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Rytas po
rinkimų
Audronė Jankuvienė,
KPPAR Viešųjų ryšių vadovė
Dažnai po rinkimų iš mūsų atminties
kartu su išmetamais lankstinukais ir leidinukais „išsitrina“ ir partijų rinkiminės
nuostatos. Ar tuomet galima efektyviai
kontroliuoti valdžios atstovus? Todėl
šiame numeryje fiksuojame svarbiausias
partijų nuostatas verslo atžvilgiu.
Jei palygintume partijų programas, dar
kartą įsitikintume, kad anaiptol ne jų tikslai lemia jungimąsi į koalicijas. Kai kurios
nuostatos labiau jungtų, pavyzdžiui, „Vieningą Kauną“ ir konservatorius, arba socialdemokratus ir „Jaunają Lietuvą“.
Koalicija „Vieningas Kaunas“ žada
„sudaryti potencialių investuotojų sąrašą“,
„įvykdyti priemones, mažinančias šilumos
ir vandens kainas“, svarbiausiais miesto
klausimais rengti mini referendumus, į
Tarybos komitetų sudėtį įtraukti visuomenės atstovus, diferencijuoti nekilnojamojo
turto mokesčius pagal jo priežiūros būklę.
Darbo partija pasisako už nedidelį verslą,
naujų investicijų pritraukimą, mokesčių
lengvatas, skaidrumą. Liberalų ir centro
sąjunga „sieks gyventojų platesnio dalyvavimo priimant sprendimus, „aiškios ir
skaidrios“ komunalinių mokesčių sistemos ir jų peržiūros mažinimo kryptimi,
viešojo ir privataus sektorių partnerystės.
Socialdemokratai griežtai reguliuos komunalinių paslaugų kainas, neleis privatizuoti viešąsias paslaugas teikiančių įmonių, sieks pritraukti investicijas.
Partija „Tvarka ir teisingumas“ savivaldos rinkimų programoje įrašė nemažai
punktų, kurių priėmimas gerokai peržengia savivaldos kompetenciją.
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) rinkimų nuostatos – „visomis išgalėmis“ kviesti investuotojus, į įmones įsileisti privatų kapitalą,
siekti „mažiausių kainų“. Partija „Jaunoji
Lietuva“ – už palankesnes sąlygas užsienio investuotojams, monopolijų pažabojimą, skaidrius viešuosius pirkimus, prieš
oligarchiją. Liberalų sąjūdis akcentuoja
viešumą, neefektyviai valdomo savivaldybės turto privatizaciją, viešojo ir privataus kapitalo partnerystę susisiekimo
srityje, kompleksišką gatvių remontą.
Tai – „tik“ rinkimų nuostatos, nurodančios, ko partijos sieks, tačiau be atsakymo – kaip? Į šį klausimą turėtų atsakyti
suderinta kelių partijų, valdančiosios koalicijos veiksmų programa.
Rūmų bendruomenė, būdama nepolitine organizacija ir objektyvia darbų
vertintoja, nėra nei valdžios šalininkė, nei
oponentė. Rūmai pasisako už konstruktyvų dialogą siekiant pažangos. Koks jis bus,
priklauso nuo abiejų pusių sampratos.
2011 m. savivaldos rinkimų
pažadai | 2 - 3 psl.

Kompromisų paieška

elektroninių atliekų šešėlyje

Nuotraukose: diskusijoje prie apskritojo stalo susėdo verslo ir valdžios atstovai

Lietuvai būtinos permainos elektros ir
elektroninių atliekų surinkimo ir perdirbimo srityje, kitaip šaliai gresia ES baudos,
kalbama ir apie visuotinio atliekų mokesčio įvedimą.
Tai pripažino Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose vykusios apskritojo stalo diskusijos „Kodėl stringa
elektroninių atliekų surinkimas ir perdirbimas?“ dalyviai. Diskusijoje kalbėjo
visų suinteresuotųjų pusių – gamintojų
ir importuotojų, perdirbėjų atstovai, Seimo narys, parlamento Aplinkos apsaugos
komiteto narys Andrius Burba, Aplinkos
ministerijos specialistai. Dar neseniai stovėję skirtingose barikadų pusėse gamintojai, importuotojai ir perdirbėjai šiandien
jau bendrauja kaip partneriai, ieškantys
kompromisų ir siekiantys pažangos dar
nemažo „šešėlio“ apimtoje atliekų tvarkymo sistemoje.
„Gamintojai ir importuotojai supranta
savo atsakomybę. Mes suinteresuoti, kad
dabar brangiausiai kainuojantis atliekų surinkimo procesas būtų skaidrus, racionalus ir efektyvus“, – sakė Elektros ir elektronikos įrangos gamintojų ir importuotojų asociacijos EEPA, vienijančios apie 60
narių, direktorius Giedrius Mikulskas. Jo
žiniomis, šiuo metu net 60 proc. elektros
ir elektroninių atliekų neapskaitoma, 30
proc. surenka gamintojai ir importuotojai,
10 proc. patenka į sąvartynus. Gali būti,
kad didelė neapskaitomų atliekų dalis pelningai eksportuojama. O Lietuva nevykdo ES direktyvos surinkti ir perdirbti 4 kg
elektros ir elektroninės įrangos vienam
gyventojui per metus.
„Visa atsakomybė šioje srityje nuo
valstybės permesta verslui. Jei sistema per
penkerius metus nepasiteisino, vadinasi,
ji yra ydinga iš esmės“, – kalbėjo „Topo
grupės“ atstovas Erikas Kundreckas.
„Vargu ar įmanoma sukontroliuoti 300

Lietuvoje veikiančių metalo laužo aikštelių. Teikėme siūlymus, kad būtų sukurtas
specialus inspekcijos padalinys, atliekų
apskaitos kontrolę sugriežtintų mokesčių
inspekcija. Tačiau poslinkių mažai. Nesunku piktnaudžiauti, kai valstybėje nėra
teisingos atliekų apskaitos, savivaldybės
vangiai steigia atliekų tvarkymo centrus
ir aikšteles“, – kalbėjo UAB „EMP Recycling“ generalinis direktorius Almontas
Kybartas.
„Metalo laužo supirkėjams neapsimoka atrinkti ir perduoti elektronines atliekas perdirbėjams. Tai jiems papildomas
vargas. Jeigu jie nusiperka atliekų už 600
Lt/t, kodėl turėtų jas perrinkti ir elektronines atliekas nemokamai kažkam atiduoti?
Tokiu atveju kai kurie metalo supirkėjai
supresuoja visas atliekas“, – pasakoja
UAB „Kuusakoski“ atliekų tvarkymo padalinio vadovas Saulius Norkaitis.
Pasak Seimo nario A. Burbos, tikimasi, kad Seimo pavasario sesijoje pagaliau
pavyks priimti tris įstatymų paketus. Vienas jų reguliuos regionų atliekų tvarkymo
centrų veiklą, kitas susijęs su ES reikalavimų perkėlimu į nacionalinę teisę (dėl
delsimo tai padaryti ES jau yra pradėjusi
nuobaudos procedūrą Lietuvai), trečiasis
aiškiai apibrėš gamintojų atsakomybę.
Parlamentaras akcentavo būtinybę rasti
visiems priimtiną sutarimą, nes priešingu
atveju yra siūloma įvesti visuotinį mokestį, kuris daliai atliekų surinkimo ir perdirbimo verslo reikštų bankrotą. Sutvarkyti
apskaitą šioje srityje, kurioje sukasi apie
10 milijonų litų, – vienas iš prioritetinių
uždavinių.
Aplinkos ministerijos Atliekų tvarkymo strategijos skyriaus vyriausioji specialistė Ingrida Valavičienė atkreipė dėmesį,
kad naujos įstatymų redakcijos iš esmės
keičia atliekų apskaitos sistemą (naikinamos pažymos, kuriomis buvo „prekiaujama“), bus aiškiau nustatyta gamintojų
atsakomybė, nes ji yra „įvairiai interpre-

Verslo atstovų nuomonės
tyrimas | 4 - 5 psl.

Kai verslas ir mokslas
žengia kartu | 6 psl.
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tuojama“, taip pat bus griežtinama atliekų
apskaita.
Diskusijoje nemažai kalbėta apie gyventojų sąmoningumą ir jų galimybę atsikratyti sena buitine technika. Pasak EEPA
atstovų, gana efektyviai veikia jų narių
taikoma praktika, kai atvežus seną gaminį
prekybos centrai taiko nemažas nuolaidas
naujam įsigyti. UAB „EMP Recycling“
šiemet planuoja visoje Lietuvoje atkurti per krizę sunaikintą atliekų surinkimo
tinklą, užsiregistravus tel. 1806 įmonėms
ir gyventojams teikiama nemokama elektronikos atliekų išvežimo paslauga. Įmonė per metus gali perdirbti iki 20000 tonų
elektronikos atliekų. Savo akciją, per kurią nemokamai bus surenkama sena buitinė technika, skelbia ir UAB „Žalvaris“.
UAB „Kuusakoski“ atliekų tvarkymo padalinio vadovas Saulius Norkaitis
pasakojo, kad Klaipėdos gyventojams
bendrovė nemokamai suteikia priekabas
buitinei technikai atgabenti, o sąvartyne
besikapstę žmonės oficialiai įdarbinti ir
šauniai rūšiuoja atliekas.
KPPAR generalinio direktoriaus dr.
Vytauto Šileikio siūlymu įmonių atstovai
užpildė SVV grįžtamojo ryšio anketas,
kuriose pareikšta nuomonė perduodama
Europos Parlamentui.
Vasario mėnesį EP po pirmojo svarstymo pritarė tam, kad būtų dar labiau sugriežtinta direktyva dėl elektros ir elektroninių atliekų surinkimo. Siūloma, kad
2016 m. būtų surenkama 65-85 proc. šalyje
susikaupusių šių atliekų, 50-75 proc. – perdirbama, o 5 proc. – panaudojama iš naujo.
Kiekvienas gamintojas turėtų finansiškai
prisidėti prie atliekų surinkimo ir perdirbimo kaštų, tačiau nebūtų atsakingi už
atliekų surinkimą iš privačių namų. Europarlamentarai norėtų įpareigoti pardavėjus
savo parduotuvėse surinkti bet kur pirktą
smulkią techniką – telefonus, barzdaskutes, muzikos grotuvus. Dėl šios direktyvos
bus toliau deramasi su ES Taryba.
Kauno aktualijos | 9 psl.
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2011 m. savivaldos rinkimų programos:
pažadai ir įsipareigojimai
„Rūmų žinių“ skaitytojams pateikiame verslui svarbius pagrindinių partijų ir judėjimų siekius, kurie buvo įrašyti rinkimų programose.
Kaip bus vykdomi pažadai ir įsipareigojimai patekus į valdžią?
Darbo partijos ekonominės nuostatos:
• Skatinti privatų šeimos verslą, nedidelių, netradicinių verslų įmones sumažinant ar visiškai atleidžiant nuo turto ir
žemės mokesčio.
• Skatinti naujų investicijų pritraukimą, išnaudojant turimą inžinerinę, komunalinę ir socialinę infrastruktūrą bei mokesčių lengvatas.
• Skatinti moksleivių ir studentų įdarbinimą per vasaros atostogas.
• Didinti viešųjų darbų apimtį.
• Darbas – kiekvieno darbingo žmogaus pajamų šaltinis.
• Skaidrus ir viešas visų sprendimų
priėmimas ir įgyvendinimas.
Koalicijos „Vieningas Kaunas“ ekonominės nuostatos:
• Sudaryti potencialių investuotojų sąrašą, nuolat su jais bendrauti.
• Kordinuoti veiksmus su mokymo
įstaigomis (universitetais, akademijomis,
kolegijomis) formuojant reikalingų investuotojams Kaune, o ne užsienyje, specialistų kompetencijas.
• Mažinti mokesčius tvarkingiems
šeimininkams – diferencijuoti nekilnojamojo turto mokesčius atsižvelgiant į pastatų ir teritorijų priežiūros būklę.
• Skatinti vietinę energijos gamybą ir
atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą.
• Spartinti pastatų renovavimo procesą, skirti papildomų lėšų daugiabučių pastatų renovacijos projektams rengti.
• Parengti ir įvykdyti priemones, mažinančias šilumos bei vandens kainas gyventojams.
• Tinkamai motyvuoti miesto mokesčių mokėtojus. Skatinti darbą „šviesoje“,
skaidriai parodyti, kur keliauja miestiečių
sumokėti mokesčiai. Atsakingai argumentuoti miesto išlaidų prioritetus.
• Svarbiausiais miesto klausimias
rengti gyventojų apklausas – mini referendumus.
• Patariamojo balso teise į tarybos komitetų sudėtį įtraukti visuomeninių organizacijų, bendruomenių atstovus.
• Sistemingai ir aktyviai dirbti, informuojant visuomenę apie visus priimamus
sprendimus.
• Inicijuoti sveiko optimizmo pamokas, gerų, sėkmės istorijų propagandą.
• Sukurti skaidrią ir efektyvią savivaldybės ir jos institucijų valdymo struktūrą,
kurioje kiekviena veikla kurtų vertę, o jos
nekuriančių – atsisakyti.
Liberalų ir centro sąjungos ekonominės nuostatos:
• Siekiame gyventojų platesnio dalyvavimo priimant sprendimus, plačių
ir viešų diskusijų esminiais bendruomenėms klausimais, biurokratinės naštos
mažinimo, valstybės politikų ir institucijų pagarbos vietos savivaldai ir žmonių
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poreikiams, ištekliais pagrįstų savivaldos
funkcijų.
• Būtina realiai padidinti finansinįekonominį savivaldybių savarankiškumą,
suteikiant daugiau savarankiškumo savivaldybių biudžetų formavime, numatant
platesnę vietos rinkliavų įvairovę, suteikiant lankstesnes skolinimosi galimybes,
įstatymiškai įteisinant gilesnę viešojo ir
privataus sektorių partnerystės plėtrą.
• Pasisakome už tai, kad savivaldybės
imtųsi visokeriopų pastangų, siekdamos
vietos verslo augimo ir plėtros. Savivaldybės pačios ar bendradarbiaudamos su
valstybe turėtų stengtis išlaikyti esamus
verslo informacijos centrus ar juos steigti.
• Savivaldybėms turi būti perduotas
disponavimas valstybine žeme.
• Pasisakome už kuo liberalesnių, tačiau kartu ir palankių sąlygų smulkaus ir
vidutinio verslo rėmimui sudarymą.
• Pasisakome už intensyvią transporto sistemų ir mazgų plėtrą, visuomeninio
transporto sistemų modernizavimą ir plėtrą, pritraukiant ir privatų kapitalą.
• Pasisakome už aiškią, vartotojui
ekonomiškai naudingą, skaidrią visų komunalinių mokesčių sistemą. Sieksime
peržiūrėti šiuos mokesčius mažinimo
kryptimi, gerindami paslaugų tiekimo
administravimą, visų įmonių, teikiančių
šias paslaugas, valdymą.
• Savivaldybių plėtros planai privalomai turi būti derinami su bendruomenėmis, socialiniais partneriais ir verslo
grupėmis sukuriant gerą bendro veikimo
klimatą, taip pasiekiant didesnio rezultatyvumo ir mažinant visuomenės susipriešinimą.
• Esminiu instrumentu, gerinant gyvenimo kokybę bei didinant savivaldybių, jų
centrų konkurencingumą, turi būti teisinga ir ilgalaikė regioninė politika.
Lietuvos socialdemokratų partijos
ekonominės nuostatos:
• Sieksime pritraukti investicijas į savivaldybes, kad būtų kuriama kuo daugiau
darbo vietų, kartu augtų žmonių pajamos
ir mažėtų emigracija.
• Griežtai reguliuosime šildymo,
šiukšlių surinkimo, pastatų eksploatacijos
ir kitas paslaugų teikimo kainas.
• Neleisime privatizuoti tų įmonių,
kurios yra natūralios monopolijos ir teikia viešąsias paslaugas: vandens tiekimo
ir nuotekų šalinimo, lietaus kanalizacijos
surinkimo ir kitų.
• Valstybinių įmonių vadovų ir valdininkų algos turi būti saikingos, reikia
aiškiai nurodyti, kad pajamos padidės tik
tada, kai jie įrodys savo darbo efektyvumą.
• Sieksime, kad pieno, mėsos, grūdų
ir kitų strategiškai svarbių Lietuvai žemės
ūkio produktų gamybos didinimas būtų
siejamas su didesnės pridėtinės vertės
maisto produktų gamyba ir jų eksportu.

• Skatinsime atliekų rūšiavimą ir perdirbimą, nes tai padės sumažinti šiukšlių
surinkimo išlaidas.
• Skatinsime biokuro naudojimą.
LR liberalų sąjūdžio ekonominės
nuostatos:
• Internete gyventojai galės matyti
savivaldybės taryboje ir administracijoje
rengiamus sprendimų projektus bei teikti
savo siūlymus ir taip dalyvauti tiek sprendimo priėmimo, tiek pilietinės politikų ir
biurokratų kontrolės procesuose.
• Viešai skelbsime informaciją apie
visas savivaldybės išlaidas. Savivaldybės
biudžeto išlaidos bus kategorizuojamos
pagal išlaidų rūšį, kiekviena išlaidų eilutė
(ypač nuomos, privačių ir viešų partnerysčių, koncesijų bei viešųjų pirkimų) bus
pagrįsta išlaidų paskirtimi, reikalingumu
ir rezultatyvumu.
• Užtikrinsime skaidrų savivaldybių ir
jų kontroliuojamų įmonių viešųjų pirkimų
vykdymą.
• Privatizuosime neefektyviai naudojamą savivaldybės turtą ar jo dalį.
• Privatizuosime neefektyviai naudojamą savivaldybių nekilnojamąjį turtą ir
įmones, kurios nevykdo tiesioginių savivaldybės viešųjų funkcijų. Tas įmones,
kurios teikia gyventojams itin svarbias
paslaugas, privatizuosime tik iš dalies –
parduodami dalį savivaldybės turimų
akcijų – strateginis įmonių valdymas liks
savivaldybės rankose.
• Supaprastinsime aplinkai „draugiško“ verslo ir energetinių projektų vykdymo procedūras bei palengvinsime joms
mokesčių naštą.
• Pigesnes paslaugas teikiančioms
įmonėms leisime teikti paslaugas gyventojams – suskaidysime vertikalias monopolijas šildymo srityje.
• Sukursime efektyvias visų rūšių
atliekų tvarkymo bei perdirbimo sistemas.
• Skatinsime ekonomiškų alternatyvios energijos (vėjo, vandens, saulės, kt.)
šaltinių plėtrą.
• Taikydami viešojo ir privataus kapitalo bendradarbiavimo modelius išplėsime viešojo susisiekimo paslaugas.
• Parengsime kompleksiškas gatvių,
pėsčiųjų takų ir šaligatvių atnaujinimo bei
tiesimo, vietinės reikšmės žvyrkelių asfaltavimo programas.
• Renovuosime savivaldybės valdomus pastatus bei vykdysime aktyvią daugiabučių renovaciją tam, kad sumažintume energijos nuostolius.
• Visose šalies savivaldybėse paskelbsime programą „Už miestus ir miestelius
be „vaiduoklių!“
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) rinkimų
nuostatos:
• Įžvalgiai naudodami finansinę ES
paramą ne tik pakelsime dabarties ūkį bei
sukursime naujų darbo vietų, bet ir padė-

sime pamatus ateities gerovės Lietuvai.
• Maksimaliai didelį nekilnojamojo
turto mokestį skirsime toms organizacijoms, kurios netvarko savo aplinkos, turi
apleistų pastatų, griuvėsių ar nebaigtų statybų.
• XXI a. savivaldybių tarnautojai turi
būti tokie pat lankstūs ir paslaugūs klientams, kaip ir privatininkai.
• Savivaldybių merai neturi laukti,
kol investuotojai ateis su pasiūlymais, bet
patys visomis išgalėmis stengtis juos prisikviesti.
• TS-LKD įpareigos konkretų politiką
savivaldybėje būti politiškai atsakingą už
investicijas.
• Pasieksime, kad investuotojai savivaldybėje turėtų asmeninį vadybininką
bendraudami su valstybinėmis įstaigomis.
• Įsipareigojame renovuoti visus viešosios paskirties pastatus. Tai darysime
skaidriai naudodami ES, verslo, bendruomenių ir savivaldybių lėšas.
• Įsipareigojame siekti, kad ir toliau
kasmet vis daugiau energijos būtų gaminama naudojant vietines ir atsinaujinančias žaliavas.
• TS-LKD pasižada visomis pastangomis skatinti daugiabučių ir privačių
namų renovaciją.
• Savivaldybės kontroliuoja daug pavaldžių ūkio bendrovių ir viešųjų įstaigų.
Mums ypač svarbu, kad savivaldybių valdomos įmonės dirbtų jos žmonių labui:
mokėtų mokesčius ir dirbtų pelningai už
mažiausias kainas klientams.
• Išnagrinėję įmonių veiklą ir ypatumus, priimsime protingiausius sprendimus turtui valdyti – steigti vieną savivaldybėje kontroliuojančiąją holdingo tipo
bendrovę ar kaip bendrasavininkį įsileisti
privatų verslą.
• Sieksime, kad kiekvienos savivaldybės vienu iš prioritetų taptų turizmas.
Partijos „Jaunoji Lietuva“ ekonominės nuostatos:
• Pasisakome už rinkos ekonomiką.
• Siekiame, kad valstybė remtų ir proteguotų žemės ūkį ir kitas svarbias Lietuvai ūkio šakas.
• Pasisakome už palankesnes sąlygas
užsienio investuotojams, tačiau pasisakome griežtai PRIEŠ žemės pardavimą užsieniečiams.
• Siekiame, kad valstybė visokeriopai
remtų smulkųjį ir vidutinį verslą.
• Siekiame, kad mokesčių sistema
būtų taip sureguliuota, jog skatintų gamybą bei naujų darbo vietų kūrimą, o ne taptų našta darbdaviams ir darbuotojams.
• Siekiame, kad būtų pažabotos monopolijos.
• Siekiame, kad viešieji pirkimai taptų skaidrūs ir būtų sustabdytas valstybinio
turto švaistymas.
Nukelta į 3 psl.
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Fotoelektros technologijoms
prognozuojamas proveržis
Audronė Jankuvienė
Ar fotoelektros technologijos gali
padaryti esminį proveržį Lietuvos pramonėje? Atsakymo į šį klausimą buvo
ieškoma Kauno PPA rūmuose vykusiame renginyje „Atsinaujinantys energijos
šaltiniai – kiekvienam namui“.
Populiariai kalbant, naudojant fotoelektros technologijas saulės energija
(šviesa) yra verčiama elektros energija.
Tai viena iš greičiausiai besivystančių
energijos rūšių, o jos savikaina per metus
krinta nuo 10 iki 20 proc.
Pasak Lietuvos fotoelektros asociacijos prezidento dr. Simo Ramučio Petrikio, saulė yra milžiniškas ir neišsenkantis
energijos šaltinis. Per valandą saulė duoda tiek energijos, kiek jos sukuria viso
pasaulio energetikos pramonė, tereikia
sugalvoti būdą, kaip pasikinkyti saulę.
Tai, anot S. R. Petrikio, nėra keistuolių
ar entuziastų mokslininkų išsigalvojimai.
2008 m. fotoelektros pramonės apyvarta
pasaulyje siekė apie 25 miljardus eurų. FE
elementų gamyboje pirmauja Kinija (32,7
proc.), Vokietija (18,5 proc.), Japonija (16
proc.). Fotoelektrinių modulių gamybos
augimas per pastarąjį dešimtmetį vidutiniškai siekė apie 40 proc. per metus. Tokia
sparta savo pradiniame raidos etape augo
mikroelektronikos pramonė. JAV numato,
kad 70 proc. energijos 2050 m. gaus iš

saulės. ES samprotauja apie tokios jėgainės statybą Sacharoje, tačiau iškyla tinklų
ir kitų problemų. ES tikslas yra 2020 m.
pasiekti, kad Europoje 12 proc. elektros
energijos būtų gaminama fotoelektrinėmis sistemomis.
Saulėtumas Lietuvoje, dr. S. R. Petrikio teigimu, yra panašus kaip Vokietijoje, kuri pirmauja fotoelektros technologijų srityje. Tad skeptikų kalbos, kad jis
nepakankamas, nepagrįstos.
„Ieškojom pramonės šakos, kuri Lietuvoje galėtų padaryti proveržį. Be tradicinių – trąšų, baldų, tekstilės sektorių,
aukštųjų technologijų pramonės šalyje
beveik nėra, išskyrus lazerių ir biotechnologijas. Manome, kad Lietuvoje yra
nemažai prielaidų kurti fotoelektros technologijų pramonę. Pasaulinė energetikos
krizė skatina eškoti alternatyvių energijos šaltinių. Turime nemažai energetikos
specialistų, mokslo institutų. Šiaulių mikroelektronikos įmonė „Nuklonas“ dar
1990-1992 m. gamino saulės elementus.
O krizė parodė, kad verta investuoti į
naujas technologijas. Tam galima panaudoti ES struktūrinių fondų lėšas,“ – pasakojo asociacijos vadovas.
Prieš metus įsteigta asociacija jungia
21 įmonę, 3 universitetus (KTU, VGTU ir
VU). Šiuo metu pradėtos statyti trys naujos
gamyklos Vilniuje (UAB „Precizika-MET
SC“ industrinė laboratorija gamina saulės

Nuotraukoje: Lietuvos fotoelektros asociacijos prezidentas dr. Simas Ramutis Petrikis

elementus, UAB „BOD group“ pradės gaminti modulius, Smaliukuose steigiamas
mokslinių tyrimų centras, kur bus kuriama
saulės elementų testavimo ir sertifikavimo
bazė ir formuojamas tam tikras tramplinas
šių technologijų komercializacijai).
Lietuvos verslo strategija fotoelektros
technologijų sektoriuje yra dvejopa. Pirma, vykdomi taikomieji tyrimai ir jų pagrindu kuriamos savos gamybos technologijos, tikintis sukurti efektyvesnius, pigesnius, nišinėms taikymo sritims tinkančius
gaminius. Inovatyvios silicio gamybos
technologijos pagrindai kuriami Šiaulių
UAB „Telebaltikos eksportas ir impor-

tas“, nauji lazeriai ir cheminiai procesai
taikomi saulės elementų gamyboje UAB
„Precizika-MET SC“, UAB „Altechna“,
kuriami inovatyvūs saulės moduliai UAB
„Modernios E-technologijos“. Antra, perkamos moderniausios technologijos ir
gamybos priemonės (UAB „Baltic Solar
Energy“, UAB „Baltic Solar Solutions“,
MG AB „Precizika“, UAB „ViaSolis“) ir
ruošiamasi pradėti silicio saulės elementų
ir modulių gamybą.
S. R. Petrikio teigimu, fotoelektros
technologijų klasterio prognozė 4-5 metams – 500 naujų darbo vietų ir 1,5 mlrd.
Lt vertės eksportas.

2011 m. savivaldos rinkimų programos: pažadai ir įsipareigojimai
Atkelta iš 2 psl.

• Siekiame, kad valstybė užtikrintų
savo piliečių pragyvenimo minimumą.
• Siekiame, kad valstybės ekonominės ir socialinės politikos prioritetas būtų
nedarbo likvidavimas.
• Siekiame, kad pensininkai gautų
pensijas, užtikrinančias jiems padorų gyvenimą, o ne varganą egzistavimą.
• Korupcija yra svarbiausias veiksnys, stabdantis valstybės progresą, todėl
šis reiškinys turi būti likviduotas visuose
lygiuose.
• Siekiame, kad Lietuvoje neįsitvirtintų oligarchija.
Partijos „Tvarka ir teisingumas“
ekonominės nuostatos:
• Pasieksime, kad bendras pelno mokesčio tarifas nuo 42,7% Lietuvoje sumažėtų iki 30% kaip Danijoje ir Šveicarijoje.
• Pasieksime, kad įregistruoti verslą
būtų taip pat paprasta kaip Švedijoje, tam
užtektų tik trijų procedūrų, o įregistravimas truktų ne 26, bet 6 dienas, kaip Danijoje.
• Pasieksime, kad eksporto ir importo
procedūroms sugaištamas laikas sutrumpėtų per pusę ir neviršytų 5 darbo dienų,
kaip yra Danijoje.
• Savivaldybėse įsteigsime Nedarbo
paramos fondus, kuriuose bus numatyta
finansinė parama šeimoms, kuriose visi
darbingo amžiaus asmenys neteko darbo.
• Kiekvienoje savivaldybėje parengsime ir įgyvendinsime Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo programą. Jos

rėmuose savivaldybė galės teikti dalies
kreditų verslui garantijas.
• Sukuriantis tam tikrą skaičių darbo
vietų ir investuojantis tam tikrą sumą pinigų verslas bus atleidžiamas nuo dalies
mokesčių.
• Kiekvienoje savivaldybėje parengsime ir įgyvendinsime užsienio investicijų
pritraukimo veiksmų programas. Jose
numatysime tokias patrauklias verslui
sąlygas, kad per metus į konkretų regioną
„susigundytų“ ateiti bent penkios įmonės
iš užsienio valstybių.
• Priimsime teisės aktus, kad valstybė
suteiktų 5 m. trukmės finansines garantijas už įgyvendinamus investicinius projektus.
• Parengsime teisės aktus, kurie ES ir
valstybės paramą gaunančias įmones įpareigotų išlaikyti užimtumo lygį ir darbuotojų skaičių.
• Atsisakysime žemės skirstymo pagal paskirtį.
• Paslaugų sektoriaus verslui sieksime
sudaryti kuo palankesnes rėmimo sąlygas, mažinsime PVM mokestį paslaugas
visuomenei teikiančioms įmonėms.
• Parengsime programas ir numatysime lėšas per 2011-2014 m. išasfaltuoti
kiekvienoje savivaldybėje ne mažiau kaip
10% žvyruotų gatvių ir kelių.
• Mokesčių tarifus ir Pridėtinės vertės
mokesčių lengvatas grąžinsime į 2008
m. gruodžio mėnesio lygį. Pasieksime,
kad PVM mokestis būtiniausiems maisto
produktams nebūtų didesnis negu kaimyninėse šalyse.

• Taikysime nulinį pelno mokesčio tarifą reinvestuojamam pelnui.
• Teiksime pajamų mokesčio lengvatas pajamoms iš eksporto. 5% dydžio
pelno mokestį mokės įmonės už pajamas,
uždirbtas ne ES šalyse.
• Peržiūrėsime akcizų tarifus, akcizą
benzinui sumažinsime iki minimalaus ES
reikalaujamo dydžio.

• Valstybės ir savivaldybių įmonėms
aptarnauti, komunaliniams mokesčiams iš
gyventojų surinkti įsteigsime nacionalinį
komercinį banką.
Parengė Audronė Jankuvienė

Nauja apklausa atskleis Rūmų narių
nuomonę ir lūkesčius
Siekdami sustiprinti grįžtamąjį ryšį su Rūmų bendruomene, išsiaiškinti narių
nuomonę apie Rūmų veiklą, teikiamas paslaugas, jų kokybę, taip pat norėdami išryškinti verslo bendruomenės lūkesčius, rengiame narių apklausą.
Anketoje prašoma atsakyti į klausimus apie Rūmų veiklos efektyvumą organizuojant verslo savivaldą (Rūmų įtaką priimant ir tobulinant įstatymus ir savivaldos
sprendimus, Rūmų vaidmenį atstovaujant verslo interesams, bendradarbiavimą su
partneriais), įvertinti paslaugas (verslo pasiūlymus, tarptautinius ryšius, seminarus ir
mokymus, dokumentų išdavimą), klubinę veiklą. Keletas klausimų skiriama komunikacijai su Rūmais, teiraujamasi dėl nariams patogiausių informacijos gavimo būdų.
Viena svarbiausių apklausos dalių – Rūmų narių lūkesčiai ir siūlymai. Tobulinant vykdomus darbus ir teikiamas paslaugas, siekiama sužinoti, ar nariai pageidautų aktyvesnio dalyvavimo atstovaujant verslo interesams, aktyvesnės veiklos verslo
pasiūlymų srityje, ekspertinės veiklos, naujų seminarų temų, glaudesnio neformalaus
bendravimo tarp narių ir kt.
Anketą galima užpildyti Rūmų interneto svetainėje www.chamber.lt ir ji siunčiama įmonių vadovams elektroniniu paštu.
Laukiame atsakymų iki kovo 31 d. Tik glaudžiai bendradarbiaudami galėsime
tiksliau nustatyti pagrindines ir aktualiausias veiklos kryptis stiprinant verslo savivaldą, efektyvinant Rūmų veiklą, teikiant paslaugas ir ieškant naujų veiklos nišų.
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Verslo atstovai pabrėžia
silpną ryšį su miesto
valdžia

Pirmą kartą atliktas Kauno verslo subjektų nuomonės tyrimas apie verslo
aplinką ir savivaldybės teikiamas paslaugas
Vaida Kriščiūnaitė,
Audronė Jankuvienė
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai pirmą kartą atliko Kauno miesto savivaldybėje veikiančių verslo subjektų nuomonės tyrimą. Tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti įmonių vadovų požiūrį į vietos savivaldą, įvertinti Savivaldybės teikiamas
paslaugas verslui, verslo aplinką ir jo plėtros perspektyvas Kaune.
Tai pirmoji tokio pobūdžio apklausa Kaune. Jokių panašių tyrimų ir jų rezultatų
iki šiol nėra skelbta.
Tyrimo metu buvo apklausta per 600 verslo subjektų. 80 proc. apklausoje dalyvavusių įmonių pagal teisinį statusą yra uždarosios akcinės bendrovės. 35 proc. įmonių
įkurtos prieš 15-20 metų. Tai reiškia, kad šios įmonės susikūrė nepriklausomybės
pradžioje ir išsilaikė iki šių dienų. Kita vertus, nemažas seniau, iki 1990 m. įkurtų
įmonių skaičius (20 proc.) rodo verslo tęstinumą ir tam tikras tradicijas. Žvelgiant iš
pastarųjų metų perspektyvos, akivaizdu, kad naujai susikūrusių įmonių skaičius nėra
labai didelis (mažiau kaip 5 metus veikia 7 proc. apklaustų verslo subjektų). 17 proc.
įmonių gyvuoja nuo 5 iki 10 metų.
Tyrime dalyvavusių įmonių veiklos pobūdis labai skirtingas. Didžioji dalis (45
proc.) bendrovių dirba paslaugų teikimo srityje, 26 proc. verslo subjektų vykdo kelias veiklas, 18 proc. yra gamybos įmonės, o 11 proc. apklausoje dalyvavusių firmų
verčiasi prekyba.
Apylygė tyrime dalyvavusių įmonių dalis (po 38 proc.) turi nuo 10 iki 50 arba
nuo 50 iki 250 darbuotojų. Tik nedidelis bendrovių skaičius turi mažiau nei 10 arba
daugiau kaip 250 darbuotojų.
Apibendrinant galima teigti, kad tyrime aktyviausiai dalyvavo uždarosios akcinės bendrovės, kurių veiklos trukmė siekia iki 20 metų, darbuotojų skaičius svyruoja
nuo 10 iki 250, o veiklos sritys labiausiai susijusios su paslaugų teikimu ar keliomis
veiklomis.

Apklausoje buvo prašoma įvertinti Kauno miesto 2008-2013 m. strateginio veiklos plano ekonominės plėtros tikslus. Tyrimo dalyviai palankiausiai vertina šiuos
tikslus: miesto susisiekimo infrastruktūros plėtojimą, efektyvų miesto turizmo potencialo išnaudojimą, inžinerinių sistemų atnaujinimą, investicinio potencialo didinimą.
Mažiau verslo subjektų pritarimo sulaukė su darnios miesto plėtros užtikrinimu ir
miesto valdymo efektyvumu susiję siekiai.
5. Kaip vertinate Kauno miesto 2008-2013 m. strateginio veiklos plano ekonominės plėtros tikslus ir jų įgyvendinimą? (vertinant nuo 1 iki 100 %)
Atsakymo variantas
1. Miesto investicinio potencialo didinimas
2. Efektyvus miesto turizmo potencialo išnaudojimas
3. Miesto susisiekimo infrastruktūros plėtojimas
4. Inžinerinių sistemų atnaujinimas ir plėtojimas
5. Darnios miesto plėtros užtikrinimas
6. Miesto valdymo efektyvumo gerinimas

Procentai, %
35,7
37,7
46,2
37,25
29,3
27,3

Vertinant Kauno verslo aplinką apibūdinančius veiksnius, akivaizdu, kad verslo
subjektai stipriausiai reaguoja į neigiamus faktorius – biurokratijos ir korupcijos lygius. Verslo steigimo sudėtingumas arba paprastumas vertinamas prieštaringai.
Vidutiniškai įvertinta žmogiškųjų išteklių gausa, verslo ir piliečių saugumas.
Prasčiausiai atsiliepta apie SVV paramą, verslo inkubavimo galimybes, verslo aplinkos atsinaujinimą, bankinių ir draudimo paslaugų prieinamumą ir jų kainą.
6. Kaip vertinate Kauno verslo aplinką? (vertinant nuo 1 iki 100 %)
Atsakymo variantas
1. Verslo steigimo paprastumas
2. Verslo steigimo sudėtingumas
3. SVV paramos priemonės ir jų gausa
4. Bankinių ir draudimo paslaugų prieinamumas ir jų kaina
5. Biurokratijos lygis
6. Korupcijos lygis
7. Verslo ir piliečių saugumas
8. Žmogiškųjų išteklių gausa
9. Verslo aplinkos atsinaujinimas
10. Verslo “pašildymo” (inkubavimo) galimybės

Procentai, %
40
53
35
42
76
69
47
49
38
37

2. Akcinė bendrovė (AB)

7

Įmonių atstovų buvo prašoma įvertinti vietos valdžios teikiamų paslaugų kokybę. Vertinimui pasitelkta procentinė skalė nuo 1 iki 100 proc. Palankiausiai atsiliepta
apie visuomeninį transportą, atliekų surinkimą, vietos policijos veiklą. Kitos teikiamos paslaugos – gatvių infrastruktūra, sprendimų priėmimas savivaldybės Taryboje –
vertinamos apylygiai, po 31-32 proc. Miesto, rajono, regiono propagavimas ir verslo
plėtrai tinkamų sklypų ir objektų pasiūla – neperžengiant 40 proc. barjero.

3. Uždaroji akcinė bendrovė (UAB)

80

4. Tikroji ūkinė bendrija (TŪB)

0

7. Kaip vertinate Savivaldybės teikiamas paslaugas? (vertinant nuo 1 iki 100 %)

5. Komanditinė ūkinė bendrija (KŪB)

0

6. Kooperatyvas

0

7. Kita

10

1. Teisinis statusas
Atsakymo variantas
1. Individuali įmonė (IĮ)

Procentai, %
3

Gatvių ir kelių infrastruktūros priežiūra
Sprendimų priėmimas savivaldybės
taryboje

2. Įmonės veiklos trukmė
Atsakymo variantas

Procentai, %

1. Iki 5 metų

7

2. Nuo 5 iki 10 metų

17

3. Nuo 10 iki 15 metų

21

4. Nuo 15 iki 20 metų

35

5. Daugiau nei 20 metų

20

Verslo plėtrai tinkamų sklypų ir objektų
pasiūla
Miesto, rajono, regiono propagavimas

Vietos policijos veikla

Atliekų surinkimas

3. Pagrindinė įmonės veikla
Atsakymo variantas

18

2. Prekyba

11

3. Paslaugos

45

4. Vykdome kelias veiklas

26

4. Darbuotojų skaičius
Atsakymo variantas

Procentai, %

1. Iki 10

15

2. Nuo 10 iki 50

38

3. Nuo 50 iki 250

38

4. Daugiau nei 250

9

4

Visuomeninis transportas

Procentai, %

1. Gamyba

Procentai, %
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Verslo subjektų buvo klausiama, ar jie naudojasi Kauno m. savivaldybės parama
savo verslui. Tik 12 proc. respondentų į šį klausimą atsakė teigiamai, 88 proc. tvirtina
iš Savivaldybės negavę jokios paramos. Pagrindinės suteiktos paramos rūšys – finansinė parama per SVV fondus, informacijos aprūpinimas ir mokesčių lengvatos.
8. Ar naudojatės Kauno savivaldybės parama savo verslui?
Atsakymo variantas

Procentai, %

1. Taip

12

2. Ne

88
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Verslo atstovai, būdami savo srities ekspertai, yra sukaupę nemažai žinių, patirties ir geriausiai analizuoja verslo ir investicijų aplinką, žino jos problemas ir poreikius. Ar jie pageidautų dalyvauti Savivaldybės plėtros planavimo ir įgyvendinimo
procesuose? Net 67 proc. respondentų į šį klausimą atsakė teigiamai. Galima daryti
išvadą, kad verslo atstovai nori ir gali būti naudingi valdant miestą, svarstant su jo
ekonomine pažanga susijusius klausimus, o Savivaldybė galėtų efektyviau išnaudoti
verslo asocijuotų struktūrų potencialą.

8b. Kokios rūšies parama jums buvo suteikta?
Kauno savivaldybės teikiamos paramos verslui efektyvumas

Lengvatiniai kreditai

Kita
Finansinė parama
per SVV fondus

Procentai

12. Ar pageidaujate dalyvauti Savivaldybės plėtros planavimo ir įgyvendinimo
procesuose?
Atsakymo variantas
1. Taip
2. Ne

Mokesčių lengvatos
Aprūpinimas
informacija
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Taip pat verslo subjektų buvo teiraujamasi, ar jie sulaukia pakankamai paramos
iš Savivaldybės rengiant paraiškas, verslo planus ir konsultuojantis įmonei aktualiais
klausimais. 47 proc. respondentų atsakė, kad nėra nieko girdėję apie tokias pagalbos
formas, 13 proc. teigė, kad norėjo, tačiau pagalba jiems nebuvo suteikta. Tik 8 proc.
apklaustųjų gavo reikalingos informacijos ir sulaukė vietos Savivaldybės pagalbos.
9. Ar sulaukiate pakankamai paramos iš Savivaldybės rengiant paraiškas, verslo
planus, konsultuojantis kitais jūsų įmonei aktualiais klausimais?

Procentai, %
67
33

Siekiant efektyvesnio bendradarbiavimo, buvo teiraujamasi, kokios informacijos
gavimo/teikimo priemonės būtų veiksmingiausios. Palankiausiomis priemonėmis laikomas internetas, informacijos teikimas per asocijuotas verslo struktūras ir spaudą.
13. Kokios informacijos gavimo/teikimo priemonės Jūsų įmonei būtų efektyviausios?
Patraukliausios informacijos gavimo/teikimo priemonės Kauno
verslininkams
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Verslo subjektų buvo paprašyta bendrai įvertinti Kauno m. savivaldybės darbą. 64
proc. respondentų jį įvertino gerai ir patenkinamai. Likę 36 proc. Savivaldybės darbu
nepatenkinti ir jį vertina nepalankiai.

10
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1. Taip
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3.
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4. Nesu
apie
tokias
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14. Koks bendras Kauno m. savivaldybės darbo įvertinimas?
Savivaldybės darbo vertinimas

Verslo subjektų buvo paprašyta identifikuoti pagrindinius faktorius, trukdančius
smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai Kaune. Kaip pagrindinius veiksnius respondentai išskyrė didelius mokesčius, valstybės valdymo institucijų/savivaldybių darbuotojų
biurokratizmą ir valdininkų korupciją. Taip pat paminėtas apyvartinių lėšų trūkumas,
menka vartotojų perkamoji galia ir sudėtingos kredito gavimo sąlygos. Tokie veiksniai
kaip verslo informacijos stoka, pradinio kapitalo stoka, didelė konkurencija, valstybės
reguliavimas ar neefektyvi institucijų, teikiančių paramą smulkiajam ir vidutiniam verslui, veikla nebuvo ryškiai akcentuoti tarp aplinkybių, trukdančių verslui Kaune.

Atsakymo variantas
1. Pradinio kapitalo stoka
2. Sudėtingos kredito gavimo sąlygos
3. Apyvartinių lėšų trūkumas
4. Dideli mokesčiai
5. Menka vartotojų perkamoji galia
6. Didelė konkurencija
7. Valstybės valdymo institucijų/savivaldybių darbuotojų
biurokratizmas
8. Valdininkų korupcija
9. Didelis valstybės reguliavimas
10. Neefektyvi institucijų, teikiančių paramą smulkiajam ir
vidutiniam verslui, veikla
11. Paramą SVV teikiančių institucijų paslaugos nepakankamai
kokybiškos
12. Verslo informacijos stoka
13. Kompetentingų specialistų trūkumas
14. Kita
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10. Kas trukdo smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai Kaune?
Pasirinkimų
dažnumas
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Kauno savivaldybės, kaip vietos verslui, vertinimas
45

24
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25

Procentai, %
15
85

2. Geras

15. Koks bendras Kauno m. savivaldybės, kaip vietos verslui, vertinimas?

30
15

11. Ar vietos valdžia pakankamai teikia informacijos apie Savivaldybės plėtros
kryptis?

1. Labai geras

Vertindami Kauno m. savivaldybę kaip vietą verslui, net 84 proc. apklaustųjų
mano, kad ji yra pakankamai palanki ir gera. Tik 16 proc. verslo subjektų ją vertina
neigiamai.
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Tyrime buvo bandoma išsiaiškinti, ar vietos valdžia pakankamai teikia informacijos
apie savivaldybės plėtros kryptis. 85 proc. respondentų teigia stokojantys tokių žinių.

Atsakymo variantas
1. Taip
2. Ne

Radijas
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Televizija
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1. Labai geras

2. Geras

3. Patenkinamas 4. Nepatenkinamas

Šio, pirmą kartą atlikto Kauno verslo subjektų nuomonės tyrimo rezultatai gali
būti naudingi miesto valdymo, strateginio planavimo, investicijų skatinimo ir verslo
perspektyvų prasme.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai ketina ir toliau vykdyti panašias apklausas.
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Kai verslas ir mokslas žengia drauge

Nuotraukoje: akimirkos iš mokomojo turizmo centro atidarymo Marijampolės kolegijoje

Algimanta Pabedinskienė,
Kauno PPA rūmų Marijampolės
filialo direktorė
Visuomenėje susiformavę stereotipai, kad didžioji dauguma jaunų žmonių, baigę studijas, nori „geros vietos“.
Paprastai jauni žmonės yra maksimalistai, kurie turi savo norų ir reikalavimų
“paketą”: didelis atlyginimas, aukštos
pareigos, aukštai reitinguojama įmonė,
stažuotės užsienyje ir t.t. Manau, kad tai
nėra blogai, tačiau, kad aukštųjų ar profesinių mokyklų absolventams trūksta
profesinių kompetencijų, praktinių įgūdžių, kūrybingumo, iniciatyvos ir atsakingumo – tai tiesa.
Darbdavių įvairių apklausų rezultatai
parodė, kad tobulinant profesinį rengimą
ir jauno žmogaus spartesnę integraciją į darbinę-profesinę veiklą, ypatingas
dėmesys turi būti sutelktas į jaunimo
praktinį pasirengimą ir profesinių įgū-

džių tobulinimą. Todėl kas, jei ne bendros verslininkų, darbdavių ir mokymo
įstaigų iniciatyvos gali sukurti aplinką,
kurioje pradedami ugdyti praktiniai įgūdžiai? Tiesioginė nauda visiems: jaunas
žmogus studijų suole turi galimybę savo
teorines žinias pritaikyti praktikoje, mokymo įstaiga – organizuoti kokybiškas
studijas, verslas gauna jauną specialistą,
kuris jau pažįsta savo veiklos aplinką ir
geba dalį užduočių atlikti savarankiškai.
Net 75 proc. apklausose dalyvavusių
darbdavių prisidėtų sprendžiant jaunimo
praktinio parengimo problemą, jei jų dalyvavimas būtų skatinamas valstybės.
Pateiksime keletą pavyzdžių, kaip
Marijampolės apskrityje bendradarbiaudami verslininkai ir mokymo įstaigų vadovai, dėstytojai tobulina studijų procesą,
ugdant studentų praktinius gebėjimus.
Lietuvoje mokymo įstaigose verslo praktinio mokymo firmos egzistuoja
daugiau kaip dešimt metų. Jų tinkle SI-

Nuotraukoje: VPMF „Statma“ mokinių komanda tarptautinėje verslo praktinių firmų mugėje
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Nuotraukoje: VPMF „Marko Mantingėlė“ atidarymo metu – UAB „Mantinga“ generalinis direktorius K. Agentas ir Marijampolės
kolegijos direktorius S. Valančius

MULITH veikia apie 50 verslo praktinio
mokymo firmų, kurios imituoja verslo
įmonėse vykstančius realius veiklos procesus ir bendradarbiauja su kitomis tinklo imitacinėmis įmonėmis Lietuvoje ir
užsienyje, dalyvauja VPMF įmonių tarptautinėse mugėse. Viena iš tokių VPMF
„Statma“, įkurta 2005 m. Marijampolės
PRC statybos paslaugų teikėjo rengimo
reikmėms.
Ekonomikos ir verslo pagrindų mokytoja metodininkė Elvyra Lakickienė
teigia, kad statybos paslaugų teikėjo
specialybės mokiniai, dirbdami firmoje
„Statma“, imituoja tikroje verslo įmonėje
vykstančius statybos verslo procesus, t.y.
priima užsakymus, planuoja, tvarko dokumentaciją, vykdo rinkodaros veiksmus
ir t.t. „Darbas verslo praktinio mokymo
firmoje ugdo mokinių atsakingumą, savarankiškumą, komunikabilumą. Verslumo
ugdymas per verslo praktinio mokymo
firmų modelį pasiteisina, nes mokiniai
įgytas teorines žinias gali pritaikyti praktinėse situacijose, o tai padeda sustiprinti
statybos verslo paslaugų teikėjo kompetencijas“, – sako E. Lakickienė.
Tenka pripažinti, kad būtent tokiu
būdu mokymo procesas priartinamas prie
realios verslo aplinkos, į kurią patenka
jaunas žmogus, baigęs studijas. Nuošalyje
nelieka ir Marijampolės apskrities statybos, metalo, maitinimo sektoriaus verslo
įmonės, kurios nuolat palaiko ryšius ir aktyviai dalyvauja Marijampolės PRC veikloje ne tik tobulinant studijų procesą, bet
ir priimant jaunuosius specialistus praktikoms ir nuolatiniams darbams.
Kitas puikus verslo ir mokslo bendradarbiavimo pavyzdys – tai Marijampolės
kolegijos VPMF „Marko Mantingėlė“.
VPMF kolegijoje gyvuoja jau dešimtus
metus. Iki 2010 m. pabaigos tai buvo
VPMF „Ratas“, kuri imitavo konditerijos gaminių gamybą ir prekybą. Tačiau,
kaip ir tikrame versle, ateina laikas, kai
įmonės priima esminius sprendimus, kurie padeda būti įmonėms inovatyvioms,
siekti konkurencinio pranašumo bei
patrauklumo. Todėl 2010 m. pabaigoje
pasirašyta sutartis su UAB „Mantinga“

dėl VPMF veiklos atnaujinimo. Marijampolės kolegijos ir UAB „Mantinga“
bendrų iniciatyvų dėka įrengtas naujas,
modernus imitacinės įmonės veiklai
skirtas kabinetas su individualiomis
kompiuterizuotomis darbo vietomis studentams. Tačiau esminis pokytis yra tas,
kad naujoji imitacinė įmonė veikia pagal
tikrosios UAB „Mantinga“ veiklos modelį. Bendrovė taip pat skyrė darbuotoją,
kuris nuolat konsultuoja VPMF veiklos
tobulinimo procese. Na, o su realia įmonės produkcija studentai turi galimybę
susipažinti ne tik mokomųjų – pažintinių
vizitų į įmonę metu, kurios numatytos
VPMF praktikų metu, bet Verslo ir technologijų fakultete įsikūrusioje studentų
svetainėje.
Šių metų vasarį Marijampolės kolegijoje duris atvėrė mokomasis turizmo
informacijos centras TIC. Centro veikla
sumodeliuota taip, kad turizmo administravimo specialybės studentai praktikų
metu kaupdami, rinkdami ir sistemindami turizmo informaciją tiesiogiai bendraus su socialiniais parneriais Marijampolės apskrities turizmo įmonėmis. Šios
įmonės galės naudotis studentų sukurtais
produktais, pvz. turizmo maršrutais, turizmo įmonių baze, susisteminta įvairia
turizmo informacija ir pan. Studentų,
dėstytojų ir socialinių partnerių pagrindinė centro funkcionavimo vizija – studentų praktinių gebėjimų ugdymas, bendradarbiavimas ir krašto turizmo įvaizdžio
stiprinimas.
Tai puikūs pavyzdžiai. Tačiau tenka
apgailestauti, kad valstybiniu lygmeniu studentų/mokinių praktinio ugdymo
klausimai nėra prioritetiniai. Drąsiai galima teigti, kad siekiant suderinti darbo
jėgos pasiūlą ir paklausą darbo rinkoje,
nepakanka tik vietinių verslo ir mokslo
bendradarbiavimo iniciatyvų. Tikslinga
numatyti mokymo programų keitimo ir
tobulinimo perspektyvas valstybiniu lygmeniu, įvertinant verslo bendruomenės
ir kitų darbdavių ateities poreikius ir pakviečiant juos aktyviai dalyvauti šiame
kokybinio atsinaujinimo ir interesų suderinamumo procese.
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Moksleivių mokomosios
bendrovės:
pirmas žingsnis į verslą
Rita Baidokaitė,
Kauno PPA rūmų tarptautinių ryšių
vadovė
Vasario 23 d. „Saulės“ gimnazija ir
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai pakvietė Kauno miesto ekonomikos
mokytojus ir mokinius, dalyvaujančius
mokinių mokomųjų bendrovių veikloje, į
konferenciją „Gerosios patirties sklaida:
verslas mokyklai“. Renginio tikslas – supažindinti su verslo atstovų, dalyvavusių
konferencijoje, gerosios praktikos pavyzdžiais, verslą pristatyti kaip pasiekiamą ir įgyvendinamą idėją, paskatinti
imtis savarankiškos veiklos bei skatinti
bendradarbiavimą tarp švietimo įstaigų
ir verslo įmonių.
Renginio dalyvius ir svečius pasveikino Norvegijos karalystės garbės konsulas Vytautas Valaitis, KPPAR tarptautinių
ryšių vadovė Rita Baidokaitė, „Saulės“
gimnazijos direktorė Aldona Sellienė.
Konferenciją pranešimu pradėjo Kauno „Saulės“ gimnazijos ekonomikos mokytoja ekspertė Laima Girdauskienė, kuri
pristatė mokinių mokomųjų bendrovių
programą ir Kauno miesto ekonomikos
mokytojų indėlį ugdant praktinius verslumo įgūdžius. Antroje konferencijos dalyje
dalyviai ir svečiai išgirdo verslo bendruomenės atstovų pranešimus: „Ar darbai turi
lytį“?, „Verslas ir lyderystė“, „Verslumo
skatinimas. Kodėl mums turėtų tai rūpėti?“, „Naujos technologijos – Lietuvos
ateitis“.
Verslo bendruomenės atstovai dalijosi draugiškomis ir atviromis įžvalgomis
bei savo patirtimi steigiant ir plėtojant
verslą. UAB „Kauno popierius“ direktorius Tomas Bielinskas prisipažino, kad
šių metų geriausios moksleivių bendro-

vės prisistatymas jam priminė pirmuosius bandymus versle. „Rizikuoti yra
protingas dalykas. Nieko kito dirbti ir
nemoku kaip tik direktoriauti. Svarbiausia – ieškoti nestandartinių idėjų, ir, žinoma, tapti geriausiu savo versle“.
UAB „Elinta“ generalinis direktorius Vytautas Jokužis pristatė naujomis
technologijomis grįstą verslo modelį,
padrąsino konferencijoje dalyvavusius
mokinius kreiptis į jį su naujomis idėjomis ir klausimais: „Svarbiausia – turėti
drąsos kalbėtis su visais. Reikia daugiau
galvoti, kaip pasiekti tikslą. Nepadaro tik
tinginiai. Rizika yra verslas, bet ir neveikiant yra rizika!“
„Turim visi pradėti nuo savęs, nors
iš tiesų tai labai sunku. Pasiekti galima
tiktai būnant kartu. Startinis kapitalas
gali būti Jūsų kūrybingumas, intelektinės
žinios“, – tokiomis įžvalgomis pasidalijo
UAB „Interjero elementai“ direktorius
Giedrius Bučas. Jis palietė ir aktualią
jaunimo verslumo skatinimo problemą.
UAB „Metgametal“ direktorė Fausta
Puzanovienė pabrėžė, kad būtent dalyvaudama mokomosios mokinių bendrovės veikloje, ji pradėjo savo pirmą verslą, o bendradarbiavimas su kitais yra visa
ko pagrindas.
Konferencijos pabaigoje įvyko apvalaus stalo diskusija, prie kurios prisijungė ir KPPAR generalinis direktorius
dr. Vytautas Šileikis. Diskusijos metu
pranešėjai atsakė į mokinių ir mokytojų
klausimus, aptarė verslo rizikos ir internacionalizavimo klausimus.
Konferencija – tai vienas iš „Mokinių
mokomųjų bendrovių“ projekto 20102011 m. m. renginių. Vasario 17 d. Kauno
prekybos ir pramogų centre „Akropolis”
vyko miesto bendrojo lavinimo mokyklų

Nuotraukoje: apskritojo stalo diskusijoje verslo atstovai ir mokiniai dalijosi įžvalgomis apie verslo riziką

mokinių mokomųjų bendrovių (MMB)
mugė, kurios metu paaiškėjo šių metų
geriausia miesto mokinių bendrovė. Šiemet konkurse dalyvavo 32 bendrovės iš
15 Kauno mokyklų.
Mokinių mokomosios bendrovės
buvo vertinamos pagal verslo idėją,
rinkodaros strategijas ir bendrą verslo
supratimą. Be pagrindinės nominacijos,
mokinių bendrovės varžėsi inovatyvaus
produkto, socialiai atsakingo verslo, geriausio stendinio pristatymo ir geriausio
interviu nominacijose.
Geriausia bendrove pripažinta „Revrita“ iš T. Ivanausko vidurinės mokyklos (mokytoja Loreta Latvienė). „Junior Achievement” prizai atiteko MMB
„Avoirs“ iš „Aušros“ gimnazijos (mokytoja Zita Andrulytė), MMB „Accesss“
iš J. Jablonskio gimnazijos (mokytoja
Margarita Liekienė), MMB „Skoneriai“
iš Maisto pramonės mokyklos (mokytoja
Jolita Rickevičienė). Prizas už geriausią
stendinį pristatymą atiteko MMB „Stiklatronas“ iš Milikonių vidurinės mokyklos (mokytoja Audronė Visockaitė).
MMB „Ecopush“ iš „Saulės“ gimnazijos
(mokytoja Laima Girdauskienė) gavo
prizą už ekologiškiausią produktą.

Inovatyvaus produkto prizas atiteko
MMB „Chop” iš „Saulės“ gimnazijos
bei MMB „Kubikas” iš S. Dariaus ir
S. Girėno gimnazijos (mokytoja Edita
Kondrošovienė). Originaliausio produkto prizu apdovanota MMB „Dekotela”
iš A. Smetonos gimnazijos (mokytoja
Edita Kondrošovienė), perspektyviausio
produkto prizu – MMB „Revrita” iš T.
Ivanausko vidurinės mokyklos (mokytoja Loreta Latvienė). Lietuviškiausio
produkto prizas atiteko MMB „Woodeco“, praktiškiausio – MMB „K&M”
(„Saulės“ gimnazija, mokytoja Laima
Girdauskienė). Socialiai atsakingo verslo nominacija įteikta MMB „Snuglove“
iš “Saulės“ gimnazijos (mokytoja Laima
Girdauskienė). MMB „Gravis“ iš S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos (mokytoja
Edita Kondrošovienė) apdovanota už geriausią interviu.
Šiais mokslo metais Kaune registruota 51 mokomoji bendrovė. Ši programa Lietuvoje vykdoma daugiau nei
15 metų. Kauno bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių įkurtos mokinių mokomosios bendrovės tris metų iš eilės tapo
geriausiomis Lietuvoje ir atstovavo Lietuvai Europos konkursuose.

Rūmų klube – apie interjero naujoves ir vyną
Lina Stunžėnienė
Vasario 24 d. įvykusio Rūmų klubo vakaro šeimininkės buvo dvi bendradarbiaujančios Rūmų įmonės – interjero dizaino ir interjero medžiagas gaminančios UAB
„Interjero elementai“ ir UAB „All group“, įsikūrusios salone „Interjero erdvė“, Kuršių g. 7, Kaune.
Apie interjero medžiagas ir verslo interjero stilistiką, jo atnaujinimą pasakojo
UAB „All group“ direktorė, dizainerė Rūta Valušytė, pateikusi iliustracijai konkrečių
pavyzdžių.
Gražų akcentą vakarui suteikė svečiai iš Anykščių – AB ,,Anykščių vynas“ (įmonė yra Panevėžio PPAR narė) direktorė Violeta Labutienė, pristačiusi natūralius juodųjų serbentų ir vyšnių vynus „Voruta“.
Pasak bendrovės direktorės, daugiausia perspektyvų prekiaujant užsienyje turi
šiemet nacionaliniu paveldu pripažintas juodųjų serbentų vynas „Voruta“ ir naujai išleistas to paties pavadinimo vyšnių vynas. Natūralus vyšnių vynas „Voruta“ konkurse
„Lietuvos metų gaminys 2010“ apdovanotas aukso medaliu.
Dalyviams buvo pristatyta vyno gamybos technologija, papasakota apie šio gėrimo įvertinimą įvairiuose konkursuose, apdovanojimus. Renginio metu vyko vynų
„Voruta“ degustacija.
Nuotraukoje: verslo žmonės bendravo jaukioje aplinkoje
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Mokesčių aktualijos
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 kovo 1 d.

Kasos aparatai
• 2011-02-05 Valstybės Žiniose Nr.
15-666 paskelbtas Vyriausybės nutarimas
Nr.116 „Dėl Kasos aparatų įsigijimo išlaidų kompensavimo gyventojams programos patvirtinimo“.
• 2011-02-14 Valstybės Žiniose Nr.
19-949 paskelbtas VMI prie FM viršininko 2011-02-10 įsakymas Nr. VA-23 „Dėl
Kasos aparatų įsigijimo išlaidų kompensavimo gyventojams taisyklių patvirtinimo“. Šios Taisyklės nustato kasos aparatų
įsigijimo išlaidų kompensavimo 2011
metais tvarką kasos aparatus įregistravusiems apskrities valstybinėje mokesčių
inspekcijoje gyventojams, kuriems nuo
2011 m. gegužės 1 d. atsiranda prievolė
naudoti kasos aparatus.
• 2011-03-01 Valstybės Žiniose Nr.
25-1243 paskelbtas VMI prie FM viršininko 2011-02-22 įsakymas Nr. VA-25
„Dėl VMI prie FM viršininko 2003 m.
rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
Įsakymu pakeistos ir supaprastintos
Kasos aparatų naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės). Su Taisyklių pakeitimais
gyventojai gali susipažinti apsilankę VMI
interneto svetainėje, skyrelyje „Kasos aparatai smulkiesiems verslininkams“, arba
paspaudę nuorodą http://www.vmi.lt/
lt/?itemId=10821021. Taisyklių pakeitimai, aktualūs individualia veikla besiverčiantiems gyventojams prekiaujantiems
dengtose turgavietėse maisto produktais
(maistu):
• Gyventojai supaprastinta tvarka (nereikės kiekvieną kartą jų perregistruoti)
gali nuomotis kasos aparatus iš prekyvietės, iš fizinių bei juridinių asmenų.
• Gyventojams pagal jų veiklos pobūdį neturintiems nuolatinės prekybos vietos, nereikalaujama kiekvieną kartą kasos
aparatų perregistruoti teritorinėje VMI ar
kitaip ją informuoti apie pasikeitusią prekybos vietą. Todėl su vienu ir tuo pačiu
kasos aparatu gyventojui galima prekiauti
bet kurioje prekybai skirtoje vietoje.
• Gyventojams nėra griežtai reglamentuota kasos aparatu apskaitytų pinigų laikymo vieta, taip pat nenumatytas
draudimas su savimi laikyti asmeninius
pinigus.
• Nėra griežto reikalavimo gyventojams prekybos vietoje laikyti Kasos operacijų apskaitos žurnalą ir kasos aparato
techninį pasą.
• Patvirtintas atskiras supaprastinta
tvarka gyventojų pildomas Kasos operacijų apskaitos žurnalas: pasibaigus darbo
dienai reikės išspausdinti fiskalinę dienos
ataskaitą („Z“), o paskutinę mėnesio dieną – ir fiskalinę mėnesio suminę ataskaitą
bei jas įklijuoti į Kasos operacijų apskaitos žurnalą.
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• Atsisakoma draudimo naudoti kasos
aparatą, neatlikus jo profilaktinio aptarnavimo.
• Atsisakyta reikalavimo registruoti
teritorinėje VMI kasos operacijų žurnalus
(tiek skirtus juridiniams asmenims, tiek –
gyventojams), taip pat juos perrišinėti virvelėmis ir kito formalizuoto įforminimo.
Šiuos žurnalus galima atsispausdinti iš
VMI interneto puslapio www.vmi.lt arba
įsigyti blankų leidyklos parduotuvės.
Atkreipti dėmesį: kiekvienas kasos
aparatas turi būti užregistruotas teritorinėje VMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jis yra įrengtas ar saugomas. Kai
kasos aparatas neturi nuolatinės įrengimo
ar saugojimo vietos, jis registruojamas
toje teritorinėje VMI, kurios teritorijoje
yra ūkio subjekto buveinė arba gyventojo
nuolatinė gyvenamoji vieta, arba veiklos
vykdymo pagrindinė vieta.

Gyventojų pajamų mokestis
• 2011-02-18 įsigaliojo LR finansų
ministro 2011-02-09 įsakymas Nr.1K–056
„Dėl paslaugų žemės ūkiui, iš kurių gautos pajamos laikomos pajamomis iš žemės
ūkio veiklos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr.20–993). Informacinį
pranešimą galite rasti svetainėje.
Šiuo įsakymu nustatytas Paslaugų
žemės ūkiui, iš kurių gautos pajamos
laikomos pajamomis iš žemės ūkio veiklos, sąrašas taikomas apskaičiuojant ir
deklaruojant 2011 metų ir vėlesnių metų
mokestinių laikotarpių gyventojų pajamų
mokestį, pelno mokestį ir nekilnojamojo
turto mokestį.
Apskaičiuojant ir deklaruojant 2010
metų mokestinio laikotarpio gyventojų
pajamų mokestį, pelno mokestį ir nekilnojamojo turto mokestį taikomas Paslaugų
žemės ūkiui sąrašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2002
m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 528 „Dėl
paslaugų žemės ūkiui patvirtinimo“ (Žin.,
2003, Nr.4–164; 2008, Nr.31–1093).
• VMI prie FM paaiškino, ar privalo
deklaruoti pajamas bei pajamų mokestį
gyventojai, pageidaujantys gauti valstybės paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti
pagal Valstybės paramos būstui įsigyti
ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams
atnaujinti (modernizuoti) įstatymą (Žin.,
1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188),
taip pat gyventojai, ketinantys suteikti
auką politinei partijai ar politinės kampanijos dalyviui, bei šių gyventojų šeimų
nariai. Minėtą raštą galite rasti svetainėje.
• VMI prie FM paaiškino, kaip gali
būti apskaičiuojami leidžiami atskaitymai, susiję su 2010 m. mokestinį laikotarpį gautų (uždirbtų) pajamų iš nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuomos ir
(ar) pardavimo arba kitokio perleidimo
nuosavybėn, kai gyventojas pardavimo ar
nuomos veiklą vykdė įregistravęs individualią veiklą gyvenamosios vietos VMI.
Minėtą raštą galite rasti svetainėje.
• VMI prie FM parengė GPMĮ 2
straipsnio 35 dalies „Laisvoji profesija“
apibendrintą paaiškinimą (komentarą),
kuris patalpintas VMI prie FM interneto
svetainėje. Nauja įstatymo redakcija įsigaliojo nuo 2010 m. gruodžio 11 d.; tai-

koma apskaičiuojant ir deklaruojant 2010
metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių
pajamas.
Atkreiptinas dėmesys, kad pajamos
iš laisvųjų profesijų veiklos apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu,
o kitoms individualios veiklos pajamoms
taikomas 5 proc. pajamų mokesčio tarifas,
apskaičiuojant 2010 ir vėlesniais metais
gautas pajamas.
• VMI prie FM, atsižvelgdama į Finansų ministerijos 2011-01-28 pateiktą
nuomonę, kuriai, kaip pažymėta, taip pat
buvo pritarta ir Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete,
teikia papildomą paaiškinimą dėl šeimynos dalyvių pajamų apmokestinimo (2010
m. rugsėjo 13 d. raštas Nr. (18.18-31-1)R-8738 (pridedama)), t.y. papildo minėtą
paaiškinimą. Šį paaiškinimą galite skaityti: http://mic.vmi.lt/documentpublicone.
do?id=1000097555 .

Turto deklaravimas
Nuo 2011-02-04 įsigaliojo VMI prie
FM viršininko 2011-01-21 įsakymas Nr.
VA-13 ,,Dėl VMI prie FM ministerijos
viršininko 2004-02-09 įsakymo Nr.VA13 ,,Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto
deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr.14-635).
Pranešimą (kuriame VMI prie FM
aiškina 2011-01-21 įsakymu Nr. VA-13
padarytus 2004-02-09 įsakymo Nr.VA13 pakeitimo esminius pakeitimus) galite
skaityti interneto svetainėje.

Pridėtinės vertės mokestis
• VMI prie FM parengė 14 straipsnio 4 dalies apibendrintą paaiškinimą dėl
avanso apmokestinimo PVM, kuris patalpintas VMI prie FM interneto svetainėje.
• VMI prie FM atsižvelgdama į tai,
kad kai kurios mažmeninės prekybos
įmonės užsienio valstybių diplomatinių
atstovybių darbuotojams, įsigyjantiems
atstovybės vardu prekes (paslaugas) bei
pareikalavus PVM sąskaitų faktūrų, jų

neišrašo, paaiškina (skaityti svetainėje).
• VMI prie FM paaiškina klausimus
dėl sveikatos priežiūros paslaugų ir su
jomis susijusių prekių bei paslaugų apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu.
Paaiškinimą skaityti svetainėje.
• 2011-02-03 Valstybės Žiniose Nr.14638 paskelbtas Vmi prie FM viršininko
2011-01-26 įsakymas Nr. VA-17 Dėl VMI
prie FM viršininko 2002-06-26 įsakymo
Nr.178 “Dėl Įregistravimo į Pridėtinės
vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčių
mokėtojų registro taisyklių” pakeitimo.
• 2011-02-26 Valstybės Žiniose Nr.241157 paskelbtas LR Vyriausybės 2011-0223 nutarimas Nr. 207 Dėl LR Vyriausybės
2004-04-16 nutarimo Nr.442 “Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų
taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms
diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms
įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms
ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių
ir įstaigų nariams ir jų šeimų nariams bei
Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos
šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos
lydintiems civiliams darbuotojams, taisyklių patvirtinimo” pakeitimo.

Akcizai
• 2011-01-25 įsakymu Nr.VA-16 patvirtintos Naftos produktų, bioproduktų,
kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklės (Žin., 2011,
Nr.14-637). Šių taisyklių turi laikytis
ūkio subjektai, ūkininkai ir kiti fiziniai
asmenys, eksploatuojantys kuro objektus
(talpyklas), naftos produktus, bioproduktus, kitus degiuosius skystus produktus ar
suslėgtas gamtines dujas, skirtas variklių
degalams, laikantys, tiesiogiai tiekiantys
ar atliekantys jų pilstymo paslaugą.
• 2011-02-08 Valstybės Žiniose Nr.16790 paskelbtas VMI prie FM viršininko
2011-01-31 įsakymas Nr.VA-20 Dėl VMI
prie FM viršininko 2004-05-26 įsakymo Nr.VA-106 “Dėl Akcizų deklaracijų
FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo.

Didžiausia
finansinių paslaugų grupė
Šiaurės ir Baltijos šalyse
www.nordea.lt
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Siekiama suteikti MTP „Technopolis“

ypatingą statusą
Vasario 18 d. Kauno miesto savivaldybės taryba svarstė klausimą dėl mokslo ir
technologijų parko „Technopolis“ ateities.
Po vardinio balsavimo (dalyvavo 27 Tarybos nariai, iš jų 17 balsavo „už“, 2 – „prieš“,
8 – susilaikė) Taryba nusprendė kreiptis į
Lietuvos Respublikos Ūkio ministeriją,
prašydama inicijuoti mokslo ir technologijų
parko „Technopolis” pripažinimo valstybei
svarbiu ekonominiu projektu procedūrą.
Taip pat prašoma pritarti, kad MTP
„Technopolis“ kartu su LR Ūkio ministerijos pasiūlytu užsienio investuotoju
steigtų bendrą įmonę, MTP „Technopolis” suderintų su užsienio investuotoju
nurodytos įmonės steigimo sutarties sąlygas ir pateiktų steigimo sutarties projektą
Kauno miesto savivaldybės tarybai.
Švietimo ir mokslo bei Ūkio ministerijų priežiūroje įgyvendinamoje ir Vyriausybės 2008 m. lapkričio 12 d. patvirtintoje
“Integruoto mokslo, studijų ir verslo slėnio (centro) „Santaka“ programoje MTP
„Technopolis“ plėtros projektas „Eksperimentinės gamybos bazės sukūrimas“ yra
įtrauktas į planuojamų įgyvendinti projektų sąrašą.
Tačiau dėl neišspręsto MTP „Technopolis“ santykio su žeme buvo prarasta
galimybė gauti iki 10 mln. litų finansavimą pagal 2007-2013 metų Ekonomikos
augimo veiksmų programos 1 prioriteto
„Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir
technologinė plėtra“ „VP2-1.4-ŪM-04-V
priemonę „Inogeb LT-2“.
2010 metų pabaigoje LR Ūkio ministerijos iniciatyva pakviestas potencialus
ir didelę patirtį mokslo ir technologijų
parko vystymo projektuose turintis užsienio investuotojas. Po vizito Vilniaus ir
Kauno mokslo ir technologijų parkuose,
dalyvaujančių mokslo slėnių programose,
pateikė investicinį pasiūlymą plėtoti MTP
„Technopolis“.

Pateiktame siūlyme yra siūloma kartu
su VšĮ „Technopolis“ steigti bendrą įmonę, kuri vystytų mokslo ir technologijų
parką „kaip inovatyvių, aukštą pridėtinę
vertę generuojančių įmonių miestelį Kauno mieste, pritraukdama tarptautines inovatyvias įmones. Ūkio ministerijos prašymu ir, siekiant išlaikyti konfidencialumą
pirmame derybų etape, investuotojas yra
neįvardintas.

Apie teisines aplinkybes

2010 m. sausio mėn. Kauno apygardos prokuratūra nustatė, kad, nesant sutarčių ir teisės aktų pažeidimų, nėra teisinio
pagrindo prokuratūrai kreiptis į teismą dėl
2006 m. balandžio 10 d. jungtinės veiklos
sutarties ir administracinio pastato, esančio Europos pr. 121, Kaune, nuosavybės
teisių VšĮ „Technopolis“ vardu panaikinimo. Mokslo ir technologijų parko „Technopolis“ administracinis pastatas esą niekada nebuvo Kauno miesto savivaldybės
nuosavybe. Jungtinės veiklos sutartimi
2006 m. balandžio 10 d. savivaldybė
jau buvo atsisakiusi nuosavybės teisių į
šį pastatą. Tuo metu Kauno meras buvo
A. Garbaravičius.
Prokuratūra tuomet išsiaiškino, kad
jungtinės veiklos sutartis, numačiusi
miesto savivaldybės ir viešosios įstaigos
bendradarbiavimo etapus, nustatė bendrą
šalių dalyvavimą projekte, teikiant paraišką „Mokslo ir technologijų parko „Technopolis“ infrastruktūros sukūrimas“, pagal
Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento priemonę „Verslo
aplinkos gerinimas“, veiklos sritį „Mokslo
ir technologijų parkai (MTP) technologijų
centrai“.
Šioje sutartyje pažymėta, kad Kauno miesto savivaldybės administracijai
atitenka projekto lėšomis įrengta mokslo
ir technologijų parkui skirta viešoji inžinerinė infrastruktūra, o MTP „Technopo-

Gerinamos sąlygos
smulkiajam ir vidutiniam verslui

Siekdama sumažinti administracinę naštą smulkiajam verslui, Kauno miesto taryba
2011 02 18 sprendimu Nr. T-114 pakeitė Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Kauno
viešosiose vietose išdavimo tvarką ir išbraukė iš teiktinų savivaldybei dokumentų leidimui gauti sąrašo asmens registravimo pažymėjimą, maisto tvarkymo pažymėjimą ir
seniūnijų išduodamas apžiūros pažymas. Šių dokumentų egzistavimo ir galiojimo faktą
savivaldybė patikrins atitinkamų institucijų (VĮ Registro centro, Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos) sukurtose elektroninėse bazėse. Be to, šiame sprendime numatyta galimybė verslininkams pateikti reikalingus dokumentus ir kitą informaciją elektroninėmis priemonėmis per atstumą arba per kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt).
Seniūnijų išduodamų kioskų, paviljonų, lauko kavinių ir specializuotų automobilių
tinkamumo naudoti pažymų duomenys yra pildomi savivaldybės kompiuteriniame tinkle. Šių pažymų duomenys ir toliau bus pildomi seniūnijų darbuotojų, tik verslininkams
nereikės ateiti į seniūniją ir gauti pažymų. Seniūnijos pačios seks pažymų galiojimo
terminus ir joms pasibaigus – pratęs jas be atskiro verslininko prašymo. Savivaldybė,
išduodama leidimus prekiauti, naudosis seniūnų pateikta informacija, todėl ši bazė bus
pildoma pastoviai.
Taip pat miesto Taryba nusprendė pakeisti Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti
ar teikti paslaugas viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą nuostatus – patvirtinant
vieną (nepriklausomai nuo miesto vietos) vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar
teikti paslaugas kioskuose (paviljonuose) ir konteinerinėse degalinėse tarifą – 50 Lt už
1 kv. metrą metams.
Iki šiol galiojusiuose nuostatuose buvo nustatyti dveji (priklausomai nuo miesto
vietos) leidimo prekiauti ar teikti paslaugas kioskuose (paviljonuose) ir konteinerinėse
degalinėse tarifai – 150 Lt arba 20 Lt už 1 kv. metrą metams.
Vietinės rinkliavos tarifai už prekybą viešosiose vietose nedidinti nuo 2000 m. Tai
vieni mažiausių tarifų Lietuvoje.
RŽ inf.

Nuotraukoje: „Technopolio“ pastate dabar veikia 11 inovatyvių įmonių

lis“ – administracinis pastatas ir projekto
lėšomis įsigyta įranga.
2008 m. lapkričio 25 d. VšĮ Lietuvos
verslo paramos agentūra ir 2008 m. lapkričio 28 d. Ūkio ministerija raštais patvirtino jungtinės veiklos sutartyje įtvirtintas
nuostatas, kad projekto vykdymo metu
pastatytas MTP „Technopolis“ administracinis pastatas būtų registruotas VšĮ
„Technopolis“ vardu, jei Kauno miesto
savivaldybės administracija, kaip projekto
vykdytojas, užtikrins, kad penkerius metus nuo sutarties sudarymo dienos nebus
pakeista veikla bei garantuotas projekto
tęstinumas. Gavus tokius raštiškus patvirtinimus, administracinis pastatas galėjo
būti registruojamas VšĮ „Technopolis“
vardu, o 2006 m. lapkričio 17 d. sudaryta
paramos teikimo sutartis nėra pažeista.
2010 m. spalį Kauno miesto apylinkės prokuratūra pradėjo, o lapkritį nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl MTP „Technopolis“ administracinio pastato. Tyrimas
buvo pradėtas, kai miesto Tarybos narys
A. Garbaravičius kreipėsi į teisėsaugos
institucijas, prašydamas nustatyti galimai
neteisėtus atsakingų Kauno miesto savivaldybės darbuotojų veiksmus, perduodant už ES ir savivaldybės biudžeto lėšas
pastatyto MTP „Technopolis“ administracinio pastato (Europos pr. 121) perdavimo
jungtinės veiklos sutartimi.
Atlikus visus ikiteisminio tyrimo
veiksmus, nesurinkta duomenų, kad būtų
padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Todėl
ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas.
2011 m. vasario pradžioje Kauno
apygardos teismas pripažino negaliojančia
Kauno m. savivaldybės administracijos ir
VšĮ „Technopolis“ pasirašytos jungtinės

veiklos sutarties dalį, kuria VšĮ „Technopolis“ atiteko administracinis pastatas ir
iš projekto lėšų įsigyta įranga.
Prokurorai ieškiniu teismo taip pat
prašė, kad VšĮ „Technopolis“ administracinis pastatas ir iš projekto lėšų įsigyta
įranga būtų grąžinta Kauno miesto savivaldybei. Teismas šį prokurorų prašymą
taip pat patenkino.
Išvadose konstatuojama, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos
direktorius, pasirašęs ginčijamą sutartį,
pažeidė imperatyvias įstatymo, reglamentuojančio savivaldybės turto valdymą,
naudojimą ir disponavimą juo, normas,
taip pat viršijo jam įgaliojime suteiktas
kompetencijos ribas. Jungtinės veiklos
sutarties dalis, kurią ginčijo prokuroras,
buvo sudaryta grubiai pažeidžiant Civilinio kodekso nuostatas, Vietos savivaldos
įstatymo reikalavimus, reglamentuojančius draudimą be savivaldybės tarybos
valios disponuoti savivaldybės turtu. Ši
sutarties dalis leido nepagrįstai vertingą
nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą perimti
ir registruoti VŠĮ „Technopolis“ vardu,
nors jų sukūrimui buvo panaudotos valstybės ir mokesčių mokėtojų bei ES fondų
paramos lėšos.
Kauno apygardos teismo sprendime pažymima, kad sudarant ginčijamą
jungtinės veiklos sutartį, buvo numatyti
nuostolingi ir nenaudingi Kauno miesto
savivaldybei įsipareigojimai, perleidus
nekilnojamąjį turtą viešajai įstaigai, kuri
ateityje iš savo biudžeto turėtų prisidėti
prie minėto pastato išlaikymo.
Pastarasis teismo sprendimas šiuo
metu yra apskųstas aukštesnės instancijos
teismui.
Parengė A.J.

Kauno logistikos centras –
valstybinės svarbos

Kovo 2 d. Vyriausybė Kauno viešajam logistikos centrui (VLC) suteikė valstybei
svarbaus ekonominio projekto statusą. Dabar galiojantis Žemės įstatymas numato, kad
žemę visuomenės poreikiams galima paimti projektams, turintiems minėtą statusą.
Kauno VLC projektas – tai intermodalinio terminalo ir logistikos parko plėtra,
numatomų investicijų vertė – daugiau kaip 20 mln. Lt. Anot Susisiekimo ministerijos
(SM), numatoma pritraukti tiesioginių vidaus bei užsienio investicijų, kurios turėtų sudaryti ne mažiau nei ketvirtadalį projekto vertės.
UAB „Ernst & Young Baltic“ atlikus Kauno VLC steigimo galimybių studiją paaiškėjo, kad centrą steigti naudingiausia Kauno geležinkelio stoties Palemono kelyne
ir šalia esančių valstybinės žemės plotų teritorijoje (intermodalinio terminalo ir logistikos parko plėtra) bei Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijoje, šalia tarptautinio
Kauno oro uosto (logistikos parko plėtra).
Kauno VLC ketina teikti krovinių krovos, sandėliavimo ir kitas logistikos paslaugas ne tik Kauno regiono įmonėms, bet ir tranzitinių krovinių vežėjams. Planuojama,
kad logistikos centras galėtų pradėti veikti 2013 m. pabaigoje.
RŽ inf.
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KONTAKTŲ MUGĖ

KAUNO regiono įmonių kontaktų mugė
A. Astrausko firma „Pirmas žingsnis“
Gamina ir individualiai pritaiko ortopedijos gaminius. Teikiamos gydyto jų specialistų konsultacijos,
prekiaujama ortopedijos prekėmis ir gaminiais, ergoterapijos, reabilitacijos priemonėmis, kompensacine
technika (vežimėliai, ramentai, vaikštynės ir kt.)
Vykdo prevencines programas vaikų stuburo ir pėdos deformacijoms išvengti, dalyvauja bendruose
ortopedinių susirgimų gydymo ir profilaktikos, neįgaliųjų paramos projektuose, skirtuose socialinei
integracijai į visavertį gyvenimą.
Įmonės veiklos plėtrai reikalingi gaminių ir medžiagų prekybos partneriai (importui-eksportui).
Raudondvario pl. 150, LT-47174 Kaunas
Tel./faks.: (8 37) 40 92 80
El. paštas: info@pirmaszingsnis.lt
www.pirmaszingsnis.lt
UAB „All Group“
Dizaino studija „ALLdesign“ teikia interjero dizaino konsultacijas, vykdo interjero, baldų, grafinio dizaino projektus. Dizaino paslaugų įvairovė leidžia
pasiūlyti nestandartinių apdailos sprendimų, esant
poreikiui, išpildyti visą interjero projektą iki smulkiausių detalių.
Mūsų privalumai: maksimalus kliento poreikių išpildymas, konkurencinga kaina, šiuolaikiškumas
bei kūrybiškumas. Darbinės užsienio kalbos: anglų,
italų, rusų.
Komerciniams objektams siūloma: firminis stilius,
pakuotės, reklaminiai projektai, produkto dizainas,
baldai. Interjero koncepcijos ir kompleksiniai projektai.
Privatiems objektams siūloma: grafinio dizaino
sprendimai namų interjerams, baldų dizainas, aksesuarai. Interjero konsultacijos, interjero dizaino
projektai.
Kuršių g.7, LT-48107 Kaunas
Mob.: 8 652 59522
Faks.: (8 37) 21 20 99
El. paštas: design@allgroup.lt
www.allgroup.lt
UAB „Aivita“
Didmeninė prekyba įvairiais įrankiais, grindjuostėmis, kopėčiomis, dažais ir kitomis prekėmis.
Asortimentą sudaro apie 10 000 pavadinimų prekės.
Svirbygalos 6, LT-46281 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 76 41
www.aivita.lt
BĮ UAB „Azovlitas“
Prekiauja statybiniu plienu: armatūra, lakštiniu plienu, loviniais profiliais ir sijomis pagal europinius
bei GOST standartus, stačiakampiais bei kvadratiniais vamzdžiais, įvairiais kampuočiais.
Elektrėnų g. 10, LT-51218 Kaunas
Tel.: (8 37) 45 26 00
Faks.:(8 37) 35 02 48
El. paštas: azovlitas@azovlitas.lt
www.azovlitas.lt

UAB ,,Baldai Jums“
Specializuojasi korpusinių baldų iš ąžuolo ir beržo
masyvo gamyboje. Gamina miegamojo, svetainės
ir vaiko kambario baldus. Ekologiškų ir draugiškų
aplinkai baldų galima įsigyti Vilniuje, Kaune, Jonavoje ir internetinėje parduotuvėje: http://parduotuve.baldaijums.lt/
Fabriko g. 3, LT-55111 Jonava
Tel.: (8 349) 59214, (8 349) 50525 (pardavimai)
Faks.: (8 349) 59226
El. paštas: info@baldaijums.lt
www.baldaijums.lt
UAB „Baltic Clipper“
Visos turizmo paslaugos užsienyje ir Lietuvoje.
Rezervuoja, užsako ir parduoda aviabilietus, viešbučius, vizas, organizuoja poilsio ir pažintines
keliones, keliones šeimoms, poroms, grupėms, vaikams, pagal individualius užsakymus į visas šalis.
Teikia verslo (tarnybinių) kelionių organizavimo
paslaugas. Organizuoja konferencijas, mokymus,
verslo renginius, sutinka užsienio svečius. 17 metų
kelionių organizavimo patirtis!
Laisvės al. 61-1, LT-44304 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 03 00
Faks. (8 37) 22 34 71
www.bc.lt, www.avia.lt
UAB „Baltijos paslaugų brokeris“
Siūlo internetinėje parduotuvėje įsigyti karnavalinių kostiumų ir aksesuarų, pakavimo medžiagų,
rankų darbo stiklo suvenyrų, įvairių ortopedinių gaminių, medicinos, sporto prekių, šiaurietiško ėjimo
inventoriaus.
Ieško klientų ir prekių tiekėjų.
K. Petrausko 26-201 kab., LT-44156 Kaunas
Mob. 8 657 61 704
El. paštas: info@bpb.lt
„Bitė Lietuva“
Kokybiško mobiliojo ryšio ir greičiausio mobiliojo
interneto šalyje operatorius. „Bitės“ salonuose visada galima rasti naujausių mobiliųjų telefonų modelių, „Blackberry“ išmaniųjų telefonų ir išbandyti
įvairias mobilių technologijų naujoves r paslaugas.
„Bitės“ ryšiu Lietuvoje naudojasi daugiau nei 1
mln. vartotojų, kuriems nereikia daryti kompromiso
tarp kainos ir kokybės.
Salonus galima rasti visoje Lietuvoje
Tel.: 1501 (tik BITĖS klientams, nemokamas),
Mob.: 8 699 23 230 (kitų operatorių klientams)
El. paštas: info@bite.lt
www.bite.lt
UAB „Corpack“
Gamina pakuotę iš gofruoto kartono. Įmonės gamybinės patalpos įsikūrusios Kauno raj., Domeikavos
sen., Eigirgalos k. Gali gaminti tiek didelės išklotines
baldininkams, tiek įvairiai susilankstančias dėžutes
įvairios produkcijos gamintojams ir tiekejams. Savo
produkciją gali klijuoti, segti,ant kartono paviršiaus

Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
20110210016 Čekijos įmonė gamina mašinų įrangą popieriaus ir medienos perdirbimo pramonei.
Ieško produkcijos platintojų ir siūlo subrangos paslaugas.
20110210009 Čekijos įmonė specializuojasi metalo apdirbimo ir inžinerijos srityse. Siūlo subrangos paslaugas (apdirbimo, suvirinimo, pjovimo).
20110225001 Lenkijos prekybos tarpininkas verčiasi buitinės chemijos (skalbimo milteliai, indų
plovimo skysčiai) ir higienos priemonių (servetėlės, kosmetika, nosinės) didmenine ir mažmenine prekyba. Siūlo platintojo paslaugas potencialiems partneriams iš
Europos Sąjungos šalių.
20110224012 Maža Lenkijos įmonė gamina ir prekiauja įvairių rūšių kranais ir keltuvais. Ieško
tarptautinio bendradarbiavimo galimybių. Siūlo platintojo paslaugas. Taip pat domina subrangos, abipusio gamybinio bendradarbiavimo galimybės. Ieško investuotojų.

fleksografines spaudos būdu pažymėti įvairius užrašus.Teikia trumpalaikio sandėliavimo paslaugas.
Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas
Mob.: 8 686 42 136 (gamybos vadovas Audrius),
8 698 36 265 (direktorius Arvydas)
El. paštas: audrius@corpack.lt,arvydas@corpack.lt,
info@corpack.lt
DnB NORD bankas
Kviečia tapti banko klientu. Siūlo finansines konsultacijas, specialias aptarnavimo sąlygas naujiems
klientams, sprendimus naujam verslui, paslaugas
įmonių darbuotojams, taupymo ir investavimo paslaugas.
Laisvės al. 86, LT-44250 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 94 94
Faks.: (8 37) 40 94 06
www.dnbnord.lt
UAB „Dovaina“
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje, prekiaujančių
autobusų, krovininių automobilių, puspriekabių ir
priekabų atsarginėmis dalimis. Platus turimų prekių
asortimentas. Mūsų klientai – didžiausi Lietuvos
bei kaimyninių šalių autobusų parkai, transporto
įmonės, bendradarbiaujame su didžiaisiais Lietuvos
vežėjais bei servisais.
Įmonė gamina stabdžių antdėklus bei kaladėles, teikia metalo apdirbimo (valymo, dažymo) paslaugas,
gamina metalo konstrukcijas. Pastaruoju metu didelis dėmesys skiriamas maisto pramonės įrenginių
gamybai.
Dovainonys, LT-56332 Kaišiadorių raj.
Tel.: (8 346) 46 618, (8 346) 46 611
Faks.: (8 346) 46 713
El. paštas: dovaina@dovaina.lt
Kaunas, Draugystės g. 19
Tel.: (8 37) 35 35 05
Klaipėda, Plieno g. 8
Tel./faks.: (8 46) 38 55 04
UAB „Eura“
Ieško partnerių aktyvių gyvenamųjų namų su alternatyviais energijos šaltiniais ir motelio su saulės
elementų elektrine prie Via Baltika vakarinio lanksto statybai Joint Venture pagrindu. Parduoda namų
valdos sklypus su visomis komunikacijomis.
Kęstučio 57-4, LT-44303 Kaunas
Tel./faks.: (8 37) 20 15 82 / (8 37) 20 84 64
El. paštas: eura@eura.lt
www.eura.lt
UAB „Gravera“
Stiklo apdirbimo įmonė. Naujausios technologijos
įrenginiai užtikrina nepriekaištingą gaminių tikslumą ir kokybę. Įmonė pjauna, poliruoja, šlifuoja,
gręžia, matina, grūdina, lenkia ir grūdina, emaliuoja, laminuoja lakštinį stiklą. Daug eksportuoja į
Rytų ir Vakarų Europą, Skandinaviją. Ieško naujų
eksporto galimybių.
Draugystės 19, LT–51230 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 77 33
Faks.: (8 37) 33 89 02
Mob. 8 682 41 457
El.paštas: info@gravera.lt
www.glass.lt

UAB „Hispack Baltic“
Gamina plastikinius gaminius iš kokybiško bešvinio plastiko. Tai medžiaga, kuri gali sąveikauti su
maistu ir yra nekenksminga. Gaminių asortimentą
sudaro plastikinės lentynos, stelažai, mobilūs konteineriai, dėklai, suoleliai, vežimėliai, plastikiniai
baldai vaikų darželiams, inventorius baseinų patalpoms, nestandartinės konstrukcijos iš plastiko
ypatingiems sandėliavimo sprendimams, kai keliami aukšti higienos reikalavimai ir kt. Ieško naujų
klientų, pardavimo agentų, platintojų.
Gaižiūnų g. 4, LT-50126 Kaunas
Tel./faks.: (8 37) 30 21 23
El. paštas: info@hispackbaltic.lt
www.plastikineslentynos.lt
UAB „Informacijos saugumo agentūra“
Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla (remontas ir kt.).
Tel.: (8 37) 29 18 21
Faks. (8 37) 39 14 03
Mob.: 8 673 61 155
www.isagency.eu
Kauno prekybos ir verslo mokykla
Rengia darbuotojus viešojo maitinimo įmonėms: virėjus, konditerius, padavėjus ir barmenus, viešbučio
darbuotojus, prekybos įmonių vadybininko padėjėjus ir sekretorius. Sudarytos sutartys su socialiniais
partneriais UAB „Perkūno namai“, UAB „Jungtinis
turto centras“, UAB „Miesto sodas“, UAB „Alkava“, UAB „Liuks“, UAB „Reval Hotel Neris“,
UAB „MAXIMA LT“. Su keturiomis aukštosiomis
mokyklomis pasirašytos bendradarbiavimo sutartys
suteikia galimybę absolventams tęsti mokslus.
Vilniaus g. 42, LT-44287 Kaunas
Tel./faks.: (8 37) 32 41 41
El. paštas: rastine@pilis.kpvm.lt
htpp://plis.kpvm.lt
Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio
rengimo centras
Viena iš didžiausių profesinio mokymo įstaigų Lietuvoje. Pagrindinės veiklos sritys: pirminis profesinis mokymas, suaugusiųjų mokymas ir vidurinis
ugdymas. Centre siūloma daugiau nei 30 profesinio
mokymo programų keturiose srityse: verslo, grožio,
socialinės gerovės, sveikatos.
Karaliaus Mindaugo pr. 11, LT-44287 Kaunas
Tel.: (8 37) 22 17 23
Faks.: (8 37) 20 59 90
Informacija apie mokymą:
Tel.: (8 37) 32 41 72
El. paštas: priemimo.komisija@kaupa.lt
UAB „Kauno staklės“
Gamina precizines metalo pjovimo stakles ir jų
priedus, tikslias metalo detales, automobilių pramonės įmonių įrangą. Ieško kvalifikuotų darbuotojų
metalo apdirbimo srityje.
Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 22 67
Mob.: 8 699 53 212
Faks.: (8 37) 33 26 69
El. paštas: info@kaunostakles.lt
www.lietuva.lt/kaunostakles

20110222029 Lenkijos įmonė, įsikūrusi pramoniniame rajone, turi nuosavas patalpas, kurias galėtų panaudoti techniniams filialams ar didmeninei prekybai. Siūlo tarpininkavimo paslaugas.
20110222015 Šiaurės Vokietijos įmonė gamina įvairių rūšių gaminius iš nerūdijančio plieno ir
aliuminio. Siūlo paslaugas pramonei (vamzdynų tiesimas), produktus civilinės statybos tikslams (prieangiai, turėklai ir radiatoriai). Be to, siūlo valčių ir automobilių
įrangą, rankų darbo dirbinius ir gaminius namų interjerui, pagamintus iš nerūdijančio plieno. Ieško abipusio bendradarbiavimo galimybių ir subrangos paslaugų.
20110222014 Lenkijos sūrio gamintojas specializuojasi varškės, pjaustyto sūrio griežinėliais,
žiedais, gabalėliais produkcijoje, taip pat margarino ir sviesto pakavimo srityje.
Ieško produkcijos platintojų, mažmeninės prekybos tinklų ir maisto produktų importuotojų Europoje.
20110222002 Lenkijos įmonė, įsikūrusi šalies pietvakariuose, gamina įvairius vandens siurblius.
Ieško produkcijos platintojų – mažmeninės prekybos atstovų visoje Europoje.
20110221031 Turkijos įmonė prekiauja žaislais ir ieško produkcijos platintojų.
20110221026 Ispanijos įmonė dirba žvejybos sektoriuje. Ieško produkcijos platintojų ir transporto paslaugų.
20110221012 Danijos įmonė gamina plieno pastolius ir kopėčias iš aliuminio ir medienos. Ieško
produkcijos platintojų ir importuotojų.

20110223023 Armėnijos įmonė gamina įvairių rūšių pieno produktus (grietinė, pienas, jogurtas,
kaimiškas sūris, kiti įvairių rūšių sūriai), natūralias sultis. Ieško produkcijos platintojų. Taip pat domisi bendros įmonės steigimu ar įmonių sujungimu, abipusiu
gamybiniu bendradarbiavimu.

20110221005 Vokietijos įmonė verčiasi didmenine roplių prekyba. Ieško platintojų ir siūlo transporto ir logistikos paslaugas.

20110223015 Lenkijos apšvietimo produktų gamintojas ieško produkcijos platintojų Europos
Sąjungoje, kurie norėtų prekiauti gaminama produkcija.

20110221011 Italijos dirbtinės odos gamintojas baldų, laivybos, automobilių ir geležinkelių srityse ieško agentų ir produkcijos platintojų.

20110223007 Vengrijos MTTP įmonė kuria ir gamina aplinką tausojančias medžiagas ir technologijas. Ieško bendradarbiavimo partnerių, kurie galėtų komercializuoti jų patentuotus išradimus, kurti bendrą įmonę. Taip pat norėtų dirbti frančizės ar sutarties
pagrindu.

Kiti verslo pasiūlymai anglų kalba skelbiami rūmų interneto svetainėje http://chamber.lt/
LT/Pradzia/Paslaugos/Verslo-pasiulymai arba EVIT interneto svetainėje http://www.paramaverslui.eu/index.php?1612999331 du kartus per mėnesį.
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Tarptautinis verslo kontaktų renginys
„Baltic Business Arena 2011“ Stokholme
Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklas), veikiantis Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmuose, ir Enterprise Europe Network
Švedijoje kviečia dalyvauti tarptautiniame verslo kontaktų renginyje „Baltic
Business Arena 2011“. Renginys vyks
„Waterfront“ konferencijų centre Stokholme birželio 16-17 dienomis pasaulinės 56-osios ICSB konferencijos metu
(birželio 15 - 18 d.).
Konferencijos ir verslo kontaktų
renginio metu tikimasi sulaukti daugiau
kaip 1000 verslo atstovų, SVV, politikos
formuotojų ir tyrėjų iš daugiau kaip 70
pasaulio šalių.
Kodėl verta dalyvauti „Baltic Business Arena 2011“?
Tai verslo kontaktų renginys, kurio
metu turėsite puikių galimybių užmegzti
naujus kontaktus ir susirasti naujų partnerių, pasikeisti naujomis idėjomis, rasti
bendraminčių naujai projektinei veiklai.
Prioritetinės sritys:
Švariosios technologijos
• atliekų tvarkymas ir perdirbimas
• aušinimo technologijos
• oro užterštumo kontrolė
• pramoninių nuotekų valymas
• grunto valymas
• energijos efektyvumą užtikrinančios technologijos
• tyrimai ir plėtra
Atsinaujinantys energijos šaltiniai
• bioenergija ir biokuras
• saulės energijos technologijos
• vėjo jėgainės
• vandens jėgainės

• bangų jėgainės
• tyrimai ir plėtra
Tvari statyba
• statybinės medžiagos
• statybos technologijos
• surenkami karkasiniai namai/ pasyvūs namai
• urbanistinis planavimas
• mediena ir dizainas
• energijos efektyvumas
• tyrimai ir plėtra
Informacijos ir ryšių technologijos
• mobilios sveikatos paslaugos
• statybos technologijos
• e-vyriausybės sprendimai
• ekologiški gaminiai ir IT
• „debesų” technologijos
• „protingas” namas
• apsauga
• naujos visuomenės informavimo
priemonės
• paslaugos įmonėms (IT grindžiamos verslo inovacijos)
• tyrimai ir plėtra
Gyvosios gamtos mokslai
• medicinos technologija (Medtech)
• biotechnologijos (Biotech)
• sveikatos priežiūra
• farmakologija
• tyrimai ir plėtra
Verslo kontaktų renginyje kviečiame dalyvauti:
Pirkėjus
• Puiki galimybė susitikti su inovatyvių įmonių atstovais ir susirasti
inovatyvių sprendinių
Tiekėjus
• Puiki galimybė užmegzti kontaktus

Rūmų seminarų planas

200 – 290*

3. Finansinio ir nefinansinio skatinimo sistemos- sėkmingo taikymo praktika
A. Kanapickas
Balandžio 12 d.
120 – 160*
4. Naujos idėjos versle – praktiniai paieškų metodai
A. Kanapickas
Balandžio 28 d.

Registracija. Anketos formą galima
rasti www.chamber.lt ir www.paramaverslui.eu. Užpildę dalyvio anketą anglų kalba
atsiųskite el.paštu: rita.baidokaite@chambers.lt iki balandžio 29 d. Jūsų anketa bus
peržiūrėta ir užregistruota elektroniniame
renginio dalyvių kataloge. Užsiregistravę
į verslo kontaktų renginį, Jūsų nurodytu
elektroniniu paštu gausite registracijos
patvirtinimą. Po registracijos patvirtinimo Jūs turėsite galimybę prisijungti prie

Dalyvio mokestis. Dalyvavimas tarptautiniame partnerystės renginyje nemokamas. Dalyviai apmoka kelionės ir gyvenimo viešbutyje išlaidas. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad verslo kontaktų renginyje
dalyvaujančiai įmonei kompensuojama
kelionės išlaidų už 250 EUR.
Svarbios datos:
• įmonių pasiūlymų registracija iki
gegužės 9 d.
• pageidavimai dėl susitikimų bus
priimami iki gegužės 27 d. Išankstiniai susitikimų grafikai bus parengti
birželio 8 d.
Dvišalių susitikimų laikas:
Birželio 16 d. 09.00-18.00
Birželio 17 d. 11:00-16:30
Pagalba dalyviui. Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų
tinklo) informacijos vadybininkė Rita
Baidokaitė padės Jums pildant dalyvio
registracijos anketą, atsakys į Jūsų klausimus prieš renginį ir renginio metu,
patars, kaip nuvykti į renginio vietą (el.
paštas: rita.baidokaite@chambers.lt).
Kviečiame dalyvauti. Daugiau
verslo kontaktų – didesnės verslo plėtros
galimybės!
Daugiau informacijos apie verslo
kontaktų renginį: http://www.b2match.
eu/balticbusiness
Daugiau informacijos apie konferenciją: http://icsb2011.org
Kviečiame aktyviai naudotis Enterprise Europe Network tinklo paslaugomis.
Teikiamos paslaugos yra nemokamos.
Enterprise Europe Network misija – teikti įmonių plėtrai reikalingas
viešąsias paslaugas: verslo informaciją, padėti įmonėms rasti verslo ir
technologinius partnerius Europoje ir
skatinti tarptautinį ir inovatyvų verslą
(www.paramaverslui.eu).

KAUNO PREKYBOS,
PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI

1. Darbo su skolininkais ypatumai komunalinių paslaugų įmonėse
E. Kveraga
Kovo 24 d.
120 – 160*
2. Reakcijų į pokyčius valdymas
A. Mažeikienė
Balandžio 7d.

su naujais klientais, išplėsti bendradarbiavimo tinklą, rasti būdų jūsų
produkto ar technologijos finansavimui
Produkto vystymo vadovus/projektų vadovus
• Puiki galimybė surasti būdų produktui vystyti bei technologijoms
perduoti pasinaudojant išorinių tyrimų pajėgumais
Tyrėjus/tyrimo institutus
• Galimybė susitikti su partneriais ir
aptarti naujus inovatyvius sprendinius bei apsikeisti būsimomis tyrimo
idėjomis
Finansinių institucijų atstovus/
verslo angelus
• Galimybė susitikti su inovatyviomis kompanijomis ir aptarti bendradarbiavimo galimybes
Dalyvaujančios įmonės, mokslo institucijos renginyje galės užmegzti tiesioginius kontaktus su pasirinktomis užsienio
įmonėmis, institutais pagal iš anksto suderintą grafiką. Vienam susitikimui skiriama
iki 25 minučių.

renginio duomenų bazės ir rinktis partnerius susitikimams bei matyti išankstinius susitikimų grafikus (http://sial2010.
b2bmatchmaking.com/p_index.php)

120 – 160*

*Antroji kaina taikoma ne Kauno PPA rūmų nariams. Dalyvaujant dviems ir daugiau
asmenų iš vienos įmonės, taikome nuolaidas.
Seminarai vyks Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose,
K. Donelaičio g. 8.
Informacija ir registracija telefonu (8 37) 20 12 94 arba
el.paštu vera.mileikiene@chambers.lt

EUROPOS VERSLO DIENOS IR VERSLININKŲ SUSITIKIMAI
Gegužės 26-27 d. Bayreuth (Vokietija)
Enterprise Europe Network, veikiantis Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose ir Enterprise Europe Network, veikiantis Oberfranken Bayreuth prekybos ir pramonės rūmuose, gegužės 26-27 dienomis Altdrossenfelde ir Bayreuthe organizuoja Europos verslo dienas ir verslininkų susitikimus.
Į renginį kviečiamos Vokietijos (Bavarijos ir Saksonijos žemių), Lietuvos, Prancūzijos, Slovakijos, Austrijos ir Didžiosios Britanijos įmonės. Prioritetinės sritys: aplinkosaugos technologijos (vanduo ir nuotekos, saulės energija, bioenergetika), transportas
ir logistika, naujos medžiagos, medicinos technika. Kviečiamos ir kitų verslo sektorių
įmonės.
Programoje – pranešimai, kaip plėtoti verslą Slovakijoje ir Austrijoje, individualūs
verslininkų susitikimai, vizitai įmonėse.
Programa koreguojama atsižvelgiant į dalyvių skaičių ir verslo interesus. Individualūs verslininkų susitikimai bus organizuojami ir galimi partneriai parenkami pagal
Jūsų dalyvio anketoje pateiktą informaciją.
Lietuvos įmonėms dalyvavimas Europos verslo dienose Bayreuthe yra nemokamas, įmonės pačios dengia kelionės ir nakvynės kaštus. Organizatoriai patars, kuriame
viešbutyje būtų patogiau gyventi.
Dalyviai registruojami iki kovo 25 dienos. Prašome kreiptis į KPPAR tarptautinių
ryšių vadybininką Edmundą Cyliką, tel. (8 37) 20 14 91, el. paštas: cylikas@chamber.lt.
Kviečiame dalyvauti. Daugiau kontaktų – daugiau verslo plėtros galimybių!
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LIETUVIŠKA!

Tai unikali vieta Lietuvoje, kurioje pristatomi lietuvių dizainerių ir gamintojų darbai
bei sprendimai interjerui.

ATVIRA!

Čia menininkai, dizaineriai, architektai prie puodelio kavos susitinka su klientais,
vyksta interjero dizaino konsultacijos, bibliotekoje „rausiasi“ žinias propaguojantys
piliečiai, čia vyksta parodos, paskaitos, pristatymai ir kiti smagūs renginiai,
pasakojantys apie dizainą

KOMUNIKABILI!
Jos Kontaktai:
Kuršių g. 7 , Kaunas
Tel: +37067989958
Fax: +37037406885
www.interjeroerdve.lt
Facebook: „interjero erdvė“
Skype: interjeroerdve
Jos mėgstamiausia spalva geltona...

Bendraujame su mažais ir dideliais, su tais, kurie turi idėjų ir tais, kuriems reikia
patarimo, dalijamės patirtimi ir tiesiame naujus kelius. Užeik ir jauskis kaip
namie...

ĮDOMI!

Tai erdvė, kurioje rasi tai, ko ilgai ieškojai, pamatysi dalykus, kurie paryškins Tavo
regėjimą, sužinosi tai, kas padės judėti pirmyn...

Ją gali įsimylėt iš pirmo žvilgsnio!

Didėja dizaino idėja!
Salonas „Interjero erdvė“ ir „ALL design“
pristato dizaino judėjimą DIDĖJA!
Tai šviežias gurkšnis Lietuvos dizaino
kokteilyje. DIDĖJA padės jauniems
dizaineriams įgyvendinti savo mintis,
o gamintojams rasti naujų idėjų. Tai
judėjimas už geras idėjas, už Lietuvos
baldų pramonės bendradarbiavimą su
kūrėjais. DIDĖJA – dizaino idėja. Pradėk
nuo dabar!
Kviečiame aplankyti „Didėja“ ir „Baldų
pramonė“ stendus parodoje „Namų
pasaulis 2011“ (2011 03 24-27
Aušros g. 42D Kaunas).

UAB „METALLUM NOVUM“ RACIONALŪS IR KOKYBIŠKI PASIŪLYMAI VISOSE APTVĖRIMŲ SRITYSE
UAB „Metallum novum“ pagrindinė veikla –
įvairių aptvėrimų gamyba, prekyba bei tvoros
montavimo darbai. Pas mus rasite platų įvairių
tvorų, tvorų stulpų, vartų, vartelių ir aptvėrimų
montavimui reikalingų medžiagų asortimentą.
Mūsų siūloma produkcija yra skirta tiek
fiziniams asmenims, tveriant privačias valdas,
tiek įmonėms ar valstybinėms institucijoms,
tveriant pramoninius pastatus, greitkelius,
miškus ar sustiprinto saugumo objektus.
Šiandien esame viena iš nedaugelio
kompanijų, kurie gali Jums pasiūlyti suvirintos

vielos segmentus ir stulpus ne tik tradicinius
cinkuotus ar žalius, bet ir kitų spalvų iš RAL
paletės. Tai puiki galimybė ekonomišką
aptvėrimą paversti eksterjero dizaino dalimi.
Visas siūlomas tvoras ir komplektuojančias
dalis gaminame patys arba importuojame tiesiai
iš užsienio gamintojų, tad pasirinkę mūsų
produkciją gausite vienas žemiausių kainų
Lietuvoje.
Sėkminga bendradarbiavimo patirtis su
stambiausiomis Lietuvos statybinėmis įmonėmis,
ūkininkais, parduotuvėmis, kt. mums davė daug

patirties kuriant ir gaminant ne tik tradicinių
aptvėrimų medžiagas, bet ir įvairiausius nestandartinius aptvėrimų gaminius.
UAB „Metallum novum“ gali Jums pasiūlyti ne
tik aptvėrimo medžiagas, bet ir tvoros
sumontavimo paslaugas. Darbus atliksime
greitai ir kokybiškai
Kreipkitės ir mes mielai Jus konsultuosime,
padėsime išsirenkant aptvėrimo tipą, optimaliai
suplanuoti medžiagas, jų kiekius, įvertinti
sąmatą, aptarsime montavimo galimybes ir
kitus klausimus.

PARDUOTUVĖ ŠIAULIUOSE
Serbentų g. 7
Mob. tel. 8 674 76282
Tel./Faks.: 8 41 557901
el. p. siauliai@metallumnovum.lt
PARDUOTUVĖ KAUNE
Elektrėnų g. 1
Mob. tel. 8 603 24656
Tel./Faks.: 8 37 479259
el. p. kaunas@metallumnovum.lt

Vielos tinklai

Segmentinės
tvoros

Tvora iš metalinių
tvoralenčių

Medinės tvoros

Varteliai

Dvivėriai vartai

Automatiniai
stumdomi vartai

Įvairios
komplektuojančios
dalys

www.aptverimai.lt

SL 2279. Redakcinė kolegija.
Laikraštis prenumeruojamas Rūmuose. Rūmų nariams platinamas nemokamai.
Rūmų laikraštis Nr. 548, 2011 m. KOVO 18 d.
ISSN 2029-462X
Steigėjas ir leidėjas: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Tiražas: 800 egz.
Adresas: K. Donelaičio g. 8, LT-44213 Kaunas, tel. (8 37) 22 92 12, faks. (8 37) 20 83 30, internetinė svetainė www.chamber.lt

12

