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Ko reikia Lietuvos verslo proveržiui 
tarptautinėje erdvėje? Ar efektyvi ekono-
mikos ir verslo skatinimo sistema Lietu-
voje? Kokios tarptautinio verslo plėtros 
tendencijos? Atsakymų į šiuos klausimus 
ieškojo lapkričio 30 d. Kaune įvykusio 
verslo forumo „Tarptautinis verslas. Par-
tnerystė. Inovacijos“ dalyviai. Renginį or-
ganizavo trejus metus Lietuvoje veikian-
tis Enterprise Europe Network (Europos 
verslo ir inovacijų tinklas).

„Tik naujos idėjos ir kūrybiškumas gali 
padėti mums konkuruoti tarptautiniu mas-
tu. Patvirtinta Lietuvos inovacijų strategija 

Enterprise Europe Network 
Lietuvoje: treji sėkmės metai

iki 2020 m., kurios tikslas – kurti kūrybingą 
visuomenę, sudaryti sąlygas plėtoti verslu-
mą ir inovacijas. Inovatyvios ekonomikos 
pagrindas – inovatyvi tradicinė pramonė 
(inžinerijos, chemijos, maisto, medienos, 
baldų ir tekstilės pramonė), aukštosios 
technologijos (biotechnologijos, lazeriai 
ir šviesos technologijos), naujosios ūkio 
sritys (ateities energetika, kūrybinės indus-
trijos ir kt.). Inovacijoms skatinti numatyta 
nemažai naujų iniciatyvų – inovaciniai če-
kiai,  nacionalinė parama patentavimui, ES 
finansavimo priemonės, Enteprise Europe 
Network tinklas ir kitos“, – kalbėjo Ūkio 

ministerijos Inovacijų politikos skyriaus 
vedėja Rima Putkienė. 

„Kaip reikėjo skatinti ekonomiką ir 
kas nebuvo daroma?“ – retoriškai klausė 
Lietuvos banko Ekonomikos departamen-
to direktorius dr. Raimundas Kuodis. Jo 
teigimu, Lietuvos problemos prasidėjo 
gerokai anksčiau  nei užgriuvo pasaulio 
krizė – dar prieš stojant į ES. Pasak pre-
legento, žinojome, kad atsivers sienos, 
ateis ES parama, ir kai kurie greitai suvo-
kė, kad iš to galima neblogai pasipelnyti. 
Pirmiausia pradėjo pūstis nekilnojamojo 
turto burbulas. Ekonomika kelerius metus 
augo labai sparčiai, tačiau svarbu ne kaip 
greitai ji auga, o ar saugiai? Ūkis ėmė pa-
našėti į kaistančią krosnį, o valdžia į ją dar 
įmesdavo malkų. Kai visus apėmęs entu-
ziazmas, euforija, optimizmas, tada daro-
mi neprotingi veiksmai, o galiausiai vis-
kas baigiasi žlugimu. Taip ir nutiko – fies-
ta  baigėsi, visi prasiskolinę vieni kitiems, 
niekas nenori skolinti, nes niekas nežino, 
kas išgyvens“, – kalbėjo R. Kuodis.

Lietuva – daug eksportuojanti ša-
lis, todėl esą skatinti eksportą, kai visas 
pasaulis nebenori pirkti, yra tik tuščias 
laiko švaistymas. R.Kuodžio nuomone, 
reikėjo gelbėti vidaus vartojimą, visos 

kitos alternatyvos – be vidaus investici-
jų programų – yra blogesnės. Vienintelis 
geras projektas, kuris galėjo išgelbėti eko-
nomiką nuo nuosmukio, buvo renovacija. 
Atsigautų statybos, transporto, statybinių 
medžiagų pramonė, žmonės gautų dar-
bo, užuot emigravę. Bet, anot  LB Eko-
nomikos departamento vadovo,  valdžia 
nusprendė įveikti krizę stabilizuojant biu-
džeto pajamas; žmonės pradėjo dar labiau 
taupyti, bankai nustojo dalyti kreditus, ir 
viskas baigėsi tuo, kuo turėjo baigtis. 

Enterprise Europe Network koordina-
torė Lietuvoje Daiva Vyšniauskienė (Kau-
no prekybos, pramonės ir amatų rūmai) 
forume pristatė tinklo trejų metų veiklos 
rezultatus – per žinias, partnerystę ir ino-
vacijas tinklas tapo verslo katalizatoriumi. 
Tai iliustravo AB „Lytagra“, „ChemP-
harmaServe“ Ltd, UAB „Elinta“, UAB 
„Naujasis Nevėžis“ atstovai, pasakoję 
apie naudą, kurią gavo naudodamiesi vie-
šosiomis tinklo paslaugomis. AB „Sno-
ras“ analitikai apžvelgė verslo tendencijas 
ateinančiais metais, makroekonomikos 
rodiklius, verslo finansavimo galimybes.

Forume apdovanoti aktyviausieji En-
terprise Europe Network klientai. Speci-
aliais prizais pagerbtos UAB „Naujasis 
Nevėžis“, UAB „Arlena“, UAB „Etna“ ir 
KŪB „Aiva sistema“. Už gražų ir naudingą 
bendradarbiavimą padėkota Europos sau-
gos ir sveikatos darbe agentūros Lietuvos 
ryšių punktui ir UAB „TUV Uolektis“.

amžinas klausimas – tai laikas.
laikas, kurį skiriate sau…
kodėl taip sunku rasti laiko sau?
laiko tiesiog būti, o ne veikti.
dažniausiai neatidėliotini kiekvienos dienos darbai 
paprasčiausiai užgožia viską,
o tai, kas svarbu iš tikrųjų, skubant būna sutrypta.
išmokykite save meno, kaip susikurti ramybės salas, 
kur galėtumėte pajusti kasdieninių daiktų – 
debesų, medžių, muzikos akordų – grožį…
lyg atspaudą ant širdies uždėkite žinojimą, 
kad gyvenime yra svarbesnių dalykų,
negu užgriozdinti kiekvieną akimirką darbais.
padėkite sau bent vieną valandą per dieną 
praleisti su tyla…
juk nuostabiausią muziką girdime tik tada, 
kada mūsų kiekvieno siela rami.
                                                                                          (John Cage)

Džiaugsmo, meilės, grožio, prasmingų darbų 
ir sėkmės 2011-aisiais!

Plačiau apie tinklo veiklą – 9 psl.

Kauno PPA rūmų prezidentas prof. Mečislovas Rondomanskas,
Kauno PPA rūmų generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis

Forumo apskritojo stalo diskusijų dalyviai
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Lapkričio 26 d. Prezidentūroje buvo 
iškilmingai įteikti 2010-ųjų apdovanoji-
mai – „Lietuvos eksporto prizas“, „Lietu-
vos metų vadovės/verslininkės“ nomina-
cija ir „Darbo žvaigždė“. 

„Lietuvos eksporto prizą“ iš Kauno 
PPA rūmų narių pelnė AB „Kaišiadorių 
paukštynas“, o vienu aukščiausių Lietu-
vos prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
asociacijos apdovanojimų – sidabro „Dar-
bo žvaigžde“ apdovanotas Marijampolės 
AB „Mantinga“ generalinis direktorius 
Klemensas Agentas.

Metų verslininkės apdovanojimas ir 
auksinė segė šiais metais skirti Klaipėdos 
bendrovės „Göllner Spedition“ direktorei 
Virginijai Lajauskienei. 

„Lietuvos eksporto prizas“ šiemet 
taip pat įteiktas bendrovėms „Schenker“, 
„Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“, 
„Žemaitijos pienas“, „Lietkabelis“. Už 
sudarytas palankias sąlygas eksporto 
plėtrai nacionalinis eksporto prizas įteik-
tas Lietuvos ambasadoriui Azerbaidžano 
Respublikoje ir Turkmėnistane Kęstučiui 
Kudzmanui. 

Sidabro „Darbo žvaigždėmis“ taip 
pat buvo pagerbti „Lietuvos geležinkelių“ 
generalinis direktorius Stasys Dailydka, 
„Klaipėdos vandenų“ generalinis direkto-
rius Leonas Makūnas, „Šiaulių tauro tele-

Apdovanoti metų eksportuotojai ir įteiktos 
sidabro „Darbo žvaigždės“

vizorių“ generalinis direktorius Rimantas 
Žukauskas, IĮ „Tiktas“ savininkas Riman-
tas Maženis, Klaipėdos prekybos, pramo-
nės ir amatų rūmų Užsienio ryšių skyriaus 
vedėja Lina Kavaliauskienė. Šis apdova-
nojimas jiems skirtas už inovatyvumą, 
organizuotumą ir požiūrį į vadovaujamų 
struktūrų veiklą.

Ceremonijos dalyviai Prezidentūros Kolonų salėje

www.nordea.lt

Didžiausia 
finansinių paslaugų grupė 
Šiaurės ir Baltijos šalyse

UAB „Mantinga“ generalinis direktorius 
Klemensas Agentas (centre)

AB „Kaišiadorių paukštynas“ direktorė 
Palmira Rimdeikienė (centre)

Bronzos „Darbo žvaigždėmis“ kalėdiniame Kauno PPA rūmų pobūvyje apdovanoti 
Alfonsas Meškauskas, Jonavos UAB „Baldai Jums“ generalinis direktorius, ir Kostas 
Jankauskas, UAB „Koncernas Alga“ generalinis direktorius.

„Darbo žvaigždė“ yra aukščiausias Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų ap-
dovanojimas, teikiamas už ypatingus nuopelnus šalies verslui ar Rūmų sistemos plėtrai. 
Šis ženklas įsteigtas 1938 m. gruodžio mėnesį, pirmą kartą įteiktas 1939 m. pradžioje.

„Rūmai yra stipri, autoritetą visame pasaulyje turinti organizacija, – sako A. Meš-
kauskas. – Iš jos naudos turėsi tiek, kiek pasiimsi. Jei nesi Rūmų narys, užsienyje trak-
tuojama, kad esi nepatikimas.“ 

UAB „Baldai Jums“ tęsia šimtametes baldžių tradicijas Jonavoje. Kitąmet įmonė 
minės 100 metų jubiliejų. Kaip UAB, „Baldai Jums“ sėkmingai dirba jau 16 metų.  
98 proc. produkcijos  yra išvežama į prestižinius parduotuvių tinklus Vokietijoje, Angli-
joje, Austrijoje, Olandijoje, JAV, Skandinavijos šalyse. A.Meškauskas įmonei vadovau-
ja nuo 1994 m., keturis kartus buvo renkamas Jonavos rajono tarybos nariu. 

UAB „Koncernas Alga“ įsteigta 1995 m. rugsėjo 27 d. K.Jankauskas 1997-2000 
m. buvo Marijampolės apskrities viršininku, nuo 2001 m. – koncerno viceprezidentu, 
nuo 2008 m. – generalinis direktorius. Į Marijampolės savivaldybės tarybą renkamas 
nuo 2000 m. Kartu su bendraminčiais įsteigė Marijampolės jaunųjų menininkų rėmimo 
fondą. „Gerovės pagrindas yra verslas ir darbas“, – įsitikinęs bronzos ženklu pagerbtas 
K.Jankauskas. 

2010 m. „Mažasis eksporto prizas“ įteiktas  UAB „Geralda Decor“.

Bronzos apdovanojimai 
nusipelniusiems 
Rūmų nariams

Alfonsas Meškauskas, 
UAB „Baldai Jums“ generalinis direktorius (centre)

Kostas Jankauskas, 
UAB „Koncernas Alga“ generalinis direktorius (kairėje)
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Ceremonijos dalyviai Prezidentūros Kolonų salėje

Kiekvienų metų pabaigoje Rūmų 
taryba tradiciškai apžvelgia nuveiktus 
darbus, atsigręžia į praėjusias dienas ir 
padėkoja tiems, kurie labiausiai nusipelnė 
bendruomenei.  Jiems skirtos Rūmų Metų 
nominacijos.

Tradicinė nominacija „Aktyviau-
sias Kauno prekybos pramonės ir amatų 
rūmų narys“ šiemet skirta trims įmonėms:  
UAB „Statybų ekonominiai skaičiavi-
mai“, Kauno maisto pramonės mokyklai 
ir UAB „Koncernas Alga“. Nominaciją 
jos pelnė už aktyvų dalyvavimą Rūmų 
veikloje, pasiūlymus ir iniciatyvą formuo-
jant ir atstovaujant verslo bendruomenės 
nuomonei, pagalbą organizuojant Rūmų 
renginius.

Prizus aktyvausiems Rūmų nariams 
įteikė AB „Stumbras“, juos įteikė bendro-
vės technikos direktorė Aldona Volkienė. 

Nominaciją „Už svarų indėlį ben-
druomenei“ pelnė AB „Ūkio bankas“, 
svariai prisidedantis prie Kauno kultūros, 
verslo ir visos bendruomenės gerovės kū-
rimo. 2010 m. bankas vykdė ar rėmė per 
40 socialinių projektų. Tam skirta beveik 
3 mln. litų. „Ūkio bankas“ kartu su 40 kitų 
Lietuvos verslo bendrovių prisijungė prie 
Pasaulinio susitarimo už atsakingą verslą 
ir įsipareigojo savo veikloje diegti socia-
liai atsakingo verslo principus. 

Antras nominantas – UAB „Mantin-
ga“, aktyviai dalyvaujanti Marijampolės 
bendruomenės gyvenime, įsteigusi labda-
ros ir paramos fondą.  Paramai skirta 162 
tūkst. Lt pinigais ir 256 tūkst. Lt vertės 
duonos pyrago gaminiais.

Nominacijai prizus įsteigė „Noriu 
personalo sprendimų grupė“.

Rūmų nominacijos – 
padėkos ir pagarbos ženklai

mą regiono veikloje atstovaujant Rūmų 
verslo bendruomenės interesams ir Verslo 
moterų tinklui), ir Mindaugui Misiūnui, 
Kauno kolegijos vadovui (už aktyvią vei-
klą Rūmų taryboje, aktyvų dalyvavimą 
viešose diskusijose, Rūmų vardo viešini-
mą  akademiniuose sluoksniuose,  aktyvų 
dalyvavimą regiono veikloje atstovaujant 
Rūmų verslo bendruomenės interesams ir 
stiprinant santykius tarp verslo, mokslo ir 
valdžios institucijų). Nominacijai prizus 
įsteigė „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filia-
las ir SPA centrų tinklas „Saulėja“.  

Nominaciją „Bendruomenės angelas 
sargas“ pelnė Kauno apskrities vyriau-
siojo policijos komisariato viršininkas 
Algirdas Kaminskas, aktyviai bendradar-
biaujantis su Rūmais. Jis apdovanotas 
firmos „All Design“ ir SPA centrų tinklo 
„Saulėja“ prizais.  

Rūmų socialinės partnerystės komi-
tetas kasmet vertina regiono profesinio 
mokymo įstaigas, rengia konkursus. Metų 
Kauno regiono profesinio mokymo insti-
tucijos vardą šiemet pelnė Paslaugų vers-
lo darbuotojų profesinio rengimo centras, 
antrą vietą užėmė Socialinių darbuotojų 
ir statybos verslo darbuotojų profesinio 
rengimo centras, trečiąją – Marijampolės 
profesinio rengimo centras.  Prizus šiems 
nominantams įsteigė „Informacinių tech-
nologijų mokymo centras“.

Verslo bendruomenės balsas turi 
būti girdimas  – tik taip Rūmų misija 
gali pasiekti plačiąją visuomenę. Todėl 
jau ne pirmus metus renkamas Rūmų 
ambasadorius ir ambasadorė. Šie titulai 
šiemet skirti Faustai Puzanovienei, UAB 
„Metga“ direktorei (už aktyvią veiklą 
Rūmų taryboje, Rūmų vardo viešinimą 
Lietuvoje ir užsienyje, aktyvų dalyvavi-

Ūkio banko apdovanojimą atsiėmė banko Rinkodaros departamento direktorė Vitalija Cariova 2010 m. Rūmų ambasadorė Fausta Puzanovienė Kauno maisto pramonės mokyklos direktorius 
Alvydas Grevas (centre)

UAB „Statybų ekonominiai skaičiavimai” 
generalinis direktorius Saulius Mikalauskas (centre)

UAB „Koncernas Alga” vadovas Kostas Jankauskas (centre)

2010 m. Rūmų ambasadorius Mindaugas Misiūnas (antras iš kairės) UAB  „Mantinga” generalinis direktorius Klemensas Agentas (antras is kaires)

Socialinių darbuotojų ir statybos verslo darbuotojų PRC atstovė Aldona Bilotienė (antra iš kairės) Paslaugų verslo darbuotojų PRC direktorius Ričardas Šeštokas (antras iš kairės) Kauno apskrities VPK viršininkas Algirdas Kaminskas (centre)
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”Aksominis vakaras. 
Raudona ir juoda“

Taip vadinosi Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų kalėdinis po-
būvis, gruodžio 10 d. vykęs viešbutyje „Park Inn Kaunas“. 

Pokylyje dalyvavo apie 150 Rūmų bendruomenės narių – įmonių vado-
vų, verslo lyderių, profesinio rengimo specialistų, jų šeimos narių, būrys 
kviestinių svečių – Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, vicemeras 
Rimantas Mikaitis, Savivaldybės administracijos direktorė Edita Gudi-
šauskienė, Ministro Pirmininko patarėja Ona Balžekienė, Kauno techno-
logijos ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetų profesoriai ir kiti garbin-
gi verslo bei valdžios atstovai.
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Prie viešbučio buvo išrikiuoti UAB „Autotoja“ naujausi raudo-
nos ir juodos spalvos „Lexus“ automobiliai. Raudonu kilimu žen-
gusius svečius pasitiko prancūziškos muzikos garsai (grojo  akorde-
ono virtuozas Aurelijus Stunžėnas) ir renesanso bei gotikos stiliaus 
drabužiais vilkintys Paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo 
centro moksleiviai. Svečių aprangos, šventinių aksesuarų spalvos 
buvo juoda ir raudona.

Vakaro pradžios akcentu tapo „InŽi“ galerijoje sukurtų drabu-
žių mados kolekcija. Romansus dainavo auksinio balso konkurso 
„Triumfo arka“ dalyviai Akvilė Garbenčiūtė ir Artūras Kozlovskis, 
o prancūzų poetų eiles originalo kalba skaitė KPPAR tarptautinių 
ryšių vadovė Rita Baidokaitė. 

Spektaklio formos programoje „Tango emocija“ aistringus Be-
atričės Skabickienės, Sauliaus Skambino ir Edvino Kregdžio šokius 
keitė „Triumfo arkos“ lyderio Mindaugo Zimkaus atliekamos opere-
tės melodijos,  o muzikos garsai persipynė su pantomimos aktoriaus 
ArūnoKatkausko  plastika. Temperamentingieji „Funny beat“ šokėjai 
pobūvio dalyvius sužavėjo energija ir elegancija. O paskui į šokių sū-
kurį pakvietė džiazo, roko, klasikinę ir popmuziką atliekantys Kęstutis 
Nevulis ir Valdas Zubrickas  (Klaipėda). 

Pokylį vedė renginio scenarijaus autorė, KPPAR darbuotoja Lina 
Stunžėnienė ir UAB „Novameta“ valdybos pirmininkas Benjaminas 
Žemaitis.

Šventiniame vakare, be dovanų  Rūmų nominacijų laureatams, 
buvo įteikti UAB „Švenčionių vaistažolės“ ir UAB „Rūta“ prizai, o 
loterijoje lošiamas „InŽi“ galerijos įsteigtas laimėjimas. Renginio ge-
neralinis rėmėjas – bankas „Nordea“.
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„Verslas vis dar sutelktas didžiuosiuose miestuose, nors kaš-
tai jį pradėti ir plėsti rajonuose gerokai mažesni. Verslas to dar 
nesuvokė.”

Jonas Sirvydis, AB „Achema” generalinis direktorius

„Esant versle reikia uždirbti ir protingai išleisti, valdžioje – 
tik protingai išleisti.”

Alfonsas Meškauskas, UAB „Baldai Jums” generalinis 
direktorius

„Bendruomeniškumas pagrįstas solidarumu, bendradarbia-
vimu, susitarimu. Politika grindžiama konkurencija ir rungtynia-
vimu.“

Vytautas Šileikis, Kauno PPAR generalinis direktorius 

„Lozungai, lozungai… O paskui pamatai, kad už akmenėlio 
slypi kažkieno interesai – nei pastumsi, nei nukelsi… Tai kam 
plėšytis?“

Kazimieras Jakutis, UAB „Lonas ir partneriai” savinin-
kas

„Projektas „Moterų verslumas ES” – vienas iš trijų, kurio 
idėją atnešėme į Lietuvą. Jis paskatino moterų verslininkių judė-
jimo plėtrą Lietuvoje.“

Asta Šileikienė, Verslo moterų tinklo Lietuvoje iniciatorė 
ir komiteto pirmininkė

„Mūsų tikslas – nugalėti save įveikiant pasenusius stereoti-
pus, glūdinčius pačiose mumyse, o ne nugalėti vyrus.“

Fausta Puzanovienė, UAB „Metga” direktorė

„Kaunas praranda patrauklumą studentams, tarp jaunimo 
formuojasi nepalankus miesto įvaizdis. Po poros metų praradi-
mų procesas gali būti negrįžtamas.“

Dr. Mindaugas Misiūnas, Kauno kolegijos direktorius

„Dalyvaudamas Europos įmonių parlamento veikloje, supra-
tau vieną esminį dalyką: visas ES valstybes kamuoja tos pačios 
bėdos, visose šalyse jos skauda vienodai.“

Evaldas Rapolas, advokatas, „Nordia Baublys & Par-
tners” partneris

„Verslo organizacijos lyderis turi būti moralinis autoritetas, 
kad nebūtų įsivelta į protekcionistinius veiksmus.“

Saulius Grinkevičius, UAB „Vesiga“ direktorius

„Lietuvoje nevertinamas lobizmas. Dažniau atsiranda asme-
nų, kurie nesisamdys profesionalaus lobisto, o patys tiesiogiai 
mėgins daryti įtaką duodami kyšius.“

Eduardas Budrevičius, UAB „Pakma“ generalinis direk-
torius

„Mums garbė, kad esame pirma lietuviška įmonė, kurios 
atvejo analizė – projektas „Atlyginimą pasiskirk pats sau“ – bus 
patalpinta į „European Case Clearing House“ duomenų bazę.“

Vida Grinienė, UAB „Skubios siuntos“ direktoriaus pa-
vaduotoja

„Kai aplinkui vyksta sveikam protui prieštaraujantys daly-
kai, nesitikėkime, kad viskas bus gerai. Nenormalu, kad mūri-
ninkas uždirba 10 tūkst.Lt ir perka limuzinus, žmonės masiškai 
ima didžiules paskolas būstams, kurių vertė pranoksta kelių gy-
venimų uždarbius. Tokie dalykai yra įspėjimas, kad ateina prasti 
laikai.“

Vytautas Jokužis, UAB „Elinta“ direktorius 

„Bendrauti su bankininkais visada buvo sunku. Manau, jie 
per daug gerai apie save galvoja, arba verslas ir visuomenė jiems 
skiria išskirtinį dėmesį, nors jie to neverti.“

Vytautas Niedvaras, AB „Betonika“ generalinis direkto-
rius

„Įmonė gali išlikti konkurencinga tik tuo atveju, jei jos vado-
vas niekada mintimis neapleidžia savo įmonės.“

Kostas Jankauskas, UAB koncerno „Koncernas Alga“ 
generalinis direktorius 

„Mes, įmonių, kuriose dirba neįgalieji, vadovai, nekeliame 
klausimų ar mumis rūpinasi Valstybė. Mes patys savimi rūpina-
mės, mokame mokesčius, kad patys jaustumės saugiai“.

Šarūnas Grigaliūnas, UAB „Informacijos saugumo 
agentūra“ direktorius 

„Gyvenimas keičiasi. Lietuva – ne užkampis. Čia gali gy-
vuoti ir naujovės, ir tradicijos. Tačiau ar taip bus – renkamės 
mes.“

Dr. Vladas Lašas, UPS įgaliotojo atstovo Lietuvoje UAB 
„Skubios siuntos“ generalinis direktorius

„Jeigu mes savo įmonėje kilusias problemas spręstume taip, 
kaip problemas sprendžia vyriausybė, tai būtume bankrutavę. 

Vladas Jakaitis, Vilkaviškio siuvimo AB „Žemkalnija“ ge-
neralinis direktorius

„Mažas regionas taip pat gali turėti svajonių ir drąsiai eiti 
jų link.“

Algimanta Pabedinskienė, KPPAR Marijampolės filialo 
direktorė 

„...Iš bankų skolinasi valstybė, o negali bankrutuoti, taigi 
bankai išvengia rizikos ir dar neblogai uždirba. Kol valstybė 
skolinsis, tol bankai neskolins verslui“.

Rimantas Grabauskas, AB „Vernitas“ komercijos direk-
torius

„Kas bus ta varomoji jėga, kuri neapsiribos kaltinimais val-
džiai, bet sugebės susitelkti ir kalbėtis su valdžia konstruktyviai? 
Jei nebus verslininkų branduolio, bus sunku palaikyti dialogą su 
vietos valdžia.“

Prof. Mečislovas Rondomanskas, Kauno PPAR prezi-
dentas

„Visas partijas vienija paniška baimė atsisakyti bet kokių 
funkcijų, perduoti jas vykdyti Rūmams.“

Rimantas Šidlauskas, LPPAR asociacijos generalinis di-
rektorius

Kuo gyvenome, ką mąstėme, ko siekėme
Rūmų bendruomenės narių mintys 2010 m.
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Su vietiniais partneriais – 
paprasčiau

Pasak Astos Šileikienės, pastaraisiais 
metais viso pasaulio verslininkų žvilgsniai 
nukrypo į Kiniją: nors ekonomikos krizė 
daugeliui šalių atnešė didžiulių nuostolių, 
Kinijos ekonomika stiprėjo. Palyginti su 
2008 m., pernai Kinijos BVP išaugo 8,7 
proc.

„Tam, kad būtų išvengta laiko gai-
šimo, nervų ir didelių išlaidų, prieš pra-
dedant konkrečius žingsnius Kinijoje 
patariama pasikonsultuoti su ekspertais. 
Vienas iš dažniausiai girdimų patarimų 
užsienio investuotojams – „susiraski-
te partnerius kinus“. Užsieniečiui nėra 
lengva perprasti sudėtingą biurokratijos 
sistemą. Situaciją komplikuoja tai, kad 
žengiant net mažiausią žingsnelį, reikia 
gauti vietinių žinybų leidimą. Visų pir-
ma, tenka susirasti reikiamą įstaigą ir joje 
dirbantį tinkamą žmogų,  kuris tą leidimą 
gali duoti. Kai jau žinai, kad kalbiesi su 
tuo žmogumi, kurio ieškojai, tenka atlikti 
antrą, dar sunkesnę užduotį – tą leidimą 
gauti. Šis procesas gali užtrukti gerokai 
ilgiau nei dažnas verslininkas norėtų 
numatyti savo verslo plane. Be to, už-
sienio ir vietos verslams nustatytos skir-
tingos mokestinės taisyklės“, – pasakoja 
A.Šileikienė. 

Pasak mokymų programos daly-
vės, verslininkai gali sulaukti pagalbos 
iš įvairių organizacijų: Verslo skatinimo 
agentūros, mišrių prekybos pramonės ir 
amatų rūmų, įstaigų, su kuriomis pavyko 

„Suprask Kiniją“
Taip vadinasi keturių savaičių Europos Komisijos mokymų programa, kurios 

tikslas – padėti Europos verslininkams pasirengti partnerystei su Kinija ir pažinti jos 
ekonomikos ypatumus, užmegzti patikimų kontaktų.

Vienintelė šios programos dalyvė iš Lietuvos ir visų trijų Baltijos valstybių – Asta 
Šileikienė, Europos verslo moterų tinklo Lietuvos komiteto pirmininkė, Kauno pre-
kybos, pramonės ir amatų rūmų narės – UAB „Garliavos šeimos klinika“ vadovė.

Programos dalyviai – 28 Europos Sąjungos šalių atstovai – dvi mokymų savai-
tes praleido Kinijoje. Vieną savaitę Šanchajuje Europos verslininkų grupę šefavo 
valstybinio lygio lyderius rengiantis universitetas, antrąją savaitę Pekine mokymais, 
susitikimais, vizitais rūpinosi Kinijoje veikiantys Prancūzijos, Italijos, Beniliukso ir 
Vokietijos rūmai. 

Nuo lapkričio 1 d. Kinijoje pradėjo dirbti Europos verslo rūmai – EK smulkiojo ir 
vidutinio verslo centras, kuriame senojo žemyno verslininkams paslaugas teiks penki 
ekspertai, bus sukurta speciali interneto svetainė. Kinijoje jau veikia Enterprise Euro-
pe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklas), kurio veiklą Lietuvoje koordinuoja 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

užmegzti ryšius. Šios organizacijos valdo 
įvairias duomenų bazes, kurios gali būti 
naudingos ieškantiems labai konkrečios 
srities partnerių, prekių ar paslaugų.

„Kinijoje labai gerbiama valdžia, 
tačiau ji negarbinama.Valdymas – cen-
tralizuotas, tačiau asmenybės kulto nėra. 
Valdžios įtaka labai reikšminga visur, 
plėtojant verslą – taip pat“,– įsitikino 
A.Šileikienė. 

Patariama saugoti intelek-
tinę nuosavybę

Kita problema, su kuria tenka susidur-
ti savo verslą Kinijoje steigiantiems vers-
lininkams, –  intelektinės nuosavybės ir 
autorinių teisių pažeidimai.  Jie – Kinijos 
kasdienybė ir yra smarkiai paplitę visoje 
šalyje. „Minėtos teisės gali būti pažeistos 
bet kurioje įmonės gyvavimo stadijoje. 
Gali nutikti netgi taip, kad vieną dieną savi 
įmonės darbuotojai už kelių šimtų metrų 
ims ir atidarys gamyklą, gaminančią tavo 
produkcijos kopijas, ir taip bandys perim-
ti tavo valdomas rinkas“, - įspėja Kinijoje 
viešėjusi verslininkė.

Pasak A.Šileikienės, Kinijoje priimti 
puikūs įstatymai ir taisyklės, tačiau di-
džiausia problema – prastas jų taikymas 
ir apskritai noro tai daryti stoka. Kinijos 
ekonomikai svarbiuose sektoriuose teisės 
aktai kartais esą veikia kaip protekcioniz-
mo priemonė. „Nepaisant didžiulių su tei-
sių apsauga susijusių problemų, vyriausy-
bė kovoja su šia negerove – pradėtas kelių 
itin stambių tokio pobūdžio bylų nagrinė-

jimas. Taigi atrodo, kad Kinija po truputį 
pradeda vykdyti tuos įsipareigojimus, 
kuriuos prisiėmė įstojusi į Pasaulio preky-
bos organizaciją. Tačiau tai maža paguoda 
tiems verslininkams, kurių prekės yra šiuo 
metu kopijuojamos. Teisė yra neveiksni ir 
ja naudotis esą net neverta, ypač kalbant 
apie dizainą“, – pabrėžė pašnekovė.

Jos teigimu, užpatentuoti gaminių di-
zainą Kinijoje trunka labai ilgai – kartais 
net dvejus metus, o tada tos prekės rinkai 
gali ir nebereikėti, taigi patentuoti pre-
kę yra tiesiog neefektyvu. A. Šileikienė 
mano, kad situacija galbūt jau netrukus 
stipriai pagerės, nes vis daugiau Kinijos 
įmonių savo sukurtus produktus pristato 
pasaulinėje rinkoje.  

„Mokymų metu buvo akcentuota 
būtinybė saugoti savo prekės ženklus, 
įmonės logotipus, intelektinę nuosavybę, 
pasitikrinti partnerių patikimumą, pasirū-
pinti gaunamų prekių kokybe, nes pirma 
kokybiška siunta negarantuoja, kad ir an-
tra bus tokia“, – pasakoja A.Šileikienė. 

Bendravimo ypatumai
A.Šileikienė atkreipė dėmesį, kad 

kinams labai svarbu pirmasis įspūdis, 
žmogaus „veidas“, vertybės, interesai, 
emocijos. Todėl pirmiausia jie daug laiko 
skiria asmeniniam bendravimui. Žmonių 
santykiai kinams yra svarbesni už darbą. 
Todėl labai dažnai jie akcentuoja dirban-
tys ne su bendrovėmis, o su konkrečiais 
asmenimis. Kinai labai vertina lojalumą, 
nuolankumą, kantrybę, kuklumą, asme-
ninį kontaktą. Verslo ir socialinio etiketo 
ypatumų neišmanymas gali sužlugdyti 
santykių su kitų šalių verslininkais pers-
pektyvas. Beje, kinai gerai įvaldę derybų 
meną. Jie pradeda kalbėti „aplink“, siūly-
dami net nerealius dalykus, o jau sutarus 
pradeda subtiliai „spausti“ partnerius.  

 „Mes bijome konkurencijos, ki-
nai – ne. Jie patys labai stipriai varžosi 
tarp savęs, todėl išorinė konkurencija jų 
negąsdina. Jie perpratę rinkos dėsnius, iš-
siugdę konkurencijos kultūrą. Kaip ir pas 
mus,  ten irgi pasitaiko nesąžiningų žmo-
nių, kurie maloniai siūlo atvykti į Kiniją, 
paskui prašo pinigų, reikalingų neva ky-
šiui ar notarui, firma dingsta be pėdsakų 
ir panašiai“, – perspėja mokymų „Suprask 
Kiniją“ dalyvė.

Labai svarbus kinų verslininkų vei-
klos principas – tai dėkingumas. Nepa-
mirštama už suteiktą paslaugą atsilyginti 
dovana ar kita paslauga.

Užmegzti ryšiai su Kinijos 
moterimis verslininkėmis

Kaip Europos verslo moterų tinklo 
narei Astai Šileikienei labai rūpėjo už-
megzti asmeninių kontaktų su Kinijos 
verslininkėmis. Šilta pažintis su netoli 
Šanchajaus esančio regiono vicemere tę-
siasi ne tik laiškais. Artimiausią pusmetį 
svarbiam regionui vadovaujanti moteris 
su kolegėmis lyderėmis, verslininkėmis 
atvyks į Lietuvą. Labai naudingas ir atei-
čiai, ir profesine prasme – susitikimas su 
visos Kinijos moterų gydytojų asociacijos 
prezidente, buvusia Kinijos sveikatos ap-
saugos ministre.

A.Šileikienės teigimu, Kinijoje labai 
vertinamos žinios ir išsilavinimas, 99 proc. 
berniukų ir mergaičių įgyja lygiavertį pa-
grindinį išsilavinimą. Pasak pašnekovės, 
anksčiau dažnas svajojo išvykti į užsie-
nį, o dabar siekiamybė – baigti mokslus 
ir grįžti į Kiniją. Šalyje labai trūksta gerų 
vidutinio lygio darbuotojų ir kvalifikuotų 
darbininkų. Universitetuose 45-46 proc. 
visų studentų sudaro moterys. Kaimiš-
kose vietovėse vykdomi įvairūs projek-
tai, padedantys moterims studijuoti, kelti 
savo kvalifikaciją, įgyti verslo pagrindų ir 
technologinių žinių,

Per dvi savaites mokymų progra-
mos „Suprask Kiniją“ dalyviams buvo 
surengta dešimtys susitikimų su šios ša-
lies valdžios atstovais, įmonių vadovais, 
europiečiais, ten jau plėtojančiais verslą, 
su kinais, turinčiais verslą Europoje. Iš 
viso užmegzta apie 200 kontaktų. „Juos 
visus parvežiau Kauno rūmų nariams ir 
visiems, kuriuos domina Kinijos rinka“, – 
sako A. Šileikienė.

Pasibaigus programai,  Astai Šilei-
kienei įteiktas Kinijos eksperto pažymė-
jimas.

Programoje dalyvavo 28 ES šalių atstovai

Kinijoje įvyko dešimtys susitikimų su valdžios ir verslo atstovais

A.Šileikienė Pekine susitiko su LR ambasadoriumi 
Roku Bernotu
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Lapkričio 23 d. Marijampolės kultūros 
centre, naujojoje Tarybos salėje susirinko 
penkių Sūduvos savivaldybių – Marijam-
polės, Šakių, Vilkaviškio, Kazlų Rūdos 
ir Kalvarijos verslo ir valdžios atstovai. 
Forume „Verslo ir valdžios partnerystė: 
stipresnė savivalda, geresnis gyvenimas“ 
ieškota sąveikos taškų ir mėginta apibrėž-
ti problemas, kurias kartu galėtų spręsti 
verslas ir vietos valdžia.

Kodėl reikia efektyvios verslo ir val-
džios sąveikos, kokią naudą iš to gali turėti  
tiek viena, tiek kita pusė, kuo bendruome-
niškumas skiriasi nuo politikos, kas truk-
do partnerystei, ko reikia tvariai sąveikai? 
Diskutuoti, ieškoti atsakymų į šiuos klau-
simus skatino Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų generalinio direktoriaus dr. 
Vytauto Šileikio pranešimas.

„Neišvengiamai rasis tokių, kurie kli-
juos etiketę su užrašu “verslas pirks val-
džią” ar pan. Mūsų iniciatyva yra nukreipta 
į raktinius žodžius “sąveika” ir “bendruo-
menė”,  –  kalbėjo dr. V. Šileikis. – Rū-
mai yra nepolitinė organizacija, niekada 
tokia nebuvo. Mes keliame bendruomenių 
vystymo tikslus: demokratijos idėjos rea-

Forumas Sūduvos krašte: verslas ir 
valdžia kartu gali daugiau

lizavimas praktikoje, demokratijos instru-
mentų paieška, decentralizavimo principo 
įgyvendinimas. Demokratijoje yra dvi 
svarbios dalys: demokratiniai rinkimai ir 
išrinktų atstovų kontrolė. Antrosios dalies 
nesame įvaldę. Tik bendruomenė gali būti 
objektyvi išrinktos valdžios prižiūrėtoja“.

Pasak KPPAR generalinio direkto-
riaus, bendruomeniškumas ir politika yra 
antipodai.

Bendruomeniškumas yra pagrįstas so-
lidarumu, bendradarbiavimu, susitarimu, 
politika – pagrįsta konkurencija ir rungty-
niavimu.

Marijampolėje veikiančio Kauno 
PPAR filialo tarybos pirmininkas, Kauno 
PPAR viceprezidentas Kęstutis Svitojus 
pabrėžė, kad vienas iš bendradarbiavimo 
ir susitarimo tikslų yra sustabdyti jaunų 
žmonių migraciją į didmiesčius ir už-
sienį. Reikšmingi ne tik pinigai ir darbo 
vietos, bet  ir socialinė, kultūrinė aplinka, 
turiningo laisvalaikio galimybės.

UAB „Koncernas Alga“ generalinis 
direktorius Kostas Jankauskas įsitikinęs, 
kad gerovės pagrindas yra verslas. Jo 
skaičiavimais, versle dalyvauja 28 proc. 

gyventojų, kurie turi išlaikyti 72 proc. 
likusių žmonių. „Verslui reikia žmonių, 
o dirbti nėra kam – nuteka ne tik protai, 
bet ir kvalifikuoti darbininkai“,  – sakė K. 
Jankauskas.

Jonas Bagdonas, Marijampolės versli-
ninkų asociacijos vadovas, pritarė, kad ge-
resnio gyvenimo ir gražėjančios aplinkos 
pagrindu gali būti tik darbas. „Nestatomi 
fabrikai – nėra ir infrastruktūros plėtros. 
Kiek susitraukė verslas – tiek proporcingai 
sunyko ir miestas. Valdžia darbo vietų ne-
kuria. Jas kuria verslas. Kaip suderinti visų 
interesus? Tai esminis bendruomeniškumo 
klausimas“, – akcentavo J. Bagdonas.

„Sveikintina Rūmų iniciatyva skatinti 
dialogą, – kalbėjo buvęs ilgametis Mari-
jampolės miesto vadovas, UAB „Morita“ 
atstovas Kęstutis Subačius. – Labai opi 
problema – tapatumo deficitas. Kodėl 
mūsų kraštas nevadinamas Sūduva – var-
du, kuriam 2000 metų, o vadinamas Su-
valkija? Nes buvo tokia gubernija?.. Mūsų 
valstybė ir Vyriausybė negali pasigirti 
pastangomis, kurios padėtų neutralizuoti 
emigracijos ir demografijos problemą.“

Kazlų Rūdos verslininkų klubo vado-
vas, UAB „Šamoto centras“ direktorius 
Algimantas Bučinskas pasiūlė apversti są-
veikos formulę – savivalda mažai kuo gali 
padėti verslui,  greičiau atvirkščiai – vers-
las gali daugiau duoti vietos valdžiai. 

UAB „Repulsus“ direktoriaus Rolan-
do Jonikaičio manymu, savivaldybės kar-
tu su verslu turi nustatyti labai aiškius kri-
terijus, pagal kuriuos bendrovė gali tikėtis 
mokesčių ar rinkliavos nuolaidų. 

„Įmonės, besikreipiančios į savivaldy-
bę dėl atleidimo nuo žemės ar nekilnoja-
mojo turto mokesčio, dažnai nelaiko savi-

valdybės lygiaverte partnere. Kaip verslas 
turi savo tikslą – pelną, taip ir savivalda 
turi savo tikslą – tenkinti vietinių gyvento-
jų poreikius. Būtų gerai, jei įmonės ateitų 
ne kaip nuolaidų prašytojos, o pasiteirau-
tų – kuo galime padėti vykdant savivaldos 
funkcijas?“ – siūlė Šakių rajono savival-
dybės administracijos direktoriaus pava-
duotojas Arvydas Šlėderis. 

Marijampolės vežėjų asociacijos pre-
zidentas Juozas Budreika pateikė konkre-
tų sėkmingos partnerystės pavyzdį – Sa-
vivaldybė padėjo išleisti leidinį keliomis 
kalbomis apie Marijampolės automobilių 
verslą ir čia teikiamas paslaugas.

Vilkaviškio rajono savivaldybės me-
ras Algirdas Bagušinskas teigė, kad valdy-
mo funkcijų koncentracija ir centralizaci-
ja riboja savivaldos teises. „Savivaldybės 
net neturi sąskaitų, į kurias suplaukdavo 
vietiniai mokesčiai. Antra, jeigu sėkmin-
gai vykdome biudžetą, mums nubraukia-
mos iš valstybės skiriamos lėšos. Kitaip 
tariant, kuo blogiau, tuo geriau? Tai kam 
savivaldai plėtoti verslą, jei už tai esame 
baudžiami?.. Probleminės savivaldybės 
gauna nemažai lėšų. Tačiau kokia nauda, 
jei jos panaudojamos pastatams apšiltinti 
ar šaligatviams? O kur naujos darbo vie-
tos? Savivaldybės jau seniai nušalintos 
nuo mokesčių politikos formavimo. Tam-
pam vykdomaisiais komitetais, kuriems 
beliko pašluoti gatves ir išdalyti pašal-
pas“,  – apgailestavo A.Bagušinskas. 

„Savivaldai patikėtos funkcijos „garui 
nuleisti“. Per lobistus turėtume aktyviau 
veikti įstatymų leidėjus. Kodėl savival-
dybės tarybos nariu negali būti mokyklos 
direktorius ar ligoninės vyriausiasis gydy-
tojas, o ministras gali būti Seimo nariu?“ – 
retoriškai klausė Kazlų Rūdos savivaldy-
bės vicemeras Algimantas Puišys. 

Ne vienas forumo dalyvis palaikė 
siūlymą, kad vietos valdžia ir verslas gali 
kartu „spausti“ centrinę valdžią dėl bendrų 
savivaldos problemų, o Rūmai per savo 
legaliąsias, informacines, referentines ir 
ekspertines galias gali būti solidus verslo 
lobistas ir valdžios patarėjas.

Antrąjį lapkričio mėnesio penktadie-
nį Lietuvoje pažymima profesinė verslo 
atstovų šventė – Verslo diena. Ji minima 
nuo 2005 m.

Šia proga Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų Marijampolės filialas su-
rengė diskusiją apie Marijampolės mies-
to įvaizdį ir apdovanojo labiausiai kraštą 
garsinančias įmones ir viešojo valstybinio 
sektoriaus įstaigas. 

Pasak filialo direktorės Algimantos Pa-
bedinskienės, konkurso nominantai ir nu-
galėtojai buvo išrinkti apibendrinus pilie-
čių, įmonių, įstaigų ir organizacijų atstovų 
nuomonę. Šis renginys – 2010 m. gegužę 
pasirašytos Marijampolės miesto įvaizdžio 
formavimo keturšalės sutarties tąsa. Sutartį 
pasirašė  Marijampolės savivaldybės admi-
nistracija, Kauno PPAR Marijampolės fili-
alas, Marijampolės kolegija, Marijampolės 
profesinio rengimo centras.

„Džiaugiuosi galėdamas padėkoti 
tiems, kurie kuria mūsų ateitį ir kurių suma-
numo, kruopštaus darbo dėka savivaldybės 
biudžetas surenka būtinas pajamas“, – svei-
kindamas renginio dalyvius kalbėjo Mari-
jampolės savivaldybės meras Vidmantas 
Brazys. „Verslo žmonės – pagrindas, ant 
kurio laikosi savivalda ir mūsų visų gero-
vė“, – tokiais žodžiais Marijampolės, Ša-
kių, Vilkaviškio, Kazlų Rūdos ir Kalvari-
jos įmonių vadovus sveikino Kazlų Rūdos 
meras Vytautas Kanevičius. 

Verslo diena Marijampolėje
Pranešimą apie Prekybos, pramonės 

ir amatų rūmų veiklos įtaką šalies įvaiz-
džiui skaitė Kauno rūmų prezidentas prof. 
Mečislovas Rondomanskas. „Lietuva dar 
neturi iki galo sukurtos centralizuotos 
valstybės įvaizdžio kūrimo strategijos. 
Lietuvos įvaizdis kuriamas jau 20 metų! 
Per pastaruosius penkerius metus buvo 
bent trys bandymai formuoti šalies įvaiz-
džio strategiją.  Buvo išviešintos tokios 
koncepcijos: „Lietuva – medaus šalis“, 
„Lietuva – Baltijos širdis“, „Lietuva – drą-
si šalis“. Auditoriai nustatė, kad per trejus 
metus valstybės institucijos tam tikslui 
panaudojo 63 mln. litų biudžeto lėšų, ta-
čiau pagrindinis tikslas padidinti šalies 
žinomumą ir patrauklumą pasaulyje liko 
nepasiektas. Reikia ne apskritai drąsios ar 
sentimentaliai gintarinės Lietuvos įvaiz-
džio, bet tokio įvaizdžio, kuris sėkmingai 
„parduotų“ Lietuvą kaip patrauklią užsie-
nio investicijoms vietą“, - pabrėžė prof. 
M. Rondomanskas.

„Šių dienų Lietuvos PPA rūmų įvaiz-
dis stovi ant trijų pamatinių akmenų: verslo 
savivaldos, paslaugų ir valstybės deleguo-
tų veiklų. Rūmų misijos įgyvendinimas 
teikiant naudą verslo įmonėms, švietimo 
institucijoms ir regioninei plėtrai tiesiogiai 
įtakoja šalies įvaizdį. Rūmai yra tinklo 
institucija. Esame penki iš 13000 pasau-
lio ir penki iš 1706 Europos rūmų tinklo 
mazgų. Rūmai visų pirma yra stiprūs re-

gionuose. Sąveika, dialogas su vietos pi-
liečių savivalda stiprina  bendruomeninius 
santykius. Bet kuri įmonė turi galimybę 
dalyvauti bendrame verslo „chore“ ir būti 
išgirsta. Verslo savivaldos vietose lygmuo 
yra gerai pastebimas ir tarnauja Lietuvos 
kaip demokratinės valstybės įvaizdžiui“, – 
kalbėjo Rūmų prezidentas.

Rūmų paslaugos padeda įmonėms 
lengviau konkuruoti prekių ir paslaugų 
rinkose. Akivaizdu, kad sėkmingesnis 
verslas – geresnis šalies įvaizdis. Tarp-
tautinis pripažinimas ir integracija į pa-
saulio, Europos ir Baltijos regiono rūmų 
asociacijas turėjo įtakos bendram Lietu-
vos įvaizdžiui. „Tai atidarė duris į plačius 
verslo paslaugų ir viešųjų ryšių tinklus. 
Rūmai tapo realiais vartais, pro kuriuos 
buvo plėtojama užsienio prekyba, skati-
nama verslo kooperacija, investicijos“, - 
apibendrino KPPAR prezidentas.

„Marijampolės tapatybė ir įvaizdžio 
formavimas: kuo galime ir kuo norime 
būti?“ – taip vadinosi Marijampolės sa-
vivaldybės administracijos Viešųjų ryšių 
tarnybos vedėjos Aurelijos Baniulaitie-
nės pranešimas. „Kas yra Marijampolė? 
Žemdirbiškos kultūros ir žemės ūkio pro-
dukcijos perdirbimo pramonės centras? 
Automobilių turgaus miestas? Poetų ir ra-
šytojų kraštas, Atgimimo lopšys? Marijo-
nų miestas, piligriminės traukos objektas? 
Šalies futbolo sostinė? Kokią poziciją turi 
užimti Marijampolė, kad galėtų sėkmin-
gai klestėti, o vizija patikėtų dauguma 
piliečių?“ – klausė pranešėja. Ji atkreipė 

dėmesį, kad miestų konkurencingumą 
lemia vadinamieji „kietieji“ veiksniai 
(geografinė padėtis, politinis stabilumas, 
mokesčių politika, nekilnojamojo turto 
rinka, susisiekimo sistemos funkcionalu-
mas) ir „minkštieji“ (verslumas, paslau-
gų įvairovė ir lygis, veiklos, bendravimo 
ir poilsio galimybės, saugumas). Pasak 
A.Baniulaitienės, sėkmingą miestų rinko-
darą lemia aiški lyderystė, nuoseklumas 
ir sklandus viešojo ir privataus sektoriaus 
bendradarbiavimas. 

Pirmąkart surengto įmonių ir įstaigų 
įvaizdžio konkurse buvo įsteigtos 5 verslo 
ir 5 viešojo valstybinio sektoriaus nomi-
nacijos. Vilkaviškio rajono savivaldybė-
je nugalėtoju pripažinta UAB „Rytas“ ir 
savivaldybės administracija. Prie Šakių 
rajono įvaizdžio formavimo geriausiai 
prisideda UAB „Gulbelė“ ir savivaldy-
bės administracija. Konkurso nugalėtojais 
Kalvarijos savivaldybėje tapo UAB „Kra-
tonas“ ir Kultūros centras. Sėkmingiausiai 
garsinantys Kazlų Rūdą – G.Mocevičiaus 
įmonė UAB „Ginalas“ ir Kazlų  Rūdos 
miškų mokomoji urėdija. Įmonių ir įstaigų 
įvaizdžio konkursą Marijampolės savival-
dybėje laimėjo UAB „Arvi ir ko“ ir  Mari-
jampolės profesinio rengimo centras.

Konkurso nugalėtojus apdovanojo 
UAB „Bitė Lietuva“, DnB Nord bankas, 
Šiaulių bankas, Kauno PPAR Marijam-
polės filialas, UAB „Komotos sistemos“, 
UAB „Transmundus“. Verslo dienos ren-
ginį parėmė 13 regiono įmonių, 4 regiono 
informaciniai partneriai.

Naujoje Marijampolės savivaldybės Tarybos salėje susirinko visų penkių regiono savivaldybių atstovai
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Vykdoma įmonių vadovų apklausa
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai atlieka Kauno įmonių vadovų nuomo-

nės tyrimą apie verslo aplinką ir savivaldybės teikiamas paslaugas. Anketos tikslas – 
išsiaiškinti Kauno savivaldybės teritorijoje veikiančių verslo subjektų požiūrį į vietos 
savivaldą, verslo aplinką ir jo plėtros perspektyvas. Tai – bene pirmas mėginimas per 
pastaruosius dešimt metų išsamiai ištirti ir apibendrinti kauniečių verslininkų nuomonę 
aktualiais klausimais.

Elektroniniu būdu jau išsiųsta apie 700 anketų Kauno PPAR nariams, pramoninin-
kams, smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams. Anketoje prašoma atsakyti į klausimus 
apie Kauno miesto 2008-2015 m. strateginio plano vykdymą, įvertinti verslo steigimo 
sąlygas, biurokratijos ir korupcijos lygius, pažymėti verslo plėtrai trukdančias aplinky-
bes,  išreikšti požiūrį dėl verslo bendruomenės dalyvavimo svarstant ir priimant strate-
ginius sprendimus.

Atsakyti į anketoje pateikiamus klausimus galima Rūmų interneto svetainėje www.
chamber.lt, naujienų skyrelyje.

Apklausoje svarbi kiekviena nuomonė. Nuo Jūsų atsakymų priklausys tyrimo išva-
dos ir apibendrinimai.

Ar Jūsų verslas susidūrė su proble-
momis pradedant veikti naujose Europos 
rinkose?

Ar Jums kyla problemų vykdant sudė-
tingas Europos Sąjungos direktyvas?  Ar 
Jums kyla klausimų, susijusių su Euro-
pos procedūromis, į kuriuos negalite ras-
ti atsakymo? Ar Europos įstatymai ar jų 
trūkumas trukdo Jūsų verslui sėkmingai 
veikti vieningoje Europos rinkoje?

Ar Lietuvos įmonės gali įtakoti Euro-
pos Komisijos  priimamus sprendimus? 
Ar verslo subjektai turi galimybę pareikšti 
savo nuomonę, kaip veikia ES norminiai 
aktai? 

Taip. Minėti klausimai per Enterprise 
Europe Network tinklą yra nuolat patei-
kiami Lietuvos įmonėms. Jos turi gali-
mybę pareikšti savo nuomonę Europos 
Komisijai.

EK ir Lietuvos įmonių bendradarbia-
vimo instrumentai yra šie:

SME feedback (liet. grįžtamasis smul-
kiojo ir vidutinio verslo ryšys) – Lietuvos 
įmonės nuolat kviečiamos teikti informa-
ciją apie joms nepalankius, verslą varžan-
čius ES teisės aktus ir jų poveikį. 

EK viešosios konsultacijos – Lietuvos 
įmonės kviečiamos pareikšti savo nuomo-
nę dėl tam tikrų verslo ES temų EK Įmo-
nių ir pramonės generalinio direktorato 
paskelbtų viešų konsultacijų metu.

SME panels (liet. smulkiojo ir viduti-
nio verslo nuomonė apie ES teisės aktus 
/ iniciatyvas / reglamentavimą ES vidaus 
rinkoje) – Lietuvos įmonės kviečiamos 
aktyviai išsakyti savo poziciją dėl planuo-
jamų priimti ar keisti ES teisės aktų ir jų 
poveikio verslui.

Per 2008-2010 m. šalyje buvo atlik-
ta 18 verslo subjektų nuomonės  tyrimų 
ir viešųjų konsultacijų, kuriose dalyvavo 
100 Lietuvos įmonių, o išvados dėl ES 

Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklas) nuolat kaupia ir 
atnaujina duomenų bazes, kuriose galima ieškoti ES verslo teisės aktų, susistemin-
tos informacijos apie galimybę teikti paraiškas ES finansinei paramai gauti,  įvairių 
institucijų leidinių aktualiais verslo, mokesčių, rinkodaros, investicijų, reklamos ir 
kitais klausimais.

Europos Sąjungos verslo teisės aktų bazėje surinkti ES teisės aktai turi tiesioginį ir 
netiesioginį poveikį verslo subjektams – tiek privalomo pobūdžio teisės aktai (direkty-
vos, reglamentai, sprendimai), tiek svarbesnieji rekomendacinio pobūdžio dokumentai 
(rekomendacijos, komunikatai, gairės, strategijos). Internete esančioje bazėje du kartus 
per mėnesį skelbiama naujausia informacija apie teisės aktus, paskelbtus ES oficialiame 
leidinyje. Lietuvos įmonėms aktualiausi teisės aktai sugrupuojami pagal 19 temų. 

Kvietimų duomenų bazėje skelbiami naujausi kvietimai teikti paraiškas daliniam 
projektų finansavimui iš ES ar nacionalinių lėšų. 

ES leidinių verslui duomenų bazėje pateikiami Enterprise Europe Network, Europos 
Komisijos, Įmonių ir pramonės generalinio direktorato (DG Enterprise and Industry), už-
sienio prekybos, pramonės rūmų ir kitų institucijų leidiniai aktualiais verslo, teisės, finan-
sinių išteklių paieškos, mokesčių, darbo teisės, rinkodaros, reklamos, investicinių projektų 
ir kitais klausimais.

Verslo bendradarbiavimo duomenų bazėje Enterprise Europe Network darbuotojai 
talpina anonimines savo šalies įmonių anketas, kuriose skelbiami verslo pasiūlymai. 
Anketos leidžia fiksuoti susidomėjusių Lietuvos įmonės verslo pasiūlymu skaičių. 
Sulaukus susidomėjimo iš užsienio šalies, tos šalies partneriui siunčiama kontaktinė 
informacija apie Lietuvos įmonę. 

Šios verslo bendradarbiavimo duomenų bazės privalumas – patikima informacija 
apie įmonę, nes anketą pildo ir į duomenų bazę talpina šalies, kurioje įsikūrusi įmonė, 
tinklo darbuotojai, į kuriuos visada galima kreiptis iškilus papildomiems klausimams 
apie dominančią įmonę.

Enterprise Europe Network partneriai taip pat platina kitų tinklo partnerių už-
sienyje patalpintus įmonių verslo pasiūlymus. Verslo pasiūlymai skelbiami Vilniaus 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų tinklapyje www.cci.lt, Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų tinklapyje www.chamber.lt ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų tinklapyje www.kcci.lt. 

Tarptautinė technologijų duomenų bazė leidžia Lietuvos įmonėms surasti techno-
loginius sprendinius arba įmonėje sukurtus sprendinius pasiūlyti Europos rinkai. Ba-
zėje skelbiami technologiniai pasiūlymai ir užklausos iš visos Europos. Jie skelbiami 
www.tech-market.lt.

Kas trukdo Jūsų verslui Europoje? Tinklo duomenų bazės – 
verslo plėtrai ir kompetencijai

Enterprise Europe Network (Europos 
verslo ir inovacijų tinklui) Lietuvoje ats-
tovauja keturios organizacijos: Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos prekybos, pramonės 
ir amatų rūmai ir VšĮ Lietuvos inovacijų 
centras. 

Per pustrečių metų į tinklą kreipėsi 
4884 Lietuvos įmonės. 

Beveik 500 bendrovių dalyvavo vers-
lo misijose ir kontaktų renginiuose. 

Per tarpvalstybinį tinklą buvo išpla-
tinta 419 Lietuvos įmonių bendradarbia-
vimo, technologinės partnerystės ir tyri-
mų pasiūlymų. 

1056 bendrovėms suteikta verslo par-
tnerių užsienyje paieškos paslaugų, kon-
sultacijų.

Sulaukta 10 000 užsienio įmonių, 
pageidaujančių rasti partnerių Lietuvoje, 
pasiūlymų.  

Surengtuose 179 seminaruose, konfe-
rencijose ir kituose renginiuose dalyvavo 
beveik 5000 verslo atstovų. 

Lietuvos įmonėms suteikta 1112  kon-
sultacijų, susijusių su ES teisine baze, rin-
komis, verslo plėtra užsienyje, 2450 kon-
sultacinių paslaugų dėl verslo paramos 
programų, tarptautinio verslo organizavi-

mo, technologinių auditų ir kt.  
Atlikta 18 verslo subjektų nuomonės 

tyrimų ir viešųjų konsultacijų, kuriose ap-
klausta beveik 100  Lietuvos įmonių, o įmo-
nių pasiūlymai ir išvados dėl ES teisės aktų 
tobulinimo perduotos Europos Komisijai. 

Sukurta informacinė svetainė inova-
tyviam tarptautiniam verslui plėtoti www.
paramaverslui.eu.

Padedant  Enterprise Europe Network 
sudarytos 25 technologinio bendradar-
biavimo sutartys, 10 eksporto ir importo 
sutarčių, 3 tarptautinės mokslinių tyrimų 
sutartys. Bendra sutarčių vertė viršijo 

4 mln. Lt, išsaugota ar sukurta naujų dar-
bo vietų, o įmonių apyvarta padidėjo nuo 
5 iki 80 proc. 

Enterprise Europe Network Lietuvoje: veiklos rezultatai

teisės aktų taikymo ir tobulinimo perduo-
tos Europos Komisijai. 

2008-2009 m. apklausta keliasdešimt 
Lietuvos kelionių agentūrų, viešbučių, 
viešojo maitinimo, automobilių nuomos 
ir kitų įmonių tiriant konkurencingumo 
aplinką Europos turizmo sektoriuje. Tei-
sinės metrologijos klausimynas buvo pa-
teiktas šio profilio įmonėms. EK viešojoje 
konsultacijoje dėl paramos inovacijoms 
buvo teiraujamasi KTU regioninio mokslo 
parko, Šiaulių verslo inkubatoriaus, UAB 
„Alna Group“ ir kitų su inovacijomis su-
sijusių bendrovių ir įstaigų nuomonės. 

2010 m. prioritetinės apklausų sritys 
buvo vidaus rinka – paslaugos (susijusios 
su paslaugų direktyva), aplinka (REACH, 
EMAS, EKO ženklinimas) ir mokesčiai. 

Įmonės, kurių duomenys anketose ir 
viešosiose konsultacijose neatskleidžia-
mi, gali formuluoti konkrečias problemas 
Europos Komisijai.  Grįžtamasis ryšys 
padeda EK sužinoti, kaip veikia ES nor-
miniai aktai šalyse narėse, ko reikia, kad 
būtų gerinama verslo aplinka, mažinamos 
biurokratinės kliūtys ES vieningoje rin-
koje.

Prašome pareikšti savo nuomonę dėl 
Jūsų veiklą varžančių ES teisės aktų tel. 
(8 37) 22 92 12 (Jolanta Dominauskie-
nė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai). Daugiau informacijos: http://
www.paramaverslui.eu/go.php/lit/Ats-
tovavimas_Jusu_imones_interesams_
ES_l/497/1

Naudojantis Enterprise Europe Net-
work tinklu, Lietuvos įmonės kviečiamos 
įsitraukti į Europos verslo politikos for-
mavimo procesus.

Mūsų tikslas – surinkti konkrečias pro-
blemas, su kuriomis susiduria įmonės, dirb-
damos vieningoje ES rinkoje, pavyzdžius, 
kylančius dėl verslo reglamentavimo ES.

Daiva Vyšniauskienė, Enterprise Europe Network projekto vadovė, koordinatorė Lietuvoje

Enteprise Europe Network veikla apžvelgta verslo forume
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e-p.188  Ispanijos įmonė prekiauja biuro prekėmis ir raštinės reikmenimis. Ieško popieriaus ga-
mintojų ir siūlo platintojo paslaugas nacionalinėje rinkoje.

e-p.189  Armėnijos įmonė verčiasi specializuota  mažmenine prekyba. Ieško vyriškų, moteriškų 
ir vaikiškų drabužių prekybos tarpininkų.

e-p.190  Rumunijos įmonė prekiauja statybinėmis medžiagomis. Ieško gamintojų ar produkcijos 
platintojų. Įmonė siūlo platinti plytas, plyteles ir kitą produkciją, kuri reikalinga sto-
gams dengti.

e-p.191  Lenkijos įmonė importuoja ir prekiauja grūdais. Siūlo tarpininko paslaugas javų augin-
tojams.

e-p.192  Belgijos inžinerijos įmonė, veikianti maisto produktų sektoriuje, norėtų išplėsti mašinų 
įrangos, skirtos maisto sektoriui, pardavimus. Nori prekiauti mašinų įranga, skirta šo-
kolado gamybai ir saldainių pramonei. Siūlo platinti šią įrangą.

e-sp.72  Nedidelė Prancūzijos įmonė verčiasi elektronine prekyba. Prekiauja žaislais ir kai ku-
riais kitais produktais Prancūzijoje ir Europoje. Ieško abipusio prekybinio bendradar-
biavimo partnerių.

e-sp.73  Rumunijos vyno gamintojas platina savo ir importuojamą vyną. Ieško abipusio bendra-
darbiavimo partnerių.

e-sp.75  Ispanijos įmonė gamina ir prekiauja rūkytos paprikos milteliais. Ieško produkcijos 
platintojų įvairiose šalyse. Taip pat siūlo platintojo paslaugas vidaus rinkoje panašiai 
produkcijai, gaminamai užsienio šalyse.

e-co.1672 Serbijos įmonė gamina, montuoja  liftus ir teikia jų techninės priežiūros paslaugas. Ieš-
ko abipusio bendradarbiavimo partnerių steigti bendrą įmonę – gamyklą.

e-co.1675  Turkijos įmonė gamina kilimus ir kilimėlius. Ieško produkcijos platintojų ir siūlo su-
brangos paslaugas. Taip pat domisi bendros įmonės steigimu ir abipusio gamybinio 
bendradarbiavimo galimybėmis.

e-co.1682  Rusijos įmonė gamina vaikiškus viršutinius drabužius ir laisvalaikio prekes (miegmai-
šius). Ieško produkcijos platintojų ir medžiagų tiekėjų.

e-co.1688  Serbijos įmonė kuria programinę įrangą. Ieško partnerio Europos Sąjungoje subrangos 
veiklai. Siūlo galimybę dirbti įvairiose platformose naudojant naujausią programinę 
įrangą.

e-co.1752  Čekijos įmonė gamina įvairių rūšių atliekų perdirbimo įrangą. Ieško produkcijos platin-
tojų ir siūlo subrangos paslaugas.

e-co.1754  Italijos įmonė kuria ir gamina novatoriškus produktus ir pramonines robotų sistemas. 
Ieško produkcijos platintojų ir bendros įmonės steigimo galimybių užsienyje.

e-co.1758  Rusijos įmonė atlieka Rusijos rinkos prekybos ir elektroninės prekybos tyrimus, kuria 
ir reklamuoja internetines svetaines. Siūlo subrangos, tarpininkavimo paslaugas ir ben-
dros įmonės steigimo galimybę.

e-co.1770  Rusijos logistikos įmonė siūlo transporto ir ekspedijavimo importo/eksporto paslau-
gas.

e-co.1707  Lenkijos įmonė, teikianti verslo konsultavimo paslaugas, ieško įmonių, norinčių pre-
kiauti Lenkijos rinkoje. 

e-co.1712  Vengrijos įmonė specializuojasi metalo apdirbimo sektoriuje ir siūlo tarpininkavimo 
paslaugas, susijusias su metalo pramone. Taip pat siūlo subrangos paslaugas, domisi 
bendros įmonės steigimu ir abipusiu gamybiniu bendradarbiavimu. Domina įvairios 
bendradarbiavimo galimybės.

e-co.1773  Graikijos įmonė gamina plaukų priežiūros priemones, reikmenis, baldus, skirtus grožio 
salonams. Ieško produkcijos platintojų ir bendros įmonės steigimo galimybių.

e-co.1774  Turkijos įmonė, dirbanti chemijos sektoriuje, gamina dažus lakuotoms ir specialioms 
dangoms. Ieško produkcijos platintojų, siūlo subrangos paslaugas. Taip pat domisi ben-
dros įmonės steigimu ar abipusiu gamybiniu bendradarbiavimu.

Kiti verslo pasiūlymai anglų kalba skelbiami Rūmų interneto svetainėje http://chamber.lt/LT/
Pradzia/Paslaugos/Verslo-pasiulymai  du kartus per mėnesį.

Užsienio įmonių verslo pasiūlymai

KONTAKTŲ MUGĖ

KAUNO regiono įmonių kontaktų mugė
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) 56 237
Faks.: (8 349) 56 004
El. paštas: sekretoriatas@achema.com
www.achema.lt

UAB „Agmis“ 
Teikia profesionalias informacinių sistemų,  inter-
neto svetainių, taikomųjų programų projektavimo, 
programavimo, integravimo ir palaikymo paslau-
gas. Didžiausia patirtis sukaupta telekomunikacijų, 
el. komercijos, žiniasklaidos, savitarnos, interne-
tinės bankininkystės sistemų ir mobiliųjų aplika-
cijų srityje. Dirbame su klientais JAV, Vokietijo-
je, Švedijoje, Airijoje, Belgijoje ir kitose šalyse. 
Klientai Lietuvoje: Alfa.lt, Ūkio bankas, SAM, „Alna 
Software“, „Investuok Lietuvoje“ (buv. LEPA), „Om-
nitel“, „Naujoji pilaitė”, Kauno PPAR. 
Technologinë patirtis: Java, .NET, C++, PHP, Oracle, 
Microsoft SQL server. 
Esame Microsoft ir IBM technologijų partneriai, 
MTP „Technopolis“ narys.
Europos pr. 121 (MTP „Technopolis“), LT–46320 
Kaunas
Tel.: (8 37) 21 13 51
Faks.: (8 37) 21 13 52
Mob.: +370 687 81 204
El. paštas: info@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

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) 21 18 11
Mob.: +370 698 78 755 
El. paštas: sales@eurodita.lt, info@eurodita.lt
www.eurodita.lt

AB „YIT Kausta“
Stato negyvenamuosius pastatus: prekybos centrus 
ir parduotuves, viešbučius, restoranus, pramoninius 

statinius ir sandėlius, įstaigų pastatus, sporto ir lais-
valaikio centrus, aplinkosaugos pastatus. Stato dau-
giabučius gyvenamuosius namus Kaune, Vilniuje ir 
Klaipėdoje. 
Bendrovė – viena iš nedaugelio šalyje, tiesiogiai par-
duodančių pačių statytus butus.
Komercinis nekilnojamasis turtas – nuo idėjų ir pra-
dinės koncepcijos iki galutinio įgyvendinimo ir nekil-
nojamojo turto nuomos ir pardavimo.
Naglio  g. 4A, LT–52600 Kaunas
Tel.: (8 37) 45 23 48
Faks.: (8 37) 45 22 12
El. paštas: kausta@yit.lt
www.yit.lt

UAB „Gravera“
Gamina įvairius veidrodžius, grūdintą, laminuotą, 
lenktą stiklą interjerui ir eksterjerui.
Siūlo laminuotą, emaliuotą, grūdintą stiklą. Teikia sti-
klo grūdinimo, laminavimo, lenkimo paslaugas.
Ieško prekybos agentų ir atstovų Lietuvoje ir užsie-
nyje.
Draugystės 19, LT–51230 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 77 33 
Faks.:  (8 37) 33 89 02 
www.gravera.lt (lietuvių kalba), 
www.glass.lt (anglų kalba) 

UAB „Hidrosta“
Stato bendruosius ir inžinerinius statinius, vandens, 
hidrotechninius įrenginius, atlieka žemės darbus, 
tiesia gatves, sausinimo ir drėkinimo sistemas. 
Pramonės g. 9, LT–59145 Prienai 
Tel.: (8 319) 60 070, (8 319) 60 071
Tel./faks.: (8 319) 60 073
El. paštas: mel@prienai.omnitel.net,
hidrosta@gmail.com

UAB „Joneda“ 
Dvylikti metai leidžia Jonavos rajono mėnesinį lai-
kraštį „Joneda“, didžiausio tiražo leidinį Jonavoje 
(13750 egz.). Platinamas nemokamai. Laikraštį ga-
lima skaityti internete www.joneda.lt. Papildomas 
mokestis už skelbimų ir informacinės medžiagos 
akelbimą internete neimamas. 
Tel.: (8 349) 54 607
Mob.: + 370 685 25 658
El. paštas: info@joneda.lt

UAB „Kauno staklės“
Gamina precizines metalo pjovimo stakles ir jų prie-
dus,  tikslias metalo detales, automobilių pramonės 
įmonių įrangą.
Tel.: (8 37) 33 10 70
Mob.: + 370 699 53 214
Faks.: (8 37) 33 26 69
El. paštas: info@kaunostakles.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

„Lytagros“ įmonių grupė
 Viena iš stambiausių lietuviško kapitalo įmonių, jau 
66 metus tiekianti žemės ūkio mašinas, metalus ir jų 
gaminius, statybines medžiagas, padangas, įrankius, 
elektros ir buitines prekes. Lietuvoje turi  23 antrines 
įmones, filialus ir prekybos centrus, valdo „Berna-
tonių“ 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

UAB ,,Metallum novum“
Siūlo aukštos kokybės plieninių konstrukcijų apdo-
rojimą karštojo cinkavimo metodu, taip pat smulkių 
detalių būgninį cinkavimą, galvanizavimą ir miltelinį 
dažymą. 
Mob..: +370 601 24 208
El. paštas: cinkas@metallumnovum.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 ,,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“ prekių ženklų trikotažiniais drabu-
žiais.Teikia medžiagų gamybos paslaugas (mezgimo, 
dažymo, stabilizavimo, šiaušimo, marginimo ir kt.) 
Ieško sukirpimo ir siuvimo paslaugas teikiančių įmo-
nių, 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 skirta 
visapusiškai formuoti įmonės personalo politiką, už-
tikrinti kuo mažesnę darbuotojų kaitą ir kuo didesnę 
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 „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 paslaugas.
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

UAB „Plastena“
Pagrindinės tiekiamų medžiagų grupės: plastikai, 
gumos gaminiai, sandarinimo medžiagos. Termoizo-
liacinės medžiagos iki 1500 C. Gaminamos detalės 
iš plastikų ir gumos, transporterių juostos, jėgos dir-
žai, įvairaus sudėtingumo detalės. Atliekami remonto 
darbai. 
Ireniškių km., Garliavos sen., LT–53277 Kauno r.
Tel. 8 (37) 39 36 82, (8 37) 39 31 35, (8 37) 39 31 85 
Tel./faks.: (8 37) 39 36 82 
Mob. tel.: +370 687 70 570
El. paštas: info@plastena.lt 
www.plastena.lt

Mokslo ir technologijų parkas „Technopolis“ 
Rengia ir įgyvendina įvairius nacionalinius ir tarptau-
tinius projektus, kurie orientuoti į inovacijų paramos 
sistemos stiprinimą, dalyvių tarpusavio bendradar-
biavimą, inovacijų kultūros, verslumo, kūrybiškumo 
ugdymą, žinių ir informacijos sklaidos terpės gerini-
mą. Ieško partnerių nacionaliniams ir tarptautiniams 
projektams rengti ir įgyvendinti, potencialių inves-
tuotojų, inovacinių įmonių antrojo MTP korpuso 
statybai ir vystymui.
Europos pr. 121, LT–46339 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 15 56
Faks.: (8 37) 21 13 82
El. paštas: info@technopolis.lt 
www.technopolis.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 sis-
temų (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 „Verslumo tiltas“
Teikia atsargų valdymo paslaugas prekybos, distribu-
cijos ir gamybos įmonėms.
Mob. tel.: +370 620 22 223
El. paštas: info@stockm.eu
www.stockm.eu
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Techninė priežiūra turi 
apsaugoti nuo nelaimės

2010 – 2011 m. Europos Sąjungos 
šalyse, tarp jų ir Lietuvoje, vykdoma 
kampanija „Saugi techninė priežiūra“.

Techninė priežiūra. Kas tai?
Techninė priežiūra – tai įrangos (dar-

bo priemonių), instaliacijų, pastatų (sta-
tinių) ar transporto priemonių techninė 
priežiūra, susidedanti iš techninių, admi-
nistracinių ir valdymo priemonių, kurio-
mis siekiama išsaugoti arba atkurti tokią 
šių objektų būklę, kad juos būtų galima 
naudoti pagal paskirtį ir išvengti gedimų 
ar būklės blogėjimo. Techninės priežiū-
ros veiklos sritis yra gana plati ir apima: 
tikrinimus, bandymus, matavimus, per-
tvarkymus, reguliavimą, remontą, gedimų 
nustatymą ir pašalinimą, dalių keitimą, 
aptarnavimą. 

Techninės priežiūros darbai atliekami 
iš esmės visose darbo vietose ir visuose 
pramonės sektoriuose. Darbai gali būti la-
bai paprasti (pavyzdžiui, elektros lemputės 
ar spausdintuvo dažų keitimas) arba labai 
sudėtingi (pavyzdžiui, nuolatinis elektros 
jėgainės tikrinimas).Techninę priežiūrą 
atlieka beveik visų profesijų specialistai, 
ne tik technikai ir inžinieriai.

Žalingas poveikis – ir aplinki-
niams

Techninę priežiūrą atliekantys dar-
buotojai gali patirti įvairių – fizikinių, 
cheminių, biologinių ir psichosocialinių 
rizikos veiksnių poveikį. Šiems darbuoto-
jams galima ir tokia nelaimingų atsitikimų 
rizika: nukristi iš aukščio, uždusti uždaro-
se talpose ar patalpose, būti sužalotiems 
judančių mechanizmų dalių, paveiktiems 
pavojingų ar kenksmingų cheminių me-
džiagų, įskaitant ir kancerogenus, suža-
lotiems sprogimo ar gaisro ir t.t. Žalingas 
poveikis galimas ne tik patiems atliekan-
tiems techninės priežiūros darbus darbuo-
tojams. Jų veiksmai gali pakenkti ir kitų 
darbuotojų ar asmenų saugai ir sveikatai. 
Pavyzdžiui:

• Atliekant darbo įrenginio (mašinos) 
techninės priežiūros darbus, tiek jį remon-
tuojantys darbuotojai, tiek kiti šalia esantys 
asmenys gali būti traumuoti judančių dalių 
ar žūti, kam nors netyčia jį įjungus; esant 
įrenginyje pavojingoms medžiagoms, gali-
mas ir jų poveikis. 

• Remontuojant pavojingų medžiagų 
vamzdynus ir esant sprogių ar degių me-
džiagų nuotėkiui, gali įvykti sprogimas ar 
kilti gaisras, dėl kurių darbus atliekantys 
darbuotojai bei aplinkiniai gali gauti nu-
degimo traumas arba net žūti.

• Įrenginio dalis keičiant netinkamo-
mis arba nekokybiškai atliekant jo remon-
tą, įrenginys gali sugesti ir sunkiai sužalo-
ti jį valdantį operatorių.

• Laiku neatliekant techninės prie-
žiūros darbų, gali sutrumpėti įrangos ar 
pastatų naudojimo laikas, gali įvykti ir 
nelaimingas atsitikimas darbe. Laiku ne-
suremontavus apgadintų sandėlio grindų, 
galimi: šakinio krautuvo avarija, krautuvo 
vairuotojo ar aplinkinių traumos, taip pat 
krovinio sugadinimas.

Techninė priežiūra ne tik pati yra 
gana pavojinga veikla; ji daro didelę įtaką 
ir bendrai darbuotojų saugos ir sveikatos 
būklei įmonėje.

Praktikoje gali pasitaikyti įvairių si-
tuacijų, kai su vienu darbo įrenginiu dir-
ba keli darbuotojai ir, atvirkščiai, vienas 
darbuotojas dirba su keliais darbo įrengi-
niais. Dažnai nuo vieno darbo įrenginio 
tinkamos priežiūros ir saugaus naudojimo 
priklauso technologiškai susietų įrenginių 
saugus darbas, tuo pačiu – ir šalia ar vie-
name bare (padalinyje) dirbančių darbuo-
tojų sauga ir sveikata.

Daugelis nelaimingų atsitikimų dar-
be yra tiesiogiai susiję su darbo įrenginių 
naudojimu, taigi šie socialiniai padariniai 
gali būti sušvelninti naudojant saugius 
darbo įrenginius, juos tinkamai instaliuo-
jant ir prižiūrint. Darbo įrenginiai darbo 
vietoje turi būti įrengti taip, kad darbuoto-
jas negalėtų patekti į jų pavojingas zonas, 
ypač zonas, kuriose yra judančių dalių; 
neturi būti galimybės darbo įrenginį at-
sitiktinai įjungti; privalu numatyti, kaip 
darbo įrenginį operatyviai išjungti ir t.t. 
Nuo saugaus darbo įrenginių naudojimo 
didele dalimi priklauso darbuotojų sauga 
ir sveikata. 

Savaeigiai darbo įrenginiai, kurie 
judėdami gali kelti didelį pavojų dirban-
tiesiems, potencialiai pavojingi įrenginiai 
(slėginiai indai, pavojingų medžiagų tal-
pyklos, kėlimo įrenginiai ir kt.), kuriuos 
naudojant nuolat kyla pavojus darbuotojų 
ir kitų žmonių gyvybei, sveikatai, aplinkai 
ar turtui dėl juose sukauptos energijos bei 

vykstančių procesų, gali būti didelių ne-
laimių, avarijų priežastimi.

Tragiški padariniai
Pagal Europos Sąjungos šalių darbų 

saugos ir sveikatos būklės statistiką, 10-
15 proc. mirtinų nelaimingų atsitikimų 
darbe ir 15-20 proc. visų nelaimingų at-
sitikimų darbe susiję su technine priežiū-
ra, o kai kuriuose pramonės sektoriuose 
su technine priežiūra susiję daugiau kaip 
pusė nelaimingų atsitikimų darbe.

Mažinama darbų rizika
Su technine priežiūra susiję pavojai ir 

rizikos veiksniai yra labai įvairūs, todėl ir 
techninės priežiūros veiklą reikėtų įtrauk-
ti į visapusę įmonės valdymo sistemą. 
Įmonėje reikia atlikti išsamų rizikos ver-
tinimą, įvertinant visus veiklos etapus ir 
esančius ar galinčius atsirasti pavojus. Tai 
ypač svarbu mažose ir vidutinėse įmonė-
se, kurioms nelaimingas atsitikimas darbe 
gali padaryti nepakeliamą žalą. Svarbu 
skirti užtektinai laiko ir išteklių techni-
nės priežiūros darbams atlikti, rūpintis 
techninę priežiūrą atliekančių darbuotojų 
kvalifikacija, įdiegti išsamiu rizikos verti-
nimu pagrįstas saugaus darbo užtikrinimo 
priemones. 

Darbdaviai privalo užtikrinti, kad dar-
buotojai užduotims atlikti turėtų įgūdžių, 
būtų informuoti apie pavojus bei saugaus 
darbo procedūras ir žinotų kaip elgtis, jei 
konkrečioje situacijoje jiems pritrūktų ge-
bėjimų.

Techninės priežiūros darbus įmonės 
vis dažniau patiki samdomoms tarny-
boms arba būtinus tam tikriems darbams 
atlikti įrenginius nuomojasi, todėl dar-
buotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas 
labai priklauso nuo įmonės sudaromų 
rangos ar nuomos sutarčių ir jų vykdy-
mo. Siekiant užtikrinti visų susijusių 
darbuotojų saugą ir sveikatą, rangovo ar 
nuomotojo atliekama techninė priežiūra 
turi būti įteisinta sutartyje ir tinkamai in-
tegruota į nuolatinę įmonės veiklą. Gera 
praktika, kai suderinami ir rangovo ar 
nuomotojo ir paslaugas užsakiusios įmo-
nės poreikiai, aiškiai įvardijamos abiejų 
šalių prievolės, rengiamos saugaus nau-
dojimo instrukcijos ir numatomi tinkamo 
aptarnavimo bei naudojimo mokymai. 

Jei darbdaviai netinkamai prižiūri dar-

bo įrenginius arba nepaiso įrangos saugos 
reikalavimų, (ypač būtinų saugos prie-
monių, pavyzdžiui, apsaugos ir aušinimo 
sistemų, pavojaus signalų veikimui) pase-
kmės gali būti katastrofiškos.

Gera proga papildyti žinių ba-
gažą

Kampanijos „Saugi techninė prie-
žiūra“ metu Europos saugos ir sveikatos 
darbe agentūros Lietuvos ryšių punktas, 
veikiantis Valstybinėje darbo inspekci-
joje, bendradarbiaudamas su „Enterprise 
Europe Network“ (Europos verslo ir ino-
vacijų tinklu) ne tik platina informaciją 
apie kampaniją internete. Saugios tech-
ninės priežiūros tema organizuotas visas 
ciklas seminarų, kurie vyko didžiuosiuo-
se Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje). 

Seminarų metu pranešimus skaitė ir 
konsultacijas įmonių atstovams jiems rū-
pimais klausimais teikė Valstybinės darbo 
inspekcijos darbų inspektoriai, įgaliotų 
įrenginių techninės būklės tikrinimo įs-
taigų ir notifikuotų sertifikacijos įstaigų 
ekspertai, Valstybinės ne maisto produktų 
inspekcijos atstovai. Šiuose renginiuose 
vyko diskusijos, klausytojams platinta 
metodinė ir vaizdo medžiaga, lankstinu-
kai, bukletai techninės priežiūros ir rizi-
kos vertinimo temomis, rinkti ir skleisti 
techninės priežiūros geros praktikos pa-
vyzdžiai. 

Visi seminarai yra nemokami, tačiau 
klausytojų, ypač iš mažų ir vidutinių įmo-
nių, galėtų būti ir gausiau – tai gera proga 
papildyti savo žinių bagažą beveik neei-
kvojant finansinių ar darbo išteklių. 2010 
m. seminaruose dalyvavo daugiau kaip 
300 darbuotojų. 

Kampanija dar tęsis ir 2011 m.,vėl 
planuojami seminarai mažų ir viduti-
nių įmonių atstovams. Tad kviečiame 
sekti mūsų naujienas internete www.
vdi.lt ir  www.paramaverslui.eu ir ak-
tyviai dalyvauti  šios kampanijos ren-
giniuose.

Norėdami sužinoti daugiau apie 
kampaniją, apsilankykite Europos sau-
gos ir sveikatos darbe agentūros tinkla-
pyje http://hw.osha.europa.eu.
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/LT/  Kurybiški sprendimai VISIEMS dizaino iššūkiams!
alldesign - beribės dizaino galimybės vienoje vietoje.
MūSų prIVaLuMaI: 
maksimalus kliento poreikių išpildymas / konkurencinga kaina / 
šiuolaikiškumas bei kūrybiškumas / darbinės užsienio kalbos: anglų, 
italų, rusų.
KOMErCINIaMS OBJEKTaMS SIūLOME:
Firminis stilius / pakuotės / reklaminiai projektai / produkto 
dizainas / Baldai / Interjero koncepcijos ir kompleksiniai projektai.
prIVaTIEMS OBJEKTaMS SIūLOME:
Grafinio dizaino sprendimai namų interjerams / Baldų dizainas / 
aksesuarai / Interjero konsultacijos / Interjero dizaino projektai.
Būkite kūrybiški, džiaukitės ir atraskite naujas galimybes dirbdami kartu 
su mumis!

/EN/ Creative solutions for aLL design chalanges!
alldesign – endless design possibilities in just one place.
Our adVaNTaGES: 
identification of customer needs and expectations / competitive prices/ 
modernity and creativity / different spoken languages: lithuanian, 
english, italian, Russian.
FOr COMMErCIaL SuBJECTS WE OFFEr:
Corporate identity / packaging / promotional design / product 
design / Furniture / 
Interior Concepts and integrated projects.
FOr prIVaTE SuBJECTS WE OFFEr:
Graphic design for home interiors / Furniture design / accessories / 
Interior design consultations / Interior design projects.
Be creative, enjoy and explore life working with us!

/IT/ Soluzioni creative per TuTTI ………… di design!
alldesign ofre le possibilità illimitate di design in un unico luogo.
I NOSTrI VaNTaGGI: 
individuazione delle esigenze e delle aspettative dei clienti / prezzi 
competitivi / modernità e creatività/conoscenza delle lingue diverse: 
lituano, inglese, italiano, russo.
pEr OGGETTI COMMErCIaLI OFrIaMO:
Identità aziendale / packaging design / design publicitario / design 
del prodotto / 
design del mobile e arredamento / concept e progettazione 
d‘Interni.
OGGETTI prIVaTI:
Soluzioni di grafica per interni domestici / design del mobile e 
arredamento / accessori /consulting e progettazione d‘Interni.
Cercate di essere creativi, godete ed esplorate la vita lavorando con noi!


