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Debatai ir
rinkimai
Audronė Jankuvienė
KPPAR Viešųjų ryšių vadovė

Sociologinės apklausos rodo, kad beveik 40 proc. rinkėjų nežino, už ką balsuoti
artėjančiuose savivaldos rinkimuose. Vadinasi, politinių jėgų išsidėstymą savivaldybėse nulems tie, kurie paskutinę akimirką
pasirinks, kam atiduoti savo balsą. Arba tie,
kurie apskritai neateis į rinkimus. Niekas
neskaičiuoja niekam neatiduotų balsų, tad
tokia nusivylimo, abejingumo ar protesto
išraiška iš esmės yra niekinė. Išskyrus vieną niuansą – nedalyvaujantieji rinkimuose
savo balso teisę tiesiog perleidžia kitiems
ir galbūt to nė nesuprasdami didina balsavusiųjų įtaką. Taigi kuo mažesnis aktyvumas, tuo didesnė kiekvieno balsadėžėn
įmesto biuletenio vertė.
1990 m. savivaldybių rinkimuose
dalyvavo 64,8 proc. rinkėjų. Tai buvo didžiausias aktyvumo rodiklis savivaldos
rinkimuose. 1995 m. prie balsadėžių atėjo
tik 44,8 proc., 1997 m. – 39,9 proc. Lietuvos gyventojų. 2000 m. aktyvumo kreivė šoktelėjo aukštyn (balsavo 54,2 proc.,
2002 m. – 53,9 proc. piliečių), tačiau
2007 m. vėl krito žemyn (iki 41,3 proc.).
Lietuvoje rinkimų kampanijos metu iš
pirmo žvilgsnio tarsi pakanka agitacinių
plakatų, šūkių, lankstinukų, užsakomųjų
straipsnių. Kur bebūtų – spaudoje, televizijoje, tai kalbėjimas „viena kryptimi”, be
grįžtamojo ryšio. nuobodus monologas su
jau daug sykių girdėtais pažadais.
Susitikimus su piliečiais dažniausiai
rengia partijos ir kandidatai. Skirtingai
nuo užsienio šalių, Lietuvoje beveik nėra
pačių piliečių iniciatyvos organizuoti politinius debatus ir juose palyginti ir įvertinti
kandidatų pasisakymus, apsispręsti, už
kurį balsuoti. Kitose demokratinėse valstybėse viešas diskusijas rengia įvairios
nevyriausybinės organizacijos, aukštosios
mokyklos, rūmai, žiniasklaida.
Debatai turi savo taisykles ir formas.
Labai svarbu apsibrėžti ir viešai skelbti
objektyvius kriterijus, pagal kuriuos atrenkami ir kviečiami kandidatai į debatus. Tarp tokių kriterijų gali būti ir partijų
reitingai (kokios partijų galimybės patekti
į savivaldybę), ir jų dabartinė padėtis savivaldybėje.
Skirtingai nuo politinės reklamos, debatai atskleidžia ne tik kandidato požiūrį į
problemas, bet ir jo asmenybę, temperamentą, gebėjimą mąstyti ir reikšti mintis,
parodo jo kompetenciją, kai tenka ne skaityti iš anksto parašytus tekstus, bet atsakinėti į nenumatytus ir ne visada malonius
auditorijos ar oponentų klausimus.
Svarbiausias dalykas – debatuose kaip
niekur aiškiau rinkėjai pamato skirtumus
tarp kandidatų ir gali pasirinkti primtiniausią iš jų.
Metų prognozėse –
atsargus optimizmas | 2 psl.

Kauno statistikos fotografija
žengiant į 2011-uosius

Nuotrauka iš Kauno m. savivaldybės fotogalerijos.

Kiekvienų metų pradžia yra svarbus
slenkstis, nuo kurio dažniausiai skaičiuojami ekonominiai ir socialiniai duomenys,
fiksuojami šalies, regiono, miesto arba
rajono raidos pokyčiai, analizuojamos
statistinių diagramų kreivės, įvertinama
pažanga arba regresas.
Lietuvos statistikos departamento regioninės statistikos duomenų bazėje galima rasti nemažai rodiklių, kurie iki šiol
buvo skaičiuojami tik pagal apskritis, neišskiriant savivaldybių. Tai bendrasis vidaus
produktas, eksportas, darbo užmokesčio
lygis, disponuojamos namų ūkio pajamos,
išsilavinimas, kompiuterizacijos lygis, išlaidos moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai bei kt.
Panaikinus apskritis, kur kas daugiau
regioninės statistikos rodiklių turėtų būti
skaičiuojami pagal savivaldybes, ir tai
leis susidaryti išsamesnį vaizdą apie kiekvienos savivaldybės raidą ir jos reikšmę
bendrame šalies kontekste.
2010 m. pabaigos statistikos rodikliai
bus suvesti ir paskelbti vėliau, tad šiuo
metu galime fiksuoti 2005 – 2009 m. raidos pokyčius. (Keletas duomenų, pavyzdžiui, veikiančių ūkio subjektų, veikiančių
SVV įmonių, įregistruotų ir išregistruotų
SVV įmonių skaičius, fiksuojami metų
pradžioje. Kaip kinta veikiančių ir įregistruotų bei išregistruotų įmonių skaičius,
bus paskelbta 2011 m. pradžioje.)
Kauno statistikos
fotografija | 3 psl.

Parinkti 8 pagrindiniai rodikliai, atspindintys ūkio raidą: bendrasis vidaus
produktas, veikiančių ūkio subjektų skaičius (tarp jų – SVV įmonių skaičius); tiesioginės užsienio investicijos; eksportas;
materialinės investicijos; statybų apimtys;
darbo užmokestis; užimtumas ir nedarbas.
Kai kurie duomenys – migracija, išsilavinimo ir kompiuterizacijos lygiai, gyventojų skaičius, pensijas gaunančių žmonių
skaičius, demografinis senatvės koeficientas ir kt. atspindi socialinę aplinką, kuri
taip pat gali būti reikšminga verslo ir investicijų aplinkai.
Galima pasidžiaugti, kad buvusioje
Kauno apskrityje sukuriamo BVP dalis
per pastaruosius penkerius metus išliko
stabili – apie 19 proc. viso šalies bendrojo
vidaus produkto.
Tiesioginės užsienio investicijos Kauno mieste augo sparčiau nei apskrityje ir
Kauno rajone, o skaičiuojant TUI vienam
gyventojui – ir greičiau nei Lietuvoje. Pavyzdžiui, TUI vienam gyventojui 2005 –
2009 m. Kauno mieste padidėjo nuo 3735
iki 8347 Lt, Kauno rajone – nuo 1160 iki
1468 Lt, apskrityje – nuo 3796 iki 5912
Lt, Lietuvoje – nuo 7022 iki 10 122 Lt.
Darbo užmokestis (bruto) apskrityje 2005 – 2007 m. buvo mažesnis nei
šalyje, tačiau disponuojamos piniginės
ir natūrinės pajamos vienam namų ūkio
nariui 2008 m. viršijo Lietuvos vidurkį.
Ko tikitės iš 2011-ųjų? | 4 - 5 psl.

Bedarbių skaičius tiek mieste, tiek rajone
2008 – 2009 m. išaugo bemaž vienodai –
tris kartus.
Nagrinėjant demografinius duomenis,
krinta į akis, kad demografinis senatvės
koeficientas (vyresnių nei 60 metų amžiaus asmenų skaičius, tenkantis 100 vaikų iki 15 metų) yra nepalankiausias Kauno mieste, palyginti su šalies, apskrities ir
rajono statistika.
Gana iškalbinga detalė – Kauno apskrityje iš 102 viešbučių ir kitų apgyvendinimo įstaigų tėra tik vienas konferencijų
centras, kuriame 2009 m. apsistojo viso
labo tik 738 svečiai.
2008 – 2009 m. Kaunas neteko maždaug po 3 – 3,5 tūkstančio gyventojų, tuo
tarpu Kauno rajone statistika fiksuoja gyventojų prieaugį.
Kompiuterizacijos ir IT naudojimo
srityje Kauno apskritis 2005 m. dar atsiliko nuo šalies vidurkio, tačiau per penkerius metus jį ne tik pasivijo, bet ir pralenkė.
„Rūmų žinios“ 2010 m. rudenį skelbė
Kaišiadorių, Jonavos, Raseinių, Kėdainių,
Marijampolės, Šakių, Vilkaviškio, Kazlų
Rūdos ir Kalvarijos savivaldybių statistikos duomenis.
Šiandien Jūsų dėmesiui 3 puslapyje –
buvusios Kauno apskrities, Kauno miesto
ir Kauno rajono statistikos „fotografija“.
Parengė A. J.
Nauji leidiniai | 7 psl.
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Metų prognozėse –
atsargus optimizmas
Julita Varanauskienė
AB SEB banko
Šeimos finansų ekspertė

Daugelis įmonių, dirbančių Lietuvos
rinkoje (taip pat ir bankų), nekantriai laukia, kada gi atsigaus mūsų namų ūkiai.
Juk vidaus vartojimas sudaro daugiau
negu du trečdalius šalies bendrojo vidaus
produkto.
Namų ūkių finansinis gyvenimas
2010-аisiais metais pamažu pradėjo gręžtis į normalias vėžes. Blogų žinių padangėje jau nuo 2010-ųjų metų vidurio pradėjo rastis ir viena kita pozityvesnė naujiena: labai pamažu, bet vis tiek pradėjo
didėti vidutinis darbo užmokestis, labai
nežymiai, bet vis vien padidėjo darbo
vietų skaičius. Apie mažesnį gyventojų
pesimizmą byloja ir gyventojų apklausos.
Statistikos departamento duomenimis, per
metus kone dvigubai (nuo 39 proc. iki 66

EUROCHAMBRES apžvalga:
verslas tikisi perspektyvesnių 2011 metų
Eurochambres (Europos prekybos ir pramonės rūmų asociacija) atliko daugiau kaip
70 000 įmonių apklausą. Iš jos paaiškėjo, kad verslininkai tikisi perspektyvesnių 2011
metų ir žymiai pozityviau kalba apie ateities planus.
Daugiau kaip pusė respondentų tikisi, kad 2010 m. prasidėjęs palankus ekonominis
klimatas tęsis ir 2011 m., o apie 30 proc. apklaustųjų mano, kad ekonominis klimatas
netgi pagerės. Optimiškiausiai nusiteikę Švedijos verslininkai, o ypač pesimistiškos
nuotaikos vyrauja tarp Graikijos respondentų.
Įvertinęs apžvalgą, Eurochambres prezidentas Alessandro Barberis pareiškė, kad
tokie pozityvūs gautieji rezultatai dar labiau skatina Europos ekonomikos augimą.
Išaugęs verslo pasitikėjimas yra tiesiogiai susijęs su eksportu, apyvartos didėjimu,
įdarbinimo galimybėmis ir investicijomis. Ypač gerus rezultatus demonstruoja Prancūzijos ekonomika, o Graikija yra vienintelė šalis, kuri nepareiškė pozityvių prognozių.
Pastarųjų metų rezultatai parodė, kad eksportas yra pagrindinė ir bene svarbiausia
ekonomikos varomoji jėga.
Vidaus prekyba gerėja iš lėto. Prancūzija užima aukščiausią poziciją, o Graikijos,
Portugalijos ir Rumunijos rodikliai yra labiausiai sumažėję.
Vertindami investicinį klimatą, verslininkai mano, kad recesijos grėsmė yra sumažėjusi ir 2011-aisiais galima laukti teigiamų ženklų, investicinis klimatas gerėja.
Išsamią apžvalgą galite rasti pagal šią nuorodą:
http://www.eurochambres.eu/content/default.asp?PageID=1&DocID=2919

DĖL KAUNO PPA RŪMŲ
NARIO ANKETOS ATNAUJINIMO
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai dėkoja Jums už bendradarbiavimą ir džiaugiasi, kad esate Rūmų nariai.
Prasidėjus naujiems metams, prašome atnaujinti Rūmų nario anketą.
Ypač norime pasitikslinti/žinoti:
• Jūsų įmonės veiklas ir kontaktinę informaciją, kad galėtume operatyviai
perduoti tik aktualią, tikslingą informaciją.
• Darbuotojų skaičių (2010m.) ir metinę apyvartą (2010m.) – pagal vieną
iš šių parametrų yra skaičiuojamas metinis nario mokestis.
• Jūsų įmonei aktualias paslaugas.
• Jūsų poreikius, nuomonę, pasiūlymus bei pastabas. Atsižvelgiant į tai,
yra peržiūrimi ir tobulinami jau turimi paslaugų paketai, kuriami nauji darbo
įrankiai ir sprendimai, kuriais efektyviai galėtų naudotis Rūmų nariai.
Dėl anketos formos prašome kreiptis iki 2011 m. vasario 1 d. į verslo
plėtros skyriaus vadybininkę Irmą Taparauskienę, telefonu: (8 37) 20 34 83
arba el.paštu: irma.taparauskiene@chambers.lt
Tikimės, kad 2011 metais Jūs aktyviai naudositės Rūmų siūlomomis paslaugomis, skirtomis įmonių konkurencingumui didinti, aktyviai išsakysite savo
nuomonę, teiksite pasiūlymus. Tik tiksliai žinodami Jūsų lūkesčius, mes galėsime Jums padėti.
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proc.) padaugėjo manančių, kad namų
ūkio finansinė padėtis bent jau nepablogės, manančių, kad augs nedarbas, sumažėjo nuo 90 iki 53 procentų.
Deja, atsigavimas namų ūkių sektoriuje šiais metais vis bus dar labai lėtas ir neapims visų namų ūkių. SEB banko analitikų prognozėmis, nedarbo lygis mažės labai
palaipsniui (šiemet, prognozuojama, vidutinis nedarbo lygis vis dar sieks 16 proc.).
Laukiamas 3,5 proc. vidutinio darbo užmokesčio kilimas daugiausia susijęs su ryškėjančiu kvalifikuotos darbo jėgos stygiumi.
Darbo jėgos pasiūla, profesiniu ir kvalifikaciniu požiūrius neatitinkanti paklausos,
jau tampa kliūtimi ir kai kuriuose verslo
sektoriuose. Darbo užmokesčio augimo
rodiklį blogins algų įšaldymas valstybės
sektoriuje. Tačiau vis vien pajamų iš darbo užmokesčio šalyje turėtų būti daugiau,
o tikimybė rasti darbą jo neturintiems – jau
didesnė negu buvo 2010-ųjų pradžioje. Tačiau taupymo „juodai dienai“ motyvas dar
išliks pakankamai stiprus. O drąsiau leisti
pinigus vartojimo reikmėms ryžtasi tik tie,

kas gauna stabilias ir didesnes pajamas.
Įmonės taip pat vis dar labiausiai rūpinasi ne investicijomis ar plėtra, o apyvartinių lėšų garantijomis. Tačiau žvelgiant į
2010-ųjų metų duomenis, matyti, kad būta
tokių sričių, kuriose sunkmetis jau baigėsi.
Tarkime, darbo užmokestis vaistų ir farmacijos pramonėje per metus padidėjo 14
proc., kompiuterių, elektronikos ir optikos
pramonėje – 12 proc. Susitraukus mažmeninės prekybos apimtims, didėjo pardavimai paštu ir internetu, automobilių remonto apyvartos apimtys, 40 proc. padaugėjo
privačių asmenų perlaidų iš užsienio.
Kaip ir visos ekonomikos, bankų laukia ilgas ir nelengvas laikotarpis. Teigiamų
bankininkystės raidos ženklų jau buvo galima įžvelgti ir 2010-aisias metais. Paskolų
klientams portfelio mažėjimo tempas toliau
smuko. Jau suaktyvėjo bankų varžybos dėl
klientų būsto paskolų sektoriuje. Drąsiau
žvelgti į ateitį leidžia ir besistabilizuojanti
bankų paskolų portfelio kokybė.
Taigi prognozės 2011-iesiems metams – vis dar atsargiai optimistinės.

EK konsultuojasi dėl PVM
Europos Komisija pradėjo bendrojo
pobūdžio konsultacijas su suinteresuotais
asmenimis apie dabartinės PVM sistemos
veikimą ir kaip ją ateityje reikėtų keisti.
Visi suinteresuoti asmenys kviečiami iki
2011 m. gegužės 31 d. Europos Komisijai pateikti pasiūlymus žaliojoje knygoje
iškeltais klausimais. EK parengtą žaliąją
knygą „PVM ateitis. Paprastesnės, stabilesnės ir veiksmingesnės PVM sistemos
kūrimas“ ir kitus konsultacinus dokumentus galima rasti EK interneto svetainėje

http://ec.europa.eu/taxation_customs/
common/consultations/tax/2010_11_future_vat_en.htm.
Europos Komisija, remdamasi šių
diskusijų išvadomis, numato iki 2011 m.
pabaigos pateikti komunikatą ir jame nurodyti prioriteto sritis, kuriose reikėtų imtis tolesnių veiksmų ES lygmeniu.
Finansų ministerija prašo informuoti
ir ją, jeigu suinteresuoti asmenys pateiks
savo nuomonę Europos Komisijai žaliojoje knygoje pateiktais klausimais.

Rūmų bendruomenė balsavo
už geriausius merus
Savaitraštis „Veidas“ trečią kartą renka geriausią Lietuvos merą. Kaip ir pernai,
buvo apklausti visi merai, ministerijų ir
departamentų vadovai, Seimo kontrolieriai, Prezidentūros atstovai ir kiti valstybinių institucijų darbuotojai, kuruojantys
regionus, taip pat verslo organizacijos ir
asociacijos, kurios bendrauja su savivaldybių vadovais.
Savaitraštis kreipėsi ir į Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmus, kviesdamas dalyvauti geriausio Lietuvos mero
rinkimuose ir pareikšti savo nuomonę dėl
Rūmų veiklos zonai priskirtų 13 savivaldybių merų. Rūmų bendruomenės buvo
prašoma išskirti 5 merus, kurie kaip vadybininkai daugiausiai skatina, inicijuoja
pažangą konkrečiose savivaldybėse, yra
užsibrėžę rimtų tikslų ir jų siekia, o miestas ar rajonas pritraukia investicijų, stiprėja verslas. Savaitraštis pabrėžė, kad Rūmų
atstovai, betarpiškai bendraudami su rajonų valdžiomis, yra kompetentingi išskirti
tuos merus, kurie yra veikliausi ir pozityviai nusiteikę skatinti verslą ir investicijas.
Pirmuoju numeriu įrašytam merui buvo
skiriami 5 balsai, antruoju – 4, trečiuoju –
3, ketvirtuoju – 2, penktuoju – 1.
Visiems Rūmų nariams (vadovams)

buvo išsiųsti elektroniniai laiškai su Kauno regiono savivaldybių merų pavardėmis ir nuorodomis į jų biografijas, veiklos aprašymus, savivaldybes internete.
Be to, buvo sudaryta galimybė balsuoti
visiems – apie tai paskelbta KPPAR interneto svetainėje. Aktyviausiai balsavo
profesinio mokymo įstaigų vadovai.
Apibendrinus rezultatus, KPPAR
bendruomenės nuomone, išsirikiavo toks
merų penketukas:
1. Andrius Kupčinskas, Kauno miesto
meras.
2. Valerijus Makūnas, Kauno rajono meras.
3. Nijolė Naujokienė, Kėdainių rajono
merė.
4. Romualdas Urmilevičius, Kaišiadorių
rajono meras.
5. Juozas Bertašius, Šakių rajono meras.
Geriausiu 2009 m. meru Lietuvoje
buvo išrinktas Druskininkų savivaldybės
meras Ričardas Malinauskas, geriausiu
2010 m. meru – Klaipėdos miesto meras
Rimantas Taraškevičius (informaciją apie
geriausius šių ir praėjusių metų merus, jų
rinkimus galima paskaityti www.veidas.
lt, „Veidas” Nr. 5 (2009 02 02) ir „Veidas” Nr. 5 (2010 02 01)).
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Kauno statistikos fotografija žengiant į 2011-uosius
2005
2006
2007
2008
2009
2010
111
Bendrasis vidaus produktas
72 060,363 82 792,802 98 669,117
91 525,919
Lietuvoje, mln. Lt
482,648
Bendrasis vidaus produktas
13 881,970 15 883,668 19 008,170 21 584,707 17 359,311
apskrityje, mln.Lt.
Kauno apskrityje sukurto BVP
19.264
19.185
19.265
19.361
18.967
dalis, proc.
BVP, tenkantis 1 gyventojui
21.105
24.393
29.23
33.198
27.407
Lietuvoje, tūkst. Lt
BVP, tenkantis 1 gyventojui
20.315
23.389
28.14
32.114
25.97
apskrityje, tūkst. Lt
Veikiančių ūkio subjektų
16847
skaičius apskrityje
Veikiančių ūkio subjektų
11610
skaičius Kauno m.
Veikiančių ūkio subjektų
1670
skaičius Kauno raj.
Veikiančių SVV įmonių
12 830
13 285
13 009
skaičius Kauno apskrityje
Veikiančių SVV įmonių
9 360
skaičius Kauno m.
Veikiančių SVV įmonių
1 303
skaičius Kauno raj.
Įregistruotų ir išregistruotų
788/620
SVV skaičius Kauno m.
Įregistruotų ir išregistruotų
139/80
SVV skaičius Kauno raj.
Tiesioginės užsienio
2 584,5
2 455,8
3 925,2
3 189,3
3 939,1
investicijos apskrityje, mln. Lt
Tiesioginės užsienio
1 346,8
1 779,8
2 254,6
2 344,7
2 910,1
investicijos Kauno m., mln. Lt
Tiesioginės užsienio
98.7
59.6
78.7
112.2
132.4
investicijos Kauno raj., mln. Lt
Tiesioginės užsienio
7 022
8 545
10 547
9 565
10 122
investicijos 1 gyv.Lietuvoje, Lt
Tiesioginės užsienio investici3 796
3 626
5 826
4 756
5 912
jos 1 gyv. apskrityje, Lt
Tiesioginės užsienio investici3 735
4 970
6 341
6 656
8 347
jos 1 gyv. Kauno m., Lt
Tiesioginės užsienio investici1 160
696
907
1 265
1 468
jos 1 gyv. Kauno raj., Lt
Eksportas Lietuvoje, mln. Lt
25 631,0 28 239,4 29 498,5 38 806,2 28 294,6
Eksportas apskrityje, mln. Lt
4 460,5
4 808,4
6 536,2
8 387,7
5 324,7
Materialinės investicijos
26 507 126 25 861 026 13 797 562
Lietuvoje, tūkst.Lt
Materialinės investicijos
4 117 206 4 036 286 1 922 326
apskrityje, tūkst.Lt
Materialinės investicijos
2 842 733 2 535 276 939 725
Kauno m., tūkst.Lt
Materialinės investicijos
392 143 492 810 332 160
Kauno raj., tūkst.Lt
Materialinės investicijos 1 gyv.
7 853
7 701
4 132
Lietuvoje, Lt
Materialinės investicijos 1 gyv.
6 095
6 005
2 876
apskrityje, Lt
Materialinės investicijos 1 gyv.
7 966
7 163
2 681
Kauno m., Lt
Materialinės investicijos 1 gyv.
4 549
5 620
3 714
Kauno raj., Lt
Statybų apimtys Lietuvoje,
5 925 576 7 922 682 11 009 724 12 486 977 5 775 788
tūkst. Lt
Statybų apimtys Kauno
1 053 163 1 399 380 1 937 592 2 133 221 912 825
apskrityje, tūkst. Lt
Statybų apimtys Kauno m.,
606 859 831 190 1 154 918 1 094 584 421 684
tūkst. Lt
Statybų apimtys Kauno raj.,
164 158 207 589 317 294 375 193 192 506
tūkst. Lt
Darbo užmokestis bruto
1 276
1 496
1 802
Lietuvoje, vid.mėn., Lt
Darbo užmokestis bruto
1 192
1 412
1 720
apskrityje, vid.mėn., Lt
Disponuojamos pajamos 1
986.8
namų ūkio nariui Lietuvoje, Lt
Disponuojamos pajamos 1
1 015,9
namų ūkio nariui apskrityje, Lt
Užimtumas Kauno m., tūkst.
160.5
169.7
173
173
161.2
Užimtumas Kauno raj., tūkst.
33.2
36.3
37.7
37
34.3
Bedarbių skaičius apskrityje,
15
11.5
11.1
12.4
35.3
tūkst.
Bedarbių skaičius Kauno m.,
7
5.4
5.3
6
18.7
tūkst.
Bedarbių skaičius Kauno raj.,
1.8
1.3
1.2
1.4
4.3
tūkst.
Savivaldybės biudžeto pajamos, Kauno m., tūkst. Lt
Pajamos
638 727,5
Mokesčiai
326 161,5
Savivaldybės biudžeto pajamos, Kauno raj., tūkst. Lt
Pajamos
148 248,6
Mokesčiai
74 910,2

2005
Apgyvendinimo įstaigų
skaičius apskrityje
(Apgyvendinta svečių
apskrityje)
Konferencijų centrai apskrityje
(Apgyvendinta svečių juose)
Gyventojų skaičius Lietuvoje
Gyventojų skaičius Kauno
apskrityje
Gyventojų skaičius Kauno m.
Gyventojų skaičius Kauno raj.
Migracija Kauno mieste
atvyko
išvyko
neto migracija
Migracija Kauno rajone
atvyko
išvyko
neto migracija
Migracija Lietuvoje
atvyko
išvyko
neto migracija
Demografinis senatvės
118
koeficientas Lietuvoje
Demografinis senatvės
121
koeficientas apskrityje
Demografinis senatvės
128
koeficientas Kauno m.
Demografinis senatvės
99
koeficientas Kauno raj.
Pensijas gaunančių asmenų
skaičius Lietuvoje
Pensijas gaunančių asmenų
skaičius apskrityje
Išsilavinimas (aukščiausias)
1 100,7
Lietuvoje, tūkst.
Išsilavinimas (aukščiausias)
120
apskrityje, tūkst.
IT naudojimas/gyventojų proc.
41.5
Lietuvoje
IT naudojimas /gyventojų proc.
34.8
apskrityje
Kompiuterį namuose turintys
29
ūkiai Lietuvoje, proc.
Kompiuterį namuose turintys
30.1
ūkiai apskrityje, proc.
Interneto prieigą turintys namų
14.4
ūkiai Lietuvoje, proc.
Interneto prieigą turintys namų
15.9
ūkiai apskrityje, proc.
MTTP išlaidos aukšt. mokslo
ir valdžios sekt.Lietuvoje,
mln. Lt
MTTP išlaidos a/mokslo ir valdžios sekt.apskrityje, mln. Lt
Darbuotojų skaičius MTTP
tuose sektoriuose Lietuvoje
Darbuotojų skaičius MTTP
tuose sektoriuose apskrityje
Bankrotai nuo 1993 m.
apskrityje
Tais metais pradėtų bankrotų
skaičius
Streikai Kauno apskrityje
Streikai Kauno m.
Nusikalstamos veikos
Lietuvoje
Nusikalstamos veikos
apskrityje
Nusikalstamos veikos Kauno m.
Nusikalstamos veikos
Kauno raj.
Ištirti nusikaltimai Lietuvoje,
proc.
Ištirti nusikaltimai apskrityje,
proc.
Ištirti nusikaltimai Kauno m.,
proc.
Ištirti nusikaltimai Kauno raj.,
proc.

2006

2007

2008

2009

91

102

191 439

160 705

2010

1
1
1 001
738
3 384 879 3 366 357 3 349 872 3 329 039
677 284

673 706

670 546

666 309

358 111
85 721

355 586
86 701

352 279
88 666

348 624
90 196

5 199
8 144
-2 945

4 162
7 727
-3 565

3 934
1 976
1 958

3 328
1 962
1 366

65 972
73 690
-7 718

56 051
71 534
-15 483

124

129

134

137

140

126

131

136

140

142

134

139

144

149

152

105

109

112

113

114

590 939

592 586

120 201

120 636

1 102,6

1 071,7

1 071,4

1 076,2

127.9

130.3

122.2

119.9

46.7

51.8

55.7

59.9

62.1

41.6

50.7

53.2

63.4

67.3

36.5

42

48

52.2

53.8

35.7

44.3

47.4

55.9

60.1

31.7

40.3

47.1

54.7

54.9

30.9

41.2

44.8

53.2

58.9

474

574

678.7

583.4

180.6

228.8

265.8

210.3

14 818

15 944

16 020

16 280

5 742

5 762

5 651

5 413
2 006
382

0
0

15
7

73 741

78 060

14 889

15 108

16 556

9 129

8 979

10 091

1 494

1 675

1 931

83 203

44

44

47

47

44

48

49

39

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.
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Ko tikitės iš 2011-ųjų?

Rūmų bendruomenės nariai atsako į „Rūmų žinių“ klausimą apie savo įmonių planus ir lūkesčius
Dainius Slavinskas, UAB „Lazertechas“ direktorius:
„UAB „Lazertechas“, dirbdama reklamos gamybos rinkoje, į
2011 metus žiūri kaip į naujų iššūkių ir dar didesnės plėtros etapą. Sėkmingai augusi krizės metais, 2010 m. pabaigoje įmonė
investavo į naujausias plačiaformatės UV spaudos technologijas. Jau turėdama sukurtą stiprią gamybinę bazę su lazerinėmis,
kompiuterinėmis technologijomis, sutelkusi puikius specialistus,
mūsų įmonė ruošiasi dar labiau didinti apyvartą ir pelningumą,
galėdama pasiūlyti visas reklamos ir reklaminės prekybinės įrangos gamybos paslaugas
vienoje vietoje.
Per paskutinius metus supratome, kad naujos technologijos, teisinga kainodara, geri
pardavimo specialistai ir besąlygiškas atsidavimas darbui gali duoti puikių rezultatų.
Naujų kelių ieškojimas, optimizmas, darbštumas, o ne dejavimas, yra raktas į sėkmę. To
ir norime palinkėti visai verslo bendruomenei! Sėkmės Jūsų kelyje!“
Audronė Pocienė, UAB „Omniteksas“ direktorė:
„Mums labai džiugu, kad nepaisant sudėtingų sąlygų rinkoje
2010 m. bendrovės apyvarta išaugo 30 proc. – nuo 23,9 ki 31
mln. Lt. Kita džiugi žinia – augimas buvo tolygus tiek eksporto
srityje, tiek Lietuvoje. Tai reiškia, kad lietuviai išmoko rengtis
„teisingai“, didėja susidomėjimas ekologiškais gaminiais. Nepraranda populiarumo mūsų seniausiu prekės ženklu „Natali
Silhouette“ žymima drabužų kolekcija moterims, išaugo „Thermowawe“ gaminių, skirtų sportui ir aktyviam laisvalaikiui, paklausa. Drabužiai su šiuo
ženklu buvo kuriami bendradarbiaujant su Lietuvos mokslininkais, taikant naujausias
technologijas. Priklausomai nuo temperatūros pokyčių, jie šildo arba vėsina žmogaus
kūną, t.y. neleidžia nei suprakaituoti, nei sušalti.
Šiemet stiprinsime inovatyvių, ekologiškų gaminių – „Bambuk“, „Dressed in Green“
kryptis. Pastarąjį ženklą pernai patentavome Europoje. Tai mūsų bendrovės pirma gamtai draugiškų drabužių kolekcija. 2011 m. rinkai pateiksime naujieną – drabužius iš lino
trikotažo. Šiuo metu apskritai kyla ne tik nekenksmingų, bet ir gamtą bei materialinius
išteklius tausojančių rūbų gamybos banga.
Stiprų konkurencinį pranašumą mums suteikia kokybės vadybos, aplinkosaugos ir kiti
sertifikatai, kurie labai vertinami Europoje. Dauguma mūsų naudojamų medžiagų jau
yra gavę „Oeko-tex“ standartą, o šiemet tikimės, kad jis bus suteiktas ir visoms medžiagoms, ir visiems gaminiams.
Pernai atidarėme įmonės padalinį Uzbekijoje, ir šis žingsnis visiškai pasiteisino, šiemet
ten tikimės dvigubo augimo.
Inovatyvumas – mūsų pagrindinis veiklos principas. Jį suprantame plačiąja prasme – tai ir
produkcijos, ir dizaino, technologijų, žaliavų, ir verslo valdymo inovacijos. Džiaugiamės,
kad mūsų kolektyvo darbo kokybę vertina, mumis pasitiki ir partneriai, ir vartotojai.“
Saulius Valunta, UAB „Serfas“ direktorius:
„Tikimės, kad šie metai bus ne blogesni už 2010 m. Konkurencija statybinių medžiagų rinkoje buvo šiek tiek sumažėjusi, šiuo
metu jau pradeda atsigauti. Įmonė dirba Lietuvos ir užsienio rinkose. Bendras augimas labai priklausys nuo pardavimų užsienio
rinkose.“

Romas Pavasaris, R.Pavasario firmos „Romasta“ savininkas:
„Transporto sektorius auga, todėl didėja autoserviso paslaugų ir
atsarginių detalių poreikis. Servisas jau dirba dviem pamainomis. Manau, kad šiemet plėsis sandėliai, didės darbuotojų skaičius. Galimi nauji projektai ir kitose verslo srityse.“

Elmantas Pocevičius, UAB „Acorus Calamus“ direktorius:
„Mūsų bendrovei, gaminančiai geriausias vaistažolines arbatas,
pirmiausia norėčiau palinkėti naujų idėjų, kurias pavyktų įgyvendinti, ir bendro tikslo, kuris vienija žmones.
Visiems verslo atstovams linkiu atsigavimo ne tik eksporto, bet
ir vidaus rinkoje. Aš dar tikiu, kad prekes dar galima parduoti
ir Lietuvoje!“

Dmitrijus Volkovas, UAB „Hitech“ direktorius:
„2011-aisiais mūsų bendrovė planuoja išplėsti produkcijos
asortimentą, suaktyvinti darbą su klientais ir geriau tenkinti jų
poreikius. Priimsime naujų darbuotojų. Optimistiškai žiūrime į
ateitį.“
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Aidas Gilaitis, UAB „Geralda Decor“ gamybos direktorius:
„Kiekvienais metais rinkai pateikiame naujų gaminių. 2011 m.
ypatingą dėmesį skirsime gaminių tobulinimui ir naujų gaminių
kūrimui. Stengsimės išlaikyti gerus santykius su gaminių distributoriais užsienyje ir ieškosime naujų partnerių. Planuojame
padidinti apyvartą 20 proc. Jaunas, draugiškas, kūrybingas kolektyvas ir dalyvavimas tarptautinėse parodose, mugėse padeda
sėkmingai eiti pirmyn.“
Juozas Martikaitis, UAB „Garlita“ generalinis direktorius:
„Džiugi žinia – šiemet pradėsime dirbti su trims naujais užsakovais iš Anglijos ir Afrikos. Planuojame 10-15 proc. augimą.
Sukursime apie 15 naujų darbo vietų. Esame įsitikinę, kad aktyvus dalyvavimas tarptautinėse parodose – stabilus verslo plėtros
garantas.“
Renata Skardžiūtė, UAB „Plastic formo“ vykdančioji direktorė:
„Mūsų įmonė specializuojasi aukšto tankio termoplastikinių gaminių gamyboje.
Šiemet minėsime dvidešimtąsias įmonės įkūrimo metines. Esame užgrūdinti pasikartojančių krizių, išsiugdėme gebėjimą prisitaikyti ir ieškoti naujų galimybių. Prasidėjęs šis sunkmetis
paskatino mus plėsti rinką Lenkijoje, nors gamybos pakilimo
laikotarpiu stambiagabaritiniai gaminiai iš polietileno ir polipropileno buvo skirti vidaus rinkai.
2010-tieji įmonei nebuvo pelningi, kadangi daug investavome į CE ženklinimą. 50
proc. produkcijos sudaro eksportas į Lenkiją, todėl CE ženklu sertifikuoti buitinių
nuotekų valymo įrenginiai taps konkurencingesni ir Lenkijos rinkoje, kurioje dabar
skiriamas ypatingas dėmesys ekologijai, ir Lietuvoje.
2011 metus pasitinkame optimistiškai. Jau 2010 m. antroje pusėje jautėme Lietuvos
pramonės atsigavimą. Tikimės, kad šie metai bus palankesni Lietuvos verslo visuomenei, svarbiausia, kad niekas mums netrukdytų dirbti.“
Valentas Vaičiūnas, UAB „Trans group Lt“ direktorius:
„Situacija transporto sektoriuje – sudėtinga. Kaštai auga sparčiau
nei transporto paslaugų kaina. Todėl pakankamai keblu prognozuoti augimą. Stengsimės išlaikyti 2010 m. lygį ir, atsižvelgdami
į rinkos poreikius, plėtoti įmonės veiklą.“

Sigitas Andriukaitis, UAB ,,Sipra-auto“ direktorius:
„Atėjus naujiems metams kuriami nauji planai, formuojasi nauji
lūkesčiai, planuojami nauji darbai. Mūsų įmonė tikisi gero bendradarbiavimo su draudimo kompanijomis, savo pastoviais klientais, viliasi sulaukti naujų užsakovų, kuriems galėtų pasiūlyti
kokybiškus įmonėje atliekamus darbus ir teikiamas paslaugas.
Visiems noriu palinkėti, kad 2011 metai būtų kupini ieškojimų
ir atradimų, nuskaidrinti bendradarbiavimo ir abipusio pasitikėjimo. Gražių ir širdžiai mielų įvykių!“
Petras Vilčinskas, IĮ „Donomas“ savininkas:
„2011 metams norėčiau palinkėti, kad kvalifikuoti ir sąžiningi
žmonės ruoštųsi kandidaduoti ir būtų išrinkti ne tik į savivaldybių tarybas, bet ir per artimiausius rinkimus į LR Seimą, kad
ministrai ir visi kiti valstybės tarnautojai būtų skiriami į pareigas
vadovaujantis tik kvalifikaciniais įgūdžiais, o visi valstybės tarnautojai kvalifikuotai atliktų savo pareigas. Manau, kad jei šie
trys palinkėjimai būtų įgyvendinti, tai ne tik smulkiam verslui
Lietuvoje būtų žymiai geriau.“
Nerijus Gelžinis, UAB „Metallum novum” direktorius:
„Pagrindinė mūsų įmonės veikla – metalinių aptvėrimo medžiagų gamyba bei prekyba, taip pat importuojamų šių medžiagų
perpardavimas. Papildomos veiklos – miltelinio dažymo paslaugos ir tarpininkavimas atliekant karštąjį cinkavimą.
Esame patenkinti praejusiais metais, nors aplink tvyrojo ganėtinai slogi visuotinė nuotaika. 2010 metus palyginus su ankstesniais, vadinamais „aukso“ metais, mums pavyko padvigubinti
apyvartą ir sukurti papildomų darbo vietų. Pernai skyrėme itin didelį dėmesį gamybos
optimizavimui ir prekybai Lietuvos vidaus rinkoje, t.y. eksportas sudarė vos 10-15 proc.
Tad šiemet mūsų tikslas – žymiai padidinti eksporto prekybą.“
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Alvydas Pranas Grevas, Kauno maisto pramonės mokyklos
direktorius:
„Mūsų mokykla – inovatyvi ir kartu sveikai konservatyvi profesinio mokymo įstaiga: jau ketvirtą dešimtmetį rengiame maisto pramonės darbuotojus pagal tradicines profesinio mokymo
programas: konditerio, duonos kepėjo, virėjo, mėsininko, padavėjo ir barmeno, maisto produktų darbuotojo. Tai garantuoja ir
mokymo(si) kokybę: mokykloje įgytus profesinius įgūdžius puikiai vertina mūsų socialiniai partneriai – maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonės.
Svarbūs ir būsimojo darbininko intelektiniai gebėjimai. Didžioji dalis mokyklos ugdytinių vidurinį mokslą baigia gimnazijos skyriuje, kurios vidurinio ugdymo programa
akredituota dar 2007 m. Paklausias profesijas įgyja vidurinio ugdymo programą baigę
jaunuoliai. Jie turi pakankamą verslumo, komunikacijos užsienio kalbomis, bendrųjų
kompetencijų „krepšelį“.
Kaip reta kuri Respublikos profesinio mokymo įstaigų, mokykla nesivaikys įmantrių,
bet kartais tuščių ir apgaulingų profesinio rengimo programų ir ateityje: išliks tokia
pat „grynuolė“ ir 2011-ųjų viduryje, susijungus su dabartine Kauno prekybos ir verslo
mokykla. Dviejų mokymo įstaigų darinys vadinsis Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centru. 2011-2012 m. įrengti modernūs maisto pramonės ir viešbučių bei
restoranų sektorinio praktinio mokymo centrai laiduos aukštą profesinio mokymo(si),
darbuotojų perkvalifikavimo kokybę. Tikimės, kad ir socialiniai partneriai – maisto pramonės, viešojo maitinimo, prekybos įmonės – atras savų interesų dalyvauti profesinio
rengimo procese (naujų technologijų diegimas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, kvalifikuotų darbininkų paieška, kt.).
Europos struktūrinių fondų finansuojamų projektų vykdymas, sektorinių praktinių mokymo centrų steigimas – šių metų karščiausi darbai, kuriais tiesiame kelią ateičiai.“
Saulius Mikalauskas, UAB „Statybų ekonominiai skaičiavimai“ generalinis direktorius:
„Lietuvai šie, kaip greičiausiai ir keli ateinantys, metai bus stabilizacijos ir strateginių sprendimų laikotarpis, nulemsiantis ateinančių dešimtmečių situaciją. Jei nebus padaryta didelių politinių ar ekonominių klaidų, verslui šie metai turėtų būti optimistiški. Svarbiausia suprasti, kad jau laikas judėti į priekį.
Mūsų įmonė pergyveno ne vieną krizę, ir mes tikrai žinome, kas
vienokiomis ar kitokiomis sąlygomis yra aktualu mūsų vartotojams. Technologijos nestovi vietoje, atsiranda galimybės padaryti tai, kas nebuvo įmanoma anksčiau. Praėjusieji metai parodė pirmuosius statybų rinkos atsigavimo požymius, todėl mums ypač
svarbu būtent šiemet pateikti naujų produktų ir paslaugų, ir ne tik Lietuvoje.“
Algimantas Jočys, UAB „Rikonetas“ direktorius:
„Įmonės veikla plečiasi, planuojame didinti darbuotojų skaičių,
aktyviau dirbti su esamais ir naujais klientais. Šiemet tikimės
nedidelio augimo. Atsižvelgdami į rinkos poreikius, esame pasirengę pasiūlyti tiek įvairios biuro įrangos, tiek eksploatacinių
medžiagų, tiek paslaugų.“
Ligita Valalytė, l.e. MTP „Technopolis“ direktorės pareigas:
„Pasibaigus metams, inventorizuojame įvykdytus darbus, analizuojame pasiektus rezultatus ir kliūtis, su kuriomis susidūrėme.
Tuo pat metu rengiame planus, dėliojame ambicingas iniciatyvas
2011 m.
Per pirmuosius dvejus Mokslo ir technologijų parko „Technopolis“ veiklos metus parko komanda įdėjo daug pastangų, kad
sukurtų išskirtinį – draugiška atmosfera, kolegiškais santykiais
tarp parke įsikūrusių įmonių ir jų darbuotojų, vieninga, kūrybinga ir išskirtine parko
narių bendruomene – parką, todėl vienas didžiausių mūsų komandos tikslų 2011 m. yra
visapusiška ir spartesnė MTP „Technopolis“ plėtra, siekiant aktyvinti inovacijų kūrimą,
ugdyti verslumą ir novatoriškumą bei didinti konkurencingumą Kauno mieste.
O svarbiausi MTP „Technopolis“ komandos lūkesčiai yra nepristigti drąsių idėjų ir
įkvepiančios energijos; neprarasti atvirumo naujovėms ir atkaklumo siekti aukščiausių
tikslų bei geriausių rezultatų; nesustoti ieškoti ir atrasti, nes „Ateitis priklauso tiems,
kurie tiki svajonių grožiu“ (E. Ruzvelt).“
Šarūnas Mereckas, viešbučio „Kaunas“ direktorius:
„Turizmo sektorius Lietuvoje, palyginti su praėjusiais metais,
pamažu atsigauna. 2010-ieji metai buvo palankūs Kaunui. Neoficiali statistika teigia, kad kai kuriais vasaros mėnesiais turistų
srautai šiame mieste išaugo iki 50 procentų. Tai pranoko drąsiausius lūkesčius. Ypač turizmas suaktyvėjo nuo gegužės mėnesio,
ir tam turėjo įtakos gausesni „Ryanair“ skrydžiai. Kauno turizmo atstovai suprato, kas yra tikri individualūs keliautojai, kurie
patys, be kelionių organizatorių pagalbos, ieško apgyvendinimo, maitinimo, paslaugų,
kitų pramogų, jas užsako be tarpininkų. Jie savo ruožtu organizuoja sau, savo šeimų
nariams ir draugams laisvalaikio praleidimą Lietuvoje. Mieste daugėja svečių iš Suomijos, jie sudaro daugiau nei pusę visų atvykėlių.
2011-aisiais daugiausiai svečių laukiama Europos vyrų krepšinio čempionate ir tarptautinėse „Hanza dienose“.

Diana Leonavičienė, AB Šiaulių banko Kauno filialo direktorė:
„Tikiuosi, kad 2011-ieji metai išmokys mus būti tolerantiškesnius ir bendrai siekti Lietuvai naudingų tikslų. Atsakingai vykdydamas savo funkcijas, Šiaulių bankas ir toliau palankiomis
sąlygomis teiks kreditus smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai bei
įvairiems investiciniams, inovaciniams projektams, žemės ūkio
sektoriui - tai turėtų paskatinti žmones imtis įgyvendinti naujas
verslo idėjas ir žiūrėti į ateitį optimistiškiau. Stengsimės ir dirbsime, kad rastume efektyviausius sprendimus ir pasiūlymus visiems banko klientams. Norėčiau tikėti, kad šie
metai bus geresni kiekvienam iš mūsų.“
Sigitas Zaikauskas, UAB „Itaina“ direktorius:
„2011 metus mūsų įmonė sieja su eksporto plėtra. Nemažą dėmesį skirsime investicijoms į gamybą ir įrangą. Norėčiau palinkėti, kad visuomenei atstovaujantys politikai bent jau netrukdytų
verslui, kad neatsirastų greitų neplanuotų mokestinių reformų,
nes dėl to labiausiai ir neramu.

Virgilijus Luotė, UAB „Naujinta“ direktorius:
„Į ateitį žiūrime optimistiškai. Tikrai yra ką veikti, galima plėtoti verslo sritis ir galvoti apie naujas. Tam yra pasiruošęs visas
įmonės kolektyvas. Jeigu artimiausiu metu nedidėtų mokesčiai ir
realiai atsigautų smulkiųjų ir vidutinių įmonių kreditavimas, tai
žodį „krizė“ būtų galima pakankamai greitai pamiršti.“

Rimvydas Kivaras, Rimvydo Kivaro įmonės „Manteiga“ savininkas:
„Tikimės išlaikyti 2010 m. lygį ir planuojame nedidelį augimą.
Dar keletą metų teks visiems (ir verslui, ir valdžios institucijoms)
rimtai padirbėti. Tik po to, manau, bus galima tikėtis spartesnio
augimo tempo.“

Vidas Butkus, AB „Kauno Baltija“ generalinis direktorius:
„Šių metų planuose – dalyvavimas tarptautinėse parodose, verslo misijose, gaminių su savu prekiniu ženklu gamybos plėtra ir
pardavimas naujose rinkose.“

Palmira Sirusienė, „Noriu personalo sprendimų grupė“ direktorė:
„Metų sandūroje norisi apibendrinti ir mintimis apžvelgti praėjusius metus: kas nuveikta, ko pasimokyta, ką norėtųsi keisti,
kokius tikslus formuluojame ateičiai. Šios mintys aktualizuojasi
tiek kalbant apie artimus žmones, tiek apie profesinę aplinką –
verslą, karjerą, saviugdą.
Naujaisiais metais norėčiau mūsų verslo bendruomenei palinkėti
to, kas buvo vertinga ir praėjusiais metais – pozityvumo mąstyme, kūrybiškumo priimant sprendimus. Linkėčiau ir kantrybės, siekiant rezultatų ir užsibrėžtų tikslų, nes geri
dalykai lengvai nepasiekiami ir pareikalauja daug pastangų. Nebijokime keistis, atsisakykime stereotipų, išklausykime kitų nuomones, dalinkimės patyrimu, mokykimės vieni iš kitų. Tai teikia džiaugsmą! Net ir mažą patirtį įgiję žmonės įmonei ir kiekvienam iš
mūsų asmeniškai gali būti labai vertingi, jei gebėsime įvertinti jų potencialą ir kritiškai
pažvelgti į save. Nebijokime klysti, būkime aktyvūs ir trokštantys žinių.
Iš profesinės pozicijos linkiu sėkmės versle ir puikių darbuotojų Jūsų įmonėse –motyvuotų, darbščių ir kūrybiškų, veikiančių darnioje komandoje kaip vientisas mechanizmas. Kokie žmonės supa mus, priklauso nuo mūsų pačių vertybių, supratimo ir
keliamų reikalavimų ne tik kitiems, bet ir sau. Taigi viskas yra mūsų rankose. Kartais
sukrėtimai išjudina nepaliestas mūsų proto gelmes, į daugelį problemų priverčia pažvelgti kitaip. Būkime atsakingais piliečiais, miesto bendruomenės nariais ir neabejingi tam, kas vyksta aplinkui. Padėkime, kam reikalinga pagalba ir parama, aktyviai
reaguokime į šalia esančias negeroves. Džiaukimės kasdieninėmis smulkmenomis ir
išmokime pastebėti šalia esančius ir nešykštėkime gerų žodžių jiems...
Su Naujaisiais metais Jus, mieli kolegos!“
Saulius Grinkevičius, UAB „Vesiga“ direktorius:
„Tikėtina, kad šiais metais Lietuvoje sumažės nedarbas, šiek tiek
didės atlyginimai. Bet vartojimas ir pardavimai, manau, vietinėje rinkoje augs nežymiai. Todėl pagrindinis tikslas yra didinti
eksporto apimtis, tiekti produktus į naujas rinkas. Planuojame
atidaryti dar vieną gamybos cechą ir pasiūlyti rinkai naujus produktus, plėsti produktų „be E“ gamybą.“

5

Nr. 546 | KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ žinios

Teisingumo ministras
susitiko su Rūmų nariais
„Norėčiau papasakoti, kas svarbu
Jums Teisingumo ministerijos planuose
ir veikloje, taip pat išgirsti Jūsų požiūrį.
Labai vertinu nuomonę, suformuotą iš
praktinių pozicijų”, – taip susitikimą su
KPPAR nariais pradėjo Rūmuose apsilankęs LR teisingumo ministras Remigijus Šimašius.
Ministras nurodė šešias pagrindines
veiklos kryptis: teisėkūros sistemos išgryninimas, teismų darbas ir proceso skaidrumas, Registrų centro, notarų ir antstolių
veiklos efektyvinimas, bausmių sistemos
tobulinimas, kova su korupcija ne griežtinant bausmes, o naikinant jos prielaidas,
efektyvesnis verslo priežiūros ir kontrolės
sistemos darbas. R.Šimašius atkreipė dėmesį į naujas Viešojo administravimo ir
Viešųjų pirkimų įstatymų nuostatas, kartu

pripažinęs, kad praktinis jų taikymas neretai nutolsta nuo pirminės idėjos.
Rūmų nariai teiravosi ministro nuomonės dėl piktybinių bankrotų, piktnaudžiavimo teise teismuose, konkurencijos
normų pažeidimo savivaldybėse be konkurso perkant paslaugas, bankroto administravimo, bankų įtakos bankroto procese, darbo santykių reglamentavimo.
KPPAR generalinis direktorius Vytautas
Šileikis pasiūlė suteikti verslui sprendžiamojo balso teisę regionų plėtros
tarybose: „Tai ypač aktualu panaikinus
apskritis. Politinei valdžiai keičiantis per
kiekvienus rinkimus, verslo atstovai užtikrintų sprendimų stabilumą ir tęstinumą.
Dabar jie teturi patariamąjį balsą“.
Teisingumo ministras ir verslo atstovai nemažai diskutavo apie tai, kodėl

stringa viešosios ir privačios partnerystės
įgyvendinimas. R.Šimašius paaiškino,
kad be veikiančio Koncesijų įstatymo,
atitinkamai papildytas Investicijų įstatymas, pagal kurį sukurta visa poįstatyminių aktų bazė, todėl VPP bus galima
taikyti plačiau. Steigiasi VPP konsultaciniai centrai, netrukus startuos speciali
interneto svetainė, kurioje bus skelbiami

valstybės investiciniai projektai ir pasiūlymai viešajai ir privačiai partnerystei.
Teikiamų projektų vertė sudaro apie 6
mlrd. Lt.
„Verslas visais atvejais turės įrodyti,
kad teiks paslaugas pigiau ir efektyviau
nei tai darytų valstybė“, – pabrėžė ministras. Teisingumo ministerija planuoja siūlyti pastatyti keturis privačius kalėjimus.

Svečiuose – Grenoblio miesto delegacija
Gruodžio 17 d. Kauno PPA rūmuose
lankėsi Grenoblio miesto delegacija, vadovaujama mero Mišelio Destot. Svečius
priėmė Kauno PPA rūmų generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis, Kauno
PPA rūmų tarptautinių ryšių vadovė Rita
Baidokaitė.
„Be galo malonu šiandien Kauno PPA
rūmuose priimti garbingus svečius, brangius ir senus draugus Grenoblio miesto
vadovus ir visą delegaciją, vadovaujamą
gerbiamo mero Mišelio Destot. Grenoblis
yra visų pirma iš tų Kauno miesto giminai-

čių, su kuriuo einant – tiesiausias kelias
į pažangą, modernų gyvenimą. Keliolikos
metų pažintis patvirtina šį teiginį. Dabar,
jūsų atvykimo proga, reiškiu viltį, kad eisime šiuo keliu į pažangą ne tik tiesiai, bet
ir greitai”, – sveikindamas svečius sakė
Rūmų generalinis direktorius dr. Vytautas
Šileikis.
Susitikimo metu aptarta ekonominio
bendradarbiavimo plėtra tarp miestų, pristatyta Kauno PPA rūmų veikla.
„Man be galo džiugu, kad kartu su
delegacija buvau pakviestas į Kauno PPA

rūmus. Mano entuziazmas ir užsidegimas dėl verslo ir ekonomikos yra didelis,
todėl esu įsitikinęs, jog kartu padarysime
labai daug”, – kalbėjo Grenoblio meras
Mišelis Destot.
Susitikime taip pat dalyvavo Lietuvos verslo moterų tinklo pirmininkė Asta
Šileikienė, Kauno PPA rūmų viešųjų ryšių vadovė Audronė Jankuvienė, mokslo
ir technologijų parko „Technopolis“ direktorės pareigas laikinai einanti Ligita
Valalytė, Kauno PPAR viceprezidentas,
įmonės „BMG Consulting“ prezidentas

dr. Albinas Bačiliūnas, Rūmų tarybos narys, UAB „Skubios siuntos - UPS“ generalinis direktorius dr. Vladas Lašas, UAB
„Elinta“ direktorius dr. Vytautas Jokužis.
Susigiminiavusių Prancūzijos ir Lietuvos miestų – Grenoblio ir Kauno sutartis buvo pasirašyta 1997 m. kovo 8 d.
Kauno miesto Rotušėje dalyvaujant abiejų
šalių ambasadoriams, politikams, visuomenės veikėjams. Tai buvo pirmoji tokio
pobūdžio sutartis Lietuvoje. Iš 23 pasaulio
šalių miestų, su kuriais Kauną sieja bendradarbiavimo sutartys, Grenoblis yra vienas aktyviausių.
Grenoblyje yra įsikūrę 3 universitetai
(Žozefo Furjė, Pjero Mendeso, Stendalio) ir politechnikos institutas, mokslinių
tyrimų centras (atominės energetikos).
Grenoblis vadinamas Prancūzijos Alpių
sostine ir yra populiarus kalnų turizmo
centras.

Startuoja pameistrystės
profesinio mokymo projektas
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su partneriais: Vytauto Didžiojo universitetu (Lietuva), Strasbūro universitetu, ESC Toulouse Business School
(Prancūzija), BETA Céreq Alsace Université de Strasbourg (Prancūzija), Talentis BV
(Nyderlandai), Unity Plus (Didžioji Britanija) pradėjo vykdyti Leonardo da Vinči
naujovių perkėlimo projektą „Pameistrystės plėtojimas Lietuvoje“, Nr.DE/10/
LLP-LdV/TOI/147320“.
Projekto koordinatorius: ITB Universität Bremen, Vokietija.
Projekto tikslas – remiantis Vokietijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos ir Nyderlandų patirtimi, sukurti pameistrystės profesinio mokymo organizavimo formą,
kai praktinis mokymas vykdomas darbo vietoje: įmonėje, įstaigoje, organizacijoje
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ir t.t. Teorinis mokymas gali būti vykdomas profesinio mokymo įstaigoje ar kitoje
mokykloje.
Projekto specifiniai tikslai – parengti dabartinės pameistrystės situacijos Lietuvoje analizę; išanalizuoti Vokietijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos ir Nyderlandų
gerosios patirties pavyzdžius ir praktikas, kurios galėtų būti panaudojamos kaip žinių
šaltinis parengiant metodiką ir rekomendacijas pameistrystės plėtojimui Lietuvoje.
Projekto trukmė: 2010-2012 m.
Dėl papildomos informacijos apie projektą kreiptis į Kauno PPA rūmų Profesinio
rengimo skyriaus vadovę Danguolę Šidlauskienę el.paštu: danguole.sidlauskiene@
chambers.lt arba telefonu (8 37) 20 66 79.
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Žodis ateities kartoms Tūkstantmečio knygoje
Šiuo metu rengiamoje knygoje „Tūkstantmečio žiedas. Vilties ir meilės laiškai
Lietuvai“ greta kitų institucijų, įstaigų ir piliečių sveikinimų bus spausdinamas ir
Kauno PPA rūmų bendruomenės palinkėjimas Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio proga. Knygą spalio mėnesį vykusioje verslo popietėje pristatė jos idėjos autorė gyd. A.Davidavičienė.
Leidinyje bus spausdinamas toks KPPAR tekstas:
„Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai 85 metus Lietuvoje puoselėja verslo
kultūrą, buria verslo bendruomenę siekti visuomenės gerovės ir klestėjimo, iš kartos
į kartą perduoda solidarumu, savitarpio pagalba ir atsakomybe grindžiamas vertybes.
Rūmai atgaivino geriausias prieškario verslo tradicijas, padėjo verslininkams atverti
kelius į pasaulio rinkas ir nugalėti naujojo laikmečio iššūkius, tapo atsakingai veikiančiais valdžios partneriais.
Rūmai yra visuomet atviri prasmingam bendradarbiavimui, naujoms idėjoms,
konstruktyviam dialogui su visomis visuomenės grupėmis, skleidžiant gerąją patirtį. Verslo socialinė atsakomybė suvokiama kaip esminė darnios plėtros sąlyga. Būti
Rūmų nariu yra garbės, reputacijos ir patikimumo ženklas.
Kokia bus Lietuva, priklauso nuo to, kokie esame šiandien. Tik išsaugoję tikėjimą
valstybe, pagarbą kalbai, pilietinį orumą, savąją tapatybę, ateities kartoms perduosime viltį, kad ir po tūkstančio metų Lietuvos vardas pagarbiai skambės ne tik prie
Baltijos krantų, bet ir visame pasaulyje.“
Tekstą pasirašo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas prof. Mečislovas Rondomanskas ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis. Greta palinkėjmo bus spausdinama KPPAR tarybos
narių nuotrauka nurodant jų pavardes ir Rūmų logotipas.

Nuotraukoje:
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos nariai:
pirmoje eilėje: Algimantas Petras Špėlis, Vytautas Šileikis, Fausta Puzanovienė, Birutė Žilinskienė, Zigmantas Dargevičius, Vidas
Juozas Šalaševičius;
antroje eilėje: Antanas Butkus, Kęstutis Svitojus, Mečislovas Rondomanskas, Jonas Koryzna, Saulius Valunta, Mindaugas Misiūnas;
trečioje eilėje: Alfonsas Meškauskas, Vladas Lašas, Valdas Paulauskas, Algimantas Stasys Anužis, Vytas Čičelis, Evaldas Rapolas.

Principai ir praktika –

Europos Komisija
Įmonės ir pramonė

vienoje knygoje
Enterprise Europe Network (Europos
verslo ir inovacijų tinklas) išleido knygą
– metodinį gidą „Įmonių veiklos ir efektyvumo gerinimo metodai“. Leidinys skirtas
pirmiausia gamybos įmonių vadovams.
Jame pateikiama informacija padės apsispręsti, kuris metodas gali būti tinkamas ir
pritaikomas konkrečioje įmonėje, versle,
paskatins domėtis kitais efektyvumo gerinimo būdais, o juos įgyvendinant – siekti
kuo geresnių rezultatų.
Knygoje pasakojama apie kokybės
vadybos sistemą ISO 9001-2008, jos
naudą ir diegimo etapus. Jau pirmajame
etape aiškinantis įmonės organizacinę
struktūrą, vidinius ryšius, darbuotojų
kompetenciją, paaiškėja, kad įmonėse, ypač nedidelėse, visiškai nėra darbų
pasiskirstymo, visi darbuotojai atlieka
visus darbus ir visi yra atsakingi „už viską“. Tokioje įmonėje sunku rasti reikiamą dokumentą, gauti konkretų atsakymą
į klausimą. Diegiant kokybės vadybos
sistemą aprašomi visi pagrindiniai ir

šalutiniai procesai, apibrėžiama kiekvieno darbuotojo atsakomybė. Kiekvienas
aprašas nustato darbuotojo pareigą atlikti
tam tikras užduotis, jas įforminti, nustato
įgaliojimus, atsakomybę. Organizacijoje
išvengiama klaidų, nesusipratimų ir ginčų, nes darbuotojai geriau suvokia jiems
keliamus reikalavimus.
Leidinyje aprašomas Demingo ratas,
susidedantis iš keturių fazių – planavimo, bandymo, tikrinimo ir veikimo. Tai
paprastas, lengvai pritaikomas principas
bet kurios įmonės veiklai ir pasižymi
dideliu efektyvumu. Taip pat pristatoma
Europos verslo tobulumo vertinimo metodika, kriterijai ir balai, kuriais vertinama Nacionalinio kokybės prizo konkurso
dalyvių veikla. Aprašomas standartas NF
EN 1600, pagal kurio reikalavimus diegiama energijos vadybos sistema, aplinkosaugos standartų serija EN ISO 14000.
Aiškinama, kodėl vadovai klysta manydami, kad įdiegtos sistemos ir standartai
jau savaime užtikrins efektyvų valdymą.

Rinkos tyrimai savo jėgomis:
nuo metodo iki rezultato

Kauno PPAR nariai rūmuose, renginiuose netrukus galės įsigyti nemokamą leidinį „Rinkos tyrimai savo jėgomis“. Jis naudingiausias smulkiojo ir vidutinio verslo
įmonėms, planuojančioms tirti rinką savo jėgomis. Tyrimų priežasčių gali būti įvairių:
planuojama plėstis į naujas rinkas, kurti naują gaminį ar pasirinkti reklamos rūšį.
Kodėl „tyrimas“? Todėl, kad nedidelės įmonės yra jautresnės kapitalo pokyčiams,
t. y. negali klysti priimdamos sprendimus, susijusius su plėtra ar investicijomis.
Kodėl „savo jėgomis“? Todėl, kad rinkos tyrimų bendrovių paslaugos yra brangios, o kai kuriuos tyrimus įmonėje galima atlikti naudojantis savais ištekliais.

Įmonių vadovams gali būti įdomi ir
naudinga knygoje aprašoma „Lean“ sistemos koncepcija. Jos tikslas – mažinti
veiklos, nekuriančios vertės, dalį. Vienas
iš šios sistemos diegimo žingsnių yra
vadinamasis Pareto stalas, kurio pagrindinis tikslas – rasti, atpažinti ir pašalinti
nekokybiškus gamybos proceso elementus. „Šešios sigmos“ metodikos tikslas –
sumažinti nepageidaujamus esminius
su kokybe ir pelningumu susijusius parametrų svyravimus. 5S sistema dažnai
suprantama kaip „didysis išsivalymas“,
tačiau, kaip pasakojama knygoje, tai gerokai per siauras supratimas.
Skyriuose pateikiama konkrečių Lietuvos įmonių patirtis ir rezultatai, praktiniai pavyzdžiai.
Knygoje publikuojamų straipsnių autoriai – patyrę vadybos sistemų diegimo
konsultantai, ekspertai, įmonių vadovai.
Leidinys nemokamas, jis platinamas
Kauno PPA rūmuose. Jį galima skaityti ir
internete www.paramaverslui.eu.

Europos Komisija
Įmonės ir pramonė

Šis leidinys yra praktinis rinkos tyrimų, atliekamų savo jėgomis, vadovas, todėl
teorijos jame nedaug. Praktiniu aspektu gilinamasi į smulkiajam ir vidutiniam verslui
tinkamiausius tyrimo būdus.
Knygelėje nemažai dėmesio skiriama ir patarimams bei alternatyviesiems informacijos šaltiniams, kuriuose pateikiami duomenys galbūt nepateks į verslo planų
lenteles, tačiau suteiks žinių apie verslo aplinką, sėkmę lemiančius veiksnius, demografinius rinkos rodiklius ir kitas svarbias aplinkybes.
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Kas nauja

mokesčių įstatymuose
Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja apie esminius įstatymų, Vyriausybės nutarimų, finansų ministro ir (arba) Valstybinės mokesčių inspekcijos
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų, reglamentuojančių
mokesčių mokėjimą, pakeitimus 2011 m. sausio 1 d.

Privalomasis sveikatos draudimas
Nuo 2011 01 01 įsigaliojo Sveikatos draudimo įstatymo (toliau – SDĮ) 17 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuriuo nustatytos palankesnės apmokestinimo PSD įmokomis
sąlygos asmenims, kurie yra nurodyti SDĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose ir 2
dalyje arba (ir) patenka į apdraustųjų valstybės lėšomis sąrašą ir tuo pačiu metu įsigyja
verslo liudijimą.
Tokiems asmenims nuo 2011 01 01 PSD įmokos skaičiuojamos proporcingai išduoto
verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui. Tai reiškia, kad asmenys, kurie patenka į apdraustųjų valstybės lėšomis sąrašą arba (ir) yra nurodyti 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose
ir 2 dalyje, t. y. gauna su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias
pajamas, ir tuo pačiu metu įsigyja verslo liudijimą, PSD įmokas už verslo liudijimą mokės tik už tas kalendorinio mėnesio dienas, kuriomis turi galiojantį verslo liudijimą.
Nuo 2011 01 01 įsigaliojo Sveikatos draudimo 2 ir 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 2010, Nr. 145-7422). Įstatymu keičiamos nuostatos dėl žemės
ūkio valdos (ūkio) dydžio apskaičiavimo.

Konsultacinis seminaras
apie mokesčius
Kokie naujausi Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai ir
kaip juos taikyti? Privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio
draudimo įmokų skaičiavimas už 2010
ir 2011 m., nekilnojamojo turto apmokestinimo tvarka – šias temas ir įvairius
jų aspektus konsultaciniame seminare
išsamiai aptars auditorius, mokesčių
ekspertas Artūras Kapitanovas.
Seminare bus nuodugniai analizuojami su minėtais mokesčiais ir
įmokomis susiję klausimai, pradedant
naujovėmis, tarifais, lengvatomis, baigiant atsakymais į praktinius klausimus, susijusius su deklaracijų pildymu,
teikimu. Seminaras rekomenduojamas
buhalteriams, įmonių vadovams ir visiems besidomintiems mokesčių mokėjimu bei deklaravimu.
Auditorius Artūras Kapitanovas
seminarus mokesčių temomis veda
nuo 1995 m. Dirbdamas mokesčių inspekcijoje jis skaitė paskaitas mokesčių

administratoriams, vėliau – auditoriams
Lietuvos auditorių rūmuose, dėstė aukštojoje Norvegijos vadybos mokykloje.
Yra sukaupęs didelę su mokesčių apskaita susijusio darbo patirtį: nuo 1989 m.
dirbo Finansų ministerijoje, vėliau ėjo
Audito skyriaus viršininko pareigas
Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie
Finansų ministerijos. Prieš dešimtmetį
pradėjo dirbti kaip nepriklausomas auditorius ir mokesčių konsultantas. Jo
straipsniai mokesčių temomis skelbiami
specialiojoje spaudoje.
Seminare „NAUJAUSI MOKESČIŲ PAKEITIMAI, ĮSIGALIOJANTYS
NUO 2011 METŲ IR TAIKYTINI 2010
METAMS“ bus atsakyta į dalyvių klausimus, pateikta išsami dalomoji medžiaga.
Seminaras vyks 2011 m. vasario 2 d.
9-17 val. Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmų salėje, K. Donelaičio g. 8,
Kaune. Seminaro kaina – 200 Lt. Registracija – el.paštu: vera.mileikiene@
chambers.lt arba tel. (37)20 12 94.

Gyventojų pajamų mokestis
VMI prie FM viršininko 2010 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. VA-111 (Žin., 2010,
Nr. 140-7205) patvirtinta naujos redakcijos Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito
FR0508 forma bei Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito FR0508 formos pildymo
taisyklės išdėstytos nauja redakcija. Šis Įsakymas įsigaliojo nuo 2011 m. sausio 1 dienos.
2010 m. gruodžio 3 dieną įsigaliojo VMI prie FM viršininko 2010 11 26 įsakymas
Dėl metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo
bei patvirtinimo pateikimo (Žin., 2010, Nr. 141-7242).
Aktualiausi Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai (Žin., 2010,
Nr.145-7410), (Žin., 2010, Nr.145-7411) ir (Žin., 2010, Nr.145-7412):
• Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme pakoreguota individualios veiklos sąvoka:
jai nebepriskiriamas gyventojų nekilnojamųjų daiktų pardavimas ir nuoma. Įstatymo
pakeitime pateiktas laisvosios profesijos apibrėžimas – jų atstovai gali būti teisininkai, lobistai, makleriai, mokesčių konsultantai, žurnalistai, architektai ir t.t., kurie turi
reikiamą kvalifikaciją ir verčiasi asmeniškai, teikdami intelektines paslaugas klientams
ir visuomenei.
• Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas papildytas nauja dalimi, pagal kurią individualios veiklos pajamoms, išskyrus pajamas iš laisvųjų profesijų veiklos ir pajamas
iš vertybinių popierių (įskaitant išvestines finansines priemones), taikomas 5 procentų
pajamų mokesčio tarifas vietoj anksčiau taikyto 15 proc. tarifo. Toks mokesčio
tarifas taikomas jau 2010-aisiais ir vėlesniais metais gautoms pajamoms.
• Taip pat įstatymo pakeitimuose numatyta, kad apskaičiuojant gyventojui taikytiną
metinį neapmokestinamąjį dydį, į metines pajamas įskaičiuojamos tik tos apmokestinamosios pajamos, kurioms taikomas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas, išskyrus
išmokas, gautas pasibaigus ar nutraukus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutartį, neviršijančias sumokėtų įmokų dydžio. Be to, įtvirtinta, kad apskaičiuojant metinį
NPD, į metines pajamas neįskaičiuojamos pajamos, nuo kurių mokestis buvo sumokėtas įsigyjant verslo liudijimą.
• Gyventojai, kurie 2010 metais ir vėliau mokėjo gyvybės draudimo, pensijų įmokas,
už pirmas studijas ir (ar) pirmą profesinį mokymą, palūkanas už vieną iki 2008 12 31
paimtą būsto kreditą ar lizingo būdu 2004-2008 metais pirkę vieną asmeninį kompiuterį
su programine įranga ir mokėję įmokas (be palūkanų), savo patirtas išlaidas galės atimti
tik iš 15 procentų pajamų mokesčiu apmokestintų pajamų ir atimamų išlaidų suma
negalės viršyti 25 procentų 15 proc. tarifu apmokestinamų pajamų. Šiuos duomenis gyventojai ras preliminariose deklaracijose Elektroninio deklaravimo sistemoje.
2010 12 23 Valstybės Žiniose Nr. 152-7748 paskelbtas Finansų ministro 2010 12
17 įsakymas Nr. 1K-394 „Dėl finansų ministro 2002 12 24 įsakymo Nr. 415 “Dėl gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo formos ir jo
pildymo tvarkos patvirtinimo” pakeitimo. Įsakymu patvirtinta gyventojo, įsigijusio
verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo forma ir žurnalo pildymo tvarkos
aprašas. Panaikinta nuostata, kad Žurnalas turi būti įregistruotas ir sunumeravus lapus
užantspauduotas tame AVMI miesto (rajono) skyriuje, kuriame gyventojas įsigijo verslo liudijimą. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2011 m. sausio 1 d.

Pridėtinės vertės mokestis

VMI prie FM interneto svetainėje galite rasti tokius VMI prie FM parengtus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (PVM) paaiškinimus (ir/ar komentarus):
VMI prie FM parengė (atnaujintą) leidinį ,,Lietuvos Respublikos asmenų registravimas pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais dėl prekių įsigijimo iš kitos valstybės
narės“. Leidinį rasite VMI prie FM interneto svetainėje.
VMI prie FM, atsakydama į mokesčių mokėtojų, teikiančių viešbučio tipo ir specialaus apgyvendinimo paslaugas, pateiktus klausimus dėl PVM tarifo (standartinio ar
lengvatinio) taikymo pereinamuoju laikotarpiu, parengė paaiškinimą šiuo klausimu.
VMI prie FM parengė paaiškinimą apie PVM įstatymo nuostatų, kurios įsigaliojo
nuo 2011 m. sausio 1 d. (Žin., 2010, Nr. 148-7562), taikymą.
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Pelno mokestis

VMI prie FM parengė paaiškinimą apie Pelno mokesčio įstatymo nuostatų, kurios
įsigaliojo nuo 2011 m. sausio 1 d. (Žin., 2010, Nr. 145-7414), taikymą.
Svarbu: Metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo terminas. Pagal PMĮ 51
str. 2 dalies pakeitimą, metinė pelno mokesčio ir (arba) metinė fiksuoto pelno mokesčio
deklaracijos (kartu su finansine atskaitomybe, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka ji privalo būti sudaryta) pateikiamos pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kito mokestinio
laikotarpio šešto mėnesio pirmos dienos. Šios nuostatos taikomos deklaruojant 2010
metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį.
Vienetai, kurių mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, 2010 metų
metinę pelno mokesčio deklaraciją ir (arba) metinę fiksuoto pelno mokesčio deklaraciją
turės pateikti iki 2011 m. birželio 1 dienos.
Pelno mokesčio ir (arba) fiksuoto pelno mokesčio sumokėjimo pagal metinę pelno
mokesčio deklaraciją terminas nepasikeitė: vienetai ir nuolatinės buveinės, kurių mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, pelno mokestį ir (arba) fiksuotą
pelno mokestį pagal 2010 metų metines pelno mokesčio (arba) fiksuoto pelno mokesčio
deklaracijas turės sumokėti iki 2011 m. spalio 1 dienos.
Veiklą baigiančių vienetų ir nuolatinių buveinių paskutinio mokestinio laikotarpio
metinės pelno mokesčio deklaracijos ir (arba) metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos pateikimo ir pelno mokesčio sumokėjimo terminai nepasikeitė.

Nekilnojamojo turto mokestis

VMI prie FM parengė paaiškinimą apie Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo
nuostatų, kurios įsigaliojo nuo 2011 m. sausio 1 d. (Žin., 2010, Nr. 145-7415), taikymą.
Svarbu. Įstatymu nustatoma, kad nekilnojamojo turto (NT) mokestį už (pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas, pagal pirkimo – pardavimo išsimokėtinai arba išperkamosios nuomos sutartį) įsigyjamą nekilnojamąjį turtą moka, ne formalusis savininkas (pvz., ne lizingo bendrovė), o turtą įsigyjantis
asmuo, jeigu informacija apie atitinkamą sutartį yra užfiksuota viešajame valstybės registre (Nekilnojamojo turto registre). Tokiu būdu ne tik NT mokestį moka, bet ir mokesčio
lengvatomis naudojasi ne formalusis NT savininkas, o tą turtą įsigyjantis asmuo.
Keičiasi mokesčio skaičiavimo terminai. NT mokestis nebeskaičiuojamas nuo mėnesio, kurį nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą perleidžiama, perleidžiama arba prarandama teisė į įsigyjamą NT arba turtas grąžinamas. Fiziniai asmenys taip pat mokesčio nebeskaičiuoja nuo mėnesio, kurį nustoja turtą naudoti ekonominei ar individualiai veiklai.
Įstatymu nustatoma, kad skundai dėl turto vertintojo nustatytos NT mokestinės vertės (susiję, pavyzdžiui, su turto vertintojo naudotų duomenų netikslumais, galimomis
klaidomis ir pan.) ir toliau teikiami tik per 3 mėnesius nuo mokestinės vertės nustatymo
(naujų masinio vertinimo dokumentų įsigaliojimo, naujo nekilnojamojo turto objekto
įregistravimo, vertės patikslinimo, kai pasikeičia NT kadastriniai rodikliai ir pan.), tuo
tarpu prašymus NT verte laikyti nekilnojamojo turto vertę, nustatytą atlikus individualų vertinimą, leidžiama pateikti kiekvieną mokestinį laikotarpį (per 3 mėnesius nuo jo pradžios), neatsižvelgiant į tai, ar buvo atliekamas naujas masinis NT
vertinimas, ar ne. Prašymai nagrinėjami, jeigu NT mokestinė vertė nuo individualiu
vertinimu nustatytos vertės skiriasi bent 20 procentų.

Kiti

Nuo 2011 m. sausio 1 d. įsigaliojo Akcizų įstatymo 3, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 21,
30, 31, 37, 43 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 581 straipsniu
įstatymas. Informacinį pranešimą apie nurodytuoju įstatymu keičiamą akcizų teisinį
reglamentavimą galite rasti VMI prie FM interneto svetainėje.
2010-12-30 Valstybės žiniose Nr. 155-7916 paskelbtas VMI prie FM viršininko
2010-12-27 įsakymas Nr.VA-117, kuriuo patvirtintos Naftos produktų, bioproduktų ir
kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklės.
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Muitinės saugumo
taisyklės
Nuo 2011 m. sausio 1 d. prekiautojai privalo muitinei teikti išankstines elektronines
deklaracijas, kuriose turi nurodyti su į Europos Sąjungą įvežamų ir iš jos išvežamų prekių saugumu susijusius duomenis. Šia priemone siekiama didinti tarptautinės prekybos
saugumą, nes muitinės, remdamosi iš anksto gauta informacija, galės geriau analizuoti
riziką ir tikslingiau atlikti patikrinimus. Nuo 2009 m. liepos mėnesio galiojo pereinamasisl aikotarpis, per kurį prekiautojai turėjo galimybę prie naujųjų taisyklių pritaikyti
savo elektronines sistemas.
Už mokesčius ir muitus, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys
Algirdas Šemeta aiškino: „Šiandien muitinė atlieka labai svarbų vaidmenį užtikrindama
piliečių saugumą ir saugią prekybą. Iš anksto pateikiama saugumui svarbi informacija
padės muitinėms anksti aptikti pavojų keliančias siuntas ir taip užtikrinti didesnį saugumą nevilkinant patikimų prekiautojų veiklos.“
Nuo 2011 m. sausio 1 d. visi prekiautojai, atliekantys muitinės formalumus ir dalyvaujantys tarptautinės logistikos operacijose, privalo prieš prekių įvežimą į Europos Sąjungą arba išvežimą iš jos ES muitinėms pateikti elektronines deklaracijas, kuriose turi
nurodyti su saugumu susijusius duomenis. Be to, valstybių narių muitinės, tikrindamos
į ES įvežamas ir iš jos išvežamas prekes, taikys visoje ES vienodus rizikos kriterijus.
Neseniai įvykę su oro transporto krovinių saugumu susiję incidentai parodė, kad
tinkamam saugumui užtikrinti būtina griežtinti muitinės rizikos analizės sistemas. Iš
anksto turėdamos saugumui svarbius duomenis (t.y. prieš tai, kai prekės fiziškai atvežamos prie sienos), muitinės galės veiksmingiau stebėti krovinių judėjimą ir geriau
analizuoti riziką. Taigi atlikdamos patikrinimus muitinės galės didžiausią dėmesį skirti
didelį pavojųkeliančioms siuntoms, o įvežimo ir išvežimo formalumų paspartinimas
irgreitesnis prekių išleidimas padės užtikrinti sklandžią prekybą.
Su saugumu susiję duomenys, kuriuos turi pateikti prekiautojai, skiriasi, nelygu
transporto priemonė ir muitinės operaciją atliekančio prekiautojo patikimumas. Gali
būti prašoma pateikti tokius duomenis kaip prekių aprašymas, informacija apie siuntėją arba eksportuotoją, prekių vežimo maršrutas ir bet kokie galimi pavojai. Terminas,
iki kurio reikia pateikti išankstinius saugumo duomenis, irgi skiriasi, nelygu transporto
priemonė. Pavyzdžiui, jūra gabenamų krovinių duomenis reikia pateikti prieš 24 valandas iki prekių pakrovimo, automobilių keliais vežamų krovinių – prieš 1 valandą iki
atvežimo, o tam tikrų oro transportu gabenamų siuntų – mažiau nei prieš 1valandą.
Nuo 2009 m. liepos 1 d. prekiautojai išankstines saugumo duomenų deklaracijas
galėjo teikti savanoriškai. Nuo 2011 m. sausio 1 d. šios deklaracijos turės būti teikiamos
privaloma tvarka.
Daugiau informacijos rasite specialiai naujosioms muitinės saugumo priemonėms
skirtoje svetainėje http://ec.europa.eu/ecip/security_amendment/index_en.htm

Pasaulinė naudotos
technikos paroda

USETEC-2011

Bendrovė „Hess GmbH“, sėkmingai organizuojanti parodą RESALE, balandžio
6-8 d. kviečia į pasaulinę naudotos technikos parodą USETEC-2011, vyksiančią
Kiolne. Dauguma eksponuojamų įrenginių bus visiškai paruošti darbui ir veiks parodos metu. Todėl bus galimybė juos praktiškai išbandyti, konsultuotis su specialistais
ir įsigyti reikiamą techniką.
Parodoje USETEC-2011 bus eksponuojama įvairi naudota technika:
• metalo apdirbimo staklės,
• robotai ir automatizavimo sistemos,
• kontrolės ir matavimo įrengimai,
• energetrikos ir procesų temperatūrinio reguliavimo prietaisai,
• kėlimo mechanizmai ir sandėlių transportas,
• statybos ir žemės ūkio mašinos,
• krovininis autotransportas,
• atliekų perdirbimo įrengimai,
• telekomunikacijos prietaisai ir kompiuteriai,
• spaustuvių įrengimai ir kopijavimo technika,
• medžio apdirbimo įrengimai,
• plastmasės ir gumos apdirbimo įrengimai,
• pakavimo įrengimai,
• maisto pramonės įrengimai,
• chemijos pramonės įrengimai,
• medicininė technika,
• tekstilės mašinos.
Interneto svetainėje www.usetec.com yra visa informacija apie parodą USUTEC2011. Balandžio 4-8 d. Hannoveryje vyks ir pasaulinė pramonės paroda ‚HANNOVER MESSE“ (www.hannovermesse.de). Iš anksto suplanavus kelionę, galima aplankyti abi parodas.

Tarptautinės parodos 2011 m.
2011 01 17

2011 m. sausio 17 – 20 d. Sharjah (Jungtiniai Arabų Emyratai) vyks
tarptautinė metalų gamybos ir plieno apdirbimo paroda.
Išsamiau: www.steelfabme.com

2011 01 21

2011 m. sausio 21 – 30 d. Berlyne (Vokietija) vyks tarptautinė maisto
pramonės, žemės ūkio ir sodininkystės paroda „Internationale Grüne
Woche Berlin“.
Išsamiau: www.grunewoche.de

2011 02 02

2011 m. vasario 2 – 3 d. Tamperėje (Suomija) vyks tarptautinė paroda
ir kontaktų mugė, skirta elektros ir komunikacijų tinklų plėtrai.
Išsamiau: www.tampereenmessut.fi.

2011 02 16

2011 m. vasario 16 – 18 d. Chennai (Indija) vyks tarptautinė
rankdarbių paroda.
Išsamiau: www.hepcindia.com.

2011 03 01

2011 m. kovo 1 – 14 d. Leipcige (Vokietija) vyks tarptautinė įrenginių,
automobilių dalių paroda ir verslo kontaktų mugė.
Išsamiau: www.messe-leipzig.de

2011 03 01

2011 m. kovo 1 – 5 d. Hanoveryje (Vokietija) vyks tarptautinė
informacinės ir komunikacinės technikos paroda „CeBIT“.
Išsamiau: www.cebit.de

2011 03 08

2011 m. kovo 8 – 11 d. Kanuose (Prancūzija) vyks didžiausia pasaulio
nekilnojamojo turto paroda „MIPIM“.
Išsamiau: www.mipim.com.

2011 03 16

2011 m. kovo 16 – 22 d. Miunchene (Vokietija) vyks tarptautinė
amatų mugė „INTERNATIONALE HANDWERKSMESSE“.
Išsamiau: www.ghm.de

2011 04 05

2011 m. balandžio 5 – 8 d. Maskvoje (Rusija) vyks specializuota
buitinių prekių, indų ir namų ūkio reikmenų paroda „HouseHold
Expo“. Lietuvos įmonėms žadamos nuolaidos.
Išsamiau: www.hhexpo.ru

2011 04 04

2011 m.balandžio 4 – 8 d. Hanoveryje (Vokietija) vyks pasaulinė
technologijų, pramoninės automatikos ir įrangos paroda
„HANNOVER MESSE“.
Išsamiau: www.hannovermesse.de

2011 05 10

2011 m. gegužės 10 – 13 d. Miunchene vyks tarptautinė transporto,
logistikos ir tiekimo grandinės valdymo paroda „TRANSPORT
LOGISTIC“.
Išsamiau: www.transportlogistic.de

2011 05 26

2011 m. gegužės 26 – 28 d. Maskvoje (Rusija) vyks specializuota
statybų produkcijos ir paslaugų neįgaliesiems paroda „REHA Moscow
International“.
Išsamiau: www.rehamoscow.ru

2011 05 30

2011 m. gegužės 30 d. – birželio 3 d. Hanoveryje vyks tarptautinė
medienos apdirbimo, baldų gamybos ir miškininkystės paroda
„LIGNA HANNOVER“.
Išsamiau: www.ligna.de
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Pataisos Nekilnojamojo
turto mokesčio įstatyme
2010 m. lapkričio 23 d. Seimas priėmė Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 2,
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą (projektas Nr. XIP2533(2)), kurio dauguma nuostatų įsigalioja nuo 2011 01 01.
Šiuo įstatymu numatyta, kad nekilnojamojo turto mokesčio tarifus savivaldybių
tarybos galėtų diferencijuoti ir atsižvelgdamos į nekilnojamojo turto naudojimą (nenaudojamas, naudojamas ne pagal paskirtį, naudojamas tenkinti viešuosius interesus ir
pan.), teisinį statusą (pavyzdžiui, nekilnojamosioms kultūros vertybėms, architektūros
paminklams ir pan.).
Tais atvejais, kai priimamas sprendimas nuo kito mokestinio laikotarpio atlikti naują nekilnojamojo turto masinį vertinimą, sudarytos galimybės savivaldybių taryboms
reaguoti į potencialius mokesčio bazės pasikeitimus ir leista kitam mokestiniam laikotarpiui nustatytus mokesčio tarifus nustatyti (tikslinti) iki einamųjų metų gruodžio 1 d.
Be to, numatyta, kad tais atvejais, kai savivaldybių tarybos po nustatyto termino
(t. y. pavėluotai, pavyzdžiui, – po birželio 1 d.) pakeičia kito mokestinio laikotarpio
mokesčio tarifus, toje savivaldybėje bus taikomas 0,3 proc. mokesčio tarifas (Finansų

ministerija ir Vyriausybė neatsižvelgė į LSA prašymą, kad minėtuoju atveju kitą mokestinį laikotarpį toje savivaldybės teritorijoje liktų praėjusio mokestinio laikotarpio
mokesčio tarifai.
Kauno miesto savaivaldybėje taikomas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas yra
0,9 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės.
Sumažintas – 0,6 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės tarifas taikomas nekilnojamajam turtui, esančiam Laisvės alėjoje ir Senamiestyje ir mokesčio mokėtojų naudojamam vykdant šią veiklą: knygų mažmeninę prekybą specializuotose parduotuvėse;
mažmeninę prekybą suvenyrais specializuotose parduotuvėse; antikvarinių daiktų mažmeninę prekybą; viešbučių ir panašių laikinų buveinių veiklą; maitinimo ir gėrimų teikimo
veiklą; komercinių meno galerijų veiklą (meno dirbinių eksponavimas ir pardavimas).
1 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės tarifas imamas už patalpas ir statinius, kurie yra nenaudojami arba naudojami ne pagal paskirtį arba yra apleisti, arba
neprižiūrimi.
Kauno rajono savivaldybėje nustatytas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas – 0,5
proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės; sumažintas – 0,3 proc. tarifas – taikomas
fiziniams asmenims; smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms, žemės ūkio bendrovėms,
naujai (2009 m.) pastatytam turtui. Palyginimui: Kaišiadorių rajono savivaldybėje galioja 1 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifas (be išimčių).

Suteikti prekių numerių brūkšninius
kodus Lietuvoje turi teisę

tik viena organizacija

Ūkio ministerija kreipėsi į tarptautinę asociaciją „GS1 AISBL“, atsižvelgusi į padažnėjusius verslo kreipimusis dėl prekių numerių brūkšninių kodų
suteikimo.
Ūkio ministerija gavo patvirtinimą, kad Lietuvos prekybos, pramonės ir
amatų rūmų asociacijos padalinys „GS1 Lietuva“ yra vienintelė Lietuvos atstovė tarptautinėje GS1 organizacijoje ir turi išimtinę teisę administruoti GS1
sistemą ir pagal jos standartus Lietuvos verslui suteikti prekių numeravimo ir
kodavimo brūkšninius kodus.
Patvirtinimas gautas iš tarptautinės asociacijos „GS1 AISBL“ 2010 m. lapkričio mėnesį. Minėtai organizacijai priklauso GS1 sistema (iki 2004 m. buv.
EAN sistema). Tai tarptautinė unifikuota ir standartizuota prekių ir paslaugų
numeravimo brūkšniniais kodais sistema, taikoma Europoje, JAV, Kanadoje ir
daugumoje kitų pasaulio šalių.
Vadovaujantis minėtos tarptautinės organizacijos taisyklėmis, kiekvienoje
valstybėje gali būti tik vienas GS1 atstovas. Nuo 1994 m. Lietuvoje ši teisė suteikta Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos padaliniui „GS1
Lietuva“.
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Didžiausia
finansinių paslaugų grupė
Šiaurės ir Baltijos šalyse
www.nordea.lt
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KONTAKTŲ MUGĖ

KAUNO regiono įmonių kontaktų mugė
UAB „ARVI ir ko“
ARVI įmonių grupė sėkmingai veikia trąšų, biodegalų, pašarų, cukraus gamybos ir prekybos, kalakutienos mėsos gamybos, perdirbimo ir prekybos, akmens
anglies, techninės druskos prekybos, šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo, krovinių ekspedijavimo
srityse.
J. Basanavičiaus a. 8, LT-68308 Marijampolė
Tel.: (8 343) 310 20
Faks.: (8 343) 515 76
El. paštas: arvi@arvi.lt
www.arvi.lt
UAB „Azovlitas“
Importuoja ir prekiauja įvairių Europos ir Azijos gamintojų plieno linijinių ir lakštinių gaminiais.
Ieško verslo kontaktų, plieno gaminių vartotojų, metalo konstrukcijų gamintojų, statybinių firmų, katilų
gamintojų.
Domina pasiūlymai iš užsienio metalurgijos įmonių
ir plieno tiekėjų.
Elektrėnų g. 10, LT-51218 Kaunas
Tel.: (8 37) 45 26 00
Faks.:(8 37) 35 02 48
www.azovlitas.lt
UAB „Baldai Jums“
Gamina baldus iš beržo ir ąžuolo medienos. Baldų
gamybos ištakos siekia 1911 m.
Fabriko g. 3, LT-55111 Jonava
Tel.: (8 349) 50 525
Faks.: (8 349) 59226
Firminės parduotuvės:
Kaune, „Nemuno baldų centras“, Taikos pr. 125B
Jonavoje, Fabriko g. 3
Vilniuje, „Akropolis“, Ozo g. 25
www.baldaijums.lt
UAB „Enerstena“
Energetikos ir pramonės objektų statyba, rekonstrukcija, modernizavimas, remontas ir techninis aptarnavimas. Projektuoja, komplektuoja, montuoja, paleidžia ir suderina įvairaus dydžio katilines, kūrenamas
biokuru, gamtinėmis dujomis, mazutu ir kitu kuru.
Klientai: šilumos tiekimo ir pramonės įmonės.
Raktažolių g. 21, LT-52181 Kaunas
Tel.: (8 37) 37 32 31
Faks.: (8 37) 45 90 56
El.paštas: info@enerstena.lt
UAB „Garlita“
Gamina (mezga, siuva) viršutinį ir apatinį moterišką, vyrišką, vaikišką trikotažą: įvairius uniforminius
megztinius, mokyklines uniformas, šalikus, kepures,
pledus. Trikotažo gamybos srityje turi daugiau nei 30
metų darbo patirtį. Gamina uniforminius megztinius
policijos ir muitinės pareigūnams, kariuomenei pagal
NATO standartus. Įmonei suteiktas NATO komercinis kodas. Turi kokybės ir aplinkosaugos sertifikatus

ISO9001 ir ISO14001. Bendradarbiauja su Didžiosios Britanijos, Švedijos, Danijos, Norvegijos, Vokietijos kompanijomis.
Pagirių km., Garliavos apl. sen., LT-53282 Kauno raj.
Tel.: (8 37) 39 36 77
Faks.: (8 37) 39 38 93
El.paštas: alma@garlita.lt, garlita@garlita.lt
www.garlita.lt
UAB „Hispack Baltic“
Gamina plastikines lentynas, stelažus, mobilius konteinerius, nestandartines konstrukcijas iš plastiko
ypatingiems sandėliavimo sprendiniams, kai keliami
aukšti higienos reikalavimai. Gali pasiūlyti platformas baseino gyliui sumažinti, suolelius persirengimo
kambariams, dėklus kamuoliams, mobilius konteinerius ir spintas sporto salių ir baseinų inventoriui saugoti, kurie gaminami iš aukštos kokybės plastiko ir
yra ypač atsparūs chloro garams. Ieško naujų klientų,
agentų ir platintojų.
Gaižiūnų g. 4, LT-50126 Kaunas
Tel./faks.: (8 37) 30 21 23
El. paštas: info@hispackbaltic.lt
www.plastikineslentynos.lt
Kauno maisto pramonės mokykla, VšĮ
Rengia kvalifikuotus virėjus, konditerius, padavėjus
ir barmenus, mėsininkus, maisto produktų darbuotojus. Socialiniams partneriams – maisto pramonės ir
viešojo maitinimo įmonėms gali būti naudinga diegiant naujas technologijas, ieškant darbuotojų, ypač
įsteigus maisto pramonės (mėsos ir duonos – konditerijos) ir viešbučių ir restoranų sektorinius mokymo
centrus.
Taikos pr. 133, LT-51123 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 45 43 13
El. paštas: info@kmpm.lm.lt
www.kmpm.lm.lt   
Kauno taikomosios dailės mokykla, VšĮ
Rengia vizualinės reklamos gamintojus, elektroninės
leidybos maketuotojus, interjero apipavidalintojus,
kompiuterinės grafikos projektavimo operatorius,
kompiuterinio projektavimo operatorius, baldžius,
dailiųjų metalo dirbinių gamintojus, dailiųjų keramikos dirbinių gamintojus, logisto ekspeditorius. Galima baigti vidurinio ugdymo programą technologinės
gimnazijos skyriuje.
Teikia šias paslaugas: kvalifikacijos tobulinimas, aprūpinimas laikina buveine, viešasis maitinimas, smulkių reklamos ir dailiųjų amatų dirbinių gamyba.
Ieško darbdavių gamybinėms praktikoms ir praktiniam bendradarbiavimui reklamos dizaino, kompiuterių naudojimo, baldų gamybos, prekių sandėliavimo ir meno dirbinių logistikos srityse.
V. Krėvės pr. 112, LT-50378 Kaunas
Tel./faks.: (8 37) 31 20 61
El. paštas: ktdm@takas.lt
www.tdm.kaunas.lm.lt

Užsienio įmonių verslo pasiūlymai

Kolpingo kolegija, VšĮ
Teikia aukštąjį išsilavinimą liudijantį profesinio bakalauro 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

elektros ir buitines prekes. Lietuvoje turi 23 antrines
įmones, filialus ir prekybos centrus, valdo „Bernatonių“ žemės ūkio bendrovę (Raudondvaris, Kauno
raj.).
Ateities pl. 50, LT-52106 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 54 01
Faks.: (8 37) 40 54 93
El. paštas: lytagra@lytagra.lt
www.lytagra.lt

UAB „Koncernas „Alga“
Gamina metalo konstrukcijas (ryšio antenų stiebus,
bokštus, atramas, statybines metalo konstrukcijas,
konteinerius mobiliojo ryšio aparatūrai, konteinerius – namelius, stambių gabaritų konteinerius, skirtus atliekoms), plastikines ir aliumines sistemas.
Siūlo statybines metalo konstrukcijas, įvairaus aukščio
bokštus ir stiebus, jų projektavimą, gamybą ir montavimą, metalinius konteinerius technologinei įrangai,
konteinerius – namelius arba jų kompleksų gamybą ir
montavimą, konteinerius – namelius pagal ISO standartus, specialios paskirties konteinerius sprogmenims
laikyti, modulinių pastatų gamybą ir montavimą.
Teikia įvairias metalo apdirbimo paslaugas.
Ieško naujų partnerių, su kuriais galėtų bendrauti
dėl naujų projektų, susijusių su energetikos sektoriumi, įgyvendinant elektros linijų atramų gamybą,
taip pat įmonių, kurias domina ryšio bokštų, stiebų
arba konteinerių projektavimas, gamyba ir montavimas.
Reikalingi nauji partneriai, su kuriais galėtų įgyvendinti ir praplėsti siūlomų paslaugų sritį.
Gamyklų g. 4, LT-68108 Marijampolė
Tel.: (8 343) 987 00
Faks.: (8 343) 987 01
El. paštas: alga@alga.lt
www.alga.lt

UAB „Mantinga“
Gamina šaldytus duonos ir pyrago gaminius, pikantiškus užkandžius, picas, sumuštinius.
Ieško naujų verslo plėtros galimybių, eksporto partnerių, tiekėjų.
Stoties g. 51, LT-68261 Marijampolė
Tel.: (8 343) 98 122
Faks. : (8 343) 98 212
El. paštas: info@mantinga.lt
www.mantinga.lt

AB „Lifosa“
Gamina ir parduoda fosforines trąšas, mineralinius
pašarinius priedus.
Pagrindinė produkcija: diamonio fosfatas (DAP),
koncentruotos azoto ir fosforo trąšos; monokalcio
fosfatas, vartojamas gyvulių bei paukščių pašarams,
lesalams fosforu ir kalciu papildyti, mineraliniams
mišiniams, premiksams, kombinuotiems pašarams
gaminti; ekstrakcinė fosforo rūgštis, dalis šios rūgšties parduodama chemijos pramonės bei odos apdirbimo įmonėms; sieros rūgštis (techninė, akumuliatorių sieros rūgštis ir elektrolitas rūgštiniams akumuliatoriams); aliuminio fluoridas, naudojamas aliuminio
gamyboje.
Inovatyvi gamybos technologija ir itin geros kokybės
žaliavos sudaro galimybę parduoti produkciją visame pasaulyje.
Juodkiškio g. 50, LT-57502 Kėdainiai
Tel.: (8 347) 664 83
Faks.: (8 347) 661 66
El. paštas : info@lifosa.com
www.lifosa.com
„Lytagros“ įmonių grupė
Viena iš stambiausių lietuviško kapitalo įmonių, jau
66 metus tiekianti žemės ūkio mašinas, metalus ir jų
gaminius, statybines medžiagas, padangas, įrankius,

UAB „Mechel Nemunas“
Specializuojasi metalo dirbinių gamyboje, gamina
plataus asortimento produkciją: vielą (atkaitintą, karštai cinkuotą, bendros paskirties, spyruoklinę, suvirinimo, vielą plieninio pluošto gamybai ir plieninį pluoštą
(fibrą); regztą vielos tinklą; vinis (padėklines, kasetėse, stogines ir palaidas automatines (mašinines).
Ieško partnerių didmeninei prekybai užsienio ir vidaus rinkose.
R. Kalantos g. 83, LT-52005 Kaunas
Tel.: (8 37) 49 05 55/37
Faks.: (8 37) 49 05 56/38
El. paštas: nemunas@nemunas.lt
www.mechelnemunas.lt
UAB „Naujasis Nevėžis“
Gamina sausus pusryčius, sūrius, saldžius užkandžius, 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 „Naujinta“
Gamina medinius padėklus, parduoda biokurą, šildymo katilus, teikia birių produktų fasavimo paslaugą.
Ieško pjautinės medienos, biokuro gamintojų, biznio
partnerių.
Tel./faks.: (8 37) 31 23 10
El. paštas: info@naujinta.lt
www.naujinta.lt
Noriu personalo sprendimų grupė (UAB „Noriu
darbo“)
Teikia personalo paieškos, atrankos (specialistų, vadovų, viduriniosios personalo grandies), tiesioginės
paieškos, personalo įvertinimo, konsultavimo paslaugas, rengia vidinius ir atviruosius personalo mokymus, organizuoja komandos efektyvinimo renginius.
K. Donelaičio g. 62, LT-44248 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 37 14, (8 5) 269 10 76
Mob.tel.: +370 687 36287
Faks. : (8 37) 40 68 34.
www.noriudarbo.lt

e-co.1876

Prancūzijos įmonė prekiauja baldais ir jų dalimis. Ieško naujų tiekėjų. Taip pat ieško
subrangovų specialių dalių, skirtų baldams, gamybai.

e-co.1877

Turkijos įmonė siuva pižamas, naktinius marškinius, apatinį trikotažą, maudymosi
kostiumėlius, kojines vyrams, moterims ir vaikams. Ieško produkcijos platintojų, didmeninės ir mažmeninės prekybos atstovų ir įmonių, užsiimančių e-prekyba. Taip pat
domina finansinis bendradarbiavimas, bendros įmonės įkūrimo ir abipusio gamybinio
bendradarbiavimo galimybės.

e-co.1889

Kroatijos įmonė gamina stalus ir kėdes, skirtas viešojo maitinimo sektoriui, švietimo
įstaigoms, studentų bendrabučiams ir kt. Ieško produkcijos platintojų. Taip pat įmonė
siūlo miltelinio dažymo paslaugas, gamina stoglangius ir siūlo frančizės partnerystę.

e-p.199

Serbijos įmonė verčiasi didmenine prekyba. Prekiauja maisto produktais, gėrimais, popieriaus ruošiniais ir kitomis prekėmis. Siūlo platintojo paslaugas.

e-p.201

Jungtinės Karalystės įmonė specializuojasi organizuodama komercinius renginius. Siūlo tarpininkavimo paslaugas parodų ir mugių organizavimui.

e-co.1849

Serbijos įmonė specializuojasi spausdinimo paslaugų srityje. Ieško abipusio bendradarbiavimo galimybių, siūlo steigti bendrą įmonę ir abipusį gamybinį bendradarbiavimą.

e-co.1850

Armėnijos įmonė prekiauja šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įranga. Ieško
produkcijos platintojų ES, JAV ir Kinijos šalyse. Taip pat domina subrangos paslaugos.

e-co.1898

Italijos įmonė gamina modernius ir tradicinius vonios ir virtuvės vandens čiaupus, santechnikos įrangą ir vonios reikmenis. Ieško agentų ir produkcijos platintojų. Taip pat
domina subrangos paslaugos.

e-co.1857

Turkijos tekstilės įmonė verčiasi moteriškų drabužių mažmenine prekyba ir siūlo frančizę tekstilės prekėms.

e-co.1899

e-co.1861

Bulgarijos įmonė verčiasi e-prekyba auto dalimis, priedais, auto paslaugomis, internetinių svetainių priežiūra ir internetinėmis konsultacijomis. Ieško abipusio bendradarbiavimo galimybių. Taip pat domisi bendros įmonės kūrimu automobilių ir e-prekybos
srityse.

Jungtinės Karalystės įmonė specializuojasi strateginio rizikos valdymo ir verslo planavimo srityse. Siūlo subrangos paslaugas ir domisi bendros įmonės įkūrimu potencialių
partnerių paieškai Europoje.

e-co.1906

Serbijos įmonė specializuojasi programinės įrangos kūrimo ir internetinių svetainių dizaino srityse. Siūlo subrangos ir užsakomąsias paslaugas IT pramonėje.

e-co.1865

Lenkijos įmonė verčiasi metalo gaminiais ir nedidelių matmenų plieninių konstrukcijų
(iki 200 kg) gamyba. Taip pat teikia metalo apdirbimo paslaugas ir siūlo subrangos
galimybes, domisi abipusiu gamybiniu bendradarbiavimu.

e-co.1908

Privati Rumunijos įmonė, turinti daugiau nei 18 metų patirtį medicininės įrangos ir
baldų srityse, siūlo platintojo ir subrangos paslaugas medicininės paskirties baldų gamintojams.

e-co.1866

Turkijos įmonė specializuojasi elektros energijos perdavimo srityje. Ieško abipusio
bendradarbiavimo galimybių, logistikos paslaugų, bendros įmonės įkūrimo, įmonių
sujungimo ar pasidalijimo galimybių ir siūlo subrangos paslaugas.

e-co.1910

Serbijos statybos įmonė specializuojasi projektavimo, inžinerijos ir statybos srityse.
Domisi bendros įmonės steigimo ir subrangos galimybėmis.

e-co.1916

Rumunijos įmonė, siuvanti moteriškus drabužius, siūlo subrangos paslaugas.

e-co.1921

Serbijos įmonė gamina labai tikslias mechanizmų detales mašinų pramonei, siūlo įsigyti įmonę arba jos dalį ir subrangos paslaugas. Taip pat domina abipusio bendradarbiavimo galimybės.

e-co.1871

Serbijos įmonė teikia logistikos ir sandėliavimo paslaugas. Siūlo tarpininkavimo ir logistikos paslaugas Europos šalių įmonėms.

e-co.1872

Liuksemburgo įmonė siūlo audito, mokesčių ir kitas konsultacines paslaugas. Ieško
potencialių partnerių, kurie norėtų investuoti ar įsikurti Europoje, ypač Liuksemburge.
Siūlo savo paslaugas norintiems įsikurti Liuksemburgo ir kitose Europos rinkose.

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