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Teisė ir
pareiga

Pirmojoje „verslo popietėje“ –

pažadas Kaune pastatyti kongresų rūmus

Audronė Jankuvienė
KPPAR Viešųjų ryšių vadovė
Demokratija yra blogiausia valdymo forma, bet pasaulis nieko geresnio nesugalvojo.
Ši garsioji Winstono Churchilio sentencija
interpretuojama įvairiai. Esą demokratija
tėra tik apgaulė, utopija (visi valstybės piliečiai niekada nesvarstys visų valstybėje
sprendžiamų klausimų), tai lėta, kaprizinga
ir brangiausiai kainuojanti valdymo forma.
(Kažkas yra pajuokavęs – tuomet pigiausia
valdymo forma yra autokratija).
Žinoma, demokratija yra trapi, pažeidžiama, nuolat taisytina, nes turi trūkumų. Ji
leidžia valdžiai priimti sprendimus, kuriems
prieštarauja dauguma piliečių, piliečiai negali atstatydinti jų paramą praradusių atstovų,
atstovai patys sau apibrėžia privilegijas, jie
gali po rinkimų pakeisti savo pažiūras, jie
gali naudoti valdžią asmeniniams interesams,
pagaliau jie gali keisti rinkimų įstatymus, tuo
atimdami galimybę patekti į valdžią kitiems.
Tačiau demokratija garantuoja pagrindines – žodžio, susirinkimo, judėjimo laisves,
yra grindžiama viešo aptarimo, įtikinimo ir
kompromiso principais. Per šiuos tris principus demokratiškai sprendžiami visuomenės
prieštaravimai.
Demokratija yra ne tik teisė, bet ir pareiga. Klystume, jei manytume, kad pakanka
paskelbti apie demokratiją Konstitucijoje,
suformuoti demokratijos institucijas ir įteisinti atitinkamas procedūras. Žodžio, susirinkimo, nuomonės raiškos laisvė liks tuščia
deklaruojama galimybe, jeigu ja niekas nesinaudos ir neužpildys turiniu. Teisė rinkti
valdžios valdžios įgis vis labiau nykstantį
pobūdį, jei visiems lygia balsavimo teise pasinaudos tik piliečių mažuma.
Mes užmirštame, kad demokratija yra
tvirta, jei stovi ant dviejų kojų – rinkimų ir
išrinktų atstovų kontrolės. Jei piliečiai manys, kad jų pareiga baigiasi kitą rytą po rinkimų, demokratija liks raiša ir nuolat šlubčios,
o nusivylimas – tik didės.
2010 m. „Baltijos tyrimų“ duomenimis,
72 proc. šalies gyventojų yra nepatenkinti,
kaip veikia demokratija Lietuvoje. Gali būti,
kad dalis jų net nemąsto, kodėl demokratija
juos nuvylė. Gali būti, kad dalis nevertina
jos kaip vertybės, nes lietuviškajai demokratijai – tik 90 metų. Atėmus iš jų 50 okupacijos ir 14 A.Smetonos valdymo metų, telieka
viso labo tik 26…
Mes nesame įvaldę antrojo demokratijos principo – išrinktųjų atstovų kontrolės.
Organizuota, intelektuali verslo bendruomenė, kurią galima apibrėžti pagal labai
aiškius kriterijus, turi būti reikli ir objektyvi
išrinktos valdžios prižiūrėtoja, darbų vertintoja, o ne šalininkė ar oponentė. Teisinėje
valstybėje egzistuoja teisių ir pareigų vienovė. Įgydami teisę rinkti, kartu įgyjame
pareigą kontroliuoti.

Antrus metus vykstantys tradiciniai
„verslo pusryčiai“, kuriuose Kauno verslo
bendruomenės atstovai ir miesto valdžios
vadovai keičiasi aktualia informacija, aptaria miesto raidai svarbius sprendimus ir
iniciatyvas, paskatino išplėsti ratą dalyvių,
kurie gali konstruktyviai diskutuoti, teikti
siūlymus dėl valdžios ir verslo efektyvios
partnerystės.
Spalio 26 d. įvyko pirmoji „verslo
popietė“, kurioje dalyvavo kelios dešimtys Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų ir Kauno krašto pramonininkų ir
darbdavių asociacijos narių, miesto meras
A.Kupčinskas ir trys vicemerai, administracijos direktorė E.Gudišauskienė ir kt.
Diskusijos tema – „Miesto įvaizdžio
įtaka verslui ir investicijoms“ nėra nauja.
Jai buvo skirtas Kauno PPA rūmų surengtas forumas 2007 m. gegužės 4 d. parodos
„Kaunas“ metu. Tuomet buvo suformuluoti
siūlymai Kauno miesto įvaizdžio strategijos kūrėjams.
„Šiandien turėtume atsakyti sau į klausimus – ką mes padarėme ir ko nepadarėme, ar prieš trejus metus išgrynintos idėjos
neliko tuščiomis deklaracijomis, kaip sekasi keisti miesto įvaizdį? Verslas gyvena ne
iš proceso, o iš rezultatų“, – pradėdamas susitikimą kalbėjo Kauno PPAR prezidentas
prof. Mečislovas Rondomanskas.
Rūmų generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis priminė 2007 m. teiktas
iniciatyvas miesto įvaizdžiui gerinti, tarp
kurių – įvaizdžio strategijoje kasmet numatyti po 1 – 2 prioritetines kryptis, joje
įvertinti ekonominius ir verslo aspektus,
išnaudoti elektroninės reklamos galimybes,
atlikti įvaizdį lemiančių veiksmų monitoringą ir kt. „Antrasis diskusijų raundas yra
reikalingas, nes būtina paskatinti bendrus
veiksmus, kad rengiamos strategijos būtų
realios, o jų priemonės – nuosekliai įgyvendinamos. Taip pat itin svarbu apibrėžti
svarbiausius prioritetus, kaip atramos tašką – bendrąjį tikslą, kuris telktų valdžią
ir verslo bendruomenę darniai sąveikai“, –

tokią susitikimo prasmę įžvelgė Rūmų vadovas dr. V. Šileikis.
Kauno m. savivaldybės ES paramos ir
strategijos skyriaus vadovas Saulius Lukošius pristatė miesto viziją. „Įvaizdis apima
visas veiklos sritis ir per jo prizmę turi būti
nagrinėjami visi miesto plėtros procesai
sujungiant bendruomenių, verslo ir savivaldos pastangas. Įvaizdis yra pridėtinė miesto
vertė“, – pabrėžė S. Lukošius. Jo manymu,
svarbiausias ateities uždavinys – kongresų
ir koncertų rūmų statyba Kaune, koncepcijos parengimas ir sklypo parinkimas.
UAB „Liuks“ generalinis direktorius
Zigmantas Dargevičius atkreipė dėmesį į
Kauno viešinimo problemas, strategijos nebuvimą šioje srityje, neišnaudotas interneto
galimybes. Miesto Tarybos narys ir Rūmų
tarybos narys Jonas Koryzna akcentavo,
kad Savivaldybės galios paveikti apleistų
pastatų savininkus labai menkos. Be to, dalis statinių buvo patekę į teisminius ginčus,
nemažai jų priklauso Valstybės turto fondui.
J. Koryznos nuomone, visi pastatai turėtų
būti perduoti savivaldai. „Kauniečiai dabar
įsitikinę, kad dėl griūvančių statinių kalta
tik miesto valdžia“, – pridūrė J. Koryzna.
Rūmų viceprezidentas, Kauno kolegijos direktorius dr. Mindaugas Misiūnas
ypač susirūpinęs dėl to, kad Kaunas praranda patrauklumą studentams, tarp jaunimo formuojasi nepalankus miesto įvaizdis.
Anot viceprezidento, šiemet į Vilniaus
aukštąsias mokyklas įstojo 60 proc. pirmakursių, Kaune – dvigubai mažiau. „Palinkėčiau aktyvesnių Savivaldybės veiksmų
buriant aukštąsias mokyklas, nes po poros
metų praradimų procesas jau gali būti negrįžtamas“, – pabrėžė dr. M. Misiūnas.
„Daugirdo“ ir „Perkūno namų“ viešbučių savininkas Vidimantas Žekas akcentavo
konferencinio turizmo svarbą Kaunui. „Tik
pora viešbučių Kaune turi konferencijų sales, parodos vyksta visiškai nepritaikytose
patalpose – lengvosios atletikos manieže.
Susigriebus dėl sporto arenos, siūlau priimti įsipareigojimą per ketverius metus pa-
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statyti ir konferencijų centrą“, – konkrečią
idėją verslo popietėje dalyvavusiems miesto vadovams pateikė V. Žekas.
Savivaldybės administracijos vadovė Edita Gudišauskienė priminė, kad šiuo
metu pradedama miesto strateginio plano
korekcija, ir verslo atstovai kviečiami aktyviai dalyvauti šiame darbe.
„Vis dėlto drįsčiau šį planą vadinti
tiesiog planu, bet ne strategija. Jame nėra
vizijos. Strategijoje svarbu ne gražūs žodžiai, kurie galbūt reikalingi kuriai nors interesų grupei ar valdžios atstovams. Ja turi
patikėti kritinė piliečių masė. Kaunas – tai
vieta, kurioje gera dirbti ir miela gyventi.
Štai tokią viziją siūlyčiau paversti kūrybingais ir dinamiškais veiksmais. Teisinga
frazė, kad negalima taikytis prie pokyčių.
Aš nenoriu prisitaikyti, kai iš Kauno išeina
verslas, jaunimas studijoms renkasi Vilnių,
mažėja darbingų piliečių. Trūksta pinigų,
proto, ambicijų? Užnorinkim visus dirbti
Kaunui, o pirmiausia – save“, – auditorijos
plojimais buvo palydėti šie prof. Roberto
Jucevičiaus žodžiai.
Kauno meras Andrius Kupčinskas šiame susitikime kalbėjo paskutinis. „Atėjau
ne kalbėti, o klausytis ir įsiklausyti. Prisirašiau visą lapą pasakytų vertingų minčių.
Taip, miesto viešinimo, gerų žinių propagandos trūksta. Neseniai girdėjau priekaištą, kad ES paramos gauname mažiau
už Tauragę. Pasitikrinau – miestas 2007 –
2013 m. pritrauks 1,2 mlrd. Lt. Kaunas
pagal gyvenimo kokybę iš prastų pozicijų
2007 m. šiemet pakilo į antrąją vietą. Bet
klaidžioja neteisingi skaičiai, netikslūs faktai. Dėl kongresų rūmų Kaune – manau, per
kitą kadenciją jie gali būti pastatyti, pavyzdžiui, Nemuno saloje“, – konkretų įsipareigojimą verslo bendruomenei išsakė miesto
meras A. Kupčinskas.
Bendru sutarimu „verslo popietės“ nuo
šiol vyks kartą per ketvirtį. Kitas susitikimas planuojamas sausio mėnesį. Verslo
bendruomenė jau dabar kviečiama siūlyti
būsimosios diskusijos temas.

„Šviesuvos“ spinduliai | 9 psl.
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Verslo atstovai posėdžiavo Europos Parlamente

2010 m. spalio 14 d. Europos prekybos rūmų asociacijos „Eurochambres”
kvietimu į Europos Parlamento didžiąją
salę Briuselyje susirinko 630 verslininkų iš 31 Europos Sąjungos šalies aptarti
verslui svarbius klausimus ES lygmeniu
ir paraginti politikus išgirsti verslininkų
nuomonę. Tai jau antrasis toks renginys.
Pirmoji Europos įmonių parlamento (EĮP)
sesija vyko prieš dvejus metus.
Kartu su kitų šalių verslininkais Europos įmonių parlamente dirbo ir Lietuvos
delegacija: kaunietis advokatas Evaldas
Rapolas, „Nordia Baublys&Partners”
partneris; Vaclovas Kontrauskas, Vilniaus
prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas, UAB „Ida Basar“ bendrasavininkis; Petras Ignotas, Vilniaus prekybos,
pramonės ir amatų rūmų viceprezidentas,
UAB „Tokvila“ valdybos pirmininkas;
Vidmantas Japertas, asociacijos „Jupoja“
direktorius, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas; Sigitas
Gailiūnas, AB „Lietkabelis“ generalinis
direktorius, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas; Eimantas
Kiudulas, UAB „Klaipėdos LEZ valdymo
grupė“ generalinis direktorius; Valdemaras Vaičekauskas, UAB „Hortus Investment Banking“ valdybos pirmininkas;

Dirk Zwick, UAB „Baltik Vairas“ generalinis direktorius; Alfredas Jonuška, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius; Irena Jasiukevičiūtė,
Europos įmonių parlamento Lietuvos koordinatorė, Vilniaus prekybos, pramonės
ir amatų rūmų tarptautinių ryšių skyriaus
vedėja.
Posėdį pradėjo ir verslininkus pasveikino Europos Parlamento pirmininkas
Jerzy Buzek, Europos Tarybos prezidentas Hermanas Van Rompuy ir „Eurochambres” prezidentas Alessandro Barberis.
Europos įmonių parlamento darbas buvo
suskirstytas į tris sesijas: sąlygos, ištekliai
ir rinkos. EĮP nariai diskutavo ir balsavo
verslui svarbiais klausimais.
„Dalyvaudamas parlamento veikloje, supratau vieną esminį dalyką: visas
ES valstybes kamuoja tos pačios bėdos,
visose šalyse jos skauda vienodai. Mes
klystam manydami, kad mūsų problemos
specifinės. Tam tikra prasme mes netgi
turime daugiau pranašumų, – pasakoja
advokatas Evaldas Rapolas. – Europos
verslas patiria lygiai tokius pačius sunkumus santykiuose su bankais, kurie
vangiai prisideda atkuriant verslą. Naujų
darbo vietų steigimas, verslo skatinimas
apsiriboja kalbomis. ES teisės aktai atskirose šalyse taikomi labai skirtingai: susiformavusi nacionalinė praktika turi tarsi
bendrus pamatus, tačiau skirtingus stogus. Dėl to verslui migruojant patiriama
įvairiausių keblumų. Absoliučiai visi EĮP
sesijos dalyviai skundėsi darbo santykių
reglamentavimu ir reikalavo jų liberalizavimo. Esą įmonės ryžtųsi priimti daugiau
darbuotojų, jeigu paskui galėtų juos lengviau atleisti.“
Pasak advokato, verslininkai drauge
su aukščiausiais Europos institucijų atstovais diskutavo ir balsavo įvairiais su
verslu susijusiais klausimais. Balsavimo
rezultatai:
I sesija „SĄLYGOS”
Kovojant su esamu ekonominiu
nuosmukiu, ar paremtumėte ES stipresnį
dalyvavimą ekonomikos valdyme? 70 %
TAIP.
Ar ES politikoje pakankamas dėmesys skiriamas SVV interesams? 83 % NE

Ar ES turėtų užtikrinti kliūčių e-parašo sistemų funkcionalumui nacionaliniu
lygmeniu panaikinimą Europoje? 92 %
TAIP.
Ar pritartumėte bendros ES kolektyvinio žalos atlyginimo sistemos įvedimui?
46 % TAIP 42 % NE.
Ar ES turėtų pilnai harmonizuoti vartotojų teisę? 74 % TAIP.
II sesija „IŠTEKLIAI”
Ar nuostatai dėl vėluojančių mokėjimų viešajam sektoriui turėtų būti griežtesni nei verslui? 71 % TAIP.
Ar dabar sunkiau įdarbinti (rasti) darbuotojus, turinčius reikiamus įgūdžius,
nei prieš 5 metus? 56 % TAIP, 36 % NE.
Ar darbo įstatymų nelankstumas yra
reikšmingas faktorius, sąlygojantis nedarbą ES? 88 % TAIP.
Ar ES aplinkosaugos standartų produktams ir gamybos procesui kūrimas
padidina Europos įmonių konkurencingumą? 61 % NE.
Ar finansiniai apribojimai (aplinkybės, ištekliai) yra pagrindinė kliūtis, įgyvendinant energetinio efektyvumo priemones jūsų įmonėje? 61 % NE.
III sesija „RINKOS”
Ar Jūs pritariate laisvai pasirenkamo
Europos privačių įmonių statuto kūrimui?
90 % TAIP.
Ar privalomo į ES importuojamų prekių kilmės šalies žymėjimo priėmimas
būtų gera mintis? 62 % TAIP.
Ar šiuolaikinėje globalioje rinkoje ES
turėtų stiprinti ekonomikos diplomatiją,
kad paremtų įmonių, ypač SVV, tarptautiškumą? 94 % TAIP.
Ar laisvos prekybos sutartys tarp ES
ir trečios šalies yra svarbios jūsų įmonei,
apsisprendžiant kurią šalį pasirinkti prekybai? 67 % TAIP.
Ar turėtų ES padidinti pastangas ES
techninių standartų skatinime, atveriant
naujas rinkas trečiosiose šalyse? 89 %
TAIP.
Dauguma delegatų pasisakė už tai,
kad reikia padidinti ES vaidmenį sprendžiant ekonominius klausimus, pilnai harmonizuoti ES vartotojų teisių įstatyminę

bazę, taikyti griežtesnius reikalavimus
valstybinėms institucijoms nei verslui dėl
atidėtų mokėjimų, pašalinti kliūtis naudoti elektroninį parašą visose ES šalyse
ir kt. Į klausimą, ar ES politika atitinka
MVĮ interesus, neigiamai atsakė net 83
proc. delegatų. Į klausimą, ar nelankstūs
darbo teisės įstatymai daro įtaką aukštam
bedarbystės lygiui ES, 88 proc. dalyvių
atsakė teigiamai. EĮP sesijose dalyvavo
ir įvairių Europos Komisijos direktoratų
vadovai, todėl balsavimo rezultatai jiems
buvo svarbus signalas vykdant tolesnę ES
ekonominę politiką.
Advokatas E. Rapolas atkreipia dėmesį, kad dauguma renginio dalyvių pritarė stipresniam ES dalyvavimui ekonomikos valdyme, pasigedo dėmesio SVV
interesams, siūlė panaikinti kliūtis e-parašo sistemoje. Diskutuojant dėl bendros ES
kolektyvinio žalos atlyginimo sistemos
įvedimo, nuomonės išsiskyrė. „Tarkim,
sprogsta televizorius ir vartotojas kreipiasi į teismą. Ar nevertėtų šiam ginčui
taikyti bendrą principą? Tai reikštų, kad
nuostoliai būtų atlyginti visiems to tipo ir
tos serijos televizorius įsigijusiems vartotojams“, – aiškina advokatas.
Sesijose nemažai diskutuota apie ES
rinkos apsaugą. Pabrėžta būtinybė nustatyti tam tikrus barjerinius mokesčius,
jeigu į ES rinką gabenama aplinkosaugos standartų neatitinkanti produkcija.
Net 94 proc. balsavusių verslininkų pritarė nuostatai, kad globalioje rinkoje ES
turėtų stiprinti ekonominę diplomatiją.
Beveik tiek pat – 90 proc. dalyvių mano,
kad ES šalyse turi būti sukurtas vieningas
įmonių statutas. „Tai reikštų, kad verslininkui nereiktų sukti galvos, skaityti nacionalinių įstatymų, o vieno statuso įmonės skirtingose šalyse būtų valdomos tais
pačiais principais, vadovautųsi analogiška
atsakomybe, turėtų tas pačias pareigas“, –
sako E. Rapolas.
„Dalyvavimas Europos įmonių parlamento veikloje suteikė plačias galimybes
užmegzti asmeninių kontaktų ir gerokai
praplėtė supratimo apie EP valdymą ribas“, – apibendrindamas įspūdžius, pabrėžė advokatas Evaldas Rapolas.
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Raseiniai:

kryptis aiški, reikia eiti

„Nors įprasta kalbėti apie valdžios paramą verslui, manau, procesas yra atvirkščias – tai valdžia vis dažniau prašo verslo
paramos“, – tokiomis mintimis Raseinių
rajono verslo ir valdžios forumą „Verslo
ir valdžios partnerystė: stipresnė savivalda, geresnis gyvenimas“ pradėjo rajono
meras Petras Vežbavičius. – Antra vertus,
džiugu, kad tarp Lietuvos savivaldybių
Raseinių rajono strateginis plėtros planas yra vertinamas kaip viena tiksliausių
ir konkrečiausių vizijų. Tai kryptis, kuria
turime veikti išvien.“
„Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
turi 400 metų istoriją, Lietuvoje jie veikia
85 metus. Per šį laiką Rūmai tapo patikimu ir solidžiu valdžios partneriu. Mes siekiame išskleisti šią galimybę ir iniciatyvą,
kviečiame įsilieti į mūsų bendruomenę“, – sakė Kauno PPAR tarybos narys,
Dnb Nord banko Kauno regiono vadovas
Algimantas Anužis.
„Kuo daugiau kalbėjimo ir susikalbėjimo – tuo geresni rezultatai“, – pabrėžė
Raseinių turizmo ir verslo informacijos
centro direktorius Benediktas Siliūnas,
kelioms dešimtims rajono verslininkų
pateikęs naujausių statistikos duomenų
apie verslo aplinką, investicijas, nedarbo
lygį rajone. Forumas spalio 20-ąją vyko

naujose, už ES pinigus rekonstruotose
centro patalpose.
Vieną pagrindinių forumo pranešimų
„Nuo strateginio planavimo iki investicinių projektų“ skaitė Raseinių rajono
savivaldybės Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėja Indrė Antanaitienė.
„Jeigu verslininkai nedalyvaus svarstant
strateginius projektus ir nekontroliuos jų
vykdymo, patys geriausi planai neduos
efekto“, – įsitikinusi I. Antanaitienė. Kad
verslininkai būtų aktyvesni, buvo surengta verslo atstovų apklausa, teirautasi
jų nuomonės apie strateginį planavimą ir
verslo aplinką, Savivaldybės teikiamas
paslaugas, nepasitenkinimo priežastis ir
kt. Verslo atstovai pasiūlė nemažai konstruktyvių idėjų. Tarp jų buvo pabrėžta
būtinybė valdžiai daugiau bendrauti su
verslu. „Bendruomenės tiltus statykime
kartu“, – siūlė Savivaldybės skyriaus
vadovė.
Kodėl reikia efektyvios verslo ir valdžios sąveikos? Pasak Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmų generalinio
direktoriaus dr. Vytauto Šileikio, verslo
įmonės geriausiai atskleidžia verslumą ir
kūrybiškumą, kuomet nėra priespaudos.
Todėl sąveika suteikia verslo atstovams

galimybę tiesiogiai informuoti valdžios
institucijas apie reikalingus pokyčius verslo aplinkoje ir įtakoti tų pokyčių įgyvendinimą. Be to, verslo įmonės tampa gerai
informuotos apie valdžios sprendimus ir
planus, susidaro galimybės per asociacijas
ar tiesiogiai dalyvauti kuriant ekonominės
veiklos projektus, juos remiant ir valdant.
Kokia partnerystės nauda valdžiai? „Valdžios institucijos tiksliau nustato ūkio poreikius ir prioritetus, bendradarbiavimas
įgalina kurti valdžios programas ir teikti
paslaugas, atitinkančias verslo poreikius,
užtikrinamas priėjimas prie verslo bendruomenės intelektualinių, organizacinių
ir materialiųjų bei finansinių išteklių.
Sąveika padeda valdyti prieštaravimus ir

konfliktus, įgyti verslo bendruomenės pritarimą“, – apibendrino V. Šileikis.
„Verslininkai daugiau ar mažiau tai
žino, o politikus reikia mokyti. Kai ministerijai pateikėme pasiūlymus dėl žuvininkystės sektoriaus plėtros ir valdymo, išgirdome – nesikiškit į ministerijos
darbą. Bus taip, kaip pasakysime, ir jokių
diskusijų“, – patirtimi dalijosi UAB „Raseinių žuvininkystė“ vadovas Česlovas
Kenstavičius, iš mero P. Vežbavičiaus gavęs dovanų – leidinį apie Raseinių rajono
strateginį plėtros planą.
Susitikimo dalyviai nemažai diskutavo
apie Savivaldybės galimybes sumažinti žemės nuomos mokestį, paramą smulkiajam
ir vidutiniam verslui, kaimo amatams.

dimai. Kėdainiai yra parengę strateginį
planą, kuris koreguojamas atsižvelgiant į
laikmečio realijas, veikia Kėdainių pramonės parkas. Bene tiksliausiai verslo
poreikius, anot N. Naujokienės, atspindi
užsienio verslininkų vizitai. Iš jų formuojasi tam tikras klausimynas. Pavyzdžiui,
be daugelio įprastų dalykų, potencialūs
investuotojai domisi, ar yra aukštoji mokykla, kokio profilio specialistai rengiami
rajone, koks gyventojų amžiaus vidurkis.
„Prieš dvejus metus rajone buvo įregistruota apie 1200 įmonių, šiandien –
900. Iš jų realią veiklą vykdo 600, tarp
jų yra tik 17 stambiųjų pramonės įmonių.
Štai šie skaičiai geriausiai atspindi verslo
aplinkos kokybę. Smulkusis ir vidutinis
yra gyvybingiausia, lanksčiausia verslo
dalis, kurianti darbo vietas sau, šeimai,
mūsų aplinkai. Jai reikia paramos, o verslo informacijos centro likimas – nežinioje. Siūlyčiau smulkiojo ir vidutinio verslo
atstovams vienytis, tada jūsų balsas bus
įtakingesnis“, – ragino rajono vadovė.
Kėdainių verslo informacijos centro
vadovė Daina Balasevičienė atkreipė dėmesį, kad mikroįmonės sudaro 75 proc.
viso įmonių skaičiaus, o jose dirba 17
proc. darbuotojų. Kai kuriems forumo

dalyviams sukėlė nuostabą tiesioginių investicijų dydis rajone – šiemet Kėdainiuose TUI sudarė net 788 mln. Lt.
Anot VIC vadovės, Kėdainių rajono
privalumai yra puiki geografinė padėtis, geras susisiekimas, derlingos žemės,
unikali istorija, didžiausias ir stipriausias
rajonas Kauno regione, esantis geriausių
šalies savivaldybių penketuke.
„Nuo strateginio planavimo iki investicinių projektų“ – taip vadinosi Savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų
skyriaus vedėjos Daivos Dovydienės pranešimas. Jame buvo pateikta strateginio
planavimo Kėdainių rajono savivaldybėje
sistema. Pasak D. Dovydienės, į Kėdainių
pramonės parką Savivaldybė investavo
14 mln. Lt, dabar jo viešinimo programai
numatyta 0,63 mln. Lt.
„Visuomenė
turi
būti organizuota, pakankamai intelektuali,
kad būtų palaikomas dialogas su valdžia. Taip
pat būtinas valstybės
tarnautojų noras komunikuoti, kviesti visuomenę diskutuoti, – teigė
Savivaldybės Bendrojo
skyriaus vedėjas Egidijus Grigaitis. – Rajone
veikia 200 nevyriausybinių organizacijų. Jų
sėkmė didžia dalimi priklauso nuo lyderio, jo asmeninių savybių.
Visuomenės grupių požiūrius ir interesus
identifikuojame vykdydami viešosios nuomonės tyrimus, apklausas, per organizacijų
ir piliečių pareiškimus, susitikimus, interaktyvųjį bendravimą.“
Pasak Rūmų narės UAB „Vesiga“
vadovo Sauliaus Grinkevičiaus, eidami po vieną verslo atstovai gali išspręsti
tik siauro pobūdžio problemas, o eidami
kartu būtų jėga. Kėdainių rajono taryboje
daugiau nei trečdalį narių sudaro versli-

ninkai, tačiau jie atstovauja didžiosioms
įmonėms, SVV atstovų nėra, tad ir jų balso negirdėti. S. Grinkevičiaus nuomone,
organizacijos lyderis turėtų būti ir moralinis autoritetas, kad nebūtų įsivelta į protekcionistinius veiksmus.
Rūmų viceprezidentas, Kauno kolegijos direktorius Mindaugas Misiūnas
pabrėžė mokslo įstaigų reikšmę rajonų
perspektyvai, verslumo pagrindų mokymą, nes pagal apklausas 50 proc. jaunų
žmonių nebenori imtis verslo.
„Nekurkit verslo Kėdainiuose, nes ne
tik kad nieko neuždirbsite, bet ir prarasite
tuos pinigus, kuriuos turėjote“, – emocingai kalbėjo UAB „Juani“ vadovas Anicetas Daukšas. „Aš myliu Kėdainius, dirbu
savo miestui. Mano įmonėje pradžioje

Kėdainiai: verslo organizacijos sėkmė priklauso nuo lyderio

Kaip įsivaizduojate verslo ir valdžios
bendradarbiavimą? Kokias problemas rajone kartu galėtų spręsti verslas ir valdžia?
Kaip padidinti rajono verslo aplinkos patrauklumą? Kas galėtų pritraukti investicijas? Ar reikėtų Kėdainiuose vadinamųjų
„verslo pusryčių”? Kaip pagerinti rajono
įvaizdį? Kokie Jums patogiausi bendravimo (bendradarbiavimo) būdai, kaip patogiausia gauti informaciją, išreikšti savo
nuomonę ir pateikti pasiūlymus?
Tokius klausimus Kėdainių verslo ir
valdžios forumo dalyviams pateikė Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis.
„Forumo pavadinimas – „Verslo ir valdžios partnerystė: stipresnė savivalda, geresnis gyvenimas“ – galėtų būti geras bet
kurios partijos šūkis. Renginio iniciatyva
yra ženklas, kad bendradarbiavimo problema egzistuoja ir reikia realių žingsnių ją
spręsti, – kalbėjo Kėdainių rajono savivaldybės merė Nijolė Naujokienė. – Šis laikotarpis kupinas iššūkių ne tik verslui, bet ir
savivaldai. Kaip vykdyti funkcijas, išlaikyti įstaigas, jei finansavimas mažinamas?“
Pasak rajono merės, verslui įtaką daro
ir valstybės lygiu priimami teisės aktai,
ir regioninė politika, ir savivaldos spren-

dirbo 3 žmonės, dabar – 30. Aš norėčiau,
kad mano uždirbti pinigai liktų čia, o ne
prasmegtų kažkur kiaurame maiše“, – entuziazmo netrūko UAB „Jurasta“ direktorei Jūratei Burlingienei, pabrėžusiai, kad
verslininkų iniciatyva burtis turi kilti iš tą
prasmę ir suvokiančių verslininkų.
„Jei žmogus ir sako tiesą, problemos
tai nesprendžia. Manau, kad labai pilietiški verslininkai šiandien dirba Lietuvoje ir
Kėdainiuose“, – diskusijos pabaigoje pabrėžė rajono merė N. Naujokienė.
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Marijampolės regionas:

neišnaudotos bendradarbiavimo galimybės
Po jau įvykusių verslo bendruomenės ir valdžios atstovų susitikimų Kaišiadoryse, Jonavoje, Raseiniuose ir Kėdainiuose renginių estafetę perima penkios Marijampolės regiono savivaldybės. Lapkričio pabaigoje vyks bendras Marijampolės, Šakių, Vilkaviškio, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos verslo ir valdžios forumas. Jo tema
jau tradicinė – „Verslo ir valdžios partnerystė: stipresnė savivalda, geresnis gyvenimas“.
Ką apie verslo ir piliečių savivaldos bendradarbiavimą, jo tradicijas, neišnaudotas galimybes, verslo ir investicijų aplinką rajonuose mano regiono įmonių vadovai?

Penki klausimai įmonių vadovams:
1. Kokios pramonės ir verslo stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės rajone
(per savo įmonės prizmę)?

rūs Savivaldybės administracijos ir verslo atstovų susitikimai, konsultuojamasi su
įmonių vadovais?

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

4. Kai kurių rajonų verslo atstovai siūlo, kad savivaldybėms būtų paliekama didesnė surenkamų mokesčių dalis. Kokia Jūsų nuomonė?

3. Kaip sprendimų priėmimo procese dalyvauja verslo bendruomenė? Ar svarbi
Jūsų nuomonė rengiant rajono savivaldybės plėtros planus? Ar vyksta regulia-

5. Kaip vertinate pramonės parkų, verslo inkubatorių steigimą? Ar reikalingos
tokios specialios zonos verslui vystyti?

UAB „Pakma“ (Marijampolė)
Įmonės istorija prasideda nuo 1959 m. Iki 1992 m. bendrovė vadinosi „Specialusis konstravimo biuras“, kuris buvo žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir visose buvusios
Tarybų Sąjungos respublikose. 1992 m. birželį įmonė privatizuota ir įregistruota AB
„Pakma“, 2002 m. – UAB „Pakma“.
Veiklos pradžioje įvairių specializacijų konstruktoriai, braižytojai ir technologai projektavo, gamino ir bandė  technologinių įrengimų prototipus, kurie vėliau
buvo perduodami serijinei gamybai. Ilgainiui projektuojamų įrenginių spektras plėtėsi, buvo sukuriama ir perduodama serijinei gamybai vis daugiau prototipų. Iki 1992
m. įmonėje buvo suprojektuota, išbandyta ir pagaminta daug įrenginių modelių, skirtų
fasuoti ir pakuoti varškę, pieną, sviestą, lydytą sūrį, grietinę, marmeladą ir kitus produktus.
Gamybos kryptis išliko nepakitusi iki šių dienų. Šiandien įmonėje projektuojami, bandomi ir gaminami pastos, skystų ir vienetinių maisto produktų fasavimo,
pakavimo ir technologiniai įrenginiai. Nuo 2001 m. įdiegta kokybės valdymo sistema
ISO 9001:2000, įrenginiai atitinka ES darbų saugos ir higienos normų reikalavimus
ir yra žymimi ženklu „CE“. 2010 m. įmonė pirmoji iš mašinų gamybos pramonės
sektoriaus Lietuvoje gavo „Geros gamybos praktikos“ pažymėjimą.
Produkcija realizuojama Lietuvos, Latvijos, Estijos, Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos, Moldovos, Lenkijos, Čekijos ir kitose rinkose. Eksportuojama 96 proc. visos
produkcijos.
Bendrovė taip pat vykdo papildomą veiklą – komplektuoja sausus maisto davinius.

Eduardas Budrevičius, UAB
„Pakma“ generalinis direktorius:
1. Mūsų įmonė turi gilias projektavimo ir gamybos tradicijas, susiformavusį
specialistų branduolį. Marijampolėje dirbame jau 50 metų. Tik konstravimo biuras
veikia Kaune. Ten yra Technologijos universitetas, glaudžiai bendradarbiaujame
su KTU Mechanikos katedra. Studentai
pas mus atlieka praktiką, tačiau jaunimas
negrįžta gyventi į Marijampolę. Jam čia
nuobodu.
Manau, kad po kokių dešimties metų
ištiks didžiulė bėda – neturėsime darbininkų. Profesinio rengimo mokyklos
nerengia metalo apdirbimo specialistų,
tekintojų, frezuotojų, užtat rengia kalvius.
Kiek tų kalvių Lietuvai reikės?.. Mūsų
poreikiai nelabai kam įdomūs ir nelabai
galime turėti įtakos specialistų rengimo
procesams. Mūsų darbuotojų amžiaus vidurkis šiandien – arti 50 metų.
Antra vertus, dirbti prie staklių ir gauti 1500 Lt – tokia perspektyva jaunimo
nevilioja. Jis įsitikinęs, kad yra lengvesnių
būdų užsidirbti. Emigracijos padariniai
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jaučiami kone kiekvienoje Marijampolės
šeimoje. Ne žodžiais, o veiksmais reikia
skatinti verslą, steigti darbo vietas. Paramos verslui programos neveikia, štai kur
didžiausia bėda.
Per sunkmetį nė vieno darbuotojo neatleidome. Padidinome darbo našumą 20
proc. ir nedirbame penktadieniais, o padarome tiek pat.
Lietuvoje šiandien daug kas gyvena laukimu. Štai viena didžiausių pieno
perdirbimo įmonių planavo du svarbius
plėtros etapus. Vieną užbaigėme, o antrąjį
įmonė sustabdė.
2. Mūsų gamybai vietos valdžia neturi ir negali turėti tiesioginės įtakos. Tačiau
gerinti gyvenimo kokybę, socialinę aplinką, tenkinti kultūrinius poreikius, kad jaunimas norėtų gyventi Marijampolėje, – tai
savivaldos rūpestis.
Vietos valdžia yra padariusi klaidų. Pavyzdžiui, ilgą laiką vyravo buvusios apskrities viršininko administracijos nuomonė, kad Marijampolės automobilių turgus

Eduardas Budrevičius, UAB „Pakma“ generalinis direktorius

yra vienadienis reiškinys. Nesuvokė, kad
šis verslas išnaudoja stipriausius vietos privalumus, aplink susikūrė visa aptarnavimo
infrastruktūra – autoservisai, visuomeninio
maitinimo įmonės ir kt. Marijampolės turgus prarado pozicijas, kartu žlugdydamas
ir aplink veikusias bendroves.
Žinoma, yra padaryta ir verslininkų
klaidų.
3. Mieste veikia tik viena asocijuota
verslo struktūra – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialas. Kitų verslo organizacijų nėra. Gal dėl
to, kad labai skiriasi įmonių interesai, tam
tikra prasme jos konkuruoja tarpusavyje.
Nėra bendro tikslo. Verslo organizacijos,
kaip bet kurios kitos visuomeninės interesų grupės, turėtų kontroliuoti valdžią,
daryti įtaką jos sprendimams, tačiau šito
demokratijos įrankio nesame įvaldę. Gal
netikime?
Lietuvoje vis dar nevertinamas lobizmas. Lietuvoje jis dažnai tapatinamas su
korupcija, nors iš tiesų lobizmas laikomas

neatsiejamu demokratijos požymiu, vienu
iš gyventojų grupių interesų ir valios išraiškos būdų. Dažniau atsiranda asmenų,
kurie nesisamdys profesionalaus lobisto,
o patys tiesiogiai mėgins daryti įtaką duodami kyšius.
4. Iš pirmo žvilgsnio tokia mintis atrodo teisinga. Tačiau manau, kad jei vietoje būtų paliekama daugiau surenkamų
mokesčių, savivaldai būtų iškart pridėta
papildomų funkcijų. Jau dabar pagal įstatymus yra apibrėžtos vienokios funkcijos,
poįstatyminiuose aktuose jos išplečiamos.
Tačiau finansuojama pagal įstatymą, ir
rajono biudžeto deficitas užprogramuojamas.
Reikia ištraukti verslą iš „šešėlio“, jis
grėsmingai didelis.
5. Marijampolės pramonės parkas –
sveikintina iniciatyva. Suformuoti sklypai,
įrengta infrastruktūra turėtų padėti privilioti investuotojų, jei atitiktų laikmečio
realijas. Automobilių prekybai, laikymui,
aptarnavimui tai jau turbūt neaktualu.
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UAB „Lauksva“ (Šakiai)
Baldų gamybos įmonės UAB „Lauksva“ istorija prasideda 1995 m. Šakiuose.
Įmonės vadovai Loreta ir Saulius Valaičiai vadovauja įmonei nuo pirmųjų dienų.
Per penkiolika veiklos metų įmonė sutelkė 80 žmonių kolektyvą, baldai gaminami
5000 kv. m plote. Nuo 2003 m. įmonėje įdiegta kokybės vadybos sistema ISO 9001.
Taip pat sėkmingai taikomos broko valdymo ir klientų nuomonės tyrimo sistemos.
Pagrindinė „Lauksvos“ produkcija – standartiniai minkšti ir korpusiniai baldai
namams. Nuo 2003 m. viena iš stipriųjų įmonės pozicijų – visuomeninės paskirties
baldai pagal projektus. Taip pat sėkmingai gaminami baldai pagal individualius klientų užsakymus.
Maždaug 30 proc. gaminių eksportuojama į Latviją, Estiją, Vokietiją, Norvegiją.
„Lauksvos“ gaminiai ne kartą yra pelnę apdovanojimų. 2009 m. konkurse „Metų
gaminys 2009“ aukso medaliu apdovanotas retro stiliaus minkštų baldų komplektas
„Uldė“. 2008 m. „Gazelės“ projekte bendrovė pripažinta viena iš sėkmingiausiai dirbančių Lietuvoje. 2008 m. konkurse „Metų gaminys 2008“ sidabro medaliu įvertintas
minkštų baldų komplektas „Daniela“. 2006 m. įmonė buvo apdovanota „Nacionaliniu
kokybės prizu“. 2000 m. verslininkei Loretai Valaitienei suteiktas rajono Metų žmogaus titulas.

Loreta Valaitienė,
UAB „Lauksva“ direktorė:
1. Grėsmių verslui, ypač šiandien, yra
daug, šiame kontekste mūsų rajonas niekuo neišsiskiria iš kitų. Bet, manau, blogesnių laikų jau nebus. Kas išgyveno – tas
išliks.
Esu labai geros nuomonės apie jaunimą. Priėmėme dirbti daug jaunų, nepatyrusių žmonių. Jie darbštūs, prisirišę
prie tėviškės – gal tai žemdirbiško mūsų
rajono bruožas. Dauguma nebaigę specialių mokyklų, tačiau jeigu nori išmokti
amato – išmoks, įgis gerų įgūdžių. Viskas
priklauso nuo žmogaus. Emigracijos padarinius bent mes labiau jaučiame ieškodami specialistų – pavyzdžiui, problemiška rasti rimtą baldų technologą.
Manyčiau, reikia pertvarkyti profesinio orientavimo sistemą. Joje nėra gyvybės. Renginiai – be iniciatyvos ir ugnelės.
Gal vietos verslininkai galėtų pristatyti
savo įmones, papasakotų apie savo kelią.

Loreta Valaitienė, UAB „Lauksva“ direktorė su vyru Sauliumi ir vaikais

Dabar gi vietos jaunimas nelabai žino, kas
apskritai gaminama Šakiuose ar Kriūkuose, kokios specialybės reikalingos tėviškėje. Tai būtų vienas iš vizijos „grįžti į
Šakius“ pavyzdys.
Mes su vyru, baigę mokslus, iš pradžių ketinome likti Vilniuje. Tačiau įvertinę visas aplinkybes apsisprendėme grįžti
į savąjį kraštą. Nusipirkome sodybą,
ėmėmės verslo. Vaikai augo kartu su verslu – gyvenome tame pačiame pastate, kur
buvo aptraukiami baldai. Dabar dukra,
pamažu besipratinanti dirbti šeimos versle, sako prisimenanti ir suprantanti, apie
ką mes tada kalbėdavome.
2-3. Sunkmetis privertė visus verslininkus susikaupti ties savomis problemomis, todėl galbūt šiek tiek atitolome vieni
nuo kitų. Jaučiu skolą ir pareigą daugiau
dirbti Šakių verslininkų klube.
Pirmieji verslininkų susitikimai su

Gyventojų skaičius metų pradžioje. Požymiai: gyvenamoji vietovė,
administracinė teritorija ir metai
Miestas ir kaimas
2007
2008
2009
Marijampolės apskritis
182 587 181 219 179 886
Kalvarijos sav.
13 490 13 407 13 285
Kazlų Rūdos sav.
14 615 14 497 14 365
Marijampolės sav.
69 297 68 973 68 763
Šakių r. sav.
36 805 36 364 35 880
Vilkaviškio r. sav.
48 380 47 978 47 593
Miestas
2007
2008
2009
Marijampolės apskritis
90 444 89 938 89 261
Kalvarijos sav.
5 044
5 013
4 981
Kazlų Rūdos sav.
7 202
7 162
7 069
Marijampolės sav.
47 247 47 010 46 692
Šakių r. sav.
10 438 10 363 10 239
Vilkaviškio r. sav.
20 513 20 390 20 280
Kaimas
2007
2008
2009
Marijampolės apskritis
92 143 91 281 90 625
Kalvarijos sav.
8 446
8 394
8 304
Kazlų Rūdos sav.
7 413
7 335
7 296
Marijampolės sav.
22 050 21 963 22 071
Šakių r. sav.
26 367 26 001 25 641
Vilkaviškio r. sav.
27 867 27 588 27 313

2010
178 365
13 162
14 189
68 303
35 507
47 204
2010
88 418
4 909
6 947
46 256
10 165
20 141
2010
89 947
8 253
7 242
22 047
25 342
27 063

Gyventojų migracija. Požymiai: migracijos kryptis, administracinė
teritorija, statistiniai rodikliai ir metai
Vidinė ir tarptautinė migracija
Marijampolės apskritis
Atvyko
Išvyko
Neto migracija
Kalvarijos sav.
Atvyko
Išvyko
Neto migracija
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2010

2008

2009

3 095
3 881
-786

2 791
3 863
-1 072

274
322
-48

245
295
-50

vietos valdžia buvo netgi agresyvūs, kartais prireikdavo moteriško santūrumo taikyti ir raminti abi puses. Buvo įsižeidimų,
negirdėjimo, pasipūtimo. Viena, ko tikrai
pasiekėme per visus metus, – išmokome
konstruktyviai diskutuoti. Be abejonės,
ir dabar valdžia „muiluoja“, bet mes sugebame iškelti problemą, tai atsispindi ir
spaudoje. Reikia kalbėti argumentais, ne
emocijomis. Ir per penkias minutes rezultato nepasieksi.
Vietos valdžios rankos ir kojos trumpos, dėl savo interesų pasiekiam ir Vilnių.
Buvo situacijų, kai dėstant argumentus
akyse keitėsi Ūkio ministerijos pozicija.
Šakių verslininkų klubas yra vienas
iš trijų rajono Verslo informacijos centro
steigėjų (kartu su Ūkio ministerija ir savivaldybe). Būtent ši aplinkybė padėjo jį
išsaugoti, kai prasidėjo VIC reforma Lietuvoje.
Kita problema – verslininkų pasyvumas. Gal tam įtakos turi suvalkietiškas
būdas – o kas man iš to? Tačiau jeigu nieko nedarysime, nieko ir negausime.
Kazlų Rūdos sav.
Atvyko
Išvyko
Neto migracija
Marijampolės sav.
Atvyko
Išvyko
Neto migracija
Šakių r. sav.
Atvyko
Išvyko
Neto migracija
Vilkaviškio r. sav.
Atvyko
Išvyko
Neto migracija
Tarptautinė migracija
Marijampolės apskritis
Atvyko
Išvyko
Migracijos saldo
Kalvarijos sav.
Atvyko
Išvyko
Migracijos saldo
Kazlų Rūdos sav.
Atvyko
Išvyko
Migracijos saldo
Marijampolės sav.
Atvyko
Išvyko
Migracijos saldo
Šakių r. sav.
Atvyko
Išvyko
Migracijos saldo
Vilkaviškio r. sav.
Atvyko
Išvyko
Migracijos saldo

4. Skaudu matyti, kaip miršta mūsų
kaimai. Vietos veiklos grupėms, bendruomenėms dabar skiriami didžiuliai pinigai,
tačiau kas iš to, jei ten nėra darbo, neskatinamas verslas, nelieka jaunimo? Tie pinigai bus paleisti vėjais. Mūsų idėja – tas
lėšas ar dalį jų tikslingai nukreipti kaimo
verslams, bendruomeniškumą skatinant
per darbą.
5. Ateities perspektyva priklauso informacinėms technologijoms, biotechnologijoms ir kitoms inovatyvioms šakoms.
Ar jos ateitų į Šakius, jei turėtume pramonės zoną? Abejočiau...
Mūsų sektoriuje svarbiausia – lankstumas. Kai gaminame pagal užsakymus,
nuo projektavimo iki produkcijos pateikimo klientui reikia viską atlikti greitai ir
gerai. Viešėdama vienoje užsienio firmoje
niekaip negalėjau patikėti, kokiu dideliu
greičiu ten aptraukiami baldai. Juk ir ten
dirba žmonės, ne robotai. Prašiau, kad
leistų pačiai pasižiūrėti, kaip tai vyksta.
Neleido... Ne tik lietuviai kartais bando
apgauti pasaulį.
279
350
-71

316
411
-95

1 304
1 493
-189

1 048
1 504
-456

513
754
-241

472
682
-210

725
962
-237

710
971
-261

291
502
-211

182
727
-545

4
23
-19

7
30
-23

4
24
-20

14
50
-36

155
258
-103

84
427
-343

60
70
-10

28
76
-48

68
127
-59

49
144
-95
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Investiciniai projektai Marijampolės regione
Pramonės parkas Marijampolės savivaldybėje
Siūloma statyti pramoninės, gamybinės, logistinės paskirties pastatus. Šiam
projektui įgyvendinti suformuotas 65,13
ha pramoninės ir sandėliavimo paskirties
žemės sklypas. Pramoniniams sklypams
skirtas plotas – 49,25 ha. Iš viso siūloma 15
sklypų, kurių dydis – nuo 1,5 iki 17,17 ha.
Teritorija yra prie Marijampolės šiaurinės ribos, rytinėje geležinkelio Marijampolė – Kaunas pusėje, apie 3 km nuo
miesto centro.
Žemės nuosavybė priklauso Marijampolės savivaldybės administracijai.
Savivaldybė yra išpirkusi ir nuosavybės
teise valdo 65,13 ha pramoninės zonos
teritoriją.
Pramoninei teritorijai reikalinga infrastruktūra – dujotiekis, elektros pastotė, vandentiekis, kanalizacija, lietaus kanalizacija,
ryšio linijos ir privažiavimo keliai, numatoma iš Europos struktūrinių fondų lėšų.

Netoli yra įsikūrusios kelios pramonės
bendrovės (UAB „Marijampolės pieno
konservai“, naudotų automobilių turgus,
AB koncernas „Alga“ (metalo konstrukcijos, aliuminio ir plastikinės konstrukcijos), Marijampolės muitinės terminalas ir
keletas komercinių bendrovių.
Marių parkas
Vykdant projektą „Kempingų infrastruktūros plėtra Marių parke“ numatoma
sutvarkyti 5,76 ha teritoriją ir įrengti būtiną infrastruktūrą tolesnei kempingo plėtrai privačių investuotojų lėšomis.
Planuojama išvalyti, sutvarkyti ir aptverti kempingo teritoriją; įrengti artezinį
vandens gręžinį;
įrengti vietinius nuotekų valymo įrenginius; įrengti vietinius elektros, vandentiekio ir nuotekų tinklus;
pastatyti kempingo adminsitracinį
pastatą su bendro naudojimo patalpomis
(tualetu, dušais); įrengti vietas kempe-

Įregistruotų ir išregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų
pradžioje. Požymiai: įmonių dydžio grupė, administracinė teritorija,
statistiniai rodikliai ir metai
Kalvarijos sav.
Įregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje
Išregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje
Kazlų Rūdos sav.
Įregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje
Išregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje
Marijampolės sav.
Įregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje
Išregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje
Šakių r. sav.
Įregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje
Išregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje
Vilkaviškio r. sav.
Įregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje
Išregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje
Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių ir darbuotojų skaičius metų
pradžioje. Požymiai: įmonių dydžio grupė, administracinė teritorija,
statistiniai rodikliai ir metai
Iš viso pagal darbuotojų skaičių
Kalvarijos sav.
Darbuotojų skaičius metų pradžioje
Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje
Kazlų Rūdos sav.
Darbuotojų skaičius metų pradžioje
Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje
Marijampolės sav.
Darbuotojų skaičius metų pradžioje
Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje
Šakių r. sav.
Darbuotojų skaičius metų pradžioje
Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje
Vilkaviškio r. sav.
Darbuotojų skaičius metų pradžioje
Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje

2010
16
9
9
19
89
62
14
20
24
37

2010
930
89
2 000
168
15 343
1 084
4 067
285
3 967
395

Bendrasis vidaus produktas (BVP). Požymiai: administracinė teritorija,
statistiniai rodikliai ir metai
Marijampolės apskritis
2004
2005
2006
2007
2008
Bendrasis vidaus produktas, mln. litų 2 161,549 2 433,761 2 791,589 3 175,753 3 707,954
Bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui, tūkst. litų 11,616 13,181 15,236 17,458 20,537
BVP, tenkantis vienam gyventojui,
63,653 62,452 62,458 59,728 62,024
palyginti su šalies vidurkiu, %
Apskričių sukurta BVP dalis, %
3,448
3,377
3,372
3,219
3,335
Tiesioginės užsienio investicijos metų pradžioje. Požymiai:
administracinė teritorija, statistiniai rodikliai ir metai
Marijampolės apskritis
2006 2007 2008
Tiesioginės užsienio investicijos, mln. litų 100,8 98,3 92,8
Tiesioginės užsienio investicijos vienam
548
539
512
gyventojui, litai
Kalvarijos sav.
Tiesioginės užsienio investicijos, mln. litų
..
0,0
0,1
Tiesioginės užsienio investicijos vienam
1
3
5
gyventojui, litai
Kazlų Rūdos sav.
Tiesioginės užsienio investicijos, mln. litų
11,6 11,5
6,5
Tiesioginės užsienio investicijos vienam
789
787
448
gyventojui, litai
Marijampolės sav.
Tiesioginės užsienio investicijos, mln. litų
64,0 62,6 53,5
Tiesioginės užsienio investicijos vienam
919
904
776
gyventojui, litai
Šakių r. sav.
Tiesioginės užsienio investicijos, mln. litų
19,8 16,5 22,5
Tiesioginės užsienio investicijos vienam
533
448
618
gyventojui, litai
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2009 2010
137,3 283,1
763 1 587
0,2
14

0,1
7

35,5 226,8
2 474 15 976
61,5
894

34,9
512

18,0
502

15,9
449

riams ir palapinėms; įrengti vietinius keliukus ir gazonus kempingo teritorijoje,
apželdinti kempingo teritoriją.
Privatus investuotojas turės pasistatyti kempingo namelius (įgyvendinti techninio projekto II etapą). Techninį projektą
investuotojams pateiks Marijampolės savivaldybės adminsitracija.
Pramonės zona Kalvarijos rajono
savivaldybėje
Smalininkų k. suformuota teritorija
pramoninei zonai, kurioje yra 5 sklypai
(nuo 57 a iki 4,9 ha dydžio). Rrekomenduojama plėtoti:
• logistikos paslaugas;
• automobilių (taip pat ir krovininių) remonto ir techninio aptarnavimo paslaugas;
• maisto produktų gamybą.
Pramoninė zona ribojasi su Kalvarijos – Suvalkų senuoju plentu, kuris netoliese įsilieja į „Via Baltica“ magistralę
(apie 400 m). Įvažiavimas į sklypus – nuo
Vilkaviškio r. sav.
Tiesioginės užsienio investicijos, mln. litų
Tiesioginės užsienio investicijos vienam
gyventojui, litai

esamo senojo kelio Kalvarija – Suvalkai.
Zonoje yra elektros ir šviesolaidžio tinklai.
Pramonės zona Vilkaviškio rajono
savivaldybėje
Vilkaviškyje, Pramonės g. suformuota teritorija pramoninei zonai, kurioje yra
2 sklypai (28 a ir 1,3 ha dydžio). Rekomenduojama plėtoti:
• maisto produktų gamybą;
• metalo apdirbimo ir įrengimų gamybos
pramonę;
• statybos ir statybinių konstrukcijų gamybos pramonę; logistikos paslaugas.
Nuo sklypo apie 3 km iki tarptautinės magistralės Marijampolė-KybartaiKaliningradas. Artimiausias geležinkelio
mazgas – Vilkaviškio geležinkelio stotis
(atstumas – 4,5 km). Zonoje esančios komunikacijos – elektros, vandentiekio ir
lietaus kanalizacijos tinklai.

5,4
111

7,7
159

10,2
213

22,1
465

5,4
114

Savivaldybių biudžetų pajamos. Požymiai: administracinė teritorija,
statistiniai rodikliai ir metai
Marijampolės apskritis
2009
Dotacijos
185 606,4
Kitos pajamos
16 556,6
Lėšos pagal tarpusavio atsiskaitymus
..
Mokesčiai, iš viso
164 007,8
Pajamos, iš viso
366 865,7
Gyventojų pajamų mokestis
149 524,6
Prekių ir paslaugų mokesčiai
3 498,4
Sandoriai
694,9
Turto mokesčiai
10 984,8
Kalvarijos sav.
Dotacijos
16 025,1
Kitos pajamos
1 116,3
Lėšos pagal tarpusavio atsiskaitymus
..
Mokesčiai, iš viso
11 554,9
Pajamos, iš viso
28 703,6
Gyventojų pajamų mokestis
11 027,1
Prekių ir paslaugų mokesčiai
138,5
Sandoriai
7,3
Turto mokesčiai
389,3
Kazlų Rūdos sav.
Dotacijos
14 279,0
Kitos pajamos
690,6
Lėšos pagal tarpusavio atsiskaitymus
..
Mokesčiai, iš viso
13 816,3
Pajamos, iš viso
28 803,3
Gyventojų pajamų mokestis
12 960,7
Prekių ir paslaugų mokesčiai
167,0
Sandoriai
17,4
Turto mokesčiai
688,6
Marijampolės r. sav.
Dotacijos
61 549,8
Kitos pajamos
7 948,3
Lėšos pagal tarpusavio atsiskaitymus
..
Mokesčiai, iš viso
60 716,6
Pajamos, iš viso
130 637,9
Gyventojų pajamų mokestis
54 999,4
Prekių ir paslaugų mokesčiai
715,1
Sandoriai
423,2
Turto mokesčiai
5 002,1
Šakių r. sav.
Dotacijos
43 724,0
Kitos pajamos
3 234,3
Lėšos pagal tarpusavio atsiskaitymus
..
Mokesčiai, iš viso
33 628,3
Pajamos, iš viso
80 676,7
Gyventojų pajamų mokestis
31 154,5
Prekių ir paslaugų mokesčiai
250,9
Sandoriai
90,1
Turto mokesčiai
2 222,9
Vilkaviškio r. sav.
Dotacijos
50 028,5
Kitos pajamos
3 567,1
Lėšos pagal tarpusavio atsiskaitymus
..
Mokesčiai, iš viso
44 291,7
Pajamos, iš viso
98 044,2
Gyventojų pajamų mokestis
39 382,9
Prekių ir paslaugų mokesčiai
2 226,9
Sandoriai
156,9
Turto mokesčiai
2 681,9
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2010
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UAB „Gintrėja“ (Vilkaviškis)
UAB „Gintrėja” pradėjo veikti 1994 m. Pagrindinės įmonės veiklos kryptys –
mažmeninė prekyba ir paslaugų teikimas, laisvalaikio organizavimas. Bendrovės
partneriai – daugiau kaip 400 firmų Lietuvoje ir užsienyje: „Elektromarkt“, „TIKS
langai“ („Gintrėja“ – oficialus atstovas Suvalkijos krašte), „Tarp gėlių“, „Omnitel“
ir kt. Vienas didžiausių įgyvendintų projektų – boulingo ir biliardo klubas „Topolis“
Vilkaviškyje. Jame įrengtos kelios banketinės ir konferencijų salės, talpinančios nuo
20 iki 180 žmonių, veikia kavinė – baras.
Bendrovė teikia autoserviso ir specialiosios technikos nuomos paslaugas: ekskavatorių, buldozerių, autobokštelių, autokranų ir kitų mechanizmų paslaugos, birių
krovinių gabenimas, transporto paslaugos vidaus maršrutais; inžinerinių tinklų tiesimas (vandentiekio, kanalizacijos, elektros ir t.t.); žemkasybos darbai. Su įmone susijusiuose padaliniuose sukurta apie 100 darbo vietų.
Gintaras Brokevičius, UAB „Gintrėja“ direktorius

Gintaras Brokevičius,
UAB „Gintrėja“ direktorius ir
savininkas:

1. Mūsų bendrovė augo po truputį,
pamažu. Nebuvome iš tų, kurie vaikėsi
pinigų ir siekė uždirbti greitai ir daug:
šiandien labai daug uždirbau, rytoj dvigubai praradau! Sakyčiau, mums pavyko išvengti didžiųjų nuodėmių versle – privatizacijoje nedalyvavome, investicinių čekių
nesupirkinėjome, metalais neprekiavome.
Pradėjome nuo nedidelės parduotuvėlės
(man tuomet tebuvo 18 metų), paskui bankui padedant statėme autoservisą, vėliau
plėtėmės iš savų išteklių. Mažmeninės
prekybos krypčių vis daugėjo – ėmėme
prekiauti kilimais, buities technika, kompiuteriais ir jų dalimis, įvairių rūšių gėlėmis ir dovanomis. 2005-ieji buvo ryškūs
plėtros metai: įsigijome transporto ir spec.
technikos padalinį, du prekybos centrus
Vilkaviškyje ir Marijampolėje. Tad sektis
gali visur, jei vadovausies verslo logikos
dėsniais ir laikysies verslo etikos, gerbsi
save ir kitus.
Šiandien turime devynias laisvas darbo vietas ir tris mėnesius negalime rasti
norinčiųjų dirbti. Nerandame, kas norėtų

ir galėtų dirbti padavėjais – barmenais,
nes trūksta motyvacijos darbui ir kompetencijos. Jau nekalbu apie pardavimo
vadybininkus... Tai, manyčiau, emigracijos ir valdžios politikos ir netgi kvailokos
mokesčių sistemos politikos pasekmės.
Jei iš darbo biržos ateina dešimt žmonių, aštuoniems reikia tik parašo, bet ne
darbo. Už tūkstantį litų jiems neverta
dirbti. Tiek gauna sėdėdami namie – per
darbo biržą, kompensacijas, socialinę paramą vaikams. Socialinės apsaugos sistema šiandien neskatina dirbti.
2. Dirbti galima visur, jei niekas
netrukdytų. Jau prieš dvejus metus laimėjom savivaldybės skelbtą 1,8 mln. Lt
vertės konkursą upelio tvarkymo – valymo darbams. Rajono tarybos opozicija
blokavo sutarties pasirašymą, rašė skundus, kurie pasirodė buvę nepagrįsti. Antrą
kartą skelbtą konkursą vėl laimėjome.
Tiesa, jau mažesnės vertės ir trumpesnės
trukmės. Išlikus lygiai toms pačioms darbų apimtims, konkurso sąlygose vietoje
dvejų metų liko tik 11 mėnesių, nors su-

Veikiančių ūkio subjektų skaičius. Požymiai: įmonių dydžio grupė,
administracinė teritorija ir metai
Iš viso pagal darbuotojų skaičių
Marijampolės apskritis
Kalvarijos sav.
Kazlų Rūdos sav.
Marijampolės sav.
Šakių r. sav.
Vilkaviškio r. sav.
0–4 darbuotojai
Marijampolės apskritis
Kalvarijos sav.
Kazlų Rūdos sav.
Marijampolės sav.
Šakių r. sav.
Vilkaviškio r. sav.
5–9 darbuotojai
Marijampolės apskritis
Kalvarijos sav.
Kazlų Rūdos sav.
Marijampolės sav.
Šakių r. sav.
Vilkaviškio r. sav.
10–19 darbuotojų
Marijampolės apskritis
Kalvarijos sav.
Kazlų Rūdos sav.
Marijampolės sav.
Šakių r. sav.
Vilkaviškio r. sav.
20–49 darbuotojai
Marijampolės apskritis
Kalvarijos sav.
Kazlų Rūdos sav.
Marijampolės sav.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2010

2010
2 964
144
243
1 496
473
608
1 667
81
137
807
280
362
457
24
34
256
58
85
333
12
28
180
55
58
280
18
29
132

tvarkyti upelį dėl natūralių priežasčių reikia dviejų sezonų. Neliko ir avanso, reikalingo pradinėms priemonėms įsigyti.
Kad laimėtume šį konkursą, įdarbinome 40 žmonių. Turėjom juos išlaikyti
devynis mėnesius, mokėti atlyginimus,
kol buvo nagrinėjamos nepagrįstos pretenzijos. Paskui pusę atleidom, dabar vėl
priimam... Niekas nepaskaičiuoja, kad iš
1,8 milijono apie 600 tūkstančių litų būtų
sugrįžę į rajono biudžetą per pridėtinės
vertės ir kitus mokesčius, o ir darbo užmokestis per sviestą ir duoną liktų Vilkaviškyje. Netoliaregiškas, bet kažkam itin
naudingas požiūris.
Trumpai tariant, buvo daroma viskas,
kad atbaidytų mus nuo projekto, nes „ne
tie“ laimėjo. Kai kurie rajono Tarybos
opozicijos atstovai, matyt, turėjo savų interesų... Populistiškai skamba įsipareigojimai nusišalinti nuo klausimo svarstymo,
jei atsiranda viešųjų ir privačių interesų
konfliktas. Realiai niekas nenusišalina.
Kai kurių Savivaldybės atstovų veiksmus, kai statėme boulingo klubą, įvardyčiau ne kaip trukdymą, o kaip atvirą kenkimą. Konkursą laimėjome tik iš trečio
karto, ir jau visai nesidžiaugėme. Po dviejų pralaimėjimų projektą buvome atidėję
neribotam laikui, nors jį rengdami vykdėm apklausas Vilkaviškyje, apvažinėjom
daugybę boulingo klubų ne tik Lietuvoje,
bet ir užsienyje. Klubą projektavo septyni
Šakių r. sav.
Vilkaviškio r. sav.
50–99 darbuotojai
Marijampolės apskritis
Kalvarijos sav.
Kazlų Rūdos sav.
Marijampolės sav.
Šakių r. sav.
Vilkaviškio r. sav.
100–149 darbuotojai
Marijampolės apskritis
Kalvarijos sav.
Kazlų Rūdos sav.
Marijampolės sav.
Šakių r. sav.
Vilkaviškio r. sav.
150–249 darbuotojai
Marijampolės apskritis
Kalvarijos sav.
Kazlų Rūdos sav.
Marijampolės sav.
Šakių r. sav.
Vilkaviškio r. sav.
250–499 darbuotojai
Marijampolės apskritis
Kalvarijos sav.
Kazlų Rūdos sav.
Marijampolės sav.
Šakių r. sav.
Vilkaviškio r. sav.
500–999 darbuotojai
Marijampolės apskritis
Kalvarijos sav.
Kazlų Rūdos sav.
Marijampolės sav.
Šakių r. sav.
Vilkaviškio r. sav.

architektai. Vilkaviškyje iki tol nebuvo jokio laisvalaikio centro...
Tąsyk ėjome „va bank“: ant kortos
buvo pastatyta ir bendrovės ateitis, beveik milijonas litų investuotų asmeninių ir
įmonės apyvartinių lėšų. Trukdymas buvo
totalus. Tereikia mokėti manipuliuoti įstatymais ir taisyklėmis. Užuot iš karto aiškiai
išdėsčius būtinus reikalavimus, užtenka iš
10 sąlygų pasakyti tik tris, ir vilkinti laiką.
Jei iki nustatytos dienos nebūtume atidarę
klubo, būtų reikėję grąžinti 345 tūkstančius
litų darbo biržai (tai buvo bendras mūsų
projektas), 250 tūkstančių litų paskolą bankui. Tai reikštų bendrovės bankrotą, nes visos apyvartinės lėšos jau buvo investuotos
į tą patį projektą. Per 4 mėnesius atlikome
tai, kas paprastai daroma pusantrų metų.
Leidimą eksploatuoti pastatą gavome likus
valandai iki jo atidarymo.
Dabar nebenorime nieko nei statyti,
nei plėstis. Pavargome.
Dar vienas smūgis – rajono Tarybos
sprendimas uždrausti prekybą alkoholiu
po 22 valandos. Mūsų klubas dirba iki antros valandos nakties. Dabar lyg žadama
atšaukti šį sprendimą kaip prieštaraujantį
įstatymui, bet nuostolių jau pridaryta...
3. Vilkaviškyje beveik nėra verslo ir
valdžios bendravimo tradicijų, nevyksta
jokių reguliarių susitikimų, kalbamės tik
iškilus konkrečiai problemai, kiekvienu
konkrečiu atveju. Kažkada būta mėginimų burtis į asocijuotą struktūrą, tačiau
nesėkmingų.
4. Aš pritarčiau tokiam siūlymui. Tuomet prisidengusi krize centrinė valdžia
negalėtų spausti savivaldos. Savivaldybė
būtų lėšų šeimininkė ir jai nereiktų laukti
išmaldos iš Vyriausybės. Dabar laimėję
konkursą ir atlikę darbus nesulaukiam pinigų, nes jų neperveda Vyriausybė.
5. Pramonės zonos reikalingos steigti
naujas darbo vietas.Verslo informaciniai
centrai teikia realią pagalbą pradedantiesiems. Visos priemonės, kurios skatina
verslumą, yra reikalingos, nes būtų geriausia, kad pagaliau valdžia suprastų, jog
žmogus pats susikuria sau darbo vietą ir
nieko nereikalauja iš valstybės.
37
64
143
7
10
70
31
25
47
1
3
27
8
8
22
1
1
14
3
3
10
..
..
6
1
3
5
..
1
4
..
..
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UAB „Gulbelė“ (Šakiai)
„Gyvendami šalia jūsų, dirbame jums, esame tam, kad išpildytume jūsų lūkesčius“, – toks UAB „Gulbelė“ šūkis. Pagrindinė įmonės veiklos kryptis – nedidelių
parduotuvių tinklo miesteliuose ir kaimuose plėtra, užtikrinant jų pelningą veiklą, teikiant kokybiškas prekes ir paslaugas.
Įmonė savo veiklą pradėjo 1990 m., įsikūrus Šakių rajono visuomeninio maitinimo kooperatyvui. Nuo 2006 m. „Gulbelė” – uždaroji akcinė bendrovė.
Šiuo metu įmonei priklauso 32 „Aibės“ tinklo parduotuvės: Šakių rajone – 19,
kituose aplinkiniuose rajonuose – 13. UAB „Gulbelė“ 2010 m. atidarė dar tris naujas
parduotuves.
Kolektyve dirba tikri savo krašto patriotai, įmonė stengiasi kaip įmanoma plačiau
skleisti ir puoselėti zanavykų tradicijas, su kuriomis galima susipažinti apsilankius
viename iš “Gulbelės“ padalinių – kavinėje - picerijoje „Kiba“. Jos interjeras įrengtas
zanavykų tradiciniu stiliumi, į meniu įtraukti visi skaniausi zanavykų krašto patiekalai.
„Gulbelės“ vardą garsina ir 60 duonos ir pyrago gaminių rūšių kepanti kepyklėlė.
Tarp jų šį pavasarį Tautinio paveldo ženklu sertifikuoti net septyni gaminiai, kurie
kepami išsaugant zanavykų krašto senolių kepimo tradicijas.
UAB „Gulbelė“ yra įsteigusi dukterinę įmonę „Gulbelės prekyba“, kuri pagal
„Senukų“ frančizę prekiauja statybinėmis medžiagomis. Šakiuose ir Kelmėje jai priklauso 4 parduotuvės. „Gulbelės prekyba“ keletą metų iš eilės yra tarp perspektyviausių įmonių – Lietuvos „Gazelės“ konkurso penkiasdešimtuke.
UAB „Gulbelė“ apyvarta sudaro apie 60 mln. Lt. Pagal šį rodiklį Marijampolės
regione įmonė patenka į pirmą dešimtuką.

Arūnas Tarnauskas,
UAB „Gulbelė“ direktorius:
1. Mūsų bendrovei greitai sukaks 20
metų. Išsilaikėme mažmeninės prekybos srityje, nors apie 2000 m. prasidėjo
aršiausia konkurencija – miestuose ir
miesteliuose ėmė kurtis didieji prekybos
tinklai. Mes pasitraukėme iš konkurencijos lauko, suradome savo nišą, ir tai buvo

mūsų sėkmė. Sugebėjome ir sugebame
dirbti pelningai. Plėtėmės iš savo lėšų, net
gerais laikas nelindome į bankus. Daug
investuojame į informacines technologijas, kurios užtikrina gerą tinklo valdymą,
finansinių srautų kontrolę, mažesnius valdymo kaštus.

Registruoti bedarbiai. Požymiai: administracinė teritorija,
statistiniai rodikliai ir metai
Marijampolės apskritis
2005
2006
2007
Bedarbiai, tūkst.
5,8
3,7
2,8
Bedarbių įdarbinimas, tūkst.
6,2
5,6
5,0
Kalvarijos sav.
Bedarbiai, tūkst.
0,5
0,3
0,2
Bedarbių įdarbinimas, tūkst.
0,5
0,4
0,4
Kazlų Rūdos sav.
Bedarbiai, tūkst.
0,3
0,2
0,1
Bedarbių įdarbinimas, tūkst.
0,4
0,3
0,3
Marijampolės sav.
Bedarbiai, tūkst.
1,9
1,2
0,8
Bedarbių įdarbinimas, tūkst.
2,3
2,2
1,8
Šakių r. sav.
Bedarbiai, tūkst.
1,4
1,0
0,7
Bedarbių įdarbinimas, tūkst.
1,6
1,3
1,2
Vilkaviškio r. sav.
Bedarbiai, tūkst.
1,7
1,1
1,0
Bedarbių įdarbinimas, tūkst.
1,4
1,4
1,3

2008
3,1
5,2

2009
9,3
..

0,3
0,3

0,9
..

0,2
0,2

0,6
..

1,0
2,0

3,6
..

0,7
1,2

1,7
..

1,0
1,5

2,5
..

Materialinės investicijos. Požymiai: administracinė teritorija,
statistiniai rodikliai ir metai
Marijampolės apskritis
2006
2007
2008
Materialinės investicijos, tūkst. litų
638 379 771 710 636 807
Materialinių investicijų tenka vienam gyventojui, litai 3 484
4 242
3 527
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Arūnas Tarnauskas, UAB „Gulbelė“ direktorius

Dabar vykdome tokią akciją – žaidimą
„Kius kius kius į Šakius pyragėlių pirkti“.
Šakiečiai nuo vaikystės žino šitą eilėraštuką. Raginame visus dabar gyvenančius
čia ir jau išvykusius kraštiečius prisiminti
tėviškę, pateikti savas šio ketureilio versijas. Bėda ta, kad jaunimas išvažiuoja ir
negrįžta gyventi į Šakius. Jų netenkina gyvenimo kokybė, mažai darbo ir pramogų.
Tiesa, krizė šia prasme davė naudos:
pasipildė kompetentingų darbuotojų, grįžo kai kurie aukštąjį mokslą baigę absolventai. Manau, kad čia gera gyventi, jei
nori ramybės, lėtesnio gyvenimo tempo
ir tyro oro.
Be to, Šakiai turi kuo didžiuotis. Per
pastaruosius porą metų pastatytas sporto
kompleksas, nauja biblioteka, dabar statome baseiną. Retas rajono centras gali pasigirti tokiais užmojais. Antra vertus, labai
daug reiškia dalies kraštiečių sentimentai
ir tvirtos sąsajos su gimtine. Pavyzdžiui,
būtent dėl to Vilniaus „Sakalų“ krepšinio
komandos „namų sale“ tapo Šakių sporto
salė. Visas rungtynes Lietuvoje „Sakalai“
žaidžia mūsų mieste.
Darbo jėgos kvalifikacija rajone, manyčiau, žema. Dėl emigracijos ypač išsibarstė mažesni miesteliai, mažėja vaikų,
gęsta švietimas. Neturime profesinio mokymo įstaigų. Tai – rajono silpnybė.
Šakiuose jaučiama tendencija, kai
kvalifikuoti mūsų krašto specialistai vis
dažniau darbo vieta pasirenka sąlyginai
netoli esantį didmiestį – Kauną. Šakiai
žavi tuo, jog čia ramu, jautiesi saugus, o
šiais laikais 100 km atstumas tikrai nėra

kliūtis. Galima pasidžiaugti, jog gyvuoja
ir atvirkštinis variantas: žmonės važinėja
į Šakius ne tik iš aplinkinių rajonų, bet ir
iš Kauno. Tai rodo, kad Šakiuose tikrai
yra patrauklių darbo vietų, kurias reikia
išsaugoti.
2-3. Šakiuose daugiau kaip 10 metų
veikia gana stiprus verslininkų klubas,
kurio nuomonė vietos valdžiai yra svarbi
ir į ją atsižvelgiama priimant sprendimus,
rengiant strateginius planus, teikiant nekilnojamojo turto ar žemės nuomos mokesčių
lengvatas ir pan. Žinoma, kur kas geriau,
kai verslininkas kreipiasi į valdžią ne asmeniškai, o per asocijuotą struktūrą. Tada
neapkaltinsi valdžios, kad ją nori nupirkti,
o verslininkų neįtars korupcija. Susitikimai
tarp savivaldos ir verslo atstovų vyksta ne
pagal išankstinį planą, o pagal poreikį.
Tačiau gilių bendravimo tradicijų ir
labai plačių galimybių nėra, nes Šakių
rajonas visų pirma yra žemės ūkio kraštas, verslo tankis čia nedidelis. Galima
ant rankų pirštų suskaičiuoti, kiek veikia
stambesnių gamybos ar paslaugų įmonių.
4. Žinoma, gera mintis, kad daugiau
mokesčių liktų savivaldybėje. Būtų teisingiau, jei gyvenimo kokybė, socialinė
aplinka labiau priklausytų nuo mūsų pačių
indėlio. Bet rajonai yra skirtingi, ne visi
turi stiprių įmonių. Tada reiktų nustatyti
tam tikrus išlyginamuosius koeficientus.
Mūsų rajono biudžeto pagrindą juk sudaro dotacijos. Kitas klausimas – ar tikslingai lėšos panaudojamos ir investuojamos?
Kiekvieną per mokesčius surenkamą litą
reikia gerbti ir vertinti. Paskirstyti lengviau nei jį uždirbti.
5. Šakiuose nėra pramonės zonos,
trūksta gamybinei veiklai tinkamų žemės
sklypų. Taip atsitiko dėl anksčiau padarytų teritorijų planavimo klaidų. Net pirmoji
„Maxima“ pastatyta mokyklos kieme. Jei
būtų numatyta, kad tam tikrus sklypus
paliksime plėtrai, būtų ką pasiūlyti investuotojams, kad steigtų naujas darbo vietas.
Dabar žemės tokiam tikslui nėra.
Savaime aišku, pramonės parkas Šakiuose padėtų pritraukti aukštos kokybės
užsienio ir vietos investicijų, skatintų regiono ekonomikos augimą, būtų sukurta
naujų darbo vietų mūsų miesto žmonėms.
Tokio parko įkūrimas Šakiuose taptų itin
ambicingu projektu. Tačiau niekada negali žinoti, kas bus ateityje, ir tikėkimės, kad
Šakių rajonas garsės ne tik kaip stiprus
žemdirbių kraštas, o po kelerių metų pagal reitingus taps pirmuoju miestu, kuriame gera gyventi ir auginti savo atžalas.

Kalvarijos sav.
Materialinės investicijos, tūkst. litų
19 450 33 082 69 800
Materialinių investicijų tenka vienam gyventojui, litai 1 440
2 460
5 230
Kazlų Rūdos sav.
Materialinės investicijos, tūkst. litų
183 711 77 450 39 032
Materialinių investicijų tenka vienam gyventojui, litai 12 513 5 321
2 705
Marijampolės sav.
Materialinės investicijos, tūkst. litų
291 113 461 035 334 797
Materialinių investicijų tenka vienam gyventojui, litai 4 193
6 669
4 861
Šakių r. sav.
Materialinės investicijos, tūkst. litų
63 941 88 767 136 950
Materialinių investicijų tenka vienam gyventojui, litai 1 728
2 426
3 791
Vilkaviškio r. sav.
Materialinės investicijos, tūkst. litų
80 164 111 376 56 228
Materialinių investicijų tenka vienam gyventojui, litai 1 649
2 312
1 177
Bendroji žemės ūkio produkcija visuose ūkiuose . Požymiai: produktas,
administracinė teritorija ir metai
Bendroji žemės ūkio produkcija
2007
2008
Marijampolės apskritis
777 453 876 563
Kalvarijos sav.
73 995 74 400
Kazlų Rūdos sav.
25 567 29 995
Marijampolės sav.
157 397 180 152
Šakių r. sav.
307 854 353 519
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2010
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„Šviesuvos“ spinduliai

2009 m. pradžioje Kaune įsikūrusi
savanoriška, nepriklausoma asociacija
„Šviesuva“ šiandien skaičiuoja trečią semestrą, jau įvyko per 90 renginių. Visuomeninė organizacija vienija įvairių sričių
lektorius: mokslininkus, universitetų ir
kitų aukštųjų mokyklų dėstytojus, peda-

gogus, medikus, inžinierius, ekonomistus,
menininkus, politologus, verslininkus.
Spalio 27 d. asociacija sukvietė bendruomenę ir mokslo aukštuomenę į Kauno rotušę pasidžiaugti nuveiktais darbais,
pagerbti visus, negailėjusius jėgų ir laiko
paskaitoms, daug dėmesio skyrusiems ne-

įgaliesiems ar globotiniams.
Akademikas Jurgis Brėdikis, „Šviesuvos“ siela, įsitikinęs, kad tik per žinias
ir šviesą imanoma padaryti žmones šviesesnius. Būtent šiuo keliu ir kviečia eiti
„Šviesuva“ pradedant nuo jaunųjų visuomenės narių (asociacijoje veikia Vaikų

universitetas, rengiamos išvažiuojamosios
pamokos), įtraukiant studentus („Šviesuva“ įsteigė savo stipendiją, kuriama Studentų švietėjų mokykla, vykdomas projektas „Kaunas – besimokantis miestas“)
ir baigiant žinių siekiančiais senjorais.
Nemokamas paskaitas skaito mokslininkai Jurgis Brėdikis, Ramutis Bansevičius, Leonardas Lukoševičius, Palmira
Jucevičienė, Aleksandras Kriščiūnas, Romualdas Karazija, psichologas Zenonas
Streikus, medikai Albertas Skurvydas,
Aurelija Davidavičienė, Dalia Sekmokienė ir kt. Dr. V. Šereikienė pasidžiaugė, kad
dar keli šimtai mokslininkų sutiktų prisidėti kuriant šalyje žinių visuomenę. Itin
optimistinė naujiena, kad Kaune gimusi
ir brendusi „Šviesuva“ kviečiama žinias
skleisti ir sostinėje.
„Šviesuva“ vykdė 6 projektus, kurių
metu suteikė geranorišką pagalbą neįgaliems žmonėms ir globos namų auklėtiniams.. Buvo vykdyta nemokama pėdų
patikra. O vaikų laikysenos patikros akcija buvo pirmoji ne tik Kaune, bet ir visoje
šalyje. Nepamiršti ir likimo nuskriaustieji – Apuolės pensionate „Šviesuva“ surengė mokslo dienas.
„Šviesuva“ - tai reiškinys, suvienijęs
skirtingų sričių specialistus, sugebančius
įtraukti ir paprastus žinių trokštančius žmones“, – taip nueitą asociacijos kelią įvertino prof. habil.dr. Palmira Jucevičienė.
Rytų gimnastikos ir kovos menų treneris Vytis Zabulėnas, sugebantis joga
sudominti ir vyresniojo amžiaus žmonės,
„Šviesuvos“ bendruomenei palinkėjo gyvuoti šviesmečius.

Projekte nagrinėti verslo atvejai
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai dalyvavo įgyvendinant tarptautinį Leonardo da Vinči projektą „Novatoriškų, patirtimi grįstų mokymo(si) metodų diegimas
vadovų mokyme“ (Nr. LLP-LdV-TOI-2008-LT-0028).
Projekto koordinatorius – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas (Lietuva).
Projekto partneriai: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Lietuva); Tartu Universitetas (Estija); „Navigator Consulting Group Ltd.“ (Graikija); ECCH (Jungtinė
Karalystė).
Specifinis projekto tikslas – įtvirtinti „atvejo“ (angl. case) analizės mokymo-mokymosi metodą mokant vadovus ir suteikti dėstytojams ir instruktoriams „atvejo“ rengimo
ir jo taikymo mokymuose kompetencijas. Bendras projekto tikslas – perkelti ir išvystyti
novatoriškus, verslo patirtimi grįstus mokymo(si) metodus, skirtus gerinti vadovų mokymo kokybę.
Spalio 14 d. vyko projekto tarptautinė baigiamoji konferencija. Joje dalyvavo projekto koordinatoriai, partneriai, kviestiniai svečiai iš įvairių institucijų, SVV įmonių
atstovai. Konferencijos metu buvo pristatyti projekto tikslai ir pasiekti rezultatai – aprašyti Baltijos šalių verslo atvejai, kurie ateityje bus naudojami vadovų ir studentų mokymui. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariai, dalyvavę atvejų rašymo procese,
atsakinėjo į konferencijos dalyvių klausimus.
ISM Vadybos ir ekonomikos Vadovų magistrantūros studijų studentai išskyrė metodo naudojimo studijų metu privalumus ir nurodė įžvelgiantys realią šio metodo naudą.
Anot studentų, verslo atvejis – tai tikras ir gyvas pavyzdys, suteikiantis unikalią
teorijos ir praktikos sintezę. Verslo atvejų nagrinėjimas studijų metu suteikia galimybę simuliuoti realias verslo situacijas, ieškoti sprendimų, daryti klaidas, bet tuo pačiu
mokytis iš jų.
Didele vertybe studentai laiko ir galimybę realias verslo situacijas nagrinėti su kolegomis, kartu ieškoti konkrečių problemų sprendimo būdų. Studentai vienareikšmiai
pabrėžė, kad verslo studijose tai jiems yra vienas iš pažangesnių metodų ir iš esmės
praplečia teorines studijų metu įgyjamas žinias.

Vida Grinienė, UAB „Skubios siuntos“ direktoriaus pavaduotoja:
„Sėkmingais įmonės projektais visada esame pasirengę
dalytis su kitomis įmonėmis, daug dėmesio skiriame moksleivių ir studentų ugdymui. Dalyvavimas projekte – puikus
mūsų projekto „Atlyginimą pasiskirk sau pats“ įvertinimas, kuris suteikė galimybę paskleisti savo patirtį plačiau.
Mums garbė, kad esame pirma lietuviška įmonė, kurios
atvejo analizė bus patalpinta į „European Case Clearing
House“ duomenų bazę.
Saulius Mikalauskas, UAB „Statybų ekonominiai
skaičiavimai“ generalinis direktorius:
Šiame projekte pradėjome dalyvauti vedini smalsumo.
Kaip atvejo analizę planuojama įgyvendinti Lietuvoje? Kokia rengimo metodika? Projekto metu ne tik susipažinome
su iniciatyviais dalyviais, bet supratome, kokią naudą atvejo analizė teiks mokymo sistemai.
Mes galėjome originaliau pažvelgti į savo įmonę, kitu
kampu pamatyti problemas. Ypač mus džiugino kitų dalyvių objektyvios ir šviežios mintys analizuojant mūsų atvejį.
Manome, kad ir ateityje projektas mums teiks naudos.
Studijuodami verslo atvejį studentai susipažins su mūsų
produktais, galėsime dalyvauti diskusijose ir išgirsti dar daugiau naujų idėjų. Taigi
projektas patenkino mūsų smalsumą, leido prisidėti prie švietimo gerinimo, praturtino
naujomis idėjomis.
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KONTAKTŲ MUGĖ

KAUNO regiono įmonių kontaktų mugė
A. Astrausko firma „Pirmas žingsnis“
Teikia šias antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas: ortopedijos ir traumatologijos, fizinės
medicinos ir reabilitacijos, kineziterapijos, chirurgijos. Firmoje konsultuoja gydytojas ortopedas traumatologas, chirurgas; vykdoma ortopedinių gaminių
gamyba ir jų individualus pritaikymas, mažmeninė
prekyba ortopedijos gaminiais, lazdelėmis, ramentais, slaugos ir kitomis priemonėmis.
Centrinė būstinė: Raudondvario pl. 150, LT 47174,
Kaunas.
Tel.: (8 37) 40 92 80.
Faks.: (8 37) 42 48 37.
Mob. tel.: +370 685 35 485.
El. paštas: info@pirmaszingsnis.lt;
technologija@pirmaszingsnis.lt  
UAB „Allgroup“
Kūrybiški sprendimai VISIEMS dizaino iššūkiams!
ALLdesign – beribės dizaino galimybės vienoje
vietoje.
Maksimalus kliento poreikių tenkinimas, konkurencinga kaina, šiuolaikiškumas ir kūrybiškumas; darbinės užsienio kalbos: anglų, italų, rusų.
Komerciniams objektams siūloma: firminis stilius,
pakuotės, reklamos projektai, produkto dizainas, baldai. Interjero koncepcijos ir kompleksiniai projektai.
Privatiems objektams siūloma: grafinio dizaino sprendimai namų interjerams, baldų dizainas, aksesuarai.
Interjero konsultacijos, interjero dizaino projektai.
Kuršių g. 7, LT 48107, Kaunas.
Mob. tel.: +370 652 59 522.
Faks.: (8 37) 21 20 99.
El. paštas: design@allgroup.lt
www.allgroup.lt
UAB „Garlita“
Gamina moterišką, vyrišką, vaikišką viršutinį ir
apatinį trikotažą, įvairius uniforminius megztinius,
šalikus, kepures, mokyklines uniformas, įvairius
uniforminius gaminius karinėms stuktūroms. Įmonė
turi elektronines 5, 7, 10 ir 12 klasės STOLL mezgimo mašinas, kurios dirba 24 valandas per parą ir
septynias dienas per savaitę.
Užsakovui pageidaujant įmonė gali gaminti gaminius iš užsakovo pateiktos žaliavos, megzti iš įvairios sudėties ir įvairių mišinių verpalų.
Pagirių km., Garliavos apyl. sen., LT 53282, Kauno r.
Tel.: (8 37) 39 36 77.
Faks.: (8 37) 39 38 93.
El. paštas: garlita@garlita.lt
www.garlita.lt
UAB „Ūkio banko rizikos kapitalo valdymas“
Investicijos į perspektyvias, inovatyvias ir sparčiai
augančias įmones.
Laisvės al. 80/Maironio g. 26, LT 44249, Kaunas.
Tel.: (8 37) 39 55 50.
Mob. tel.: +370 686 74 002.

Faks.: (8 37) 30 13 83.
El. paštas: a.grigaliauskas@ubrkv.lt
www.ubrkv.lt
Kauno taikomosios dailės mokykla
Pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Rūšis – profesinis mokymas.
V. Krėvės pr. 112, LT 50378, Kaunas.
El. paštas: ktdm@takas.lt
www.tdm.kaunas.lm.lt
AB ,,Ortopedijos technika”
Pagrindinė veikla – ortopedinių protezinių gaminių projektavimas ir gamyba, individualus jų
pritaikymas, prekyba ir medicinos paslaugos.
Pagrindinė įmonė: Partizanų g. 17, LT 49476, Kaunas.
Tel.: (8 37) 312 699, (8 37) 313 303.
Faks.: (8 37) 313 294.
Filialų adresai:
Asanavičiūtės g. 27A, Vilnius,
tel. (8 5) 233 0090.
Mažvydo al. 9, Klaipėda,
tel. (8 46) 412 445.
Smėlynės g. 25, Panevėžys,
tel. (8 45) 582 063.
Vilniaus g. 25, Šiauliai,
tel. (8 41) 520 996.
Vytauto g. 105, Ukmergė, tel. (8 340) 63 440.
El. paštas: info@ortopedija.lt
Marijampolės kolegija
Pietvakarių Lietuvos regiono aukštoji mokykla,
atvira pažangioms technologijoms ir aukštojo mokslo pasiekimams, savo veiklą siejanti su darbo rinkos
poreikiais ir studijų raida bei plėtra.
Kolegijoje vykdomi taikomieji mokslo tyrimai, naujovių ir patirties sklaida regiono darbuotojams pagal
kolegijoje vykdomas studijų programas.
Kudirkos g. 61, LT 68303, Marijampolė.
Tel.: (8 343) 54 388.
Faks.: (8 343) 50 750.
El. paštas. direkcija@marko.lt
www.marko.lt
UAB „Garliavos šeimos klinika“
Savo veiklą klinikos personalas grindžia svarbiausiais pirminės sveikatos priežiūros veiklos principais: prieinamumu, kompetencija, veiksmingumu,
tęstinumu, saugumu. Klinikos darbuotojai siekia,
kad kiekvienas lankytojas liktų patenkintas, suprastas, išsiaiškinęs ir išsprendęs jį kamuojančią problemą. Klinikoje tęsiamas naujų pacientų prirašymas,
maloniai kviečiama patikėti savo sveikatą klinikos
šeimos gydytojams ir specialistams.
Vytauto g. 68 a, Garliava, LT 53259, Kauno r.
Tel. /faksas: (8 37) 39 39 52.
El. paštas: info@garliavosklinika.lt
www.garliavosklinika.lt

Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
e-p.179

Airijos įmonė importuoja vyną ir skanėstus (vaisių sultis, aliejų, skirtą maisto
gaminimui, konditerijos gaminius ir actą). Ieško tiekėjų iš Europos šalių ir siūlo
platintojo paslaugas Airijoje ir Šiaurės Airijoje (JK).

e-p.180

Švedijos įmonė pardavinėja pyragaičius, saldainius ir riešutus dideliems maisto
mažmeninės prekybos tinklams Švedijoje. Įmonė norėtų paįvairinti ir praplėsti savo
produktų asortimentą ir ieško šios produkcijos gamintojų. Siūlo platintojo paslaugas įmonėms, kurios norėtų įeiti į Švedijos rinką. Taip pat ieško verslo partnerių,
kurie galėtų pakuoti maisto produktus. Labiausiai domina įmonės iš Europos šalių.

e-p.181

Jungtinės Karalystės įmonė atlieka tyrimus įmonėms, norinčioms investuoti į
Bulgarijos rinką.

e-p.182

Prancūzijos įmonė prekiauja maisto produktais ir ieško paukštienos gamintojų ir
žvejybos įmonių, norinčių išplėsti prekybą Europoje, ypač Prancūzijoje.

e-p.183

Lenkijos įmonė siūlo virtualių biuro paslaugų kompleksą užsienio įmonėms
(įskaitant biuro aptarnavimą, korespondenciją, telefonus, buhalterinę apskaitą,
vertimus) ar tik tam tikrą paslaugų dalį – Lenkijos įmonių adresų paiešką bendradarbiavimui. Lenkijos partneris siūlo tarpininko paslaugas.

UAB „Verslumo tiltas“
Teikia atsargų valdymo paslaugas prekybos, distribucijos ir gamybos įmonėms.
Mob. tel.: +370 620 22 223.
El. paštas: info@stockm.eu
www.stockm.eu
DnB NORD bankas
Kviečia tapti banko klientu. Siūlo finansines konsultacijas, specialias aptarnavimo sąlygas naujiems
klientams, sprendimus naujam verslui, paslaugas
įmonių darbuotojams.
Kreipkitės, ir mes padėsime įgyvendinti Jūsų idėjas!
Tel.: (8 37) 40 94 94.
Faks.: (8 37) 40 94 06.
UAB „Naujinta“
Gamina medinius padėklus, parduoda biokurą, šildymo katilus, teikia birių produktų fasavimo paslaugą.
Ieško pjautinės medienos, biokuro gamintojų, verslo
partnerių.
Tel./faks.: (8 37) 31 23 10.
El.paštas: info@naujinta.lt
www.naujinta.lt
„Lytagros“ įmonių grupė
Viena stambiausių lietuviško kapitalo įmonių, jau 66
metus tiekianti žemės ūkio mašinas, metalus ir jų gaminius, statybines medžiagas, padangas, įrankius,
elektros ir buitines prekes. Visoje Lietuvoje turi 23
antrines įmones, filialus ir prekybos centrus. Grupei
priklauso „Bernatonių“ žemės ūkio bendrovė Raudondvaryje, Kauno r.
Ateities pl. 50, LT 52500, Kaunas.
Tel.: (8 37) 40 54 01.
Faks.: (8 37) 40 54 93.
El. paštas: lytagra@lytagra.lt
www.lytagra.lt
UAB „Informacijos saugumo agentūra“
Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi
veikla (remontas ir kt.)
Tel.: (8 37) 29 18 21.
Mob. tel.: +370 673 61 155.
Faks.: (8 37) 39 14 03.
UAB „Naujasis Nevėžis“
Gamina sausus pusryčius, sūrius, saldžius užkandžius, pusgaminius maisto pramonei.
Jiesios g. 2, Ilgakiemis, LT 53288, Kauno r.
Tel.: (8 37) 39 45 61.
Faks.: (8 37) 53 62 91.
www.nevezis.lt
Vilniaus kooperacijos kolegija
Ekonomikos ir vadybos profesinio bakalauro studijos Vilniuje ir Kaune. Akredituotos visos studijų
programos.
Verslo ekonomika (nuolatinės ir ištęstinės studijos
Kauno ir Vilniaus skyriuose).
Šakos: banko paslaugų ekonomika; prekybos verslo
ekonomika.
Verslo vadyba (nuolatinės ir ištęstinės studijos Kauno ir Vilniaus skyriuose).

Šakos: elektroninio verslo vadyba; verslo administravimas; prekybos verslo vadyba.
Buhalterinė apskaita (nuolatinės ir ištęstinės studijos
Kauno ir Vilniaus skyriuose).
Informacijos vadyba (nuolatinės studijos Vilniaus
skyriuje).
Šakos: 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
AB „Atrama“
Gamina kieto kuro šildymo katilus, akumuliacines
talpas, automobilinius dujų balionus, buitinius dujų
balionus, gaminius iš metalo pagal užsakovo pateiktus brėžinius.
Ieško produkcijos pirkėjų tiek Lietuvoje, 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
UAB ,,Baltijos polistirenas’’
Gamina įvairias polistireno pakuotes buitinei technikai (šaldytuvams, televizoriams ir kt.) ir kitus formuotus gaminius pagal individualius kliento užsakymus.
Ieško partnerių, užsakovų polistireno pakuotėms.
S. Lozoraičio g. 15A, Garliava, LT 53229, Kauno r.
Tel.: (8 37) 55 15 18.
Faks.: (8 37) 55 10 15.
Mob. tel.: +370 656 39 387.
El. paštas: v.rimaitis@balpol.lt
www.balpol.lt
UAB „TUV Uolektis“
Kokybės (ISO 9001), aplinkos apsaugos (ISO
14001), darbuotojų saugos ir sveikatos (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.
Vadybos 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
UAB „SDG“
Konsultuoja, moko darbuotojų saugos ir sveikatos,
profesinės rizikos vertinimo,
ISO standartų diegimo klausimais, teikia inžinerijos
paslaugas.
Nemokamas telefonas visoje Lietuvoje:
8 800 00 228.
El. paštas: info@sdg.lt
www.sdg.lt

e-co.1591

Italijos įmonė gamina odines pirštines. Ieško bendros įmonės įkūrimo galimybių
ir siūlo frančizės galimybes.

e-co.1594

Ispanijos įmonė turi didesnę nei 45 metų patirtį metalo pramonės sektoriuje ir
siūlo subrangos paslaugas. Įmonė teikia specializuotas apdirbimo, kabinimo, suvirinimo ir surinkimo paslaugas aviacijos, žemės ūkio, maisto, medicinos, energetikos, mašinų įrangos, karinio jūrų laivyno sektoriams. Taip pat domina įmonių
sujungimas, bendros įmonės kūrimas ir abipusis gamybinis bendradarbiavimas.

e-co.1596

Slovėnijos įmonė gamina medinius langus, įvairių matmenų sausą medienos masyvą staliams, dailidėms (medinių baldų darbams). Ieško produkcijos platintojo ir
siūlo subrangos paslaugas.

e-co.1597

Rumunijos įmonė gamina aukštos kokybės PVC sienų plokštes, skirtas išorės ir
vidaus darbams. Ieško bendros įmonės įkūrimo galimybių ir produkcijos platintojų.

e-co.1617

Serbijos įmonė specializuojasi vaisių produkcijos tiekimo ir pakavimo srityse.
Nori parduoti visą arba dalį įmonės būsimam užsienio partneriui.

e-co.1627

Italijos įmonė prekiauja valymo/dezinfekavimo priemonėmis, mašinomis ir pramoninio valymo įranga. Ieško produkcijos platintojų ir bendros įmonės įkūrimo
galimybių.

e-co.1628

Jungtinės Karalystės įmonė siūlo internetinę svetainę, kurioje specialistai gali rasti laisvalaikio ir verslo informacijos. Ieško partnerių bendros įmonės įkūrimui,
kuriuos domintų internetinės svetainės diegimas ES šalyse.

e-co.1636

Italijos įmonė gamina elektros variklius. Ieško platintojų Europoje ir partnerių
abipusiam gamybiniam bendradarbiavimui elektrinių variklių ir jų sudedamųjų
dalių gamyboje.

e-p.184

Lenkijos įmonė prekiauja žemės ūkio prekėmis ir siūlo platinti šiuos produktus:
sėklas, trąšas, pesticidus, augalų augimo stimuliatorius.

e-p.185

Lenkijos įmonė siūlo prekybos atstovo paslaugas įvairioms užsienio bendrovėms
(pvz., kosmetikos gamintojams).

e-sp.70

Lenkijos įmonė gamina ir platina prietaisus ir įrangą kosmetikos sektoriui. Ieško
abipusio prekybinio bendradarbiavimo partnerių.

e-co.1653

e-sp.71

Serbijos įmonė gamina medicinos įrangą. Ieško abipusio prekybinio bendradarbiavimo partnerių ES šalyse.

Bosnijos įmonė gamina įvairių rūšių metalines spinteles. Ieško produkcijos platintojų ir siūlo subrangos paslaugas.

e-co.1671

e-co.1586

Turkijos įmonė gamina aukštos kokybės kilimus ir kilimėlius. Ieško bendros įmonės įkūrimo galimybių ir siūlo subrangos paslaugas, abipusį gamybinį bendradarbiavimą kilimų gamyboje.

Belgijos transporto ir logistikos paslaugų teikėjas ieško bendradarbiavimo partnerio – transporto įmonės ir logistikos centro. Siūlo tarpininkavimo paslaugas
optimizuojant paslaugas esamiems ir būsimiems klientams. Nori išplėsti logistikos tinklą saugojimo, tvarkymo, pakavimo, perpakavimo, skirstymo ir transporto
srityse.
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Parodoje „Moters pasaulis“ – seminarai ir renginiai
Mados, stiliaus ir moters verslo renginyje, kuris vyks lapkričio 11-14 d. Kauno futbolo ir LKKA maniežuose, dalyvaus rekordinis dalyvių skaičius – net 252 įmonės. Aštuntą kartą rengiamoje parodoje bus ne tik pristatoma kosmetika, juvelyrika, bižuterija,
ekologiški produktai, rankų darbo gaminiai, tekstilės, trikotažo gaminiai, bet numatyta
ir plati seminarų ir renginių programa.
Lapkričio 11 d., ketvirtadienį, seminarų ciklą pradės Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmų atstovė – „Enterprise Europe Network“ projekto vadovė Lietuvoje Daiva
Vyšniauskienė. Jos pristatoma tema – „Tarptautinio verslo organizavimas per „Enterprise Europe Network“.
„Moterys tarptautiniame versle tampa vis aktyvesnės. „Enterprise Europe Network“ – tai Europos valstybėse veikiančių verslo paramos organizacijų tinklas, kuris
teikia tarptautinio verslo plėtros konsultacijas, partnerių paieškos paslaugas, mokymus
ir informaciją apie ES vidaus rinkos reikalavimus. Nuo 2008 m. Lietuvoje veikiantis
tinklas organizavo 179 mokymo ir informavimo renginius, kuriuose dalyvavo daugiau
kaip 5000 dalyvių, aplankė per 600 įmonių, suteikė apie 2300 konsultacijų, surengė 43

verslo kontaktų renginius (juose dalyvavo 465 Lietuvos įmonės, pasirašytos 38 tarptautinio bendradarbiavimo sutartys), paskelbė daugiau kaip 2400 užsienio įmonių verslo
pasiūlymų, daugiau kaip 7400 technologinio ir mokslinio bendradarbiavimo pobūdžio
verslo pasiūlymų. Lietuvos įmonės taip pat buvo aktyvios ir paskelbė daugiau nei 400
verslo ir technloginių, mokslinio bendradrabiavimo pasiūlymų užsienio įmonėms“, –
sako D. Vyšniauskienė.
Parodos seminarų salėje iš viso bus surengta daugiau nei 30 seminarų aktualiomis
ir naudingomis temomis.
Ekspozicijoje „Jūsų šventei“ prisistatys „InŽi“ mados galerija. Jos įkūrėja Ingrida Žitkuvienė – viena aktyviausių Kauno rūmuose veikiančio Europos verslo moterų
tinklo dalyvė. Verslo seminarai, bendravimas su patyrusiomis moterimis tapo viena iš
svarbesnių paskatų imtis nuosavo verslo. Drauge su kolegėmis I. Žitkuvienė atstovavo
Lietuvos moterims tarptautinio projekto „Moterų verslumas Europos Sąjungoje“ baigiamojoje konferencijoje rugsėjo mėnesį Paryžiuje. „Moters pasaulis 2010“ – „InŽi“
mados galerijos debiutas parodose.
Parodos organizatorius – Kauno PPAR narė UAB „Ekspozicijų centras“.

Moksleivių idėjas

globoja verslininkai

Spalio 19 d. Kauno „Saulės“ gimnazijoje vyko konferencija „MMB: verslo
idėjų pristatymas“. Renginys buvo sumanytas kaip tarptautinio projekto jaunimo
verslumui skatinti tęsinys. Konferencijos
tikslas – skatinti bendradarbiavimą, ugdant verslumą. Dalyvių sąrašas atskleidžia
organizacijų, įsijungusių į šio projektą,
įvairovę: renginyje dalyvavo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorė
E. Gudišauskienė, Norvegijos karalystės
garbės konsulas V. Valaitis, KPPAR atstovai ir nariai, Kauno vidurinio lavinimo
mokyklų mokytojai ir mokiniai.
Renginio metu 16 mokinių mokomųjų bendrovių pristatė savo verslo idėjas ir
jų sėkmės formules. Idėjos buvo įvairiausios – nuo butelio formos skėčio, stiklo
butelių perdirbimo iki edukacinio leidinio
kūrimo. Prizus ir diplomus geriausioms
MMB įsteigė KPPAR ir UAB „IMEXA“
verslo plėtros direktorius T. Varkala.
Po konferencijos geriausių MMB prezidentai papasakojo apie bendradarbiavimą su verslo bendruomene.

Donatas (MMB „Snuglove“): „Mums
labai svarbu išgirsti garbių verslo pasaulio
žmonių nuomonę ir būti pripažintiems.
Mes analizuojame verslininkų komentarus ir darome išvadas, kurios, tikiuosi,
padės plėtoti verslą ateityje. Šiame renginyje nebuvo pralaimėjusių, visi įgijome
vertingos patirties.“
Karolis (MMB „Spoonex“, geriausia
2009/2010 m.m. MMB Lietuvoje): „Renginys buvo naudingas, tačiau manau, kad
reiktų ieškoti naujų bendravimo tarp verslo ir mokyklos formų. Galėtume pakviesti
verslininkus į MMB prekybines muges, kad
jie galėtų tiesiogiai pamatyti mūsų produktus ir jų pristatymus. Būtų neblogai organizuoti apvalaus stalo diskusijas, kuriose verslininkai galėtų atsakyti į mūsų klausimus ar
padėti spręsti konkrečias problemas.“
Paulius (MMB „Dyglys“): „Tiesioginis bendradarbiavimas labai svarbus kontaktų užmezgimui ir praktiniam verslo idėjos įgyvendinimui. Prieš dvejus metus su
MMB „Grėblys“ išleidome knygelę apie
atliekų rūšiavimą. Vykdydami veiklą, sura-

„Gjensidige Baltic“:
KASKO naujovė –

atsakingieji
mokės mažiau

Norvegijos kapitalo ne gyvybės
draudimo bendrovės „Gjensidige Baltic“
Lietuvos filialas tvarkingai ir saugiai važinėjantiems vairuotojams siūlo KASKO
draudimu draustis pigiau – lengviesiems
ir komerciniams automobiliams pradėta
taikyti progresinė franšizė, priklausanti nuo sutarties galiojimo metu patirtų
draudžiamųjų įvykių skaičiaus. Progresinė franšizė – naujovė Lietuvos rinkoje.
Ši naujovė reiškia, kad „Gjensidige
Baltic“ klientui, priklausomai nuo jo
pasirinktų draudimo sąlygų, draudžiantis KASKO draudimu, nebus taikoma
franšizė, jei jis per sutarties galiojimo
laikotarpį nepatiria draudžiamųjų įvy-

Audrius Kikutis

dome didelį būrį verslo partnerių, kurie padėjo sukurti, atspausdinti ir parduoti mūsų
produktą. Noriu paminėti UAB „Edukacinės sistemos“, UAB „ARX Baltica“, UAB
„Ecoservice“ ir UAB „Kauno švara“. Knyga – sudėtingas produktas, todėl prireikė
profesionalų pagalbos ją išleidžiant. Šiais
metais planuojame kurti knygelę apie sveiką gyvenseną, todėl jau dabar pradedame
ieškoti verslo konsultantų ir partnerių.“
Martyna (MMB „Botella“): „Ilgai
ruošėmės šios idėjos pristatymui, todėl
džiaugiamės, kad mūsų idėja pasiteisino

ir verslininkai ją gerai įvertino. Mums tai
tikrai labai daug reiškia, nes toks įvertinimas skatina tobulėti ir siekti dar geresnių
rezultatų. Manau, visi sutiks su nuomone,
kad tokie bendri renginiai turėtų būti organizuojami dažniau. Verslininkams būtų
pravartu investuoti savo laiką ir patarimus
į jaunųjų ekonomistų idėjas, nes jos įneša
į verslo pasaulį naujų vėjų. Tokios programos kaip ši padeda auginti verslininkus,
priimančius teisingus sprendimus, nebijančius rizikuoti ir mokančius pasirinkti
tinkamus verslo partnerius.“

lio markė, modelis, jo remonto išlaidos,
variklio galia, statistiniai duomenys, kiek
dažnai vienos ar kitos markės automobiliai
yra vagiami ir t.t. Tačiau bene 70 proc. rizikos lemia žmogaus charakterio bruožai,
jo asmeninių savybių ir elgsenos visuma –
vairavimo patirtis, automobilio eksploatavimo, saugojimo sąlygos ir kt. Atsakingiesiems ir yra palankios naujosios sąlygos.
Kadangi „Gjensidige Baltic“ duomenimis, iš 10 KASKO draudimo sutartis
pasirašiusių klientų tik 2 patiria daugiau
nei vieną draudiminį įvykį, tai reiškia, kad
apie 80 proc. „Gjensidige Baltic“ klientų

KASKO draudimo kaina sumažėja net
iki 20 proc.
Pasak A. Kikučio, statistika rodo,
kad pastaruoju sunkiu ekonominiu laikotarpiu padaugėjo fiktyvių, suklastotų įvykių, kuriais siekiama nesąžiningu būdu
gauti draudimo išmoką. Tikėtina, kad
progresinė franšizės sistema sumažins
nesąžiningų piliečių norą apgaudinėti.
„Gjensidige Baltic“ netaiko franšizės ir neįtraukia eismo įvykio į įvykių,
dėl kurių didėja franšizė, sąrašą, jei dėl
to įvykio yra kaltas trečiasis asmuo, kuris padengia draudikui patirtą nuostolį.

kių ar patiria tik vieną draudžiamąjį įvykį.
Antram įvykiui bus taikoma 200 Lt, trečiam – 400 Lt, o ketvirtam ir likusiems –
600 Lt franšizės.
„Norėdami išlaikyti esamus ir pritraukti kuo daugiau atsakingų ir savo turtą vertinančių bei saugančių klientų, pasiūlėme
jiems patrauklią kainą bei tikrai naudingas
draudimo sąlygas. Tvarkingai važinėjantiems klientams, atsitikus nelaimei, nuostolis bus padengtas visas, arba bus taikoma
tik minimali franšizė“, – sako „Gjensidige
Baltic“ Lietuvos filialo Transporto draudimo produktų vadovas Audrius Kikutis.
Pasak A. Kikučio, KASKO draudimo
riziką lemia daugelis veiksnių: automobi-
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Gruodžio 10 d. vakarą Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmų
bendruomenė, kaip ir kasmet, rinksis į tradicinį kalėdinį pokylį. Šiemet šventinio vakaro tema – „Aksominis vakaras. Raudona ir juoda“.
Koncerto programoje – spektaklio formos programa „Tango emocija“, kurioje šokius keis operetės
melodijos, muzikos garsai persipins
su pantomimos tyla. Susirinkusiai
publikai romansus dainuos auksinio
balso konkurso „Triumfo arka“ dalyviai Akvilė Garbenčiūtė ir Artūras Kozlovskis. Temperamentingieji
Kauno muzikinio teatro šokėjai –
grupė „Funny beat“ vėl žavės savo
užkrečiančia energija ir elegancija.
Pokylio metu bus teikiamos
metinės Kauno rūmų nominacijos
„Aktyviausias Rūmų narys“, „Už
svarų indėlį bendruomenei“, „Metų
Kauno regiono profesinio mokymo
institucija“, „Rūmų ambasadorius/
ambasadorė“, „Bendruomenės angelas sargas“.
Šventinės aprangos ir jos detalių, aksesuarų kodas – raudona ir
juoda spalvos.
Kalėdinis pobūvis vyks viešbutyje „Park Inn“ (K.Donelaičio g. 27,
Kaune) gruodžio 10 d., penktadienį,
19 val.
Kvietimai Rūmų nariams ir svečiams artimiausiu metu bus išsiųsti
paštu.
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