą ar ra-
joną, nebus įtraukta vietos bendruomenė, 
jei strategijos nebus priimtos visų visuome-
nės grupių konsensuso būdu, raidos planai 
ir toliau bus pasmerkti dulkėti stalčiuose ir 
lentynose. 

Strategija 
visiems ar 
stalčiui?

 „Kas bus ta varomoji jėga, kuri ne-
apsiribos kaltinimais valdžiai, bet sugebės 
susitelkti ir kalbėtis su valdžia konstruk-
tyviai? Iš to naudos turės ir verslas, ir 
valdžia, nes valdymo kokybė tokiu atveju 
būtų geresnė. Verslo sluoksniuose valdžia 
gali rasti kompetencijos ir geranoriškumo. 
Tačiau jei nebus verslo atstovų branduo-
lio, bus sunku palaikyti šį dialogą“, – įžan-
giniame žodyje pabrėžė  Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų prezidentas prof. 
Mečislovas Rondomanskas.

„Demokratijoje yra dvi svarbios dalys: 
demokratiniai rinkimai ir išrinktų atstovų 
kontrolė. Antrosios dalies nesame įvaldę. 
Todėl tik bendruomenė gali būti objektyvi 
išrinktos valdžios prižiūrėtoja, – taip savo 
pranešimą pradėjo Kauno PPAR generali-
nis direktorius dr. Vytautas Šileikis. – Ben-
druomeniškumas ir politika savo esme yra 
antipodai. Bendruomeniškumas pagrįstas 
solidarumu, bendradarbiavimu, susitarimu. 
Politika grindžiama konkurencija ir rung-
tyniavimu. Bendruomenė turi išlikti reikli 

Jonavoje 
telkiasi 
iniciatyvinė 
grupė

„Rūmų iniciatyva „Verslo ir valdžios 
partnerystė: stipresnė savivalda, geresnis 
gyvenimas“ atspindi pagrindinį ir bendrą 
mūsų siekį. Todėl linkėčiau, kad diskusijos 
būtų abipusiai naudingos ir rastume naujų 
idėjų ir įgytume naujos patirties“,  – pradė-
damas rugsėjo 30 d.renginį Jonavos rajono 
savivaldybės didžiojoje salėje kalbėjo rajo-
no meras Bronislovas Liutkus.

„Užsienyje verslas ir valdžia yra par-
tneriai. Tačiau kaip ir visuose dialoguose, 
derybinės pozicijos stiprumas priklauso 
nuo to, kiek  yra stiprus ją ginantis dalyvis. 
Jonavos regione asocijuotos verslininkų 
organizacijos nėra, tad ir būti tuo stipriu 
partneriu dialoge su valdžia – sudėtinga, –  
pabrėžė Kauno prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmų prezidentas prof. Mečislovas Ron-
domanskas. – Jūs, verslininkai, esate savo 
srities profesionalai, galite būti ekspertais ir 
patarti valdžiai, kokių sprendimų reikia. Jei 
valdžia žinos tikslesnius poreikius, priims 
tikslesnius sprendimus.“

 „Kodėl reikia efektyvios sąveikos? – 
savo pranešime klausė Kauno PPAR gene-
ralinis direktorius dr. Vytautas Šileikis. – Per 
dialogą ir konsultavimąsi veikla praturtina-
ma diskusijomis tarp atskirų visuomenės 
grupių, galima „išgryninti“ atspirties tašką. 
Būtina sukurti plėtros „katalizatorių“ – par-

tnerystės grupę, kuri gebėtų prisiimti ben-
drus įsipareigojimus ir atsakomybę. Lietu-
voje po administracinės reformos (apskri-
čių panaikinimo) pradėjo reikštis valdžios 
koncentravimas ir centralizavimas Vilniuje. 
Kyla grėsmė regionams prarasti sąveikos 
įdirbį, o centrui – išvengti bendruomenių 
kontrolės.“   

„Vienos asocijuotos struktūros kuria-
mos šakiniu principu, kitos – regioniniu. 
Rūmai – regioninė organizacija. Reikia 
tik organizuotumo ir iniciatyvos pasiren-
kant“, – pabrėžė Jonavos vartotojų koo-
peratyvo „Jotrungė“ valdybos pirmininkė, 
Kauno PPAR steigėja Uršulė Tamkūnienė. 
„Mes kol kas nesuprantam vieno dalyko, 
ką suvokia visas civilizuotas verslas: aso-
cijuota struktūra yra pagrindinė forma ats-
tovauti savo interesams. Tik per ją galima 
daryti įtaką valdžiai, kas tai bebūtų – Savi-
valdybės taryba, Seimas ar Vyriausybė“, – 

pripažino rajono Tarybos narys, Jonavos 
verslininkų darbdavių asociacijos vadovas 
Edmundas Gedvila. 

„Esu įsitikinęs, kad verslininkai priva-
lo burtis į iniciatyvinę grupę, kurti Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų atsto-
vybę. Dabar valdžios ir verslo sąveikos 
nėra. Rūmai yra stipri, autoritetą visame 
pasaulyje turinti organizacija. Iš jos nau-
dos gausi tiek, kiek pasiimsi. Jei nesi rūmų 
narys, užsienyje traktuojama, kad nesi pa-
tikimas“,  – lyderio vaidmens ryžosi imtis 
UAB „Baldai Jums“ generalinis direktorius 
Alfonsas Meškauskas.

„Aš atstovauju jaunajai verslininkų 
kartai. Į iniciatyvinę grupę galėčiau atsi-
vesti dar penkis jaunus įmonių vadovus. 
Nuolatinis dialogas su Savivaldybės vado-
vais būtų naudingas miestui“, –  įsitikinęs 
individualiosios įmonės „Technoera“ savi-
ninkas Elmantas Mickevičius.
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Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai kviečia į praktinį mėnesio mokymo ciklą „Žinių 
mėnuo vadovams“. Ciklą sudaro keturi praktiniai seminarai. Jie vyks Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmuose (K.Donelaičio g. 8).

Seminarų tikslinė grupė – smulkiųjų ir vidutinių įmonių, kurios vykdo ar siekia tarptautinės 
veiklos, atsakingi darbuotojai – padalinių, skyrių, departamentų vadovai. 

2010 11 09,  9.00 – 17.00 val.
„Prisistatymas verslo partneriams - veiksmingų derybų dalis. Viešo kalbėjimo 

treniruotės: savęs ir savo įmonės produktų/paslaugų pristatymas verslo partne-
riams vietos ir tarptautiniuose renginiuose“

Seminaro tikslas – suteikti dalyviams informacijos ir praktinių žinių apie viešo kalbėjimo 
ypatumus, balso ir kūno valdymo technologijas, pasisakymo parengimo plano sudarymą, derybų 
proceso ir sudėtingų derybinių situacijų valdymą.

Nauda dalyviui – sužinosite, kaip galima sustiprinti savo organizacijos ir asmeninį įvaizdį 
bendraujant su auditorija, kaip savo kalba padaryti įspūdį ir sukelti norimus žmonių veiksmus, 
kaip įveikti scenos baimę ir parengti asmeninį pasisakymo planą. Išmoksite tinkamai pristatyti 
save ir savo poziciją derybose, efektyviai ir elegantiškai manipuliuoti kalba ir sudaryti patikimo 
pašnekovo įspūdį.

Seminaro programa:
1. Efektyvus viešas kalbėjimas Jūsų darbe.
• „Scenos” baimės įveikimas. Konstruktyvus „scenos” baimės panaudojimas, bendraujant su 

įvairia auditorija. Praktinė užduotis.
• Struktūrinis kalbėjimo planas: 1. Įžanga. 2. Dėstymas. 3. Pabaiga.
• Pasisakymo parengimo planas. Praktinė užduotis.
2. Sudėtingos viešo kalbėjimo situacijos.
• Atsakymas į keblius, provokuojančius, neigiama nuostata „persunktus“ klausimus.
• Auditorijos aktyvumo didinimas. Klausimai auditorijai.
3. Jūsų balsas ir kūnas – oratorystei.
• Balso šildymas. Kvėpavimas. Balso paruošimas. Ką daryti, kai „dingsta“ balsas. Balso siun-

timas auditorijai. Treniruotės.
4. Jūsų prezentacijos: kviečiame į „sceną“.
• Supervizija ir analizė.
• Savo kalbėjimo įvertinimas.
• Veiksmų tobulinimo plano sukūrimas.
5. Prisistatymas užsienio partneriams – esmė per 30 min. (Daiva Vyšniauskienė, „Enter-

prise Europe Network“ projekto vadovė).
6. Praktinė prisistatymo užduotis.
7. Derybų procesas: kada pristatyti save ir savo poziciją.
• Pasirengimas deryboms: informacijos surinkimas, derybų strategijos įvertinimas ir pasirin-

kimas.
• Kontakto užmezgimas. Pasitikėjimo ir bendradarbiavimo kūrimas. Kaip sudaryti patikimo 

pašnekovo įspūdį?
• Derybų tikslų ir uždavinių numatymas, interesų ir pozicijų išsiaiškinimas. Interesai derybose 

ir jų diferencijavimas: kaip išskirti interesus, o ne pozicijas? Interesų išskyrimo būdai.
• Sprendimo variantų ieškojimas. Sprendimo variantų įvertinimas. Sprendimo priėmimas. 
8. Praktinės derybų užduotys.
• Nepalankių situacijų derybose „priešnuodžiai“. 
• Derybų nuostatos prisistatyme.
• Argumentavimas. 
Seminaro lektorė – Aistė Mažeikienė, organizacijų konsultantė, turinti 11 metų viešo kal-

bėjimo patirtį (kaip lektorė, dėstytoja ir „galvų medžiotoja“), taip pat - „viešo rašymo“ patirtį 
pagrindiniuose Lietuvos verslo, mokslo ir populiariuose leidiniuose. Organizacinės psichologijos 
magistrė (VU, 1999 m.). 9 metus konsultavo personalo paieškos, atrankos klausimais, 10 metų ku-
ria, organizuoja ir veda įvairių organizacijų (verslo, viešųjų ir valstybinių) darbuotojų mokymus.

2010 11 16, 9.00 – 14.30 val.
„Finansų informacija sprendimų priėmimui – tarptautinė praktika“ 
Seminaro tikslas – suteikti dalyviams informacijos ir praktinių žinių apie finansinės infor-

macijos taikymą priimant vadybinius sprendimus ir kontrolės sistemas, padedančias formuluoti 
ir įgyvendinti tikslus. 

Nauda dalyviui – remdamiesi savo ir tarptautine praktika išmoksite analizuoti organizaci-
jos procesuose ir padaliniuose kuriamą vertę, sužinosite apie konkrečiai organizacijai derančias 
finansinių ir strateginių rodiklių kontrolės sistemas ir veiksnius, lemiančius tokių sistemų veiks-
mingumą.

Seminaro programa:
1. Strateginiai vadybos kontrolės sistemų aspektai. Vertės kūrimas ir kontrolė.
2. Finansinės veiklos procesų perspektyva. Praktinės užduotys.
• Veiklos rezultatų vertinimas.
• Kontrolės sistemos kaštai.
• Kokybės kaštai.
• Finansų procesai praktikoje.
3. Strategija ir strateginis aprūpinimas. Praktinės užduotys.
Seminaro lektorė – dr. Zita Ambrutytė, konsultantė, verslo vadybos magistrė (Bath uni-

versitetas, Jungtinė Karalystė), socialinių mokslų daktarė (Linköping universitetas, Švedija). Spe-
cializuojasi finansų ir vadybos kontrolės srityje įskaitant vadybos kontrolę ir apskaitą, kontrolės 
sistemų naudojimą strategijoms įgyvendinti, finansinės informacijos naudojimą sprendimams 
priimti, tarpįmoninių ryšių valdymą. Tiriamųjų darbų pagrindas – Švedijos ir Vokietijos įmonių 
veiklos specifika.Yra dirbusi vadybos ir finansų srityje šiose įmonėse: „PriceWaterHouseCoopers“ 
(Lietuvoje ir Švedijoje), „Castrol/BP“ (Jungtinė Karalystė), Pasaulio banko techninės paramos 
projektuose.

2010 11 23, 9.00  − 14.30 val.
„Vadybos inovacijos: naujų ir unikalių vadybos principų ir praktikų kūrimas 

tarptautiniam konkurencingumui“
Seminaro tikslas – suteikti dalyviams informacijos ir praktinių žinių apie esminius vadybos 

inovacijų principus, vadybos inovacijų kūrimo metodus ir išbandyti vadybos inovacijų kūrimą 
praktiškai. 

Nauda dalyviui – susipažinsite su nauja vadybos inovacijų idėja, jos taikymų principais, su-
prasite, kodėl ir kaip vadybos inovacijos suteikia naudą įmonei ir padeda laimėti konkurencinėje 
kovoje, kartu padėdamos sukurti organizaciją, kurioje darbuotojams įdomu ir malonu dirbti.

KAUNO PREKYBOS,
PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI

Lapkritis – 
vadovų žinių mėnuo

Seminaro programa:
1. Įvadas į vadybos inovacijas. Kodėl verta investuoti į vadybos inovacijų supratimą ir tai-

kymą? Kaip tai atsiperka?
2. Filmo apie tarptautinę įmonę peržiūra ir aptarimas. Lietuviškų įmonių, sukūrusių va-

dybos inovacijas, pavyzdžiai.
3. Vadybos eksperimento kūrimas. Praktinė užduotis, dirbant grupėse.
4. Darbo rezultatų grupėse pristatymas ir aptarimas.
Seminaro lektorius – dr. Modestas Gelbūda, Baltijos lyderystės ugdymo instituto įkūrėjas 

ir direktorius. Nuo 1993 iki 2007 m. studijavo, vykdė mokslinius tyrimus ir dėstė Londono vers-
lo mokykloje (Didžioji Britanija), Stanfordo universitete (JAV), Uppsalos universitete (Švedija) 
ir Aalbogo universite (Danija), kur apsigynė daktaro disertaciją. Dėstomi dalykai apima strate-
ginę vadybą, įmonių augimo valdymą, žinių vadybą ir strateginę žmogiškųjų išteklių vadybą. 
Mokslinius darbus yra publikavęs pasaulyje pirmaujančiuose tarptautiniuose mokslo žurnaluose 
„Journal of International Management“, „Management International Review“ ir kituose. Kartu su 
kolegomis iš Londono verslo mokyklos padeda įmonėms vykdyti vadybos inovacijų eksperimen-
tus jų probleminėse srityse. Šiais eksperimentais siekiama sukurti unikalias, tik tai organizacijai 
būdingas ir efektyvias vadybos praktikas ir tokiu būdu sustiprinti jų konkurencingumą. Aktyviai 
dalyvauja visuomeninėje veikloje: yra Žinių ekonomikos forumo (ŽEF), Personalo vadovų profe-
sionalų asociacijos (PVPA), Nacionalinės moksleivių akademijos valdybos narys.

2010 11 30,  9.00 – 14.30 val.
„Procesų tobulinimas ir gerųjų tarptautinių vadybos praktikų perėmimas: 

„Toyota“ vadybos (LEAN) principų diegimas Lietuvoje“
Seminaro tikslas – suteikti dalyviams informacijos ir praktinių žinių apie esminius LEAN 

sistemos principus, šių principų įgyvendinimo metodus. LEAN koncepcija − tai įmonės valdymo 
filosofija, užtikrinanti produktų gamybą ir paslaugų teikimą minimaliomis sąnaudomis, lankstu-
mą ir nuolatinį tobulėjimą. Tai filosofija, kaip mažiausiomis sąnaudomis gauti didžiausią naudą 
ilguoju laikotarpiu. 

Seminaro metu bus pristatoma LEAN sistema, kitaip dar vadinamieji „lieknos“ vadybos 
principai: kas yra LEAN, kokie yra esminiai LEAN principai, kaip įgyvendinti LEAN ir nuo ko 
pradėti.

Nauda dalyviui – susipažinsite su principais ir metodais, keičiančiais įmonės ir procesų val-
dymo logiką, LEAN principais, sistemos diegimo patirtimi kitose Lietuvos įmonėse. Sužinosite, 
kaip LEAN sistema gali padėti Jūsų įmonės konkurencinių gebėjimų stiprinimui.

Seminaro programa:
1. Įvadas į LEAN vadybos filosofiją ir metodų apžvalga. Vertės koncepcija – LEAN sis-

temos pagrindas. Pagrindiniai žemo efektyvumo šaltiniai (procesų šiukšlės). Kodėl verta diegti 
LEAN filosofiją ir praktiką Lietuvoje.

2. Praktinė užduotis. Procesų pertvarkymo pagal LEAN sistemą simuliacija – gamybinės 
įmonės imitavimas.

3. Kaip pradėti ir sėkmingai diegti LEAN sistemą. Lietuvos įmonių patirties apžvalga.
Seminaro lektorius – Tadas Pukšta, LEAN sistemos mokytojas ir diegėjas, LEAN moky-

klos vadovas.
Praktinių LEAN diegimo žinių įgijo 2005-2007 m. „Libros“ grupės įmonėse diegiant „Toy-

ota“ gamybos sistemą. Buvo šio projekto vadovas ir 2 metus dirbo kartu su  japonų konsultantais 
iš „Toyota“ – Hitoshi Takeda ir Mitsuyaki Wada Toyota. Strategines įmonių valdymo žinias gi-
lino dirbdamas AB „flyLAL Lithuanian Airlines“, UAB „Fima“, UAB „Arimex“ aukščiausiojo 
lygmens vadovų pareigose.

Šiuo metu vadovauja paties įkurtai LEAN mokyklai, skleidžia LEAN idėjas, moko įmones ir 
teikia joms pagalbą diegiant LEAN sistemas. Pastarųjų metų klientai yra įmonės „Vilniaus baldai“, 
„Danspin“, „Elgama elektronika“, „Fermentas“, „Scandye“, „Stansefabrikken“, SBA baldų grupės 
įmonės, „Vičiūnų“ grupė, „Čili holdingas“ ir kt.

Jūsų investicija
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariams  praktinių seminarų ciklo (keturi praktiniai 

seminarai) kaina – 700 Lt, kitiems klausytojams – 990 Lt.
Pageidaujantiems dalyvauti ne visame cikle vieno seminaro kaina Rūmų nariams – 200 Lt, 

kitiems klausytojams – 290 Lt.
Kiekvieno seminaro metu dalyviams bus išduoti pažymėjimai ir dalomoji medžiaga. 
Išankstinė registracija būtina. Apie dalyvavimą seminare prašome pranešti administracijos 

padėjėjai-referentei Verai Mileikienei tel. (8 37) 20 12 94, el. paštu: vera.mileikiene@chambers.lt. 
Jūsų registraciją patvirtinsime atsiųsdami el. paštu (faksu) sąskaitą išankstiniam apmokėjimui. 

Maloniai prašome dalyvio mokestį sumokėti grynais (K. Donelaičio g. 8; kabinetas Nr. 7) arba per-
vesti nurodytą sumą į Rūmų  sąskaitą (įmonės kodas 110068545, a/s LT61 7044 0600 0310 5231 
AB SEB bankas) iki 2010 m. lapkričio 4 d. – pageidaujantiems dalyvauti visame mokymų cikle, 
prieš tris darbo dienas – ketinantiems dalyvauti atskiruose seminaruose. Sąskaita faktūra Jums 
bus įteikta seminaro metu. Nesulaukus dalyvio įmokos, registracija laikoma negaliojančia.

Maloniai laukiame Jūsų atvykstant.
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Moterų verslumo ES projektas: 
įkvėpimas, paskata, motyvacija

Rita Baidokaitė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų  
rūmų tarptautinių ryšių vadovė, projekto koordinatorė 
Lietuvoje:

Visi partneriai pripažino, kad projektas turėtų tęstis, įgy-
ti naujų formų, aprėpti daugiau Europos Sąjungos valstybių. 
Baigiamosios konferencijos pagrindinė įžvalga – reikia ir to-
liau skatinti moterų socialinį aktyvumą ir tarpusavio bendra-
darbiavimą, pasitelkiant pažangius sprendimus: teikti verslo 
inkubavimo paslaugas jaunosioms verslininkėms, propaguoti 
ir skatinti mentorystės ir ypač e-mentorystės mokymus, kas-
met rengti tarptautinius mokymus moterų verslumui skatinti, 
ypatingą dėmesį skiriant išradimams, inovacijoms, investici-
joms ir verslo inkubavimo procesui.

Rugsėjo 16 d. Paryžiuje vyko Erasmus daugiašalio projekto „Moterų verslumas 
Europos Sąjungoje” baigiamoji tarptautinė konferencija. Joje buvo apžvelgtos projekto 
iniciatyvos, rezultatai, naujoji metodologija ir įrankiai, padėsiantys ugdyti moterų vers-
lininkių ir pirmuosius žingsnius versle žengiančiųjų moterų gebėjimus ir verslumą.  

Erasmus daugiašalio projekto (Nr. 142364-LLP-1-2008-1-UK-ERASMUS-ECUE) 
partneriai – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, UAB „Garliavos šeimos kli-
nika”, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas (Lietuva); Glamorgono universitetas, 
Carrie Elspeth Ltd, Rebecca Exley Groundwater Ltd (Velsas); Advancia verslo moky-
kla, Paryžiaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Prancūzija). 

Dvejus metus trukęs Erasmus daugiašalis projektas „Moterų verslumas Europos 
Sąjungoje“ – iš tiesų unikalus projektas, subūręs aukštojo mokslo institucijas, prekybos, 
pramonės ir amatų rūmus, moteris verslininkes į savanorišką, visoms pusėms naudingą 
inovatyvią partnerystę. Didžiausias dėmesys buvo skirtas mokymo ir mokymosi meto-
dų bei medžiagos rengimui, atsižvelgiant į penkias pagrindines temas: verslo planavi-
mas; kūrybiškumas ir naujovės; socialinė atsakomybė; asmeninio ir profesinio gyveni-
mo suderinamumas; tvarumas ir subalansuota plėtra.  

Projekto metu trijose šalyse partnerėse vyko individualios ir grupinės moterų versli-
ninkių apklausos, kurių išvados buvo naudojamos rengiant novatoriškus mokymo ir mo-
kymosi metodus. Vėliau parengta medžiaga ir mokymosi metodai išbandyti ir pritaikyti 
Lietuvoje, Velse ir Prancūzijoje surengtose vasaros mokyklose. Jose moterys aktyviai sė-
mėsi žinių, ėmėsi analitinės pedagoginės praktikos, diskutavo su ekspertais – lektoriais. 

Vasaros mokyklų dalyvių atsiliepimuose dažniausiai buvo girdėti trys pagrindiniai 
žodžiai apibūdinti įgytąją patirtį: „įkvėpimas”, „paskatinimas”, „motyvacija”. Vėliau 
vasaros stovyklų dalyvėms Lietuvoje, Velse ir Prancūzijoje buvo surengti mentorystės 
mokymai – vienas iš būdų paskatinti ir padrąsinti eiti verslo link mąstant, kuriant ir 
veikiant, atrasti savyje kūrybingumo, inovatyvumo ir verslumo galias. 

Projekto rezultatai: 
•  Lietuvoje, Velse ir Prancūzijoje atlikta daugiau kaip 200 moterų verslininkių indivi-

dualių ir grupinių apklausų
•  Tikslinių individualių ir grupinių apklausų išvados panaudotos rengiant naujus mo-

kymo ir mokymosi metodus bei medžiagą 
•  Lietuvoje, Velse  ir Prancūzijoje surengtos vasaros stovyklos ir  mentorystės mokymai 
•  Surengtos 2 nacionalinės projekto rezultatų sklaidos konferencijos Lietuvoje ir Velse 
•  Surengta baigiamoji projekto konferencija Paryžiuje (Prancūzija), skirta moterims 

verslininkėms, politikos formuotojams, mokslo ir švietimo darbuotojams, tyrėjams; 
pristatyta specialiai projektui sukurta internetinė svetainė www.weeu.eu ir moterų 
verslumui ES skatinti įsteigtas konsorciumas 

Su projekto veiklomis, rezultatais, naujais mokymo ir mokymosi metodais ir me-
džiaga, atvejo analizės (case study) mokymo(si) metodais, trumpais inspiraciniais video 
klipais galima išsamiau susipažinti  internetinėje svetainėje: www.weeu.eu

Dr. Ieva Kvederavičienė, ISM vadybos ir ekonomikos 
universiteto docentė (Vilnius):

Labiausiai įkvepiantis dalykas – išgirsti kitų moterų isto-
rijas, pasisemti naujų idėjų per asmeninę patirtį. Reikia griauti 
stereotipus ir didinti projekto ir iniciatyvų žinomumą, dalytis 
gerąja patirtimi.

Fausta Puzanovienė, UAB „Metga Metal“ direktorė 
(Kaunas):

Projektas man – visų pirma galimybė suprasti, kad visos 
Europos moterys gyvena tokius pačius gyvenimus, turi tokias 
pačias svajones, susiduria su tokiomis pačiomis problemo-
mis, atranda tuos pačius dalykus. Dar kartą įsitikinau, kad 
mes, Lietuvos moterys, esame visiškai lygiavertės kolegės, 
sprendžiančios tuos pačius klausimus, kaip ir senųjų Europos 
šalių moterys verslininkės. Manyčiau, netgi esame dinamiš-
kesnės, kaip ir visas „jaunasis“ Lietuvos verslas. Galiausiai 
mūsų, Lietuvos verslininkių, tikslai – nugalėti save įveikiant 
pasenusius stereotipus, glūdinčius pačiose mumyse ir mūsų 
aplinkoje, o ne nugalėti vyrus ar jiems įrodyti, kad mes, mo-
terys, pranašesnės.

Inga Globienė, UAB „Agmis & Balticmeda“ verslo plė-
tros vadovė (Kaunas):

Esu labai dėkinga projekto organizatoriams už kvietimą 
dalyvauti projekto veikloje ir baigiamojoje konferencijoje. 
Man asmeniškai šis projektas buvo labai naudingas, temos 
aktualios ir praplečiančios akiratį. Užsiėmimai skatino kū-
rybiškumą, netradicinį mąstymą, kvietė kitaip pažvelgti į 
tarptautinę rinką ir interneto teikiamas galimybes. Projekto 
metu susipažinau su daugybe nuostabių, verslių, savaran-
kiškų ir drąsių moterų. Jos man ir šiandien yra įkvėpimo ir  
motyvacijos šaltinis. Išmokau mąstyti paprasčiau ir praktiš-
kiau. Labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę dalyvauti šiame 
projekte ir noriu, kad Verslo moterų tinklas Lietuvoje tęstų 
savo gyvavimą ir toliau palaikytų glaudžius ryšius su kitų ša-
lių bendruomenėmis.

Ingrida Žitkuvienė, „InŽi“ mados galerijos įkūrėja 
(Kaunas):

Vienareikšmiškai manau, kad tokio tipo konferencijos lei-
džia tobulėti mums kaip asmenybėms ne tik verslo prasme, 
bet ir apskritai gyvenime. Bendravimas su patyrusiomis mo-
terimis, jų pateikti pavyzdžiai iš asmeninio gyvenimo suteikia 
ne tik gerų žinių tobulinant savo įgūdžius, bet taip pat suteikia 
naujų spalvų kasdienybėje. Buvo labai įdomu klausytis ir ste-
bėti moterų diskusijas, įsigilinti į jų potyrius. Galėjau lyginti 
su savo išgyvenimais, pritaikyti tai sau, savo asmeniniams 
potyriams, pasimokyti iš jų klaidų, pasisemti patirties. Tai lyg 
naujas žingsnelis, naujas laiptelis mano verslo  sampratos gi-
linimo, tobulinimo prasme. 

Tikiuosi ateityje dar dalyvauti panašiose konferencijose, 
pasidalinti savo patirtimi, išgirsti apie kitų moterų verslinin-
kių patirtį, įgyti naujų žinių.

Rita Tėvainienė, UAB „Kemena“ savininkė (Panevėžys):
Baigiamojoje konferencijoje buvo įdomiausia klausytis 

apskritojo stalo diskusijų su kitų šalių verslininkėmis, kodėl jos 
pasuko tuo keliu, kaip joms sekėsi ir pan. Radau daug artimo 
sau, nuo pasisakančiųjų sklido natūralus entuziazmas, ugnelė, 
polėkis. Tai suteikia jėgų jaustis tvirčiau per krizę, planuoti ir 
tikėti, kad būdai ir priemonės, kurias tu jauti širdimi (nors kai 
kam jos atrodo pernelyg moteriškos, sentimentalios ir versle 
nereikalingos), gali būti nė kiek ne mažiau efektyvios, negu 
kruopščiai parengtas biznio planas. Buvo nepaprastai malo-
nu taip šiltai pabendrauti su visai nepažįstamomis moterimis. 
Dauguma jų kunkuliavo entuziazmu,  konferencijos nuotaiką, 
manau, prisiminsiu ilgai. Aš to nesitikėjau. Todėl dar kartą di-
džiausia padėka visoms, kurios man padėjo atsidurti ten.

Asta Šileikienė, Verslo moterų tinklo Lietuvoje inicia-
torė ir komiteto pirmininkė, UAB „Garliavos šeimos klini-
ka“ direktorė (Kaunas):

Būdama Kauno rūmų narė ir norėdama paskatinti mote-
ris imtis verslo, burtis, būti vieningomis, prieš trejetą metų 
ėmiausi iniciatyvos Lietuvoje įkurti Verslo moterų tinklą. 
Kaune gimė pirmoji jo užuomazga. Šis tinklas paskatino mo-
terų verslininkių judėjimo plėtrą Lietuvoje, integraciją į Eu-
ropos tinklus. Projektas „Moterų verslumas Europos Sąjun-
goje“ – vienas iš trijų, kurio idėją atnešėme į Lietuvą. Tikiu, 
kad jis padėjo suvienyti moteris įmonių vadoves, davė naudos 
stiprinant jų profesinę kompetenciją,  suteikė žinių ir įgūdžių 
naujokėms. Sakau – iki pasimatymo, mielos kolegės.
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Raseiniai: savivaldybėse turėtų likti daugiau mokesčių
1. Kokios pramonės ir verslo stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės rajone 
(per savo įmonės prizmę)? 

2. Kokie verslo santykiai su vietos valdžia? Kokius lūkesčius siejate su jos veiks-
mais skatinant investicijas, gerinant verslo aplinką, gyvenimo kokybę rajone?

3. Kaip sprendimų priėmimo procese dalyvauja verslo bendruomenė? Ar dalyva-
vote svarstant Raseinių  rajono savivaldybės plėtros iki 2020 m. strateginį planą? 
Ar rengiami reguliarūs Savivaldybės administracijos ir verslo atstovų susitikimai?

4. Raseinių kraštas – modernus Rytų ir Vidurio Europos piligrimystės centras, 
patogus ir saugus gyventi, viliojantis svečiuotis, patrauklus investuoti. Kurią iš šių 
raidos krypčių išskirtumėte kaip svarbiausią?

5. Raseinių rajone Savivaldybės administracija  vykdo 31  ES finansuojamą pro-
jektą, kurių bendra vertė artima metiniam rajono biudžetui. Tačiau verslas negali 
pasigirti tokia sėkme. Kodėl?

1. Danijos verslininkai į Raseinių ra-
joną atėjo po asmeninės pažinties vienoje 
parodoje. Pradžia buvo atsargi. Sakyčiau, 
vyko tam tikros verslo aplinkos žvalgytu-
vės. Danijos įmonė Danspin A/S įsigijo  
keliasdešimt procentų greta esančios įmo-
nės UAB „Litspin“ akcijų. Kai įsitikino, 
kad galima sėkmingai organizuoti verslą, 
įsteigė UAB „Danspin“. Tuo metu dėl di-
delių darbo jėgos kaštų Europoje viena po 
kitos užsidarinėjo gamyklos, verslininkai 
dairėsi, kur galėtų jas perkelti. Raseinių 
rajone ūkiniame pastate tuo metu veikė 
nedidelė verpykla. Danai, matyt, įžvelgė 
perspektyvų, jei jau pradėjo čia gabenti 
įrenginius. 

Lietuvos centras, geri keliai, patogi 
logistika, pigi darbo jėga – manyčiau, tai 
buvo pagrindiniai pranašumai, kodėl danų 
žvilgsnis sustojo ties Raseiniais. Beje, čia 
niekada nebuvo stiprių šios pramonės ša-
kos tradicijų. Reikėjo pradėti nuo nieko. 
Danų požiūris buvo toks: geriau  specialis-
tas, kuris nieko nežino apie tekstilę, negu 
turintis blogą patirtį. Nepriėmėm nė vieno 
žmogaus, turinčio su tekstile susijusį išsi-
lavinimą, kad neatneštų neteisingų žinių. 

UAB „Danspin“
Įmonė įsteigta 2002 m., pirmoji gamybos linija pradėjo veikti 2003 m. pradžioje. 

Pagrindinė produkcija – siūlai kilimų pramonei. Įmonėje dirba apie 190 darbuotojų, 
per parą pagaminama 20-23 tonos verpalų.  Kasmet sukuriama pridėtinės vertės apy-
tikriai už 16 mln. Lt. Įmonės gamybiniai plotai sudaro 16500 kv. metrų.

UAB „Danspin“ – 100 proc. Danijos kapitalo įmonė. Visa gamyba vyksta pagal 
išankstinius užsakymus. Įmonėje nėra sandėliavimo, pardavimo, rinkodaros skyrių – 
tuo rūpinamasi Danijoje.

2006 m. bendrovė pripažinta geriausia SVV įmone Lietuvoje. 

Rosvaldas Kunickas, 
UAB „Danspin“ direktorius:

Tiesa, vienas mėginimas buvo, tačiau ne-
vykęs. Žmogus sakydavo „neįmanoma, 
nepadarysim“, kai buvo įmanoma. Verpė-
jas taip pat apmokome patys čia, įmonėje.

O blogybės ir grėsmės niekuo nesi-
skiria. Kaip visoje Lietuvoje - apyvartinių 
lėšų stygius, nesusikalbėjimas su bankais. 
Per sunkmetį atleidome maždaug 50 žmo-
nių, bet atlyginimų nesumažinome. Gal 
tiek darbuotojų, kiek turėjome iki krizės, ir 
nereikėjo. Suradome „paslėptų“ rezervų, 
didinome darbo našumą, modernizavome 
ir automatizavome gamybą. Jos apimtys 
nesumažėjo – pagaminome tiek pat. 

Šiuo metu įmonė diegia taupiosios ga-
mybos sistemą LEAN. Vasarą surengėme 
mokymus darbuotojams, rinkome jų idėjas, 
kaip gerinti darbo organizavimą įmonėje. 
Per Kalėdas už tvarkingiausią darbo vietą 
du darbuotojus apdovanosime dviračiais.

2. Danai svarsto ir apie naujas 70-100 
milijonų litų investicijas Raseinių rajone. 
Planuojama naujo fabriko statyba. Toks 
projektas  būtų reikšmingas rajono plėtrai 
tiek investicijų, tiek darbo vietų kūrimo, 
tiek  mokesčių ir socialine prasme. Inves-

tuotojai buvo susitikę su Savivaldybės 
vadovais ir atsakingais specialistais, jie 
pažadėjo visokeriopą pagalbą. Rajono 
valdžia prisidėjo tiesiant kelią į mūsų įmo-
nę, dabar žadama padėti prisijungti prie 
vandentiekio ir nuotekų tinklų. Investuoti 
į infrastruktūrą – ne mūsų rūpestis, mes 
visas pastangas nukreipiame į gamybą.

Reklamos mums nereikia, Lietuvoje 
produkcijos nepardavinėjame, tačiau gy-
vename čia, esame bendruomenės nariai. 
Todėl stengiamės padėti ir kaimo ben-
druomenėms, ir meno kolektyvams, re-
miame festivalius ir šventes, skiriame lėšų 
labdarai. Turime dvi krepšinio ir dvi fut-
bolo komandas, kurios žaidžia su „Dans-
pin“ ženklu.

3. Strateginį planą, manyčiau, akty-
viausiai nagrinėjo tie, kurie turi tam tikrų 
interesų. Plačiai atstovaujamų susitikimų 
su vietos valdžia, mano žiniomis, nevyks-
ta. Kai reikia, problemos sprendžiamos, 
sakyčiau, pozityviai.

4.  Iš prioritetinių raidos krypčių pers-
pektyviausia laikyčiau „Raseinių kraš-

Rosvaldas Kunickas, UAB „Danspin“ direktorius

Penki klausimai įmonių vadovams

tas – modernus Rytų ir Vidurio Europos 
piligrimystės centras“. Potencialas tokiai 
veiklai – didžiulis, tačiau neišnaudotas. 
Mūsų rajone – labai daug gražių bažnyčių, 
religinių švenčių. Tačiau trūksta ir viešbu-
čių, ir paslaugų. O reikia, kad  į Raseinius, 
Šiluvą, Tytuvėnus atvykę turistai praleistų 
ne porą valandų.

5. Mes perkėlėm gamybą iš kitų šalių. 
Jeigu įrenginiai būtų nauji, tikriausiai bū-
tume pasinaudoję europine parama. Galė-
jom pretenduoti į ES lėšas modernizuoda-
mi įmonę. Bet mūsų strategija – kita. Da-
nai ilgai svarsto, galvoja lėtai, bet kai nu-
sprendžia, viskas verčiasi kūlvirsčia – kaip 
sakoma, „jau turėjo būti vakar“. Tada jau 
nėra kada ieškoti, rengti projektus, laukti 
finansavimo ir pan. Šiek tiek esame daly-
vavę ES finansuojamuose mokymuose. 

Motininė bendrovė turėjo du fabrikus 
Danijoje, po vieną – Lietuvoje, Estijoje ir 
Suomijoje. Šiandien pagrindiniai gamybi-
niai pajėgumai perkelti į Lietuvą. Danijoje 
dirba tik viena įmonė, fabrikas Suomijoje 
sustabdytas, o Estijoje modernizuojamas.
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1. Geras susisiekimas, geri keliai, Lie-
tuvos vidurys – tai sąlygos, kurios labai 
tinka mūsų verslui, nes žaliavas gabena-
me iš Norvegijos, Islandijos, Škotijos, Vo-
kietijos, Olandijos, net Argentinos, Čilės, 
Kinijos. Lygiai taip pat geografinė padėtis 
reikšminga eksportuojant, kai produkcija 
parduodama Vakarų Europos distributo-
riams su jų prekių ženklais, ar kai reikia 
išvežioti ją po Lietuvą, Latviją, Estiją. 
Svarbi priežastis, kodėl mūsų šeimos 
verslas čia („Norvelita“ ir „Karpynė“) – 
pats esu kilęs iš Raseinių.

UAB „Norvelita“
Bendrovė įsteigta 1995 m., sujungus Lietuvos ir Norvegijos privatų kapitalą. Restauravus senus buvusio kolūkio pastatus, 

pirmiausia buvo įrengti šaldytos žuvies sandėliavimo šaldytuvai, vėliau atidarytas gamybos cechas. UAB „Norvelita“ – viena 
didžiausių žuvies perdirbimo įmonių Lietuvoje. Šiandien įmonė turi apie 14000 kv. metrų gamybinio ploto, produkcija gaminama 
12 gamybos linijų.

Bendrovėje dirba apie 650 žmonių. Vidutinis atlyginimas  – 1700 Lt. Metinė apyvarta – apie 186 mln. Lt,  šiemet planuojama, 
kad ji padidės iki 240 mln. Lt. Apie 85 proc. produkcijos eksportuojama į Vokietiją, Daniją, Belgiją, Didžiąją Britaniją, Italiją, 
JAV, Baltijos valstybes. 

UAB „Norvelita“ produkcija  2007 ir 2010 m. pelnė „AgroBalt“ parodos apdovanojimus.

Jordanas Kenstavičius, UAB 
„Norvelita“ generalinis direktorius:

Kasmet, nepaisant krizės, mūsų apy-
varta auga 30-40 proc. Mus gelbsti stabi-
lus eksportas. Dar prieš narystę ES ieško-
jom, kokie produktai būtų paklausūs Eu-
ropoje, kokie tarptautiniai maisto saugos 
standartai galioja naujose rinkose ir pan. 
Tam kvietėmės konsultantus iš Danijos, 
rimtai rengėmės ir startavom. 

Darbo jėga pas mus pakankamai pigi, 
tik reikia sugebėti ja pasinaudoti. Nėra 
paprasta išreikalauti, kad būtų laikomasi 
griežčiausių sanitarijos ir kokybės reika-
lavimų, kad produkcija atitiktų tarptau-

tinius standartus. Dabar esame patikimi 
partneriai, antraip stambūs tinklai nepati-
kėtų mums gaminti  produktų su jų prekių 
ženklais. 

Atrinkti tinkamus darbuotojus nėra 
paprasta – reikia išbandyti 300 žmonių, 
kad iš jų atsirinktum 100. Galėtume ga-
minti dar trečdaliu daugiau produkcijos, 
bet nespėjam apmokyti  žmonių. Patys tai 
darom, nes Lietuvos profesinio mokymo 
įstaigos tokių specialistų nerengia. Tai 
stabdo galimą mūsų plėtrą.

Nemažai mūsų vadovaujančių speci-
alistų važinėja iš Kauno. Per krizę jiems 
atlyginimų nemažinome.

2. Santykis su vietos valdžia per 15 
metų iš esmės pasikeitė. Dabar juokinga 
prisiminti, kaip tuomet  rajono Savivaldy-
bės atstovai užsispyrė ir nenorėjo regis-
truoti bendros su užsieniu įmonės. Šiaip, 
be priežasties... Keičiasi valdininkų po-
žiūris ir į verslą, ir apskritai į piliečius. 

Kadangi rajono biudžetas labai suma-
žėjęs, vietos valdžiai reikia mūsų pagalbos. 
Esame viena bendruomenė, todėl vienodai 
priklausome nuo gyvenimo aplinkos ko-
kybės, kriminogeninės situacijos. „Kar-
pynės“ kompleksas tam tikra prasme  yra 
ir socialinis projektas. Ten vyksta kolek-
tyvo šventės, darbuotojai kartą per savaitę 
gali nemokamai plaukioti baseine. Kas-
met labdarai skiriame apie 150 tūkstančių 
litų. Esame vieni iš pagrindinių krepšinio 
komandos „Raseiniai“ rėmėjų. 

3. Buvome kviečiami į Raseinių rajo-
no savivaldybės strateginio plano svars-
tymą. Savo reikalus Savivaldybėje spren-
džiame sklandžiai, abipusiai geranoriškai. 
Geriausia valdžia ta, kuri netrukdo verslui. 

Gal būtų gerai, jei verslas suformuluotų ir 
pateiktų savo požiūrį centrinei valdžiai 
dėl pataisų mokesčių sistemoje. Kalbu ne 
apie mokesčių mažinimą, o apie tai, kad 
didesnė jų dalis būtų paliekama rajonams. 
Tuomet vietos verslas turėtų daugiau mo-
tyvacijos, kad rajonų biudžetai būtų turtin-
gesni.

4. Visos strateginės plėtros kryptys, 
mano nuomone, yra vienodai svarbios. Ir 
piligrimystė, ir gyvenimo saugumas... 

5. Mes gana aktyviai naudojamės ES 
paramos lėšomis, esame baigę vykdyti  
4-5 projektus. Trys projektai buvo skirti 
gamybai modernizuoti, kiti – kaimo turiz-
mo plėtrai. Šiuo metu įgyvendiname pro-
jektą pagal Lietuvos žuvininkystės sekto-
riaus plėtros programos kryptį „Tvari žu-
vininkystės regionų plėtra“. Jo vertė – 70 
tūkstančių litų.

Biurokratizmas, laiko sąnaudos – nie-
ko tokio. Laukti verta, jei mokate pasi-
naudoti ES parama. Jei nemokate, ji gali 
smogti bankrotu. Pavyzdžiui, struktūrinių 
fondų lėšų gavo beveik visos Lietuvos 
mėsos perdirbimo įmonės. Ūkio minis-
terija dosniai dalijo, užuot reguliavusi 
procesą, įvertinusi, kiek tikslinga plėsti 
gamybinius pajėgumus, ar užteks realiza-
cijos rinkų. Kai kurioms bendrovėms ES 
pinigai nutiesė kelią į žlugimą.

Jordanas Kenstavičius, 
UAB „Norvelita“ generalinis direktorius

Veikiančių ūkio subjektų skaičius. 
Požymiai: įmonių dydžio grupė, administracinė teritorija ir metai

  2010
Iš viso pagal darbuotojų skaičių
Kėdainių r. sav. 1 063
Raseinių r. sav. 605

 0–4 darbuotojai
Kėdainių r. sav. 679
Raseinių r. sav. 335

 5–9 darbuotojai
Kėdainių r. sav. 135
Raseinių r. sav. 101

 10–19 darbuotojų
Kėdainių r. sav. 89
Raseinių r. sav. 63

20–49 darbuotojai
Kėdainių r. sav. 91
Raseinių r. sav. 56

 50–99 darbuotojai
Kėdainių r. sav. 37
Raseinių r. sav. 32

 100–149 darbuotojai
Kėdainių r. sav. 16
Raseinių r. sav. 10

 150–249 darbuotojai
Kėdainių r. sav. 6
Raseinių r. sav. 5

 250–499 darbuotojai
Kėdainių r. sav. 7
Raseinių r. sav. 3

 500–999 darbuotojai
Kėdainių r. sav. 2
Raseinių r. sav. ..

 1 000 ir daugiau darbuotojų
Kėdainių r. sav. 1
Raseinių r. sav. ..

Įregistruotų ir išregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų 
pradžioje . Požymiai: įmonių dydžio grupė, administracinė teritorija, 
statistiniai rodikliai ir metai

                                                                            2010
Kėdainių r. sav.
Įregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje 37
Išregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje 56
Raseinių r. sav.
Įregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje 36

Išregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje 30

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2010
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1. Manau, kad sąlygų stambiam vers-
lui mūsų rajone nėra: geležinkelis toli, 
energetinių išteklių stinga, vandens telki-
nio nėra. Naują porceliano praustuvų ce-
chą pasistatėme Jurbarke, ne Raseiniuose, 
kur veikia mūsų įmonė. Priežastis – labai 
aiški: mūsų rajone negalėtume užtikrinti 
šiai gamybai būtino dujų poreikio. 

UAB „Rivaka“
Bendrovė, įsteigta 1992 m., gamina aukštos kokybės, stilingus vonios kamba-

rio baldus, atitinkančius Europos Sąjungos reikalavimus. Gaminiai eksportuojami į 
Latviją, Estiją, Suomiją, Didžiąją Britaniją, Rusiją. Eksportas sudaro 50 proc. visos 
produkcijos.

Įmonėje dirba 80 žmonių, metinė apyvarta – apie 10 mln. Lt.  

Darbuotojus  pradžioje vežiojome iš 
Raseinių į Jurbarką, dabar ten jau priėmė-
me vietos žmones. Porceliano praustuvus 
Lietuvoje pradėjome gaminti pirmieji, į 
jų gamybą investavome apie  4 milijonus 
litų. Svarstėme, gal verta ieškoti ir įdarbin-
ti technologą iš Vokietijos ar Italijos, tačiau 
radome tinkamą specialistą Minske. 

Krizė mūsų neapkandžiojo, o sustatė 
viską į savo vietas. 

2. Ne valdžia  turi rūpintis mumis, o 
mes ja. Jei ji neturi pinigų, tai ir nėra val-
džios. Ką gali nuveikti seniūnas iš geriau-
sių paskatų, jei neturi lėšų? Ir dar skiria-
mas valdžios, o ne renkamas žmonių. Vi-
sos padėkos už paramą bendruomenėms, 
Šiluvos parapijos stovyklai, krepšiniui, 
miestelių jubiliejams yra priekaištas val-
džiai. Ko ji nepadarė, darome mes. Man 
rūpi, kad mūsų darbuotoja ramiai dirbtų, o 
ne galvotų, gal jos sūnus kur nors blaškosi 
neturėdamas ką veikti, gal jam nesaugu 
gatvėje ir pan. Tai turi įtakos darbo našu-
mui, požiūriui į darbą. 

Labai mažai bendraujame su Savival-
dybe. Galbūt todėl, kad neremontuojame 
mokyklų, nedalyvaujame viešųjų pirkimų 
konkursuose. Neišvengiamai susiduriame 
su gamtosaugos, priešgaisrinės apsaugos 

Vidmantas Vasiliauskas, UAB „Rivaka“ direktorius

Vidmantas Vasiliauskas, 
UAB „Rivaka“ direktorius:

specialistais. Manęs nereikia ginti nuo 
gaisrininko – jeigu degsiu, degsiu pats, ir 
visi nuostoliai bus mano. Aplinkosauga 
man pačiam rūpi gal net labiau nei valdi-
ninkui. Štai išvalėme, sutvarkėme buvusį 
dvaro tvenkinį, kuriame  plovė kolūkio 
traktorius. Tai kainavo apie 100 tūkstan-
čių litų. Aplinkosaugos specialistas labai 
įtariai žiūrėjo, neva ką čia mes kasame... 
Pasiūliau pasidomėti  praeitimi. Tai dar 
baudžiauninkų iškastas tvenkinys. 

Neseniai kreipiausi į Šiaulių muzie-
jininkes, kad surinktų duomenų apie Ka-
tauskių dvaro istoriją – ar jo tikrieji šei-
mininkai nebuvo ištremti po 1863 m. su-
kilimo, kurio 150 metų sukaktis artėja? Ar 
ne tuo galima paaiškinti, kad po to jame 
šeimininkavo caro generolas?

3. Kasmet į biudžetą mūsų įmonė sumo-
ka apie 4 milijonus litų mokesčių. Sakau – 
nors dešimtadalį  palikit savivaldybei. Tai 
būtų 400 tūkstančių litų.  Esant tokiai tvar-
kai, greitai išgaudytume tuos, kurie šalia 
dirba „šešėlyje“. „Juodai“ dirba, vadinasi, 
nemoka mokesčių, rajonas, mokyklos ne-
gauna lėšų. Bet jokios partijos programoje 
to nerasite. Praras pinigus – praras įtaką. O 
dabar  kiekvienas gali pasirodyti – aš geras, 
galiu išrūpinti lėšų mokyklos stogui. Pas 

mus tebevyrauja tarybinė mokesčių siste-
ma – surinkti ir „teisingai“ paskirstyti. 

Svarstant rajono plėtros strategiją ne-
dalyvavau. Tikriausiai nekvietė, o prašytis 
nemėgstu. 

4. Perspektyviausios raidos kryptys, 
mano nuomone, yra piligrimystė ir tu-
rizmas. Galbūt  verslo ir vietos valdžios 
susitikimai vyksta ir juose dalyvauja tie, 
kuriems aktualu?

5. Iš principo nesinaudojame ES pini-
gais, nes tai neteisinga. Jie neturėtų būti 
dalijami verslui. Keliams, infrastruktū-
rai – taip,  šioms  sritims tikslinga skirti, 
nes ten vyrauja  viešasis interesas,  naudą 
pajunta visi vienodai. Gerai, kad Savival-
dybė vykdo ES projektus – rekonstruoja, 
remontuoja, tvarko. Bet remti verslą kon-
kurencine prasme – neteisinga. Vieniems 
duodam, kitiems ne... 

Be to, jeigu būtume kreipęsi ES fon-
dų paramos, iš  investuotų 4 milijonų litų 
pusę būtume susigrąžinę, bet cechas iki 
šiandien dar nedirbtų. Ir negalėtume įsi-
gyti bankrutavusios „Jiesios“ įrenginių, 
nes būtume priversti pirkti įrangą iš Eu-
ropos. Taigi pinigai sugrįžtų atgal ir dar 
primokėtume palūkanų.

Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių ir darbuotojų skaičius metų 
pradžioje. Požymiai: įmonių dydžio grupė, administracinė teritorija, 
statistiniai rodikliai ir metai
Kėdainių r. sav. 2010
Darbuotojų skaičius metų pradžioje 7 808
Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje 612
Raseinių r. sav.
Darbuotojų skaičius metų pradžioje 5 571
Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje 419

 
Tiesioginės užsienio investicijos metų pradžioje. 
Požymiai: administracinė teritorija, statistiniai rodikliai ir metai
Kėdainių r. sav. 2006 2007 2008 2009 2010
Tiesioginės užsienio investicijos, mln. litų 1 064,4 515,3 1 469,9 599,3 788,3
Tiesioginės užsienio investicijos vienam 
gyventojui, litai 16 632 8 103 23 331 9 586 12 740

Raseinių r. sav.
Tiesioginės užsienio investicijos, mln. litų 39,1 60,4 82,0 97,1 83,7
Tiesioginės užsienio investicijos vienam 
gyventojui, litai 916 1 425 1 956 2 349 2 059

Savivaldybių biudžetų pajamos. 
Požymiai: administracinė teritorija, statistiniai rodikliai ir metai

Kėdainių r. sav. 2009
Dotacijos 61 695,2
Kitos pajamos 6 049,5
Lėšos pagal tarpusavio atsiskaitymus ..
Mokesčiai, iš viso 60 624,2
Pajamos, iš viso 128 441,5
Gyventojų pajamų mokestis 52 154,9
Prekių ir paslaugų mokesčiai 3 526,9
Sandoriai 72,6
Turto mokesčiai 4 942,4
Raseinių r. sav.
Dotacijos 46 261,5
Kitos pajamos 2 396,3
Lėšos pagal tarpusavio atsiskaitymus ..
Mokesčiai, iš viso 40 007,9
Pajamos, iš viso 88 794,3
Gyventojų pajamų mokestis 35 959,8
Prekių ir paslaugų mokesčiai 2 164,6
Sandoriai 128,6
Turto mokesčiai 1 883,5

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2010
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Jonas Dastikas, AB „Lifosa“ generalinis direktorius

Kėdainiai: savivaldoje – verslo atstovai

1. Praėjusio amžiaus penktajame-šeš-
tajame dešimtmetyje Lietuvoje buvo vie-
nintelis superfosfato fabrikėlis Klaipėdo-
je – „Artojas“. Prisiminus tų laikų dėmesį 
žemės ūkiui ir  žemės derlingumą, statyti 
naują trąšų fabriką buvo neišvengiama 
būtinybė. Pasirinkti Kėdainiai – Lietuvos 
geografinis centras, kur kertasi svarbiau-
si šalies keliai, su didžiausiais miestais ir 
uostu jungia geležinkelio linijos. Į ben-
drovę nutiesta geležinkelio atšaka, kuria 
atkeliauja žaliavos, taip pat geležinkeliu 
išvežama didžioji dalis pagamintos pro-
dukcijos. Bendrovės teritorijoje geležin-
kelio tinklo bendras ilgis – 18 kilometrų.

Tačiau sprendimą lėmė ne tik geo-
grafinės, bet ir gamtinės sąlygos. Įmonė 
iš esmės pastatyta pelkėje, o tai – labai 
gerai, nes pelkės gruntas – nelaidus. Tai 
reiškia,  žemė turi  apsauginį skydą nuo 
teršalų. Esam dėkingi tiems, kurių įžval-
gumo dėka bendrovė atsirado būtent čia. 
Be to, buvo įvertinta netgi vadinamoji 
vėjų rožė, kad vyrautų ne miesto pusėn 
pučiantys vėjai.

Dauguma iš tūkstančio mūsų darbuo-
tojų yra vietiniai žmonės. Darbo jėgos 
kvalifikacija pakankamai gera. Priimtume 
dar daugiau, nes tikrai daug gerų kėdai-
niečių prašosi priimami. Būtų labai gaila, 
jei jie išvažiuotų iš Lietuvos...  

Įmonės techninė ir technologinė bū-
klė šiandien yra keleriopai geresnė nei 
prieš 10 ar 20  metų. Darbo našumą pa-
didinome 4 kartus, gamybą – 2,5 karto, 
o darbuotojų sumažėjo dvigubai. Vieno 
darbuotojo išdirbis sudaro 1-1,7 mln. Lt 
per metus. Per metus vienas darbuotojas į 
biudžetą  suneša maždaug 100 tūkstančių 
litų, taigi išlaiko mažiausiai dešimtį pen-
sininkų.

Aplinkosaugos politikoje svarbiau-
sias mūsų siekis – išsaugoti gamtą atei-
nančioms kartoms. Vienas iš pavyzdžių, 
ką darome taupydami gamtos išteklius – 
sieros rūgšties gamybos proceso metu 
išsiskirianti šiluma panaudojama šilumos 
ir elektros energijos gamybai. Elektros 
energijos pagaminame tiek, kiek Kauno 
hidroelektrinė, apšildom beveik visus Kė-
dainius. Jeigu reikėtų, šilumos kiekio pa-
kaktų dar ir trečdaliui Kauno. Norint Lie-
tuvos elektrinėse ir katilinėse pagaminti 
tokį energijos kiekį, tektų sudeginti apie 
60 mln. kubinių metrų gamtinių dujų.

2. Santykiai su vietos valdžia visuomet 
buvo geri, kitaip būti negali. Nuo 2005 m. 
su Kėdainių rajono savivaldybe pasirašo-
me socialinės-ekonominės partnerystės 
susitarimus, pagal kuriuos bendrovė ir ją 
valdanti kompanija prisiima konkrečius 

įsipareigojimus – modernizuoti gamybą, 
išlaikyti aukštą ekonominį potencialą, 
įgyvendinti aplinkosaugos programas, 
teikti paramą savivaldybei.  

Kasmet, be sumokėtų mokesčių, rajo-
no biudžetui pervedame apie 1,2 mln. Lt. 
Mūsų akcininkai įsitikinę, kad Savivaldy-
bė geriau žino, kam ir kaip paskirstyti lė-
šas, tik apibrėžtos pagrindinės sritys, ku-
rioms šie pinigai turėtų tekti. Tai sveikatos 
apsauga, vaikų ir jaunimo sporto klubai, 
regiono plėtra. Šios kryptys pasirinktos 
vadovaujantis paprasta logika: kad augtų 
sveiki vaikai, jie gautų gerą išsilavinimą, 
o ateityje ateitų dirbti į „Lifosą“.

Įmonė rėmė kultūros projektus: No-
belio premijos laureato Č.Milošo kultūros 
centro atidarymą, Kėdainių evangelikų re-
formatų bažnyčios mauzoliejuje saugomų 
XVII a.kunigaikščių Radvilų sarkofagų 
restauravimą, Kauno „Žalgirio“ krepšinio 
komandą.

Šiemet su vietos valdžia buvome 
sutarę Kėdainiuose statyti daugiafunk-
cinį sporto kompleksą, kurio vertė – 
20 mln. Lt. Pusę šios sumos būtų skyrę 
akcininkai, kitą pusę tikėjomės gauti iš 
Europos Sąjungos fondų. Negavome... 
Kitais metais kompleksas, kurio projek-
tą parengė vokiečiai, jau būtų pastatytas. 
Projekto perspektyvos dabar neaiškios.

3. Konsultacijos tarp valdžios ir vers-
lo yra neišvengiamos. Mūsų verslui vietos 
savivaldybė tiesioginės įtakos nedaro, ta-
čiau bendrų reikalų nemažai. Turiu minty-
je ne tik  bendradarbiavimo susitarimus ir 
lėšų skyrimą sveikatos apsaugai ar vaikų 
ir jaunimo reikmėms. Štai „Lifosai“ būti-
nai reikėjo išplėsti vadinamuosius gipso 
laukus. Jeigu nebūtume gavę leidimo, 
tektų stabdyti gamybą. O tai reiškia, kad 
Kėdainiai prarastų tūkstantį darbo vietų, 

trečdalį viso biudžeto pajamų, kristų žmo-
nių perkamoji galia, padidėtų nedarbas, 
prireiktų gerokai daugiau socialinių pa-
šalpų ir t.t. Tad abipusis supratimas, kas 
kuo gyvena, yra labai svarbus.

Įmonė turi savo strateginį planą, ku-
ris, manau, yra reikšmingas rajono raidai. 
Štai neseniai, kai statybininkai stokojo 
darbo, užbaigėme fosfato cechą, kurio 
vertė 55 mln. Lt, ir sandėlį, kur atlikta 
darbų už 25 mln. Lt. 

Rajono Taryboje yra deleguoti du 
mūsų bendrovės atstovai, tad ryšys yra 
tiesioginis.

4. Sunku būtų tiksliai įvertinti, kiek 
valdžia, o kiek  verslas pasistengė, kad 
Kėdainiai pateko į geriausių savivaldy-
bių penketuką. Verslas maitina biudžetą,  
pritraukia investicijas, nedarbas yra vie-
nas mažiausių Lietuvoje. Mūsų bendrovė 
patenka tarp didžiausių trąšų gamintojų 
Europoje, cukraus fabrikas – didžiausias 
Baltijos valstybėse, „Krekenavos agrofir-
ma“ pajėgi perdirbti pusę Lietuvoje už-
auginamos mėsos. Verslo pažanga svaria 
dalimi lemia gyvenimo kokybę, perkamą-
ją galią. Vietos valdžia, sakyčiau, gražiai 
tvarko miestą, tolygiai plėtoja paslaugas 
gyventojams. 

5. Jei per artimiausius trejus metus 
pramonės parke neatsiras daugiau inves-
tuotojų, ten užaugs medžiai. Ar pavyks pri-
vilioti investuotojų, šiek tiek abejoju, nors 
parkas strategiškai geroje vietoje. Bendro-
vė „Pienas Lt“ svarstė statyti didžiulį fa-
briką, tačiau persikėlė į Kauno LEZ. Parke 
įsikūrė sausų statybinių mišinių gamykla, 
tačiau joje, kiek žinau, dirba tik 20 žmonių. 
Sumanymas statyti bioetanolio gamyklą 
irgi žlugo. Tad  dėl įvairių priežasčių nesė-
kmių  kol kas daugiau nei sėkmės. 

1. Kokios pramonės ir verslo stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės rajone (per 
savo įmonės prizmę)? 

2. Kokie verslo santykiai su vietos valdžia? Kokius lūkesčius siejate su jos veiks-
mais skatinant investicijas, gerinant verslo aplinką, gyvenimo kokybę rajone?

3. Kaip sprendimų priėmimo procese dalyvauja verslo bendruomenė? Ar dalyvau-
jate dabar rengiant  rajono savivaldybės plėtros iki 2020 m. strateginį planą? Ar 
vyksta reguliarūs Savivaldybės administracijos ir verslo atstovų susitikimai, kon-
sultuojamasi su įmonių vadovais?

4. Kėdainių rajono savivaldybė yra viena stipriausių savivaldybių Lietuvoje – pa-
tenka į geriausiųjų penketuką po Neringos, Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos. Buvo 
įvertintas gyventojų pokytis per metus, nedarbo ir nusikalstamumo lygiai, apskai-
čiuota, kiek veikia įmonių, kiek naujai pastatyta butų ir namų, asfaltuota kelių, 
kiek renovuota mokyklų, bibliotekų ir kultūros centrų, koks yra tiesioginių inves-
ticijų dydis, kiek biudžeto ir ES lėšų tenka vienam gyventojui, koks yra gyventojų 
sergamumas ir medicininių paslaugų prieinamumas, kiek yra gydytojų. Kaip ma-
note, kas lemia tokią pažangą, koks valdžios ir koks verslo indėlis?

5. Kaip vertinate Kėdainių pramonės parko steigimą? Ar reikalingos tokios specia-
lios zonos verslui vystytis?

AB „Lifosa“
1963 m. Kėdainiuose įsikūrusi AB „Lifosa“ – viena didžiausių mineralinių trąšų 

gamintoja Europoje. Bendrovė užima 287 ha plotą, 174 ha įsikūrę gamybiniai pas-
tatai. Gamybos proceso metu susidariusios antrinės žaliavos – fosfogipsas – užima 
77 ha plotą.

Nuo 2002 m. AB „Lifosa“ kontrolinio akcijų paketo savininkė yra Rusijos che-
mijos pramonės ir mineralų kompanija „EuroChem“, tiekianti pagrindines žaliavas. 
Per šešerius metus į bendrovės modernizavimą  investuota 184 mln. Lt. 

Kasmet bendrovėje pagaminama šimtai tūkstančių tonų diamonio fosfato, fos-
foro rūgšties, sieros rūgšties, pašarinių fosfatų, aliuminio fluorido. 98 proc. produk-
cijos eksportuojama į daugiau kaip 60 šalių visuose pasaulio žemynuose, išskyrus 
Australiją.  2004, 2005 ir 2007 m. bendrovė pelnė „Lietuvos metų eksportuotojos“ 
vardą.  2006 m.  apdovanota Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos 
įsteigtu „Lietuvos eksporto prizu“.

Įmonėje įdiegtos tarptautinius standartus atitinkančios kokybės, aplinkos saugos 
vadybos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Pernai bendrovė sertifi-
kuota pagal GMP+ standartus, jai įteiktas „Europos burių“ apdovanojimas nomina-
cijoje „Už ekologišką požiūrį“. 

Didžiulis dėmesys įmonėje skiriamas socialinei atsakomybei. 2005 m. AB „Li-
fosa“ prisijungė prie plačiausiai pasaulyje pripažintos kolektyvinės piliečių iniciaty-
vos – JT pasaulinio susitarimo. Bendrovė – viena pirmųjų „Baltosios bangos“, skai-
draus verslo principus propaguojančios iniciatyvos dalyvių. 2007 m. AB „Lifosai“ 
pirmajai įteiktas „Baltosios bangos“ ženklas.

Įmonėje dirba beveik tūkstantis žmonių, kasmet į biudžetą sumokama apie 100 
mln. Lt mokesčių.

„Žemė mums – mes Žemei“ – tai vertybinis AB „Lifosa“ veiklos principas.

Jonas Dastikas, AB „Lifosa“ 
generalinis direktorius:

Penki klausimai įmonių vadovams
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Jurgita Radzevičė, UAB „Vikeda“ generalinė direktorė

1. Kėdainiuose nėra šeimos, kuri ne-
būtų susijusi su koncerno „Vikonda” įmo-
nėmis. Mūsų bendrovėje, „Krekenavos 
agrofirmoje“, Kėdainių konservų fabrike, 
„Krekenavos pašaruose“, „Vikstatoje“, 
„Dujovikoje“ ir kitose koncerno įmonėse 
dirba apie 3000 žmonių, o apyvarta suda-
ro 400 mln. Lt.  Tad jeigu blogai būtų „Vi-
kondai“, būtų blogai ir Kėdainiams. Per-
nai koncerno  įmonės į biudžetą sumokėjo 
daugiau nei 40 mln. Lt mokesčių, tarp jų 
„Vikeda“ – daugiau kaip 3 mln. Lt.

Aplinka verslui yra palanki tada, kai 
netrukdo dirbti. Antra  sąlyga – abipusis 
grįžtamasis ryšys, kai mes žinome, kuo 

gyvena rajono savivaldybė, ir kai valdžia 
žino, kas svarbu mums. 

Didelė mūsų darbuotojų dalis kasdien 
važinėja dirbti į Kėdainius. Bene penk-
tadalis „Vikedos“ administracijos, vado-
vaujančio personalo yra kauniečiai. Aš 
taip pat jau 6-7 metus važinėju iš Kauno 
ir nematau tame problemos. 

Mums reikalingi gana siauros specia-
lizacijos darbuotojai – pieno pramonės 
technologai. Galimybė pritraukti darbo 
jėgą iš Kauno, manyčiau, yra svarbus 
privalumas. Praktiškai patys  apmokome 
specialistus – savo lėšomis, perduodami 
patirtį ir pan.

UAB „Vikeda“
 
UAB „Vikeda“ – viena iš „Vikondos“ koncernui priklausančių įmonių. Pradėjusi 

gamybą 1997 m., šiandien ji tapo žinomiausia ledų gamintoja Lietuvoje. Bendrovės 
„Baltijos tyrimai“ 2009 m. duomenimis, „Dadu“ prekės ženklą žino 46 proc. gyven-
tojų. 

Asortimentą sudaro daugiau kaip 30 pavadinimų ledai. 2010 m. vasarą ledų mė-
gėjams pasiūlyta net 13 naujienų. „Dadu“ ledais Lietuvoje prekiaujama 4000 pre-
kybos vietų. Produkcija eksportuojama į Vokietiją, JAV, Kanadą, Rusiją, Didžiąją 
Britaniją, Australiją, Airiją, Ispaniją, Graikiją ir kt.  Pernai 800 tūkst. Lt investuota į 
vaflių kepimo cechą, šiemet 500 tūkst. Lt skirta šaldymo įrenginiams ir transportavi-
mo priemonėms atnaujinti.

Koncernas „Vikonda“ šiemet pažymi savo dvidešimtmetį. Per pirmąjį veiklos 
dešimtmetį buvo kuriama verslo struktūra, įsigytos senos, perspektyvą praradusios 
Kėdainių įmonės, kurios šiandien atitinka visus ES standartus ir reikalavimus. Antrą-
jį dešimtmetį atsisakyta tų verslų, kuriuose konkurentai buvo stipresni, o investici-
jos nukreiptos į tas veiklos rūšis, kuriose buvo sugeneruoti didžiausi konkurenciniai 
pranašumai. Tai lėmė verslo sėkmę – „Vikondos“ įmonės krizės metu nepasidavė 
recesijai.

Jurgita Radzevičė, UAB „Vikeda“ 
generalinė direktorė:

Kadangi nemažą dalį ledų eksportuo-
jame, mums labai svarbi kelių infrastruk-
tūra, geras susisiekimas. Europa ir žiemą  
smagiai valgo ledus. Lietuvoje šaltuoju 
metų laiku per mėnesį jų nuperkama tiek, 
kiek vasarą per vieną dieną. Tai ne klima-
to, o įpročio pasekmė. Štai suomiai suval-
go daugiausiai ledų, nors ten šalčiau nei, 
sakykim, Graikijoje.

2-3. Kėdainių rajono savivaldybės ta-
ryboje yra keli mūsų įmonių atstovai. Tad 
koncerno balsas savivaldoje gana svarus. 
Per šiuos žmones palaikome tiesioginį ir 
grįžtamąjį ryšį, gauname aktualią infor-
maciją, kas vyksta vietos valdžioje, kokie 
sprendimai rengiami. Tačiau koncernas 
niekada nėra gavęs ar siekęs iš to tiesio-
ginės materialinės naudos. Netgi regio-

niniams keliams priklausančius  ruožus, 
kurių atkarpomis naudojasi mūsų įmonės, 
tiesiamės savo lėšomis. Kasmet rengiame 
tradicinę „Ledų šventę“, kuri tapo Kėdai-
nių savastimi ir garsina miestą Lietuvoje 
ir už jos ribų, turime labdaros ir paramos 
fondą „Viltis –Vikonda“, kuris veikia jau 
15 metų.  O savo plėtrai ir infrastruktūrai  
verslas užsidirba pats. 

Žinoma, kai rengiame šventę, nega-
lime apsieiti be Savivaldybės tam tikrų 
sprendimų – pavyzdžiui, uždaryti eismą,  
leisti organizuoti koncertus aikštėse. 

Kai santykiai klostosi normaliai, tuo-
met nauda valdžiai sugrįžta per mokes-
čius.

4. Kai verslas „eina“ lygiagrečiai su 
valdžia, kai tariamasi priimant svarbius 
sprendimus, valdžia padaro mažiau klai-
dų, o verslas gali strateguoti savo ateitį, 
kurti naujas darbo vietas ir kt. Jei miestas 
turėtų savo strategiją, o įmonės – savo, 
nieko gero nelauk. Manau, bendros pa-
stangos padėjo savivaldybei tapti tokia 
patrauklia gyventi ir dirbti.

 
5. Kėdainių pramonės parko idėja yra 

sveikintina. Tai vienas iš konkrečių veiks-
mų pritraukiant investicijas į miestą. Ten 
iškils pirmasis ir vienintelis krematoriu-
mas Lietuvoje, kurį stato vilniečiai vers-
lininkai. Manau, šis projektas geriausiai 
atspindi rajono privalumus.

Gyventojų skaičius metų pradžioje. 
Požymiai: gyvenamoji vietovė, administracinė teritorija ir metai

2007 2008 2009 2010
Kėdainių r. sav. 63 563 63 033 62 510 61 872
Raseinių r. sav. 42 377 41 895 41 305 40 656

 
 Miestas
Kėdainių r. sav. 31 224 31 055 30 835 30 663
Raseinių r. sav. 15 833 15 703 15 507 15 321

 Kaimas
Kėdainių r. sav. 32 339 31 978 31 675 31 209
Raseinių r. sav. 26 544 26 192 25 798 25 335

Gyventojų migracija. Požymiai: migracijos kryptis, administracinė 
teritorija, statistiniai rodikliai ir metai

 Vidinė ir tarptautinė migracija
Kėdainių r. sav. 2008 2009
Atvyko 1 111 979
Išvyko 1 355 1 391
Migracijos saldo -244 -412
Raseinių r. sav.
Atvyko 794 654
Išvyko 1 155 1 089
Migracijos saldo -361 -435

Tarptautinė migracija
Kėdainių r. sav.
Atvyko 171 128
Išvyko 312 463
Migracijos saldo -141 -335
Raseinių r. sav.
Atvyko 63 40
Išvyko 131 216
Migracijos saldo -68 -176

Registruoti bedarbiai. Požymiai: administracinė teritorija, 
statistiniai rodikliai ir metai

Kėdainių r. sav. 2005 2006 2007 2008 2009
Bedarbiai, tūkst. 1,0 0,7 0,8 1,0 2,9
Bedarbių įdarbinimas, tūkst. 2,1 1,7 2,3 2,3 ..
Raseinių r. sav.
Bedarbiai, tūkst. 1,2 1,0 0,9 1,0 2,4
Bedarbių įdarbinimas, tūkst. 1,1 1,2 1,2 1,4 ..

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2010
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Saulius Grinkevičius, UAB „Vesiga“ direktorius

UAB „Vesiga“
 
UAB  „Vesiga“ – majonezo ir padažų gamybos įmonė, įkurta 1991 m.  Šiuo metu 

bendrovės gaminami pagardai su „Daumantų“ prekių ženklu  Lietuvoje užima apie 
30 proc. majonezų ir daugiau kaip 30  proc. padažų bei kečupų rinkos.  Bendrovė taip 
pat turi vieną gamyklą Kaliningrado srityje (Rusijoje). Ši įmonė, įsitvirtinusi daugiau 
negu 50 proc. vietos rinkos, pirmauja pomidorų padažų ir kečupų prekių grupėje.

Bendrovė yra 100 proc. Lietuvos kapitalo įmonė, kurioje dirba beveik 100 aukš-
tos kvalifikacijos, gerai apmokytų ir motyvuotų žmonių. Kiekvienais metais inves-
tuodama į naujausias gamybines technologijas, įmonė tapo pirmąja Lietuvos padažų 
gamintoja, pripažinta Vakaruose. Jos produkcija eksportuojama į 10 šalių, tarp kurių 
yra JAV, Didžioji Britanija, Airija, Vokietija, Danija, Suomija, Latvija, Graikija. Me-
tinė apyvarta –  apie 50 mln. Lt.

2003 m. UAB „Vesiga“ buvo įteiktas ISO 9001: 2000 sertifikatas, pažymintis, 
kad bendrovės įdiegta kokybės vadybos sistema atitinka aukščiausius tarptautinius 
reikalavimus. 2006 m. rugsėjo mėnesį įmonė gavo ir BRC (British Retail Consor-
tium) kokybės sertifikatą, liudijantį apie itin aukštus produktų saugos ir kokybės rei-
kalavimus gamyboje. Visus šiuos procesus sertifikuojanti įstaiga – „Lloyd Register 
Quality Assurance“, įkurta Švedijoje. Jau kelerius metus taikoma populiari Kanadoje 
ir Amerikoje, moksliškai pagrįsta kokybės kontrolės sistema RVAVST, įgalinanti 
kontroliuoti visą gamybos procesą. Nuo gamybos pradžios iki parduotuvės lentynos 
maisto produktas yra patikrinamas šešis kartus.

„Daumantų“ pagardų gamintojams įrangą tiekia plačiai žinomos bendrovės iš 
Italijos, Vokietijos, Anglijos, Japonijos –  „Manzini“, „Motovario“, „Siemens“, „Wil-
let“, „Sato“, „Beil“. 

2009 m. bendrovė pripažinta populiariausia pagardų tiekėja. Jos gaminiai yra pel-
nę aukso medalių „AgroBalt“ parodose, konkursuose „Lietuvos metų gaminys“ ir kt. 

Saulius Grinkevičius, UAB „Vesiga“ 
direktorius:

1. Mes įsikūrę buvusio karinio aero-
dromo teritorijoje. 1993 m. rudenį vietos 
valdžia  pakvietė grupę verslininkų ir pa-
siūlė kurtis Rusijos kariškių paliktuose pas-
tatuose: nuomotis lengvatinėmis sąlygo-
mis, imtis veiklos, kartu užtikrinant statinių 
apsaugą. Taip ir atsiradom čia. Buvusioje 
raketų bazėje nespėta taip susitvarkyti, ir 
nieko ten nebeliko, po plytą išnešiojo.

Kėdainių pranašumas – geografinė 
padėtis, nedideli atstumai bet kuria kryp-
timi – link Latvijos, Rusijos ar Lenkijos. 
Iki Lazdijų pasienio posto su Lenkija – 
200 km, iki sienos su Baltarusija – 200 
km. Atstumai iki neužšąlančio Klaipėdos 
jūrų uosto – 210 km,  iki Rygos – 320 
km, Maskvos – 1000 km, Kijevo – 850 
km, Stokholmo – 500 km. Netoli Kaunas, 
inžinierių ir technologų kalvė. Gali būti 
tikras – jeigu nerasi atitinkamo specialis-
to Kėdainiuose, Kaune tikrai rasi. Pavyz-
džiui, mūsų bendrovės eksporto vadovas 
važinėja iš Kauno.

Tačiau panašius pranašumus turi ir 
Jonava, Kaišiadorys, Raseiniai. 

2. Man gana keblu komentuoti verslo 
ir vietos valdžios santykius, nes pats 15 
metų esu Kėdainių rajono savivaldybės 
tarybos narys, taigi stoviu abiejose „bari-
kadų“ pusėse. Kartais tenka ir pakariauti 
kaip verslininkui. Štai ketinome, pasinau-
dodami ES parama,  statyti fabriką. Tam 
reikėjo parengti detalųjį planą. Vietos 
valdžia neleido, ES pinigai nuplaukė. Ma-

nau,  šiuo atveju lėmė politinė korta, kad 
neatsirastų konkurentas jau veikiančiam 
fabrikui. Tačiau ši istorija – daugiau išim-
tis nei taisyklė. Dabar – paliaubos, santy-
kiai neblogi. Visi suprato, kad vietos „po 
saule“ pakaks visiems, kam čia kariauti. 

Apskritai valdžios požiūris į verslą 
keičiasi – vis labiau aišku, kad be verslo 
niekaip ji neišsivers. 

Antra vertus, ne viską valdžia ir gali. 
Pavyzdžiui, rajono invalidai nori pailsėti 

Palangoje. Finansuoti tokį pageidavimą – 
ne valdžios funkcija.  

Mūsų bendrovė yra aktyvi bendruo-
menės narė. Esame krepšinio komandos 
„Nevėžis“ ir to paties pavadinimo futbo-
lo komandos rėmėjai, padedame Josvai-
nių vidurinei mokyklai. Kasmet socia-
liniams tikslams skiriame kelis šimtus 
tūkstančių litų. 

3. Verslo bendruomenė, sakyčiau, ak-
tyviai ir tiesiogiai dalyvauja rengiant tiek 
strateginį plėtros planą, tiek  svarstant kitus 
svarbius klausimus, nes Kėdainių rajono 
savivaldybės taryboje  yra net 8 ar 9 vers-
lininkai. Savo atstovus turi ir „Lifosa“, ir 
„Vikonda“, ir „Vesiga“. Ir mes labai griež-
tai laikomės strateginiame plane nustatytų 
krypčių. Jis nėra padarytas tik dėl „paukš-
čiuko“ ataskaitose ir nenumestas į stalčių.

Berods, 1992 m. Kėdainiuose veikė 
verslininkų klubas. Visi tuomet buvome 
dar mažiukai, buvo labai svarbu atstovau-
ti verslo interesams valdžios institucijose. 
Paskui daugelis klubo narių patys tapo 
Tarybos nariais ir patys tiesiogiai sprendė 
klausimus. Taip neliko būtinybės išlaikyti 
tam tikrą organizacinę struktūrą.

4. Kėdainių rajono savivaldybės užim-
toji penkta vieta, vertinant pagal daugelį 
ekonominių, socialinių kriterijų, yra sąly-
gota ir objektyvių, ir subjektyvių priežas-
čių. Po Nepriklausomybės atkūrimo Kė-
dainiuose sugriuvo tik elektros aparatūros 
ir biochemijos gamyklos, o stambiosios 
pramonės įmonės – „Lifosa“, cukraus, 
konservų ir kiti fabrikai išliko ir sėkmingai 
prisitaikė prie naujų sąlygų. Prie jų prisi-
dėjo ir naujieji verslininkai, kuriems taip 
pat pavyko sėkmingai įsitvirtinti Lietuvo-
je ir Europoje. Pridėkime dar tą aplinky-
bę, kad aplink Kėdainius – stiprus žemės 
ūkis, garsėjame kaip „agurkų miestas“, o 
tai vėlgi nemažai prisideda prie aukštesnio 
pragyvenimo lygio, didesnės gyventojų 
perkamosios galios. Elementarus pavyz-
dys – Kėdainiuose parduotuvių daugiau 
nei Jonavoje.

Galbūt sėkmės priežastis ir ta, kad 
vietos valdžioje tiek daug verslininkų?

5. Kėdainių pramonės parkas įsteigtas 
Europos Sąjungos ir savivaldybės biudže-
to pinigais, jame suformuota visa reikalin-
ga infrastruktūra. Verslui teikiamos len-
gvatos. Tačiau investuotojų mažai. Viena, 
pramonės parko atidarymas „pataikė“ į 
krizę. Antra, savivaldybės administracija 
galėtų aktyviau ieškoti galimų investuo-
tojų, pristatyti parką verslo renginiuose, 
parodose ir pan. Reikia rasti ir išgryninti 
bent vieną ryškų privalumą, kodėl verta 
investuoti būtent Kėdainiuose. 

Materialinės investicijos. Požymiai: administracinė teritorija, 
statistiniai rodikliai ir metai

Kėdainių r. sav. 2006 2007 2008
Materialinės investicijos, tūkst. litų 188 661 241 101 449 657
Materialinių investicijų tenka vienam gyventojui, litai 2 957 3 809 7 163
Raseinių r. sav.
Materialinės investicijos, tūkst. litų 95 935 157 860 142 422
Materialinių investicijų tenka vienam gyventojui, litai 2 256 3 746 3 424

Bendroji žemės ūkio produkcija visuose ūkiuose . Požymiai: produktas, 
administracinė teritorija ir metai

2007 2008
Kėdainių r. sav. 388 133 395 576
Raseinių r. sav. 183 357 197 841

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2010 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2010
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KONTAKTŲ MUGĖ

KAUNO regiono įmonių kontaktų mugė
UAB ,,Diremta“ leidykla – spaustuvė
Atlieka spaudos darbus, kuria firmų reklaminį 
įvaizdį (kalendoriai, lankstukai, katalogai, vizitinės, 
plakatai...). Mūsų šūkis – „Kiekvienai idėjai – savas 
skrydis“, todėl Jūsų užsakymas bus atliktas pagal 
poreikius.
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas
Tel (8 37) 40 90 10
El. paštas:diremta@diremta.lt
www.diremta.lt, www.vokai.lt

UAB „Uolektis“ 
Konsultuoja diegiant ISO 9001, 14001, 22000, 
27001, OHSAS, organizuoja vidaus auditorių mo-
kymus.
Savanorių pr. 284, LT-49475 Kaunas
Tel./faksas: (8 37) 33 17 70
El. paštas: info@uolektis.lt
www.uolektis.lt

UAB „Arkanas“
Suteikia galimybę tobulėti tiems, kurie nori atskleis-
ti savo maksimalias galias, kūrybingumą, pasiekti 
gyvenimo kokybę ir gyventi visavertį džiaugsmin-
gą gyvenimą (Cigunas; Tai Či; Pilatesas; rytietiški 
šokiai; kvėpavimo sesijos; socialinės meditacijos; 
masažai; individualios konsultacijos; auros dia-
gnostika; chirologija; astrologija; seminarai; rengi-
niai įmonėms).
Sąjungos a. 6, LT-48358 Kaunas
Mob.: +370 655 43 665
El. paštas.: info@arkanas.lt

Viešbutis „Kaunas“ 4*  
Teikia apgyvendinimo, maitinimo, konferencijų or-
ganizavimo paslaugas.
Tai ideali vieta tiems, kurie atvyksta į Kauną verslo 
reikalais ar praleisti laisvalaikį. 
Laisvės al. 79, LT-44297 Kaunas
Tel.: (8 37) 75 08 50
Faks.: (8 37) 75 08 51
Mob.: +370 697 22 222
El. paštas: info@kaunashotel.lt
www.kaunashotel.lt

UAB ,,Eurodita“
Specializuojasi vasarnamių, sodo namų, pirčių, ga-
ražų, medinių durų ir langų gamyboje. Siūlo 28 mm 
/ 45 mm / 58 mm / 70 mm storio obliuotų sibirinių 
eglių rąstų gaminių. Ieško partnerių – didmenininkų 
užsienio rinkose.
Raudondvario pl. 76,  LT-47182 Kaunas
Tel/faks.: (8 37) 211 811
Mob.: +370 698 78 755
El. paštas: sales@eurodita.lt, info@eurodita.lt
www.eurodita.lt

UAB ,,Baltijos paslaugų brokeris“
Siūlo internetinėje parduotuvėje įsigyti karnava-
linių kostiumų ir aksesuarų, pakavimo medžiagų, 
rankų darbo stiklo suvenyrų, ortopedinių gaminių, 
sporto prekių, šiaurietiško ėjimo inventoriaus. Ieško 
klientų ir prekių tiekėjų.
K. Petrausko 26-201 kab., LT-44156 Kaunas
Mob.: +370 657 61 704
El. paštas: info@bpb.lt

IĮ „Rimineta“
Prekiauja stiklo, krištolo indais, dovanomis.
Kalvarijų g. 98, LT-08211 Vilnius
Mob.:+370 611 26 463;
Siūlų g. 3,  LT-45201 Kaunas (didmeninė prekyba) 
Tel.:(8 37) 34 22 63; 
Pramonės pr. 14, Žalioji galerija, 2 sandėlis
Mob.: +370 620 53 124
Mob.: +370 686 55 731
El. paštas: info@rimineta.lt
www.rimineta.lt

UAB „Naujasis Nevėžis“
Gamina sausus pusryčius, sūrius, saldžius užkan-
džius, pusgaminius maisto pramonei.
Jiesios g. 2, Ilgakiemis, LT-53288 Kauno raj.
Tel.: (8 37) 39 45 61 
Faks.: (8 37) 53 62 91
www.nevezis.lt 

UAB ,,Statybų ekonominiai skaičiavimai“
Kuria ir platina sąmatines programas, sudaro są-
matas, ypač daug dėmesio skiria statybinių įmonių 
informacinių sistemų vystymui, turimų programinių 
priemonių efektyvesniam taikymui, statybų ekono-
mikos klausimams.
Butrimonių g. 5-219, LT-50203 Kaunas
Mob.: +370 686 20 196
www.ses.lt

UAB ,,Westbolt“
Didmeninės prekybos įmonė prekiauja tvirtinimo 
detalėmis – varžtais, veržlėmis, poveržlėmis, sriegi-
niais strypais. Pirkėjams Lietuvoje, Latvijoje, Esti-
joje, Lenkijoje ir NVS šalyse siūlo aukštos kokybės 

sertifikuotas, atitinkančias pasaulinius standartus 
plataus asortimento prekes. 
Kalvarijos g. 19, Kaunas
www.westbolt.eu.  
Tel.: (8 37) 30 07 22 
El. paštas: info@westbolt.eu

UAB ,,Omniteksas“
Gamina aukštos kokybės trikotažo drabužius ir me-
džiagas iš medvilnės, bambuko, vilnos, viskozės, 
poliesterio, poliamido ir kt. pluoštų, siūlo prekiauti 
,,Natali Silhouette“, ,,Bambuk“,  ,,Thermowave“ pre-
kių ženklų trikotažiniais drabužiais.Teikia medžiagų 
gamybos paslaugas (mezgimo, dažymo, stabiliza-
vimo, šiaušimo, marginimo ir kt.) Ieško:sukirpimo 
ir siuvimo paslaugas teikiančių įmonių, pardavimo 
agentų užsienio rinkose.
Raudondvario pl. 101, LT-47184, Kaunas
Tel: (8 37) 36 14 94
Faks.: (8 37) 36 16 75
www.omniteksas.eu

UAB ,,Personalo sprendimai“
Teikia išorinio personalo vadovo paslaugą, kuri skir-
ta visapusiškai formuoti įmonės personalo politiką, 
užtikrinti kuo mažesnę darbuotojų kaitą ir kuo dides-
nę darbuotojų motyvaciją ir pasitenkinimą darbu.
Vytauto pr. 32-209, LT-44328 Kaunas
Mob.: +370 674 56 342
Faks. (8 37) 21 04 43
El. paštas: info@personalosprendimai.com

UAB „Salinta“ 
Viena didžiausių plastikinių gaminių liejimo įmonė 
Lietuvoje, turinti galimybę lieti gaminius įpurškimo 
būdu ir naudojant azoto dujas. Pagrindinė gamyba 
vykdoma su užsakovo formomis. Kvalifikuoti spe-
cialistai atlieka  eksploatuojamų formų priežiūrą ir 
remontą.  Veikia moderni plastmasių dažymo linija. 
Naudojami dažai pagaminti vandens pagrindu. Spe-
cialistai gali konsultuoti liejimo technologiniais ir 
plastikų parinkimo liejimui klausimais. 
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas 
Tel.: (8 37) 35 03 90 
Faks.: (8 37) 35 01 68 
El. paštas: info@salinta.lt
www.salinta.lt

AB ,,Atrama“
Gamina kieto kuro šildymo katilus, akumuliacines 
talpas, automobilinius dujų balionus, buitinius dujų 
balionus. Gamina iš metalo pagal užsakovo pateik-
tus brežinius. Ieško produkcijos pirkėjų tiek Lietu-
voje, tiek užsienio šalyse.
Raudondvario pl. 162, LT-47174 Kaunas 
Tel./faks: (8 37)  36 25 42
El. paštas: sales@atrama.lt; info@atrama.lt
www.atrama.lt

Vilniaus kooperacijos kolegija
Ekonomikos ir vadybos profesinio bakalauro studi-
jos Vilniuje ir Kaune.
Akredituotos visos studijų programos.
Verslo ekonomika (nuolatinės ir ištęstinės studijos 
Kauno ir Vilniaus skyriuose). Šakos: banko paslau-
gų ekonomika; prekybos verslo ekonomika. Verslo 
vadyba (nuolatinės ir ištęstinės studijos Kauno ir 
Vilniaus skyriuose). Šakos: elektroninio verslo va-
dyba; verslo administravimas; prekybos verslo va-
dyba. Buhalterinė apskaita (nuolatinės ir ištęstinės 
studijos Kauno ir Vilniaus skyriuose). Informacijos 
vadyba (nuolatinės studijos Vilniaus skyriuje). Ša-
kos: komunikacijos vadyba; informacijos saugos 
vadyba; valdymo apskaita.
Kauno skyrius: Vytauto pr. 43, LT-44354 Kaunas
Tel.:(8 37) 32 41 48
El. paštas: kaunas@vkk.lt
Vilniaus skyrius: Konstitucijos pr. 11, 
LT-09308 Vilnius
Tel.: (8 5) 275 01 83, (8 5) 275 01 03
El. paštas: info@vkk.lt
www.vkk.lt

UAB ,,Kauno stiklas“
Gamina 0,33 - 0,75 litro talpos butelius iš įvairių ats-
palvių žalio ir rudo stiklo įvairiausiems gėrimams. 
Turi galimybę pagaminti išskirtinius reikalavimus 
atitinkantį butelį, jei klientas nori originalaus ir uni-
kalaus produkto.
Europos pr. 91, LT-46334 Kaunas
Tel.: (8 37) 39 50 22
Faks.: (8 37) 39 50 50
El. paštas: stiklas@kaunostiklas.lt
http://www.kaunostiklas.lt

UAB ,,Metallum novum“
Siūlo aukštos kokybės plieninių konstrukcijų apdo-
rojimą karštojo cinkavimo metodu, taip pat smulkių 
detalių būgninį cinkavimą, galvanizavimą ir milte-
linį dažymą. 
Mob..: +370 601 24 208
El.paštas: cinkas@metallumnovum.lt

UAB ,,Liuks“
Valdo ,,Best Western“ viešbučius ,,Santaka“ Kaune,  
,,Vilnius“ Vilniuje ir ,,Central“ Druskininkuose. Siū-
lo aukščiausios kokybės apgyvendinimo paslaugas, 
puikų maistą restoranuose, jaukią aplinką ir išskirtinį 
pobūvių aptarnavimą, idealias sąlygas konferencijų 
organizavimui puikiai įrengtose konferencijų salėse. 
Visa tai – už itin patrauklią kainą. 
Tel.: (8 37) 30 27 02
Mob.: +370 686 08 713
Faks. (8 37) 30 27 00
El.paštas: inga@santakahotel.eu 

DnB NORD Bankas
Kviečia tapti banko klientu. Siūlo finansines kon-
sultacijas, specialias aptarnavimo sąlygas naujiems 
klientams, sprendimus naujam verslui,
paslaugas įmonių darbuotojams.
Laisvės al. 86, LT-44250 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 94 94
Faks.: (8 37) 40 94 06
www.dnbnord.lt

Kauno Petrašiūnų DRMC 
Veiklos sritis – suaugusiųjų profesinis mokymas: 
darbų sauga (aukštalipiai, krovinių kabinėtojai, dir-
bantys kėlimo įrenginių lopšiuose ir kt.), profesinių 
kvalifikacijų įgijimas (apdailininkai, suvirintojai, 
medienos apdirbimas, pastatų apšiltintojai, elektri-
nių ir automobilinių krautuvų vairuotojai, floristės – 
gėlių pardavėjos ir kt.).
Tel.: (8 37) 45 45 51
Mob.: +370 610 64 206 
http://intro.pmc.lt/

UAB „Enerstena“ 
Pagrindinė veiklos sritis – energetikos ir pramonės 
objektų statyba, rekonstrukcija, modernizavimas, 
remontas ir techninis aptarnavimas. Projektuoja, 
komplektuoja, montuoja, paleidžia ir suderina įvai-
raus dydžio katilines, kūrenamas biokuru, gamtinė-
mis dujomis, mazutu ir kitu kuru. Klientai: šilumos 
tiekimo ir pramonės įmonės.
Raktažolių g. 21, LT-52181 Kaunas
Tel.: (8 37) 37 32 31
Faks.: (8 37) 45 90 56
El.paštas: info@enerstena.lt

UAB „Projektų gama“
Siūlo investicinių projektų ir verslo planų bei paraiš-
kų rengimo paslaugas siekiantiems pasinaudoti ES 
fondų parama verslo plėtrai ir modernizavimui.  
Atlieka inžinerinės infrastruktūros projektavimo, 
techninės priežiūros ir projektų valdymo paslau-
gas.
Raudondvario pl. 99, LT-47184 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 90 10, (8 37) 32 90 09
El. paštas:  info@projektugama.lt
www.projektugama.lt

Viešbutis „Vila Senjora“
10 jaukių, patogių ir modernių kambarių, kuriuose 
galima apgyvendinti iki 30-ties žmonių. Nebrangi 
nakvynė grupėms. Atidaryta nauja 80 vietų poky-
lių salė. Rengiami išvažiuojamieji banketai, furše-
tai iki 100 žmonių Jūsų pasirinktose patalpose. 
UAB „Gabileta“
Žalioji g. 19 B, LT-53264, Garliava, Kauno r. 
Tel.: (8 37) 55 22 58
El.paštas: info@vilasenjora.lt
http://www.vilasenjora.lt

UAB „Vanesa“
Padeda fiziniams ir juridiniams asmenims parduoti, 
nusipirkti, išsinuomoti, išnuomoti nekilnojamąjį tur-
tą. Šiuo metu įmonė ieško investuotojų į šias veiklos 
sritis: statybas; perkant žemės ūkio paskirties žemes 
ir išnuomojant jas; miškus; vykdant investicinius 
projektus, plėtojant nekilnojamąjį turtą.
 E.Ožeškienės g. 31-2, LT-44254 Kaunas
Tel.: (8 37) 22 29 45
El.paštas: info@vanesa.lt 
www.vanesa.lt

UAB „Garlita“ 
Gamina (mezga, siuva) viršutinį ir apatinį moteriš-
ką, vyrišką, vaikišką trikotažą: įvairius uniforminius 
megztinius, mokyklines uniformas, šalikus, kepu-
res, pledus. Trikotažo gamybos srityje turi daugiau 
nei 30 metų darbo patirtį. Gamina megztinius po-
licijos ir muitinės pareigūnams, kariuomenei pagal 
NATO standartus. Įmonei suteiktas NATO komerci-
nis kodas. Turi kokybės ir aplinkosaugos sertifikatus 
ISO9001 ir ISO14001. Bendradarbiauja su Didžio-
sios Britanijos, Švedijos, Danijos, Norvegijos, Vo-
kietijos kompanijomis.
Pagirių km., Garliavos apl. sen., LT-53282 Kauno raj. 
Tel.: (8 37) 39 36 77
Faks.: (8 37) 39 38 93
El.paštas: garlita@garlita.lt
www.garlita.lt

„Lytagros“ įmonių grupė
 Viena iš stambiausių lietuviško kapitalo įmonių, jau 
66 metus tiekianti žemės ūkio mašinas, metalus ir 
jų gaminius, statybines medžiagas,  padangas, įran-
kius, elektros ir buitines prekes. Lietuvoje turi  23 

antrines įmones,  filialus ir prekybos centrus, valdo  
„Bernatonių“ žemės ūkio bendrovę (Raudondvaris, 
Kauno raj.).
Ateities pl. 50, LT-52106 Kaunas
Tel.:(8 37) 40 54 01
Faks.:(8 37) 40 54 93
El. paštas: lytagra@lytagra.lt
www.lytagra.lt

Mokslo ir technologijų parkas „Technopolis“ 
Rengia ir įgyvendina įvairius nacionalinius ir tarp-
tautinius projektus, kurie orientuoti į inovacijų 
paramos sistemos stiprinimą, dalyvių tarpusavio 
bendradarbiavimą, inovacijų kultūros, verslumo, 
kūrybiškumo ugdymą, žinių ir informacijos sklai-
dos terpės gerinimą. Ieško partnerių nacionaliniams 
ir tarptautiniams projektams rengti ir įgyvendinti, 
potencialių investuotojų, inovacinių įmonių antrojo 
MTP korpuso statybai ir vystymui.
Europos pr. 121, LT-46339 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 15 56
Faks.: (837) 21 13 82
El. paštas: info@technopolis.lt 
www.technopolis.lt  

UAB „Aconitum“
Siūlo kontraktinės gamybos paslaugas: tabletavi-
mo ir kapsuliavimo su pilna automatine proceso 
kontrole, tablečių dengimo plėvele, blisteriavimo, 
skystųjų vaistų formų pilstymo į vidinę pakuotę 
(nesterilaus), antrinio pakavimo, ženklinimo (lipdu-
kų, etikečių klijavimo ant išorinės pakuotės, infor-
macinių lapelių dėjimo į išorinę pakuotę); mikrobi-
ologijos laboratorijos paslaugas: žaliavų, pakavimo 
medžiagų, tarpinių gamybos produktų ir pagamintų 
preparatų, vandens, gamybinių patalpų oro, nuoplo-
vų nuo gamybos įrangos ir kitų mėginių mikrobio-
loginius tyrimus; chemijos laboratorijos paslaugas.
Inovacijų g. 4, LEZ, Biruliškių k., Karmėlavos pšt., 
LT-54469 Kauno raj.
Tel.: (8 37) 32 80 08
Faks.: (8 37) 33 84 87
El.paštas: aconitum@aconitum.lt
www.aconitum.lt

UAB „Mechel Nemunas“
Didžiausia  Baltijos regione vielos, vinių ir meta-
linio tinklo gamintoja, vienintelė kompanija Lietu-
voje, gaminanti fibrą ir vielą fibrai. Įeina į „Mechel 
grupės“ (www.mechel.ru) sudėtį.
Specializuojasi metalo dirbinių gamyboje, gamina 
plataus asortimento produkciją: vielą (atkaitintą, 
karštai cinkuotą, bendros paskirties, spyruoklinę, 
suvirinimo, vielą plieninio pluošto gamybai ir plie-
ninį pluoštą (fibrą); regztą vielos tinklą; vinis (pa-
dėklines, kasetėse, stogines  ir palaidas automatines 
(mašinines). 
Ieško partnerių didmeninei prekybai užsienio ir vi-
daus rinkose.
R. Kalantos g. 83, LT-52005 Kaunas
Tel.: (8 37) 49 05 55/37
Faks.: (8 37) 49 05 56/38
El. paštas: nemunas@nemunas.lt
www.mechelnemunas.lt

UAB „Hispack Baltic“  
Gamina plastikinius gaminius iš kokybiško bešvinio 
plastiko – medžiagos, kuri gali sąveikauti su maistu 
ir yra nekenksminga. Asortimentą sudaro plastiki-
nės lentynos, stelažai, mobilūs konteineriai, dėklai, 
suoleliai, vežimėliai, plastikiniai baldai vaikų dar-
želiams, inventorius baseinų patalpoms, nestandar-
tinės konstrukcijos iš plastiko ypatingiems sandė-
liavimo sprendimams, kai keliami aukšti higienos 
reikalavimai ir kt. 
Gaižiūnų g. 4,  LT-50126 Kaunas
Tel./faks.: (8 37) 30 21 23 
Mob.: +370 698 50 059
El. paštas: info@hispackbaltic.lt
www.plastikineslentynos.lt

UAB „Agmis“ 
Teikia profesionalias informacinių sistemų, por-
talų, taikomųjų programų projektavimo, progra-
mavimo, integravimo ir palaikymo paslaugas. Di-
džiausią patirtį turi telekomunikacijų, el. komer-
cijos, žiniasklaidos, savitarnos, internetinės ban-
kininkystės sistemų ir mobiliųjų aplikacijų srityje. 
Yra „Microsoft” ir IBM technologijų partneriai.
Tel.: (8 37) 21 13 53
Faks.: (8 37) 21 13 52
Mob.: +370 687 81204
El. paštas: saulius.kaukenas@agmis.lt
www.agmis.lt

UAB „Baldai Jums“
Gamina baldus iš beržo ir ąžuolo medienos.
Fabriko g. 3, LT-55111 Jonava 
Tel.: (8 349) 50 525
Faks.: (8 349) 59226
Akropolio baldų centras, Vilnius. 
Mob.: (8 655) 94 535
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 e-p.164  Rusijos įmonė verčiasi pramoninių ir buitinių prietaisų prekyba, diegimu ir 
priežiūra. Siūlo platintojo paslaugas.

 e-p.167  Rumunijos įmonė, prekiaujanti maisto ir ne maisto (vienkartiniais ir kitais 
namų apyvokos daiktais) produktais, siūlo platintojo paslaugas.

 e-p.168  Lenkijos įmonė verčiasi maisto produktų ir pašarų prekyba. Ieško gamintojų 
Europoje ir siūlo platintojo paslaugas.

 e-p.169  Vokietijos įmonė  specializuojasi pardavimo ir verslo plėtros srityse. Ieško įmonių, 
norinčių patekti į Vokietijos rinką su savo prekėmis ar prekės ženklo gaminiais. Siū-
lo konsultacines tarpininkavimo paslaugas užsienio įmonėms, norinčioms patekti į 
Vokietijos rinką. Taip pat siūlo laikiną parodų salę eksportuojamiems produktams.

 e-p.173  Lenkijos įmonė, kurios pagrindinė veikla yra verslo partnerių paieška, siūlo 
savo paslaugas. Įmonė gali surasti platintojus, subrangovus, atstovus, tiekėjus, 
kurie atstovautų įmonėms Lenkijos rinkoje; gali atidaryti filialus Lenkijoje, or-
ganizuoti pardavimus.

 e-p.175  Turkijos įmonė specializuojasi valymo produktų srityje: skalbimo milteliai, au-
dinių minkštikliai, balikliai, indų plovimo skystis, universalūs valikliai, valikliai 
langams, skystas muilas, kalkių valikliai, šampūnai kilimams. Siūlo platintojo 
paslaugas.

 e-p.176  Kipro prekybos įmonė verčiasi  itališkų vyriškų, moteriškų ir vaikiškų rūbų 
prekyba. Įmonė ieško naujų tiekėjų Europoje, kurie galėtų tiekti drabužius Ki-
pro rinkai. 

 e-sp.63  Turkijos įmonė specializuojasi kilimų gamyboje. Ieško abipusio bendradarbia-
vimo partnerių Europoje ir Artimuosiuose Rytuose.

 e-sp.64  Nedidelė Vokietijos įmonė, įsikūrusi Lenkijos-Čekijos pasienyje, ieško abipusio 
bendradarbiavimo partnerių, kurie prekiauja drabužiais, avalyne ir aksesuarais.  

 e-sp. 65  Turkijos įmonė prekiauja biuro, mokyklos ir raštinės reikmenimis. Ieško abipu-
sio bendradarbiavimo partnerių.

 e-sp. 67  Italijos įmonė prekiauja aukštos kokybės vynais. Ieško abipusio bendradarbiavi-
mo partnerių.

 e-co.1391  Bulgarijos įmonė gamina dyzelinius variklius, nedidelius įrenginius, skirtus 
žemės ūkiui, reduktorius, įrenginių dalis, ieško abipusio gamybinio bendradar-
biavimo partnerių ir siūlo subrangos paslaugas.

 e-co.1444  Latvijos įmonė dirba stogų projektavimo, dengimo ir remonto sektoriuose, siū-
lo subrangos paslaugas.

 e-co.1459  Slovėnijos įmonė gamina hidraulinius ir mechaninius presus plieno ir metalo 
lakštų formavimo pramonei. Ieško produkcijos platintojų. Siūlo transporto/lo-
gistikos ir subrangos paslaugas.

 e-co.1463   Bulgarijos įmonė gamina metalo konstrukcijas ir nestandartinius įrenginius, 
metalo konstrukcijas pagal užsakovo brėžinius. Įmonė siūlo abipusio gamybi-
nio bendradarbiavimo ir subrangos paslaugas. 

 e-co.1487  Turkijos įmonė siūlo tarptautines konsultacines ir subrangos paslaugas užsie-
nio įmonėms, kurios norėtų įeiti į Turkijos rinką.

 e-co.1490  Rusijos įmonė teikia transporto ir logistikos paslaugas, siūlo bendradarbiauti  
logistikos srityje.

 e-co.1498  Serbijos įmonė, gaminanti darbo drabužius, siūlo subrangos paslaugas. Taip 
pat ieško produkcijos platintojų.

 e-co.1500  Italijos įmonė, gaminanti aukščiausios kokybės pirmo spaudimo alyvuogių 
aliejų, ieško produkcijos platintojų. Įmonė taip pat siūlo sandėliavimo paslau-
gas užsienio įmonėms.

 e-co.1502  Izraelio įmonė verčiasi farmacijos, maisto papildų ir kosmetikos, skirtos odos 
priežiūrai, produktų pagal užsakovo prekinį ženklą vystymu ir gaminimu. Įmo-
nė ieško produkcijos platintojų ir siūlo subrangos paslaugas.

 e-co.1507  Jungtinės Karalystės įmonė, dirbanti prekybos, konsultavimo ir projektų val-
dymo srityse, siūlo verslo plėtros, valdymo ir aptarnavimo paslaugas Europos 
įmonėms, norinčioms įeiti į Jungtinės Karalystės rinką. Įmonė ieško partnerių, 
dirbančių įvairiose pramonės šakose, ir siūlo atstovavimo, konsultavimo paslau-
gas.

 e-co.1530  Prancūzijos įmonė specializuojasi metalo pjovimo ir štampavimo srityse. Ieško 
subrangovų. Įmonė taip pat siūlo subrangos paslaugas metalo pjovimui ir štam-
pavimui.

 e-co.1545  Serbijos įmonė specializuojasi  programavimo ir konsultavimo srityse. Kuria 
programinę įrangą finansinėms verslo operacijoms. Įmonė siūlo tarpininkavi-
mo ir subrangos paslaugas.

 e-co.1555  Serbijos įmonė, įkurta 1991 metais, prekiauja laboratorine įranga, tyrimų tes-
tais ir kita medicinos įranga. Įmonė yra užsienio kompanijos agentas Serbijoje 
ir ieško produkcijos platintojų, frančizės ir transporto paslaugų.

 e-co.1559  Lenkijos įmonė gamina moteriškus ir vyriškus papuošalus, siūlo abipusį gamy-
binį bendradarbiavimą ir subrangos paslaugas.

 e-co.1561  Bulgarijos įmonė ieško partnerio/investuotojo modernaus ir prabangaus gyvena-
mojo komplekso statybai Plovdive. Siūlo  steigti bendrą įmonę.

 e-co.1563  Lenkijos įmonė specializuojasi statybos paslaugų, suvirinimo  srityse ir gamina 
plienines konstrukcijas. Įmonė siūlo subrangos paslaugas ir abipusį gamybinį 
bendradarbiavimą.

 e-co.1569  Vengrijos įmonė gamina madingo dizaino drabužius ir aksesuarus. Ieško pro-
dukcijos platintojų, siūlo frančizę ir domisi bendros įmonės įkūrimu arba įmo-
nių susijungimu ar pasidalijimu.

 e-co.1568  Lenkijos prekybos įmonė  prekiauja naujomis ir naudotomis padangomis, taip 
pat kitais automobilių aksesuarais (ratlankiais, ratlankių dangčiais). Siūlo platin-
tojo paslaugas. Įmonė taip pat siūlo patalpų nuomą verslo tikslais.

 e-co.1575   Rumunijos įmonė specializuojasi programinės įrangos kūrimo srityje ir teikia 
šios įrangos naudojimo konsultacijas. Taip pat įmonę domina bendros įmonės 
steigimas, įmonių sujungimas ir abipusio bendradarbiavimo galimybės. 

Kiti verslo pasiūlymai skelbiami Rūmų interneto svetainėje http://www.chamber.lt du 
kartus per mėnesį, trečiadieniais.

Užsienio įmonių verslo pasiūlymai

UAB „Acorus Calamus“
 

Vaistažolinių arbatų ir kitų produktų iš vaistažolių gamyba ir pardavimas. 

 
Gamyba: statybininkų 6a, pakruojis.

 
Ofisas ir labOratOrija: savanorių pr.287, kaunas 

tel. 8 37 310786 www.vaistazoles.ltwww.acorus.lt

Aukštoji mokykla VšĮ Kolpingo kolegija  
Teikia aukštąjį išsilavinimą liudijantį  profesinio ba-
kalauro diplomą. Studijų programos: verslo vadyba, 
finansai, verslo anglų kalba, teisė, socialinis darbas.
Raguvos g. 7, LT-44275 Kaunas
Tel. (8 37) 22 00 30, 20 15 28
El.paštas: info@kolping.lt
www.kolping.lt

UAB ,,Baltijos polistirenas“
Gamina įvairias polistirenines pakuotes: buitinei 
technikai (šaldytuvams, televizoriams ir kt.) ir kitus 
formuotus gaminius pagal individualius kliento už-
sakymus. Ieško partnerių, užsakovų polistireninėms 
pakuotėms.

S.Lozoraičio g. 15ª, LT-53229 Garliava, Kauno raj.
Tel.: (8 37) 55 15 18
Faks.: (8 37) 55 10 15, 
Mob. +370 656 39 387
El.paštas: v.rimaitis@balpol.lt
www.balpol.lt

UAB „Berneliai“
Maitinimo ir įvairių švenčių, pramogų organizavimo 
paslaugos. Rengia įvairias šventes, banketus, furše-
tus. Teikia komercines paslaugas. Frančizė. Ieško 
rėmėjų, laukia komercinių pasiūlymų.
Mob.: 8 615 26 812
El. paštas: info@berneliuuzeiga.lt 
www.berneliuuzeiga.lt

UAB „TUV Uolektis“
Teikia šias paslaugas: kokybės (ISO 9001), aplinkos 
apsaugos (ISO 14001), darbuotojų saugos ir svei-
katos (OHSAS 18001), maisto saugos (ISO 22000) 
vadybos sistemų, informacijos saugumo valdymo 
sistemų (ISO/IEC 27001) ir kitų (ISO/IEC 20000-1, 
SA 8000, FSC) vadybos sistemų sertifikavimas; va-
dybos sistemų mokymų organizavimas.  
Partizanų g. 17, LT-49476 Kaunas 
Tel./ faks.: (8 37) 33 17 68
Tel.: (8 37) 33 18 60 
El.paštas: info@tuvuolektis.lt 
www.tuvuolektis.lt

AB „Achema“
Gamina ir parduoda azoto trąšas, biriųjų trąšų miši-
nius, skystąsias trąšas kambario ir lauko augalams, 
amoniaką, azoto rūgštį, formaliną, KF dervas, kli-
jus (PVAD), angliarūgštę, deguonį, azotą, vandens 
emulsinius dažus, bazinio aliuminio sulfato tirpalą.  
Jonalaukio k., Ruklos sen., LT-55550 Jonavos r. 
Tel.: (8 349) 56237
Faks.: (8 349) 56004
El.paštas: sekretoriatas@achema.com
www.achema.lt
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Įgyvendinant projektą „Megztų ortopedinių įtvarų kūrimas“ pagal Ekonomikos 
augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos au-
gimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę „In-
telektas LT“, iš dalies finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, AB 
„Ortopedijos technika“ sukurta 13 megztų ortopedinių įtvarų prototipų. 

Tai pirmieji Lietuvoje megzti įtvarai, pranašesni už ligi šiol gamintus įtvarus 
tuo, kad  yra laidūs orui, t.y., „kvėpuojantys“, optimaliai apspaudžia ir fiksuoja, yra 
elastingi ir patogūs dėvėti. Šias ypatybes tyrimų metu patvirtino Lietuvos tekstilės 
institutas ir bandymuose dalyvavusios gydytojų ir pacientų organizacijos: Lietuvos 
ortopedų traumatologų draugija, Lietuvos reabilitologų asociacija, Lietuvos ortopedų 
traumatologų draugijos Vilniaus skyrius, Kauno krašto ortopedų traumatologų moks-
linė draugija, Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga, Kauno apskrities moterų sveikatos 
draugija „Alma“, Kauno rankinio klubas „Granitas“. 

Įgyvendinant 1,5 mln. Lt vertės projektą, dalyvavo 35 įmonės darbuotojai. Šiuo 
metu rinkai pristatomi 6 megzti  kelio, juosmens, čiurnos ir alkūnės  įtvarai. 

Konsultuojantis su Lietuvos ir užsienio specialistais, pavyko sujungti iki šiol sun-
kiai suderinamus audimo ir mezgimo procesus ir išgauti unikalią įtvarų struktūrą.

2010 m. gegužės mėn. Leipcige (Vokietija) vykusioje didžiausioje tarptautinėje 
ortopedijos pramonės parodoje ORTHOPADIE UND REHATECHNIK-2010, kurioje 

Naujiena Lietuvoje – 
megzti įtvarai 

dalyvavo 554 įmonės iš 45 šalių, sulauk-
ta ypač teigiamų naujųjų megztų gami-
nių funkcionalumo ir dizaino įvertinimų.

Kaip teigė dizainą kūręs Vaidas Saba-
liauskas, pasirinktas įtvaruose dominuojantis 
„koriuko“ motyvas atitinka šiuo metu aktua-
lią ekologijos temą ir asocijuojasi su teigia-
momis emocijomis. „Kūrybiniame procese 
stengėmės žmogų traktuoti ne kaip pacientą 
ar vartotoją, o kaip bičiulį, nes mums rūpi 
tas pats kaip ir jam – jo sveikata“, – tvirtina 
projekto vadovė Rūta Garšvienė. 

Šią pacientui draugišką koncepciją 
planuojama taikyti ir rinkodaroje, t.y. 
nuo kiekvieno megzto įtvaro, parduoto 
tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, nuo spalio 
1 d. po vieną litą skiriama bitininkystės 
ir į tautinį paveldą įtrauktų senųjų amatų 
plėtojimui Lietuvoje. 

Jei turite idėjų verslo plėtrai, yra gera proga pasinaudoti ES finansine parama. Šiuo 
metu galima gauti paramą šiems projektams:

• įmonės ir jos produkcijos pristatymui užsienyje (užsienio parodose, tarptautinėse 
mugėse). Finansuojama  išlaidos, reikalingos eksporto plėtrai, susijusios su įmonės ar 
produkcijos pristatymu, produktų sertifikavimu, ir 2 darbuotojų darbo užmokesčiai. Fi-
nansuojama iki 40 % išlaidų, bet ne daugiau 150 000 Lt.

• verslo procesų modernizavimui (kompiuterių, programų, licenzijų, automatizavi-
mo įrangos, verslo valdymo sistemų pirkimas). Finansuojama iki 50 % išlaidų, bet ne 
daugiau 150 000 Lt.

Kauno teritorinė muitinė kartu su 
Lenkijos Respublikos Olštyno ir Len-
kijos Respublikos Baltstogės muitinių 
rūmais dalyvauja 2009-2011 metų vals-
tybės kapitalo investicijų projekte „Saugi 
Europos Bendrija – stiprinant bendradar-
biavimą per sieną tarp Lietuvos ir Lenki-
jos muitinių“. 

Šis projektas vykdomas pagal Euro-
pos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 
Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo 
per sieną programą, skirtą skatinti tvarų 
Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono 
vystymąsi didinant ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą. 

Lietuvos ir Lenkijos programai taip 
pat nustatyti du specialieji tikslai: siekti 
regiono, kuris yra perspektyvus ir patrau-
klus dėl gyvenimo kokybės, socialinės 
lygybės, aplinkos ir ryšių kanalų, tvaraus 
vystymosi ir sukurti pasaulio ekonomi-
koje galintį konkuruoti regioną.

Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslo Lietuvos ir Lenkijos 

bendradarbiavimo per sieną programa

EUROPOS SĄJUNGA
Europos regioninės plėtros fondas
Veiklūs kaimynai

Kauno teritorinė muitinė dalyvauja projekte „Saugi Europos Bendrija – 
stiprinant bendradarbiavimą per sieną tarp Lietuvos ir Lenkijos muitinių“

žeidimus Lenkijos ir Lietuvos pasienyje, 
efektyvumo didinimas.

Siekiant pagrindinių projekto tikslų, 
Lenkijos Respublikos Olštyno ir Lenkijos 
Respublikos Baltstogės muitinių rūmų 
mobiliųjų grupių pareigūnai aprūpinti 
specializuota įranga muitinės kontrolei 
atlikti (specializuotomis, neženklintomis 
transporto priemonėmis, kuriose įrengta 
numerių nuskaitymo sistema, specializuo-
tais visureigiais automobiliais), muitinės 
kinologai – tarnybinių šunų vežiojimui 
skirtais automobiliais, Lietuvos-Lenkijos 
pasienyje veikiantis Budzisko kontakti-
nis punktas – kompiuterine ir lingvistine 
įranga. Visos šios priemonės didins pasie-
nio regione muitinės pareigūnų atliekamų 
kontrolės veiksmų efektyvumą.

Be to, abiejų šalių pareigūnams buvo 
organizuotas ciklas bendrų mokymų, 
kurių metu buvo dalijamasi partnerių 
pasiekimais, žiniomis, patirtimi kovo-

jant su tarpvalstybiniu nusikalstamumu,   
kita informacija, kuri padės užtikrinti 
sėkmingą Lenkijos ir Lietuvos muitinės 
tarnybų užduočių vykdymą.

2010 m. rugsėjo 14-15 dienomis Lans-
ke (Lenkija) vyko Olštyno muitinės rūmų, 
Baltstogės muitinės rūmų, Kauno terito-
rinės muitinės atstovų baigiamoji konfe-
rencija, kurioje buvo pristatyta projekto 
veiksmų įgyvendinimo ir pasiektų rezultatų 
suvestinė, aptartos naujos pasienio bendra-
darbiavimo procedūros. Baigiamosios kon-
ferencijos metu buvo pasirašytas protokolas 
dėl bendradarbiavimo per valstybių sieną 
kovojant su muitų teisės aktų pažeidimais.

Projekto nauda bus akivaizdi ne tik 
kiekvienam partneriui, bet ir viso regio-
no mastu. Manoma, kad muitinės tarny-
bų integracija prisidės prie abiejų šalių 
muitinių administracijų sėkmingos vei-
klos, kurios tikslas yra pasienio gyvento-
jų saugumo užtikrinimas.

Programą iš dalies finansuoja Euro-
pos Sąjungos regioninės plėtros fondas, 
kurio lėšomis kompensuojama 85 proc. 
visų patirtų projekto įgyvendinimo išlai-
dų. Projekto pradžia – 2009 m. balandžio 
1 d., pabaiga – 2010 m. spalio 31 d.

Šis projektas – tai bandymas prisidė-
ti prie Lietuvos ir Lenkijos integracijos į 
bendrą Europos Sąjungos ekonominę ir 
politinę erdvę, išlaikant savo nacionalinį 
identitetą, stiprinant tarpvalstybinį abiejų 
šalių muitinių bendradarbiavimą. Tai – 
reakcija į pasienyje didėjantį nusikalti-
mų, susijusių su draudžiamų ir ribojamų 
prekių judėjimu bei apyvarta, skaičių, 
akcizais apmokestinamų prekių, ginklų, 
šaudmenų, narkotinių medžiagų, atliekų 
neteisėtą gabenimą, taip pat nelegalų už-
sieniečių buvimą.

Pagrindinis projekto tikslas – Lie-
tuvos ir Lenkijos muitinių pareigūnų 
veiklos, išaiškinant muitų teisės aktų pa-

• tyrimo centrų ar laboratorijų įkūrimas (pastato statyba ar rekonstravimas, kompiu-
terių, programų, licenzijų, automatizavimo įrangos pirkimas). Finansuojama iki 70 % 
išlaidų, bet ne daugiau 20 mln. Lt.

• naujų produktų kūrimas įmonių grupei, skatinant verslo ir mokslo bendradarbia-
vimą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje. Finansuojama iki 50 % išlaidų, 
bet ne daugiau 1,5 mln. Lt.

Jei Jums aktuali verslo plėtra, panaudojant ES finansavimą ir naujas technologijas, 
UAB „BMG consulting”, turinti didelę ES projektų rengimo ir administravimo patirtį,  
padės parengti paraišką ir kitus dokumentus, reikalingus paramai gauti, taip pat organi-
zuoti projekto finansavimo valdymą. 

Dr. Albinas Bačiliūnas
UAB „BMG Consulting“ prezidentas
tel. 861146364

Parama 
verslO Plėtrai


