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Nuo „konkės“

iki arenos
Audronė Jankuvienė,
KPPAR Viešųjų ryšių vadovė
Tikriausiai nedaugelis žino faktą,
kad Kaunas gali didžiuotis pirmąja, o
gal ir viena seniausių pasaulyje, koncesijos sutartimi Lietuvoje. Ji įgyvendinta
1887 m. (!), kai pagal koncesijos sutartį
su belgų inžinieriumi E.Diuponu buvo
sukirsta rankomis dėl arklių tramvajaus
(„konkės“) įrengimo. Pagal šią sutartį jau
1892 m. gegužės 24 d. Rotušės aikštėje,
susirinkus visuomenei, Kauno gubernatorius N. M. Klinbenbergas atidarė arklių
tramvajų, ėjusį nuo Rotušės aikštės dabartinėmis Vilniaus, Birštono, Laisvės alėja,
Gedimino, Griunvaldo gatvėmis, Vytauto
prospektu iki pat geležinkelio stoties. Kas
žino, gal po metų, jubiliejaus proga, Laisvės alėjoje vėl pasirodys „konkė“, jeigu
jau nespėjome iki tarptautinių Hanzos
dienų?
Naujosios miesto valdžios koalicijos
„Už Kauną!” programoje įrašytas prioritetas – pasitikėjimas verslu ir pasisakoma
už viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę.
Bėda ta, kad koncesijos nesėkmių
Kaune daugiau nei sėkmės. Kai kurie projektai žlugo nė neprasidėję. Dukart buvo
skelbiamas ir neįvyko požeminės automobilių stovėjimo aikštelės Vienybės aikštėje
konkursas, dukart nesėkme baigėsi konkursas dėl „Girstučio“ pramoginės dalies
valdymo. Vienašališkai nutraukta (vyksta
teismai ir ikiteisminis tyrimas) Vytauto Didžiojo, arba Aleksoto, tilto kairiojo
prietilčio koncesija. Galioja viso labo tik
dvi sutartys: M. K. Čiurlionio tilto kairiojo
prietilčio ir naujosios Žalgirio arenos koncesijos sutartys.
Lietuvoje viešojo ir privataus sektorių
partnerystės sąvoka yra apibrėžta Investicijų įstatyme – tai valstybės arba savivaldybės institucijos ir privataus subjekto
bendradarbiavimo būdai, kuriais valstybės arba savivaldybės institucija perduoda
jos funkcijoms priskirtą veiklą privačiam
subjektui, o privatus subjektas investuoja
į šią veiklą ir jai vykdyti reikalingą turtą,
už tai gaudamas teisės aktais nustatytą atlyginimą.
Finansų ministerijos svetainėje tebeskelbiami seni, 2010 m. sausio 1 d. duomenys. (Tuomet buvo įgyvendinamos 34
koncesijos sutartys, daugiausia – atliekų
naudojimo, perdirbimo ir tvarkymo; kultūros, sporto, laisvalaikio leidimo objektų,
įrenginių ir kitos infrastruktūros; sveikatos apsaugos sistemos bei energetikos srityse.) Tai netiesiogiai patvirtina, kad koncesija Lietuvoje buksuoja, o priežasčių ne
viena – menka patirtis, nepasitikėjimas,
korupcija, nesėkmės pavyzdžiai.
Geroji patirtis iš
Grenoblio | 2 psl.

Ar Lietuva 2030 m. turės
tris Nobelio premijos laureatus?

Taip vadinosi Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų organizuota viešoji konsultacija-diskusija, kurioje dalyvavę verslo atstovai svarstė rengiamą strategiją „Lietuva 2030“

„Mūsų tikslas – surinkti verslo bendruomenės idėjas ir papildyti strategiją“, –
kalbėjo KPPAR prezidentas prof. M. Rondomanskas

Audronė Jankuvienė
Diskusijoje apie tai, kaip buvo rengiamas strategijos „Lietuva 2030“ projektas,
pranešimus skaitė LR Ministro Pirmininko tarnybos Strateginio valdymo departamento direktorė Jurgita Šiugždinienė ir
Valstybės pažangos tarybos narys prof.
Robertas Jucevičius. Sumanios ekonomikos prioritetą Rūmų nariams, pramonininkams, Kauno regiono smulkiųjų ir vidutinių verslininkų asociacijos atstovams
komentavo Ūkio ministerijos Ūkio ir ES
politikos departamento direktoriaus pavaduotojas Osvaldas Šmitas.
Valstybės pažangos taryba, į kurią
prieš metus Vyriausybė sukvietė įvairių
sričių ekspertus, mokslininkus, verslo,
ekonomikos, politinių procesų analitikus,
šiuo metu visuomenei pristato šalies ilgalaikės pažangos strategijos projektą „Lietuva 2030“ ir prašo visuomenės grupių

pareikšti savo nuomonę, teikti pasiūlymus
ir pastabas, dalyvauti apklausoje.
Valstybės pažangos taryboje yra trys
kauniečiai: prof. habil. dr. Robertas Jucevičius, Kauno technologijos universiteto
Socialinių mokslų fakulteto Strateginio
valdymo katedros vedėjas, Verslo strategijos instituto direktorius; dr. Vladas Lašas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų tarybos narys, Amerikos prekybos
rūmų valdybos narys, UAB „Skubios
siuntos“ generalinis direktorius; Gintaras
Vitkus SJ, Nacionalinės katalikiškųjų mokyklų asociacijos vadovas.
Panašūs renginiai jau įvyko Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Šiauliuose
ir Panevėžyje.
Kauno PPA rūmai tokią diskusiją
Kaune surengė pirmieji.
Ar neturėsim dar vienos pasakos?
„Verslo bendruomenės balsas yra la-

bai svarbus analizuojant ir papildant strategiją „Lietuva 2030“. Mūsų tikslas – sudaryti galimybę Kauno verslo atstovams
išsakyti savo požiūrį į strategijos projektą,
ypač sumanios ekonomikos prioritetą,
kad jų mintis tiesiogiai išgirstų Valstybės
pažangos tarybos nariai, ir surinkti verslo bendruomenės idėjas, – sakė Kauno
PPA rūmų prezidentas prof. Mečislovas
Rondomanskas. – Nuogąstauju dėl vieno – kad tik ši dar viena strategija netaptų
gražia pasaka. Lengviau svajoti apie tai,
kas bus po 20 metų, nei veikti dabar“, KPPAR prezidentas pabrėžė esminę problemą, kas prisiims atsakomybę už šios
strategijos vykdymą?
„Strategija yra visų mūsų susitarimas,
todėl pirmasis uždavinys – pradėti artėti
link susitarimo, – įsitikinęs Rūmų generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis. –
Susitarimui reikalingas principinis dalykas – pasitikėjimas. Kas veda į tarpusavio
pasitikėjimą? Ar žodžiai, kurie surašyti
strategijoje, realybėje nesiskiria nuo darbų
ir veiksmų? Vieneri metai, kai buvo rengiama strategija, jau prabėgo. Ar per tą laiką
atsirado daugiau pasitikėjimo ir sutarimo?
Tai klausimai, į kuriuos šiandien ieškosime
atsakymų. Labai svarbu, kad būtent verslo
žmonės įvertintų siūlomus pokyčius.“
Kepurė visai viešajai politikai
„Tai bus svarbiausias šalies raidos dokumentas, kuris padės pamatą esminiams
pokyčiams valstybėje. Čia nerasite atskirai energetikos, sveikatos apsaugos ar
žemės ūkio. Tai horizontalus dokumentas,
kuris „uždės kepurę“ visai viešajai politikai – nuo žemės ūkio iki aplinkosaugos.
Nukelta į 3 psl.

Diskusijoje dalyvavo Rūmų nariai, pramonininkai, smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai
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Geroji patirtis iš Grenoblio
stipri inicijuojamų partnerysčių kultūra.
Grenoblio-Izero ekonomikos plėtros
agentūroje sukaupta patirtimi bus galima pasidalinti su Kauno regiono plėtros
agentūra ir kitais suinteresuotaisiais socialiniais partneriais.

Susitikimo su Grenoblio ir Kauno susigiminiavimo komiteto nariais akimirka

Rita Baidokaitė,
KPPAR tarptautinių ryšių vadovė
2010 m. gruodžio 17 d. Grenoblio
miesto meras Michel Destot ir jį lydinti delegacija viešėjo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose. Tą kartą su Kaunu
susigiminiavusio Prancūzijos miesto meras ir Grenoblio savivaldybės tarptautinių
ryšių skyriaus vadovas Xavier Bares pakvietė Rūmų atstovus atsakomojo vizito.
Balandžio 18-21 d. Kauno PPA rūmų
generalinis direktorius dr.V. Šileikis, KPPAR tarptautinių ryšių vadovė Rita Baidokaitė ir Verslo moterų tinklo vadovė Asta
Šileikienė lankėsi Grenoblyje. Daugelio
ten įvykusių susitikimų tikslas – paskatinti ir užmegzti abipusius tiesioginius verslo
ir technologinių mainų ryšius.
Pažintis su Alpexpo parodų centru
Grenoblio Alpexpo parodų centras,
kuriame susitikome su centro generaliniu
sekretoriumi Guy Chanal,yra didžiausias
parodų centras Ronos-Alpėse, rytų ir pietryčių Prancūzijos regione. Jame kasmet
lapkričio mėnesį vyksta viena iš trijų didžiausių Prancūzijos parodų. Paroda yra
regioninio pobūdžio, o jos koncepcija
orientuota į paslaugų kokybę. Specialus
plotas skiriamas kompanijoms iš kitų užsienio šalių (Italijos, Ispanijos, Vokietijos,
Belgijos). Parodoje vyrauja šie pagrindiniai sektoriai: baldai ir interjero prekės,
gyvenamojo būsto zonos bei interjeras ir
eksterjeras, muzika, menai, animacija bei
video, sveikata ir grožis, mada ir aksesuarai, prekės gurmanams, sporto ir laisvalaikio drabužiai, sporto reikmenys.
Grenoblis ir Ronos-Alpių (pranc.
Rhône-Alpes) regionas yra biomaisto,
aukštųjų technologijų lyderis, todėl Kauno regiono įmonės gali taikytis į dar tuščias, bet labai paklausias nišas. Tai tekstilė
(Grenoblyje turėtų paklausą sportiniai drabužiai), atsinaujinantys energijos šaltiniai
(pastaroji pramonės šaka Grenoblyje šiuo
metu yra vyraujanti, tačiau ne tokia stipri
palyginti su Lietuva).
Kauno PPA rūmai planuoja parengti
tekstilės įmonių, kurios specializuojasi
sportinių drabužių, aprangos pagal spec.
užsakymus gamybos srityse, sąrašą ir
įvertinti dalyvavimo sąlygas parodoje.
Tolesni veiksmai bus derinami su Alpexpo parodų centro komercijos atašė Laura
Poulet. Tikimės ir Grenoblio miesto vicemero Alain Pilaud, atsakingo už bendradarbiavimą tarp pramonės ir prekybos
rūmų ir Alpexpo parodų centro, pagalbos.
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Tarptautiniame centre jungiasi
mokslas, tyrimai ir pramonė
Tarptautinis inovacijų ir nanotechnologijų centras Grenoblyje įsikūręs 20
hektarų žemės plote, o jame kartu veiklą
vykdo 2400 tyrėjų, 1200 studentų ir 600
pramonės bei technologijų perdavimo
specialistų. Centre veikia 9 technologijų
platformos, skirtos įvairiems projektams
ir jungtinėms programoms įgyvendinti.
MINATEC veikia kaip mokslą, tyrimus ir pramonę jungianti grandis. Centre
įsikūrę Phelma technologinių inžinerijų
mokykla, CIME (Mikroelektronikos ir
nanotechnologijų tarpuniversitetinis centras) ir Prancūzijos nacionalinio branduolinio mokslo ir technologijų instituto
padalinys Grenoblyje, dvi didžiausios tyrimų laboratorijos LETI ir INAC, FMNT
(Mikro ir nanotechnologijų federacija),
Grenoblio ir Šamberi universitetai, maždaug 20 pramonės įmonių. Centras veikia nuo 2002 m.
MINATEC atliekami tyrimai šiose srityse: mikro ir nanotechnologijos;
efektyvių procesorių projektavimas; mikrosistemos; sensoriai, mikro ir nano
struktūros; elektroniniai biočipai ir biosistemos medicinos srityje tyrimams atlikti;
fotoninės mikrosistemos; radijo dažnio
komponentai bei sistemos telefono ryšio
paslaugoms.
MINATEC 50 proc. finansuoja vietos
valdžia; 20 proc. - CEA (Leti ir INAC);
likusi finansavimo dalis gaunama iš valstybės ir privačių investuotojų. MINATEC
investicijos sudaro 152,45 mln. eurų.
Sėkmę laiduoja sinergija
Izeras (pranc. L’Isère) – Prancūzijos
departamentas šalies vakaruose, RonosAlpių regione. Administracinis centras –
Grenoblis.
AEPI, Grenoblio-Izero ekonominės
plėtros agentūra, yra atsakinga už regiono plėtrą ir skatina naujus verslus bei
investicijas. Pagrindinę agentūros pridėtinę vertę sukuria jos sukaupta patirtis ir
„know – how“ identifikuojant ir pritraukiant produktyvias pramonės šakas.
Grenoblio - Izero regiono ekonominio
ir mokslinio potencialo plėtros sėkmė slypi tyrimų, mokymų ir pramonės sinergijoje. Informacijos ir komunikacijos technologijos, biotechnologijos ir atsinaujinančių energijos šaltinių technologijos yra
regione vyraujantys sektoriai, kuriuose
sukurta daugiau kaip 60 000 darbo vietų,
įskaitant 7700 tyrėjų bei 12 700 studentų.
Kitas labai svarbus sėkmės aspektas yra

Svečiuose pas kolegas
Dar vienas susitikimas vyko Grenoblio prekybos, pramonės ir amatų rūmuose. TR skyriuje, kuriame dirba 25 specialistų komanda. Rūmai atstovauja 20 000
įmonių verslo interesams (Prancūzijoje
įteisinta visuotinė narystė).
Pagrindinė Rūmų misija – palengvinti Grenoblio – Izero regiono įmonių
plėtrą per įvairias programas ir naudojant
įvairius įrankius: teikiama informacija,
naudinga verslo plėtrai, konsultuojama
verslo plėtros, verslo paramos ir kt. klausimais, sudaromos sąlygos kelti įmonės
darbuotojų kvalifikaciją (seminarai, praktiniai mokymai), vykdoma klubinė veikla
(150 įmonių narių). Siūlomos programos,
kuriose apjungiami įvairūs mokymai ir
konsultacijos; konsultuojama tarptautinės
prekybos klausimais, dalijamasi patirtimi
bei keičiamasi informacija, taip pat dir-

Laure Pauty domėjosi Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmų veikla, pageidauja gauti papildomos informacijos apie
Kauno LEZ. Rūmai gali padėti Kauno
regiono įmonėms susirasti partnerių bendriems jungtiniams projektams naujovių,
technologijų perdavimo srityse.
Amatų centras pasirengęs bendradarbiauti
IMT, Grenoblio amatų centras, priklauso Grenoblio prekybos, pramonės ir
amatų rūmams. Tai antrasis pagal dydį
amatų centras Ronos-Alpių regione ir vienas iš didžiausių centrų Prancūzijoje. Kiekvienais metais IMT apmoko apie 2600
mokinių 7 pagrindiniams sektoriams: automobilių priežiūros ir remonto, statybos,
maitinimo, sveikatos priežiūros, paslaugų,
energijos, aplinkosaugos ir tvarios plėtros,
viešbučių ir restoranų.
Grenoblio amatų centras bendradarbiauja su Kauno suaugusiųjų mokymo
centru, yra pasirašęs ketinimo protokolą.
Centras yra pasirengęs padėti Kauno suaugusiųjų profesinio rengimo centrui savo
patirtimi vykdant formalųjį ir neformalųjį
suaugusiųjų švietimą ir metodologija bei
įvairiomis metodikomis.
Kaip sako centro direktorius Thomas
Viron, prancūzai gali atsiųsti 2-3 centro
lektorius pirminiam pažintiniam vizitui.
Be šių vizitų, KPPAR atstovai dar su-

Tarptautinis inovacijų ir nanotechnologijų centras jungia mokslą, tyrimus ir pramonę

Grenoblio – Izero ekonomikos plėtros agentūroje dalytasi mintimis apie partnerystę

bama su privačiais konsultantais rengiant
įmones tarptautinei plėtrai arba ieškant
užsienio partnerių.
Rūmai neturi gilių tradicijų rengti verslo misijas, tačiau dalyvauja tarptautiniuose
verslo kontaktų renginiuose. Verslo partnerių paieškos klausimais iš esmės dirba
tik su savo regiono įmonėmis. Šiuo metu
Grenoblio-Izero regiono įmonės turi sąsajų
ir bendrų veiklų su 10 Lietuvos įmonių.
Tarptautinių ryšių skyriaus direktorius
Francis Dengremont ir konsultantė Anne

sitiko su Jean-Michel Detroyat, Grenoblio
miesto tarybos nariu, Renee Auzimour,
Grenoblio ir Kauno susigiminiavimo komiteto prezidente, Marie Destot, šio komiteto nare, Marie Laurence Cabrol, Grenoblio miesto mero asistente, Abde Djellal,
vicemeru, atsakingu už profesinį rengimą
ir integraciją, Alain Pilaud, vicemeru, atsakingu už parodų, bendrų projektų, pasikeitimo patirtimi organizavimą, P. Voir,
vicemeru, atsakingu už socialinę apsaugą
ir sveikatą, Pr. JP Stahl, gydytoju.
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Ar Lietuva 2030 m. turės tris Nobelio premijos laureatus?
Atkelta iš 1 psl.
Projektas yra „gyvas“, nuolat kintantis
dokumentas, todėl reikalinga ir racionali
kritika, ir nauji pasiūlymai. Kad gerai gyventume rytoj, gerus darbus turim daryti
jau šiandien. Vykstantis procesas yra atviras, diskutuojama su įvairiausiomis visuomenės grupėmis“, – kalbėjo LR Ministro
Pirmininko tarnybos Strateginio valdymo
departamento direktorė Jurgita Šiugždinienė.
Ji pabrėžė, kad strategija turi būti
apsaugota nuo politinių interesų – gali
keistis Vyriausybė, gali keistis priemonės,
bet ne kryptys. Valstybės pažangos taryba
kasmet turės apsispręsti dėl dešimties pagrindinių pažangos darbų ir seks, kaip jie
įgyvendinami.
Pasak Valstybės pažangos tarybos
nario, prof. Roberto Jucevičiaus, beveik
metus laiko taryba ginčijosi, ar tai turi
būti didelis, ar mažas, ar diagnozuojantis
problemas ir numatantis tik žingsnį po
žingsnio, ar kuriantis viziją. „Laikiausi
nuomonės, kad turime pamiršti balą, kurioje murkdomės, reikia atitrūkti nuo blogų tendencijų ir pabandyti sumodeliuoti,
kaip norime gyventi po 20 metų, ir patikėti vizija“, – kalbėjo profesorius, pristatęs
visas strategijos iniciatyvas ir paaiškinęs,
kodėl jos atsirado tokios, o ne kitokios.
Strategijos projektas skelbiamas www.
lietuva2030.lt

3D: demokratizuoti, decentralizuoti, dekoncentruoti
Prof. Algis Krupavičius rengiamą
strategiją pavadino „plyno lauko“ strategija. Joje nėra sąsajų su „Europa 2020“ ir
anksčiau kurtomis Lietuvos strategijomis,
kuriose buvo ir blogų, ir pozityvių dalykų.
„Siūlyčiau įvertinti, kiek jos buvo efektyvios ar neefektyvios, kodėl nepavyko įgyvendinti, ko galima iš jų pasimokyti“, –
pridūręs, kad pasaulį kuriam nuo Adomo
ir Ievos, pastebėjo profesorius.
Anot profesoriaus, neatsargu kalbėti
ape sumanią visuomenę, kai neįvertiname

jos susiskaldymo, socialinės atskirties,
daugumos skurdo ir turtingųjų „stulpo“.
Strategija turinti atsakyti, kaip pasieksim
laimingą pabaigą? O kelio rodyklių nėra.
Rodiklių, kuriais matuosime pažangą,
sistema – perteklinė. Galima pasirinkti
tikslesnius ir mažiau. „Veikli visuomenė?
Labai gerai. Bet jei ji socialiai neteisinga?
Sumani valdžia? Manau, turi būti sumanus valdymas. T.y. reikia demokratizuoti,
decentralizuoti ir dekoncentruoti valdymą“, – kalbėjo prof. A. Krupavičius.
„Tai yra strategija, bet ne strateginis
planas, todėl kelio rodyklių nesustatėme“, – prieštaravo prof. R. Jucevičius.
Kalsime kuoliukus
„O kokių tarpinių stotelių jums reikia,
kad pasiektume 2030 m. viziją?“ – verslo
atstovų teiravosi Ūkio ministerijos Ūkio
ir ES politikos departamento direktoriaus
pavaduotojas Osvaldas Šmitas.
„Turime susitarti dėl šių tarpinių stotelių, ir remdamiesi mažų pergalių taktika
kurti pažangą. Pirmas kuoliukas jau yra –
tai strategijos projektas. Kitus kuoliukus
turime susikalti patys“, – pabrėžė KPPAR
generalinis direktorius V. Šileikis.
„Aš įžvelgiu prieštaravimą tarp verslui palankiausios aplinkos ir socialiai atsakingo verslo“, – tokia buvo UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras“
direktoriaus Gintauto Žaliausko pastaba.
„Kaip susidorosim su skurdu, socialine atskirtimi, regionų raidos skirtumais?
Esame priešpaskutiniai Europoje pagal
kapitalo neapmokestinimą ir socialinę
diferenciaciją. Kaip grąžinsime emigrantus? Kodėl neskatiname konkurencijos
skandinavų bankams? O kas bus, jei nepasieksim strategijos tikslų?“, – retoriškai
klausė Kauno regiono smulkiųjų ir vidutinių verslininkų asociacijos prezidentas
Artūras Mackevičius.
Diskusijos dalyviai turėjo įvairiausių
minčių ir pastabų. Kadangi strategijos
svarstymas dar tęsiasi, Rūmų svetainėje

LR Ministro Pirmininko tarnybos Strateginio valdymo departamento direktorė J. Šiugždinienė pasakojo apie strategijos
kūrimo procesą

Kauno regiono smulkiųjų ir vidutinių verslininkų asociacijos
prezidentas A. Mackevičius (dešinėje) aštriai kėlė socialinės
atskirties problemas

www.chamber.lt sukurta speciali rubrika,
kurioje verslo bendruomenė gali teikti
savo pasiūlymus, pastabas, idėjas.

„patikimos ir modernios valdžios“ – „sumani valdžia“. Pakoreguoti ir pažangos
rodikliai, jų gerokai mažiau.
Pažangos strategijoje nebeliko siekio
2030 m. Lietuvai turėti tris Nobelio premijos laureatus.
Valstybės pažangos taryba išryškino
tris esmines Lietuvos pažangos strategijos sritis – sumani visuomenė, sumani
ekonomika ir sumani valdžia. Strategijos
projekte yra suformuluotas tikslas – „Sumani ekonomika“ ir išdėstytos esminės
iniciatyvos: verslumo aplinka, socialinė
verslo atsakomybė, ekonomikos integralumas.

Trumpai apie strategiją
Strategijos projektas yra pateiktas
specialiai sukurtoje svetainėje www.lietuva2030.lt. Joje veikia idėjų bankas, galima komentuoti jau pateiktas idėjas, simboliškai balsuoti už viziją. Banke dabar
yra beveik 300 idėjų.
Projekte pabrėžiama, kad mums reikia aiškios sėkmės trajektorijos, o didžiausia bėda yra netikėjimas savimi, vienas
kitu, savo šalimi, savo ir šalies sėkminga
ateitimi. To pasekmė – atsakomybės už
save, šeimą, valstybę stoka, pasyvumas
ir baimė veikti. Mūsų nevienija jausmas
veikti kartu.
Pirminiame strategijos projekte buvo
suformuluota tokia vizija: „Lietuva – tavo
sėkmės šalis, kurioje gera gyventi ir dirbti“. Prieš pat renginį diskusijos dalyviai
gavo naujausią strategijos variantą. Jame
suformuluota šiek tiek kitokia vizija, atsisakius žodžio „sėkmė“: „Lietuva – sumani
šalis, kurioje gera/verta gyventi ir dirbti“.
Taip pat vietoje sėkmės visuomenės, sėkmės ekonomikos – įvardijama „sumani
visuomenė, sumani ekonomika“, vietoje

Strategijos projekte numatoma,
kad 2030 m. Lietuva bus tarp 10 pažangiausių ES šalių pagal:
• Gyvenimo kokybės indeksą (dabar
23 vieta ES)
• Laimės indeksą (dabar 20 vieta ES)
• Demokratijos indeksą (dabar 21 vieta ES)
• Pasaulio konkurencingumo indeksą
(dabar 19 vieta ES)
• Globalizacijos indeksą (dabar 26
vieta ES)
• Suminį inovatyvumo indeksą (dabar
25 vieta ES)

„SUMANI EKONOMIKA“ – esminės pokyčių iniciatyvos:
Verslo aplinka:
• Supaprastinti verslo aplinką ir atsisakyti perteklinio, sudėtingo ir neskaidraus
reguliavimo verslumą ir verslo plėtrą labiausiai ribojančiose srityse, kuriose politikų retorika jau seniai prasilenkia su realybe, o visuomenė pasigenda konkrečių
pozityvių darbų. Sukurti atvirą, skaidrią ir racionalią institucinę verslo aplinką.
• Formuoti pozityvią viešąją nuomonę apie verslą ir verslumą.
• Užtikrinti reikiamą intelektinių ir finansinių išteklių prieinamumą, jų formų įvairovę.
• Formuoti palankią atvirai konkurencijai verslo reglamentavimo sistemą.
• Aktyviai dalyvauti kuriant laisvą paslaugų rinką Šiaurės ir Baltijos valstybių
regione.
• Kurti paprastą, skaidrią ir prognozuojamą mokesčių sistemą, kuri skatintų aukštą pridėtinę vertę sukuriančių darbo vietų kūrimą.
• Kurti moderniausias informacines technologijas ir skaitmeninę infrastruktūrą.
Socialinė verslo atsakomybė:
• Ugdyti verslo socialinę atsakomybę ir bendruomeniškumą, tai suvokiant kaip
šiuolaikinę verslo praktiką.
• Ugdyti gamtai draugišką verslo kultūrą.
Ekonomikos integralumas:
• Skatinti įmonių ir organizacijų integravimąsi į globalias verslo sistemas.
• Mokslo ir tyrimų institucijų finansavimą prioritetiškai orientuoti į rinkai aktualių
inovacijų kūrimą.
• Didinti verslo integraciją į tarptautinių vertės kūrimo grandinių aukštą pridedamąją vertę kuriančias dalis.
• Kurti sąlygas verslo, švietimo, mokslo ir kultūros integracijai; sukurti palankias
sąlygas kūrybinių ir kultūrinių industrijų plėtrai šalyje.
• Didinti įmonių ir organizacijų gebėjimą naudotis pasaulinių žinių tinklų teikiamomis galimybėmis.
• Dėti viskas pastangas pritraukti globalių kompanijų investicijas į Lietuvą.

Prof. R. Jucevičius – vienas iš trijų kauniečių, VPT narių

Ką manote, kaip vertinate?
Kauno PPA rūmų svetainėje www.chamber.lt kiekvieną savaitę vykdoma trumpa apklausa konkrečiu klausimu. Balsuojama už vieną iš trijų pateikiamų atsakymų
variantų. Nauji klausimai pateikiami kas savaitę. Norint pareikšti savo nuomonę, registruotis nereikia.
Per paskutines savaites svetainės lankytojų buvo teirautasi, kaip pasikeis situacija
Kaune meru išrinkus Rimantą Mikaitį, kaip vertinama nauja miesto valdžios koalicija
ir kt. Balsavimo rezultatai matomi iškart.
Kviečiame aktyviai reikšti savo nuomonę, siūlyti klausimus internete vykdomoms
apklausoms.
RŽ inf.
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KOALICIJOS „UŽ KAUNĄ!“ 2011–2015 M. PROGRAMA
Lietuvos socialdemokratų partijos
(LSDP), koalicijos „Vieningas Kaunas“
(VK), Darbo partijos (DP), partijos „Jaunoji Lietuva“ (PJL), Liberalų ir centro
sąjungos (LICS), Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdžio (LRLS) atstovai, išrinkti
į Kauno miesto savivaldybės tarybą, įsipareigojo atlikti šiuos darbus:
SAVIVALDA
• Viešas, lengvai prieinamas, suprantama kalba vykdomas gyventojų informavimas – neatsiejama šiuolaikinės demokratijos ir miesto valdymo dalis. Visi
Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimai, Tarybos narių vardinio balsavimo
rezultatai bus viešai prieinami kiekvienam
kauniečiui. Elektroninių paslaugų plėtra –
mūsų prioritetas. Išplėsime elektroniniu
būdu teikiamų paslaugų skaičių, šį procesą padarysime aiškesnį ir paprastesnį. Gyventojai turės galimybę sekti savo pateiktų
užklausų sprendimo eigą, o atsakymus ir
priimtus sprendimus gauti elektroniniu
būdu. Mūsų tikslas – galimybė kauniečiui
gauti paslaugas neišėjus iš savo namų ar
darbo kabineto.
• Kuo aktyviau ir plačiau įtrauksime
miesto gyventojus dalyvauti svarstant
miesto Savivaldybės biudžetą.
• Sieksime, jog Savivaldybės administracijoje dirbtų kvalifikuoti, geranoriški
miestiečiams darbuotojai, turintys galimybes ir norą tobulėti savo profesijos srityje.
Savivaldybės darbe diegsime naujausius
viešosios vadybos principus, kurie geriausiai atitinka miestiečių poreikius ir pageidavimus.
• Pritaikysime esamus Savivaldybės
objektus (seniūnijas, švietimo įstaigas)
jaunimo, senjorų, vietos bendruomenių ir
geros kaimynystės poreikiams.
• Remsime saugios kaimynystės iniciatyvas, toliau bendradarbiausime su viešosios tvarkos palaikymo institucijomis ir
privačiomis saugos tarnybomis, kad užtikrintumėme miesto gyventojų ir svečių
saugumą. Inicijuosime įstatymų pataisas
dėl municipalinės policijos steigimo.

• Sieksime, kad efektyviau būtų panaudojama Savivaldybės struktūra ir
kompetencija miesto gyventojų saugumui
užtikrinti: priimami Tarybos sprendimai,
leidžiami Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymai pagal kompetenciją, rengiami ir įgyvendinami projektai
ar programos, susiję su miesto gyventojų
saugumo užtikrinimu, įkuriami bendruomenės saugumo centrai prie Savivaldybės,
energingiau įtraukiamos bendruomenės ir
seniūnijos.
• Visomis išgalėmis kovosime su korupcijos apraiškomis Kauno miesto savivaldybėje, bendradarbiaudami su miesto
bendruomene ir atitinkamomis teisėsaugos institucijomis.
ŪKIS IR TRANSPORTAS
• Pasitelkdami Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšas ir privatų kapitalą
rekonstruosime ir sutvarkysime magistralines Kauno miesto gatves. Priversime
rangovus vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ne tik tvarkant gatves, bet ir viso garantinio laikotarpio metu.
• Savivaldybės biudžete numatysime lėšų įvažoms į kiemus ir prie miesto
viešųjų įstaigų (poliklinikų, ligoninių,
darželių, mokyklų) sutvarkyti. Skatinsime
daugiabučių namų bendrijas tvarkytis įvažas į kiemus ir prisidėti prie tokių darbų
finansavimo.
• Modernizuodami eismo reguliavimo
sistemą sureguliuosime transporto srautus
visame mieste.
• Sieksime, jog viešasis miesto transportas taptų lygiaverte ir kokybiška alternatyva automobiliui mieste. Nuolat
aktyviai atnaujinsime miesto viešojo
transporto parką. Teiksime pirmumą šiuolaikinėms, ekologiškoms transporto priemonėms. Troleibusai, dviračiai ir alternatyviu kuru varomos transporto priemonės
turi tapti įprastos Kaune.
• Peržiūrėsime komunalinių mokesčių
tarifus miesto gyventojams. Savivaldybės
kontroliuojamų įmonių tikslas – ne pelnas, o kokybiškas paslaugų teikimas.

• Siūlysime palankiausias atliekų išvežimo kainas gyventojų jau išrūšiuotoms
atliekoms. Suprasdami tausaus išteklių
naudojimo svarbą, kursime ir įdiegsime
švietimo programas, rodančias, kaip į savo
aplinką galima žvelgti per ekologijos ir žaliosios ekonomikos prizmę.
• Inicijuosime troleibusų linijos Šilainiuose antrojo etapo tiesybą.
ENERGETIKA
• Šilumos kainas gali sumažinti tik
konkurencija ir vietinio kuro naudojimas.
Per artimiausius 4 metus pasieksime, kad
nepriklausomų šilumos gamintojų prisijungimas prie Kauno šilumos tiekimo
tinklo būtų apibrėžtas aiškiomis, skaidriomis, nediskriminacinėmis taisyklėmis
ir bent pusę reikiamos šilumos tiektų kiti
nepriklausomi gamintojai. Elektrinės turi
deginti ne tik brangias dujas, bet ir biokurą, atliekas. Modernizuosime mieste
esančias elektrines.
• Sieksime mažinti šilumos vartojimą – skatinsime bendrijų kūrimąsi, senų
namų renovaciją. Teiksime pagalbą per
Bendrijų rėmimo fondą daugiabučių
gyvenamųjų namų bendrijoms, gerinančioms būstą ir jo aplinką.
• Renovuosime Savivaldybės valdomus pastatus (ligoninės, poliklinikos, mokyklos, muziejai, vaikų lopšeliai-darželiai
ir kita), pritaikydami modernias saulės ir
vėjo energijos technologijas jiems šildyti
ir vėdinti.
• Užtikrinsime, kad miesto visuomenei
būtų nuolat pateikiama informacija apie
šilumos tiekėjų ekonominius rodiklius,
siekiant laiku išsiaiškint esamus rezervus.
• Vykdysime lanksčią atsijungimo
nuo miesto centralizuotų šilumos tinklų
politiką.
• Sieksime, kad seni namai būtų renovuojami kvartalais. Taip galima išspręsti
daug buities problemų, kompleksiškai
atnaujinti ne tik būstus, šilumos tiekimo
tinklus, bet ir aplinką, numatyti vietas
automobiliams statyti ir vaikų žaidimo
aikštelėms.

MIESTO PLĖTRA, INVESTICIJOS IR TURIZMAS
• Išnaudodami palankią Kauno geografinę padėtį, gerinsime miesto pasiekiamumą sausumos, oro ir vandens transportu, užtikrinsime šių transporto rūšių jungtis, siekdami, kad Kaunas taptų europinės
reikšmės transporto ir logistikos centru.
• Pasitikėjimas verslu – mūsų ekonominės politikos prioritetas. Plėsdami viešą
ir privačią partnerystę pirmiausia sieksime
sudaryti verslui tinkamą aplinką, greitinti
biurokratines procedūras (leidimų išdavimą, detaliųjų planų rengimą).
• Dirbsime su smulkaus ir vidutinio
verslo ir kitomis asocijuotomis verslo
struktūromis, siekdami spręsti aktualiausias šio sektoriaus problemas.
• Sieksime, kad savivaldybėms būtų
perduotas disponavimas miesto teritorijoje esančia valstybine žeme, nes tai padėtų
pritraukti investicijas į miestą ir skatintų
naujų darbo vietų kūrimąsi.
• Skatinsime ir remsime mokslo ir žinių ekonomikos plėtrą. Skatinsime inovacijas ir verslo investicijas į mokslą ir studijas, aukštos kokybės darbo vietų kūrimą
tam, kad aukštųjų mokyklų absolventai
savo ateitį sietų su Kaunu.
• Pradėsime Laisvės alėjos rekonstrukciją.
• Miesto centre ir prie lankomiausių
objektų statysime daugiaaukštes ir požemines automobilių stovėjimo aikšteles.
• Spręsime automobilių statymo miesto miegamųjų rajonų daugiabučių namų
kiemuose problemą.
• Matome turizmą Kaune kaip vieną
iš svarbiausių strateginių ilgalaikio miesto ekonomikos vystymo krypčių. Turizmą
būtina sieti su tarptautiniais sporto ir kultūros renginiais, konferencijomis, festivaliais. Prioritetą skirsime pažintinio, verslo
ir renginių turizmo plėtrai mieste.
• Kaunas – upių sostinė, todėl skatinsime vandens turizmą, sudarydami sąlygas vandens kelių infrastruktūros plėtrai.
• Prisidėsime prie Kauno oro uosto plėtros. Keliaujantiesiems sudarysime geras
susisiekimo su miesto centru galimybes.
JAUNIMAS
• Bendradarbiausime su universitetais
ir sieksime, kad čia gyvenantys ir atvykstantys studentai savo ateitį sietų su Kaunu.
• Kauno miesto savivaldybės biudžete
sudarysime atskirą Kauno jaunimo fondą.
• Inicijuosime verslumo ugdymo mokyklose programas paaugliams. Daugiau
dėmesio skirsime konsultacinei pagalbai
naujai įsikūrusiems verslams, kurie tik
pradeda savarankiškai veikti rinkoje, skatinsime jų aktyvesnį dalyvavimą ES paramos programose.
• Inicijuosime inovatyvių darbo erdvių,
kurios skatintų jaunimo kūrybiškumą, bendradarbiavimą ir iniciatyvumą, kūrimąsi.
• Siekdami ugdyti sąmoningą, pilietišką, patriotišką ir kultūringą jauno
žmogaus asmenybę, vykdysime pilietinį
ir patriotinį jaunimo švietimą, įvairiomis
programomis skatinsime pasyvaus jaunimo įsitraukimą į aktyvią veiklą.
• Bendradarbiaudami su jaunimo bendruomenėmis, įrengsime skirtingų sporto
šakų aikšteles, sudarysime sąlygas jaunimui naudotis sporto salėmis, baseinais, teniso kortais, miestiečių lankomose vietose įkursime erdves, pritaikytas meniniams
pasirodymams.
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Rūmų klube – pažintis su naujuoju „Lexus“ ir
„Bitės“ išmaniuoju telefonu „BlackBerry“
Klubo svečiai rikiavosi į eilutę, kad galėtų „pradėti tyliąją revoliuciją“, – pasivažinėti po miestą tyliuoju hibridiniu „Lexus CT200h“. „Ar variklis jau dirba? Nieko
negirdžiu“, – stebėjosi prie vairo sėdusios moterys. „Važiuoji absoliučiai komfortiškai.
Supranti, ko vertas toks automobilis“, – žavėjosi po kelionės grįžę įmonių vadovai.
Kauno PPA rūmų prezidentas prof. M. Rondomanskas prisipažino jau seniai esantis šių
automobilių gerbėjas.
Kol vieni suko ratus po miestą, kiti smalsavo prie UAB „Bitė Lietuva“ Kauno regiono verslo skyriaus darbuotojų pristatomų išmaniųjų telefonų „BlackBerry“, domėjosi
jų ypatingomis funkcijomis ir „paslaptimis“.
Kam loterijoje atiteks UAB „Autotoja“ ir UAB „Bitė Lietuva“ įsteigti keliolika
prizų, lėmė R.Pavasario firmos „Romasta“ vadovo R. Pavasario ranka. Pagrindinis laimėjimas – savaitgalio pasivažinėjimas su naujuoju „Lexus“ – atiteko UAB „Centrako“
atstovui Artūrui Vietai, „Bitės Lietuva“ pagrindinis prizas – Japonijos fotomenininką
lydėjusiam Kauno fotografui. Kai kuriems renginio dalyviams irgi pasisekė – T.Ozawa
ne tik dovanojo savo fotoalbumą, bet ir japonų kalba užrašė jų vardus ir pavardes.

„Autotojoje“ buvo smalsiai apžiūrinėjami nauji automobiliai

Naujas Rūmų narys – UAB „Autotoja” pakvietė Rūmų bendruomenę į svečius – į
„Lexus Kaunas” saloną. Įmonė dovanojo tai, kas nustebina ir sudrumsčia emocijas, –
pažintį su hibridiniu prabangiu kompaktišku automobiliu „Lexus CT200h“.
Tradicinio Rūmų klubo renginio oficialiojoje dalyje buvo pristatyti nauji bendruomenės nariai: UAB „Autotoja“, UAB „Bitė Lietuva“ Kauno regiono verslo skyrius,
UAB „Kauno popierius“, UAB „Topcolor“, UAB „Robotex“, UAB „Corpack“, UAB
„Centrako“,UAB „Jurasta“, UAB „Medžio projektai“, UAB „Sliding Systems“, UAB
„Alvinta“, KŪB „Marijampolės pašarai“, VšĮ „Senjorų vila“. Renginyje dalyvavę įmonių vadovai gausiai susirinkusiems kolegoms pristatė savo įmones, jiems įteikti KPPAR
nario pažymėjimai.
Klubo šeimininkai – UAB „Autotoja“ pateikė dar vieną staigmeną – susitikimą su
Lietuvoje viešinčiu garsiu Japonijos fotomenininku Tashiki Ozawa, o salone buvo eksponuojamos šio garbaus svečio meninės fotografijos. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis fotomenininkui įteikė segtuvą su
gera šimtine vizitinių kortelių, gautų bendraujant su Tekančios saulės šalies žmonėmis.

Dešimčiai naujų narių įteikti Rūmų pažymėjimai

„E-verslo klasteriui” – milijoninė ES parama

Sveikiname AB „Lifosa“
AB “Lifosa” už pasitikėjimą savivaldybe bei socialinių, kultūrinių ir ekologinių
galimybių suteikimą vietos bendruomenei pripažinta „Metų bendruomeniškiausia
įmone“ Lietuvos didelių įmonių kategorijoje.
Vilniaus universiteto Mažojoje auloje Nacionaliniuose atsakingo verslo apdovanojimuose apdovanota 13 Lietuvos ir užsienio įmonių, prisidedančių prie socialinės gerovės kūrimo ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimo.
Nugalėtojams apdovanojimai trijų kategorijų įmonių tarpe (Lietuvos didelių
įmonių, užsienio kapitalo įmonių bei smulkaus ir vidutinio verslo kategorijoje)
buvo įteikti pagal tris nominacijas: „Metų darbovietė“, „Metų bendruomeniškiausia įmonė“, „Aplinkosaugos įmonė“ bei pagrindinis prizas – „Socialiai atsakinga
įmonė 2010“. Jomis atskirose kategorijose tapo AB „TEO LT“, UAB „ERP ir AB
„Swedbank“.
RŽ inf.

RŪMŲ SEMINARAI

Devynias informacinių technologijų bendroves ir Kauno technologijos universitetą jungiančiam „E-verslo klasteriui“ skirta 6,4 mln. Lt pagal ES struktūrinės paramos
priemonę „Inoklaster LT+“.
Pasak vieno iš klasterio iniciatorių Albino Bačiliūno, UAB „BMG Consulting“
vadovo, IT paslaugų verslo atstovai ir mokslininkai kuria daugiafunkcines korteles,
kuriose integruojami bilietai į renginius (jos bus skirtos Europos krepšinio čempionato sirgaliams), viešojo transporto bilietai, virtuali piniginė. Klasterio įmonės jau turi
patirties šioje srityje.
Pagal priemonę „Inoklaster LT+“ buvo numatyta skirti 160 mln. Lt. Sulaukus gana
mažai paraiškų, Ūkio ministerija paskelbė nuo birželio 30 d. stabdanti kvietimus pagal
šią ir „Inoklaster LT“ priemonę. Šiuo metu rengiamos dar 13 naujų paraiškų.
Klasteriai yra palyginti naujas verslo darinys ir sąvoka verslo žodyne. Lietuvoje
egzistuoja apie 20 klasteriams artimų junginių, kurie susiformavo daugiausia teritoriniu
principu, pagal natūralius bendradarbiavimo ryšius, tarkim, tarp įmonių ir universitetų.
Tačiau formaliai jie nėra įtvirtinti.
RŽ inf.

Laukiama pasiūlymų dėl pensijų sistemos

Kaštų valdymo principai ir įtaka verslo sprendimams
E.Kirijanovas
Gegužės 24 d.

180-240* +PVM

ES projektų „Įmonei X“ paraiškų rengimo mokymai
D.Raščius
Gegužės 26, birželio 9 ir 21 d.

500-600*

Darbo su piktybiškais skolininkais ypatumai
E.Kveraga
Birželio 2 d.

120-160*+PVM

*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

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia visus suinteresuotus asmenis teikti
komentarus siūlymams dėl pensijų sistemos reformos sodrosreforma@socmin.lt. Tai
padės reformos rengėjams susidaryti platesnį vaizdą apie visuomenės požiūrį į šį svarbų
klausimą.
Šiuo metu viešojoje erdvėje pasirodo daug idėjų, kaip galima būtų tobulinti šią
sistemą, dalis jų neretai suprantama kaip jau parengti ir suderinti teisės aktų projektai,
kas ne visada teisinga.
Šiuo metu Seime svarstomos Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos
pertvarkos gairės, Vyriausybė šiam dokumentui iš esmės yra pritarusi. Seime priėmus
nutarimą dėl Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių patvirtinimo, remiantis šiomis gairėmis, Vyriausybė tikslins priemonių, kuriomis bus siūloma įgyvendinti minėtas gaires, planą.
Su susijusiais su šia tema teisės aktais (dėl pensijų kaupimo įstatymo pakeitimo,
dėl pensinio amžiaus ilginimo), galima susipažinti Teisės aktų projektų informacinėje
sistemoje.  
RŽ inf.
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Mokesčių aktualijos
Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja apie mokesčių įstatymų ir juos reglamentuojančių
teisės aktų pasikeitimus 2011 m. gegužės 1 d.

Kasos aparatai

VMI prie FM viršininko 2011 04
05 įsakymu Nr. VA-39 „Dėl VMI prie
FM viršininko 2011 02 10 įsakymo
Nr. VA-23 „Dėl Kasos aparatų įsigijimo išlaidų kompensavimo gyventojams taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr.44-2088) pakeistos
Kasos aparatų įsigijimo išlaidų kompensavimo gyventojams taisyklės nustatant,
kad kasos aparatą įregistravus AVMI 2011
metų vasario-balandžio mėnesiais – kompensuojama 100 procentų kasos aparato
įsigijimo išlaidų.
VMI prie FM viršininko 2011 04 11
įsakymu Nr. VA-43 „Dėl VMI prie FM
viršininko 2004-01-26 įsakymo Nr.VA-9
„Dėl Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų
teikimo) automatų, įtraukiamų į Lietuvos
Respublikoje leidžiamų naudoti kasos
aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo)
automatų modelių sąrašą, techninių reikalavimų“ pakeitimo“ (Žin., 2011 04 13,
Nr.45-2139) 21, 37 ir 39 punktai pakeisti
ir išdėstyti taip:
21. Nepanaikinamos elektroninės atminties skaitiklių rodmenų praradimo
atveju šių skaitiklių rodmenys atkuriami iš
fiskalinės atminties. Nepanaikinamoje elektroninėje atmintyje turi būti saugoma tokia
informacija:
21.1. registraciniai duomenys:
21.1.1. įmonės pavadinimas, kasos
aparato įrengimo adresas ir mokesčių mokėtojo arba PVM mokėtojo kodas;
21.1.2. individualia veikla besiverčiančio gyventojo vardas, pavardė ir individualios veiklos vykdymo pažymos (išskyrus verslo liudijimo) numeris bei PVM
mokėtojo kodas (įsiregistravusiems PVM
mokėtojais).
37. Kasos aparato fiskaliniame kvite
turi būti spausdinami tokie duomenys:
37.1. kvito antraštė:
37.1.1. įmonės pavadinimas, kasos
aparato įrengimo adresas ir PVM mokėtojo arba įmonės kodas, ne mažiau kaip 2
programuojamos eilutės;
37.1.2. individualia veikla besiverčiančio gyventojo vardas, pavardė ir individualios veiklos vykdymo pažymos

Naujas narys. VIZITINĖ KORTELĖ

6

(išskyrus verslo liudijimo) numeris bei
PVM mokėtojo kodas (įsiregistravusiems
PVM mokėtojais), ne mažiau kaip 2 programuojamos eilutės.
39. Kasos aparato ne fiskaliniame kvite turi būti spausdinami tokie duomenys:
39.1. kvito antraštė:
39.1.1. įmonės pavadinimas, kasos
aparato įrengimo adresas ir PVM mokėtojo arba įmonės kodas, ne mažiau kaip 2
programuojamos eilutės;
39.1.2. individualia veikla besiverčiančio gyventojo vardas, pavardė ir individualios veiklos vykdymo pažymos (išskyrus verslo liudijimo) numeris bei PVM
mokėtojo kodas (įsiregistravusiems PVM
mokėtojais), ne mažiau kaip 2 programuojamos eilutės.
Turto deklaravimas
2011 m. kovo 15 d. priimtas LR gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2, 3,
5, 71, 9 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr.
XI-1278 (Žin., 2011, Nr. 37-1757), kuris
įsigaliojo nuo 2011 03 29 dienos. Esminis
pakeitimas yra tas, kad Gyventojų turto
deklaravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje
nustatytas turtą deklaruoti privalančių gyventojų sąrašas papildytas naujais asmenimis, t.y.:
19) akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovai ir
jų šeimos nariai,
20) valstybės ir savivaldybės įmonių
vadovai ir jų šeimos nariai,
21) viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar
dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovai ir jų šeimos nariai;
22) asociacijų, kurių steigėja yra valstybė ar savivaldybė, vadovai ir jų šeimos
nariai.
VMI prie FM informuoja, kad dėl
2011 03 29 dieną įsigaliojusio LR gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2, 3, 5, 71,
9 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XI1278 (Žin., 2011, Nr. 37-1757), pakeistos
ir papildytos Metinės gyventojo (šeimos)
turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės. Taisyklių pakeitimas patvirtintas VMI prie FM
viršininko 2011 04 06 įsakymu Nr. VA-40
,,Dėl VMI prie FM viršininko 2004 02 09
įsakymo Nr. VA-13 ,,Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir
jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011,
Nr. 43-2067).

Gyventojų pajamų mokestis
Nuo 2011 05 01 įsigalioja LR finansų
ministro 2011 04 22 įsakymas Nr.1K-159
„Dėl LR finansų ministro 2003 02 17 įsakymo Nr.1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus
gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus),
buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011 04 28,
Nr. 49-2398). Pakeitimu nustatyta, kad
gyventojas, išrašydamas šių taisyklių 8.1
punkte nurodytą dokumentą (t.y. pirkimopardavimo kvitą), nepildo rekvizito „verslo liudijimo numeris“, tačiau į jį įrašo arba
individualios veiklos vykdymo pažymos,
arba nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymos numerį.
Nuo 2011 05 01 įsigalioja pakeistas ir
nauja redakcija išdėstytas LR finansų ministro 2002 12 24 įsakymas Nr. 415 „Dėl
Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo formos
ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
(Žin., 2011 04 28, Nr. 49-2399).
Pridėtinės vertės mokestis
VMI prie FM informuoja, kad Europos
Sąjungos Taryba 2011 m. kovo 15 d. priėmė Tarybos įgyvendinimo reglamentą Nr.
282/2011, kuriuo nustatomos Direktyvos
2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos įgyvendinimo priemonės. Šio reglamento nuostatos pradedamos taikyti nuo 2011 m. liepos 1 dienos.
VMI prie FM informuoja apie šiuos leidinyje ,,Valstybės žinios“ paskelbtus VMI
prie FM viršininko pasirašytus įsakymus:
1. VMI prie FM viršininko 2011 03
23 įsakymas VA-31 ,,Dėl VMI prie FM
viršininko 2003 05 06 įsakymo Nr. V-140
,,Dėl metinės pridėtinės vertės mokesčio
deklaracijos FR0516 formos ir jos priedų
FR0516A bei FR0516B formų užpildymo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin.,
2011, Nr. 37-1791);
2. VMI prie FM viršininko 2011 03 23
įsakymas VA-32 ,,Dėl VMI prie FM viršininko 2004 03 01 įsakymo Nr. VA-29 ,,Dėl
pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir
kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei
jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 37-1792).
Pelno mokestis
VMI prie FM viršininko 2011 04 19
įsakymu Nr. VA-46 (Žin., 2011, Nr. 472259) buvo pakeistos Ataskaitos apie
kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius
vienetus bei asmenis FR0438 formos taisyklės, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2002 12 24 įsakymu Nr. 376 (Žin.,
2003, Nr. 2–66).
2011 m. balandžio 14 d. priimtas LR fi-

nansų ministro įsakymas 1K-145 „Dėl finansų ministro 2002 02 11 įsakymo Nr. 40 „Dėl
skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti
šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų
apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 47-2231).
VMI prie FM viršininko 2011 04 22 įsakymu Nr. VA-50 (Žin., 2011 04 28, Nr. 492418) pakeistos Dividendų pelno mokesčio
deklaracijos pildymo ir pateikimo taisykles,
patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004
05 20 įsakymu Nr. VA-101 „Dėl Dividendų
pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklių
patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.85-3110).
Akcizai
VMI prie FM informuoja, kad:
• VMI prie FM viršininko 2011 04 05
įsakymu Nr. VA-37 (Žin., 2011, Nr. 452135) nauja redakcija yra išdėstytas VMI
prie FM viršininko 2004 05 18 įsakymas
Nr. VA-97 ,,Dėl Leidimo be akcizų įsigyti
energetinius produktus išdavimo ir tokių
produktų apskaitos“ (Žin., 2004, Nr. 843070; 2005, Nr. 23-754),
• VMI prie FM viršininko 2011 04 05
įsakymu Nr. VA-38 (Žin., 2011, Nr. 452136) nauja redakcija yra išdėstytas VMI
prie FM viršininko 2003 04 30 įsakymas
Nr. V-131 ,,Dėl Akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų įsigijimo leidimų išdavimo ir tokių degalų apskaitos taisyklių
patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 45-2052;
2005, Nr. 50-1685),
• VMI prie FM viršininko 2011 04 08
įsakymu Nr. VA-42 (Žin., 2011, Nr. 452138) nauja redakcija yra išdėstytas VMI
prie FM viršininko 2002 08 19 įsakymas
Nr. 246 ,,Dėl Šildymo kuro prekybos ir
apskaitos taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 833635; 2007, Nr. 115-4737).
Pakeistas VMI prie FM viršininko
2011 04 11 įsakymas Nr. VA-44 ,,Dėl VMI
prie FM viršininko 2005 02 03 įsakymo
Nr. VA-16 ,,Dėl Akcizais apmokestinamų
prekių, kurioms taikomos akcizų lengvatos,
apyvartos ataskaitos pateikimo taisyklių,
FR0801 formos patvirtinimo ir kai kurių
VMI prie FM viršininko įsakymų bei dokumentų formų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 45-2140).
VMI prie FM viršininko 2011 04 14
įsakymu Nr. VA-45 (Žin., 2011, Nr. 472258) nauja redakcija yra išdėstytas VMI
prie FM viršininko 2004 02 26 įsakymas
Nr.VA-22 ,,Dėl Asmenų, tiekiančių/naudojančių nuo akcizų atleistas naftos dujas
ir dujinius angliavandenilius buitinėms
reikmėms, registravimo ir tokių dujų
apskaitos tvarkymo“ (Žin., 2004, Nr. 321044; 2005, Nr. 22-711).

KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ žinios | Nr. 550

KONTAKTŲ MUGĖ

KAUNO regiono įmonių kontaktų mugė
UAB „Acorus Calamus“
Vaistažolinių arbatų ir produktų iš vaistažolių (kapsulės, sirupai, pastilės ir kt.) gamyba ir prekyba.
Gaminama produkcija su prekiniais ženklais „Gripolis“, „Bronchos“, „Neuro-3“, „E.Šinkūnaitės
arbatos“. Gamina įvairias reklamines arbatas ar jų
rinkinius pagal individualius užsakymus.
Statybininkų g. 6A, LT-83182 Pakruojis
Tel.: (8 37) 31 07 86
Faks.: (8 37) 31 24 61
El. paštas: info@acorus.lt
www.vaistazoles.lt , www.acorus.lt
UAB „Aša“
Sprendimai stiklo tobulinimui. Plėvelių gamintojo SOLAMATRIX Inc. (JAV) atstovas Pabaltijo
šalims. Plėvelių nuo akinimo, karščio, sužalojimo
šukėmis, žaibiškos vagystės klijavimas pastatams ir
automobiliams. Stiklo pertvarų ir baldų stiklų dekoravimas ornamentais ir įvariaspalve spauda. Ieško
partnerių – baldininkų ir stiklo pertvarų statytojų.
Partizanų g 17, LT 49476 Kaunas
Tel.: (8 37) 41 15 66
Faks.: (8 37) 41 08 20
El. paštas: info@pleveles.lt
www.pleveles.lt
UAB ,,Baldai Jums“
Gamina svetainės, miegamojo, vaikų kambario baldus iš ąžuolo ir beržo masyvo. Baldų ekspozicijas
galima rasti internete: http://parduotuve.baldaijums.
lt/, www.baldaijums.lt,
firminėse parduotuvėse:
Fabriko g. 3, LT-55111 Jonava
Tel.: (8 349) 50 525, (8 655) 47 006
Faks.: (8 349) 50 525
El. paštas: svetlana@baldaijums.lt
Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius
Akropolis, 2 aukštas
Akropolio baldų centras
El. paštas: parduotuve@baldaijums.lt
Nemuno baldų centras
Taikos pr. 125B, Kaunas
Tel.: (8 699) 94 124
El.paštas: kaunas@baldaijums.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 sveikatingumo prekių tiekėjų.
K. Petrausko 26-201 kab., LT-44156 Kaunas
Tel.: (8 657) 61 704
El. paštas: info@bpb.lt
www.rinkaplius.lt

UAB „Bernelių smuklė“
„Bernelių užeiga“ džiugina savo lankytojus tradiciniais lietuviškos virtuvės patiekalais ir tautine dvasia alsuojančia aplinka. Šiuo metu veikia šeši šiam
tinklui priklausantys restoranai ir lauko smuklės.
„Bernelių užeigai“ pirmajai Lietuvoje suteiktas kulinarijos paveldo fondo sertifikatas. Šis sertifikatas
liudija, kad „Bernelių užeiga“ savo veikla (aplinka,
svečių priėmimas, aptarnavimas, valgių paruošimas) atspindi per šimtmečius sukauptą tradicinę
patirtį, vaišių papročius ir kultūrą, tradicines valgių
gaminimo technologijas, regionų specifiką, ir jai suteikiamas kulinarijos paveldo statusas.
K.Donelaičio g. 11, LT-44239 Kaunas
Tel.: (8 37) 20 88 02
Faks.: (8 37) 75 07 56
El. paštas: info@berneliusmukle.lt
www.berneliuuzeiga.eu
UAB „Betonika“
Gamina betono ir gelžbetonio gaminius.
Naglio g. 4A, LT-52367 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 01 00
Faks.: (8 37) 40 01 11
El. paštas: info@betonika.lt
www.betonika.lt
UAB „Corpack“
Teikia rinkos dalyviams pakuotės iš gofruoto kartono gamybos paslaugas. Turi galimybę gaminti
maksimaliai įmanomų formatų pakuotę iš gofruoto
kartono (pagal FEFCO katalogą). Gali ant dėžių
uždėti spaudą. Papildoma paslauga savo klientams – lipnių etikečių iš ruloninio lipnaus etiketinio
popieriaus gamyba.
Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas
Buveinės adresas: Eigirgalos km.,
Voškonių km., Kauno raj.
Tel.: (8 698) 36 265
El. paštas: arvydas@corpack.lt
AB DnB NORD bankas
Priklauso didžiausiai Norvegijos finansų institucijai
DnB NORD. Teikia visas bankininkystės paslaugas
privatiems ir verslo klientams. Yra vienas aktyviausių skolos vertybinių popierių rinkos dalyvių;
teikia investicinės bei asmeninės bankininkystės,
turto valdymo ir lizingo paslaugas; tarpininkauja
nekilnojamojo turto rinkoje ir teikiant draudimo
paslaugas; turi vieną iš didžiausių klientų aptarnavimo tinklų Lietuvoje. Kartu su SEB banku turi platų
bankomatų tinklą – 177 visoje šalyje.
Laisvės al. 86, LT-44250 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 94 94
Faks.: (8 37) 40 94 99
www.dnbnord.lt

Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
20110331034 Vokietijos MVĮ specializuojasi šildymo sistemų, kurių veikimas pagrįstas infraraudonųjų spindulių principu, srityje. Šios sistemos naudojamos čiužiniuose, apsaugant juos nuo pelijimo, lovos parazitų. Produktas tinka žmonėms, sergantiems
alergija. Ieško produkcijos platintojų ir bendros įmonės sukūrimo galimybių.
20110331010 Bulgarijos įmonė specializuojasi vaikiškų medinių baldų projektavimo srityje ir
gamyboje. Ieško produkcijos platintojų ir subrangos galimybių. Turi didelę patirtį
bendradarbiaujant su užsienio įmonėmis.
20110330008 Slovakijos įmonė gamina ekologiškus medžio masyvo baldus. Ieško produkcijos
platintojų ir subrangos paslaugų.
20110329019 Vokietijos įmonė pagal senovines tradicijas rūšiuoja, maišo, gamina ir pakuoja arbatą, žoleles, vaistažolių mišinius, vaisius ir vaisių mišinius. Ieško naujų partnerių
visame pasaulyje, produkcijos platintojų, bendros įmonės sukūrimo galimybių,
taip pat suinteresuoti rasti įmonių, norinčių plėtoti arbatos produkcijos frančizės
tinklą.
20110404003 Rumunijos įmonė importuoja bulves. Siūlo platintojo paslaugas.
20110401025 Lenkijos įmonė specializuojasi tekstilės gamyboje, daugiausiai gamina kojinių ir
pėdkelnių. Ieško produkcijos platintojų visoje Europoje.
20110428026 Rusijos statybos įmonė ieško partnerių užsienyje, kurie norėtų vystyti verslą Rusijoje. Pasirengusi atlikti subrangos darbus Volgogrado regione.
20110428020 Rusijos įmonė (grūdų priėmimo stotis) specializuojasi grūdų džiovinimo, saugojimo, apdorojimo, miltų gamybos, kombinuotų pašarų, grikių ir duonos produkcijos
gamyboje. Domisi bendros įmonės įkūrimu, ieško grūdų, grūdų džiovinimo ir perdirbimo įrangos tiekėjų.
20110427049 Rusijos įmonė gamina biuro ir virtuvės baldus. Ieško produkcijos platintojų ir partnerių bendros įmonės sukūrimui.

UAB „Doletos langai“
Gaminami mediniai, medžio-aliuminio, aliuminio
langai, žiemos sodai, stikliniai fasadai, stumdomos
sistemos, langai „pasyviesiems“ namams. Viena moderniausių įmonių Europoje. Trys ketvirtadaliai produkcijos eksportuojama į Europos ir NVS šalis, taip
pat JAV, Izraelį ir Japoniją. Nuolat plečiama rinkos
geografija. Ieško partnerių/atstovų įvairiose šalyse.
Vilniaus 52, LT-59422 Jieznas
Tel.: (8 319) 57 270
Faks.: (8 319) 60 501
El. paštas: export@doleta.lt
www.doleta.lt
UAB „Domus Athleticus“
4 *viešbutis „Daniela“
Atidarytas 1999 m., 2006 m. rekonstruotas. 75
kambariai su oro kondicionieriumi, mini baru, telefonu, WC/dušu ar vonia, prisijungimo prie interneto galimybe. Yra dvi konferencijų salės, pasitarimų
kambarys ir VIP biblioteka, 80 vietų restoranas su
mobiliomis pertvaromis, treniruoklių salė su baseinu nuo 12 asmenų, uždara automobilių aikštelė iki
30 vietų.
A.Mickevičiaus g. 28, LT-44311 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 15 05
Faks.: (8 37) 32 16 32
El.paštas: reception@danielahotel.lt
www.danielahotel.lt
UAB „Eura“
Ieško NT vystymo partnerio Karklytės kvartalo
gyvenamųjų namų su taupia šiluma, autobusų/
sunkvežimių serviso su saulės elektrine ant stogo ir
vėjo generatoriumi ir/arba  greito maisto restorano/
motelio statybai ir valdymui Šilainiuose palei Via
Baltika Vakarinį lankstą.
Kęstučio 57-4, LT-44303 Kaunas
Tel.: (8 37) 79 68 54
Faks.: (8 37) 20 84 64
El. paštas: eura@eura.lt
www.eura.lt
VšĮ Informacijos technologijų mokymo centras
IT kvalifikacijos tobulinimas ir tęstinis mokymas,
konsultavimas. Rengia kompiuterinės grafikos,
kompiuterinio projektavimo, kompiuterinio raštingumo kursus IT vartotojams ir profesionalams.
Leidybos akademija – profesionalūs leidybos, tinklapių kūrimo ir maketavimo mokymai. Kompiuterijos akademija – metinė moksleivių mokykla.
Autorizuotas Adobe mokymo centras, Pearson Vue,
Prometric, ECDL testavimo centras, Corel mokymų
partneris. Microsoft IT Academy programos narys,
Autodesk KOGRA-CAD-Kaunas mokymo centras.
Dalyvauja rengiant ir realizuojant IT mokymų projektus, finansuojamus iš ES ir kitų fondų programų.
Kęstučio 59-32, LT-44303 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 74 60
Faks.: (8 37) 22 83 91
El. paštas; info@itmc.lt
www.itmc.lt

UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras“
Automatizuotų duomenų surinkimo, komercinės
apskaitos informacinių sistemų kūrimas ir diegimas. Sprendimai energetikos sektoriui: šilumos,
vandens, elektros tiekimo įmonėms,
savivaldybėms, komunalinių paslaugų įmonėms,
pramonėms įmonėms, gatvių apšvietimo įmonėms.
Produktai: SCADA sistemos, komercinės apskaitos
sistemos, kaštų bei savikainos suvaldymo sistemos,
bilingo sistemos.
Breslaujos g. 3B, LT-44403 Kaunas
Tel.: (8 37) 49 10 41
Faks.: (8 37) 45 16 02
El. paštas: info@irtc.lt
www.irtc.lt
UAB „Interjero elementai“
Teikia faneravimo, klijavimo paslaugas membraniniu ir plokštuminiu presais. Gamina baldines
detales ir interjero elementus pagal individualius
užsakymus. Ieško baldų gamintojų, dizainerių, architektų bendradarbiavimui.
Gamyba: Plento g. 6, Užliedžiai,
Kauno raj. LT-54305
Tel.: (8 673) 22 423
Faks.: (8 37) 40 68 85
El.paštas: gamyba@interjeroelementai.lt,
info@interjeroelementai.lt
www.interjeroelementai.lt
Ekspozicija: salone „Interjero erdvė“
Salone – Lietuvos dizainerių ir gamintojų baldai,
lubų, grindų dangos, apdailos medžiagos, dizaino
paslaugos, virtuvės projektavimas, erdvė pristatymams, paskaitoms.
Kuršių g. 7, LT-48107 Kaunas
Tel.: (8 679) 89 958
Faks.: (8 37) 40 68 85
El. paštas: salonas@interjeroerdve.lt
www.interjeroerdve.lt
UAB „ISPADO“
SPA, masažo, grožio ir savęs tobulinimo mokymai
kiekvienam.
ISPADO akademija: seminarai savęs tobulinimui,
masažo abėcėlė pradedantiesiems, makiažas sau,
aromaterapijos kursai, plataus profilio masažuotojo
specialybės įgijimas, profesionalaus vizažo mokykla, kvalifikacijos kėlimas SPA profesionalams,
vidiniai mokymai įmonėms.
ISPADO „boutique“: masažo priemonės ir aksesuarai, eteriniai aliejai, natūralūs gėlių vandenys, įranga
SPA ir grožio salonams, Bulgarska rosa kosmetika,
SPA arbatos, SPA žvakės.
ISPADO konsultacijos: profesionalūs sprendimai
verslininkams, kurie oriantuoti į ilgalaikę verslo
sėkmę.
Raguvos g. 4, LT-44275 Kaunas
Tel.: (8 37) 74 09 98
Faks.: (8 37) 74 09 98
El. paštas: info@ispado.lt
www.ispado.lt

20110427044 Maža Lenkijos įmonė gamina aukštos kokybės minkštus baldus. Ieško tarptautinio
bendradarbiavimo galimybių. Norėtų parduoti dalį arba visą įmonę ir ieško rimtų
investuotojų. Taip pat domina įmonių susijungimo ar pasidalijimo galimybės. Siūlo abipusį gamybinį bendradarbiavimą ir subrangos paslaugas baldų gamintojams.
20110427018 Rusijos logistikos įmonė siūlo transporto paslaugas, bendradarbiavimą įmonėms,
kurios planuoja eksportuoti produkciją į Rusiją, arba įmonėms, kurioms reikia
transporto paslaugų.
20110426010 Lenkijos mėsos produktų gamintojas ieško produkcijos platintojų ir transporto/logistikos paslaugų Europos Sąjungoje.
20110421043 Lenkijos įmonė dirba turizmo ir pramogų srityse. Ieško partnerių turizmo srityje.
Taip pat ieško įmonių, kurias domintų turizmo paslaugos Lenkijoje. Domina ilgalaikiai bendradarbiavimo santykiai bendros įmonės sukūrimo pagrindu.
20110413008 Lenkijos įmonė teikia dailidės paslaugas ir siūlo gaminius iš medžio: duris, baldus
ir laiptus. Ieško produkcijos platintojų ir siūlo platintojo paslaugas šiems gaminiams.
20110412010 Vokietijos įmonė gamina elektros apšvietimo įrangą ir ieško produkcijos platintojų.
20110408026 Kroatijos įmonė augina jūrines žuvis – jūrų ešerius ir karšius. Ieško platintojų.
20110408021 Kroatijos įmonė gamina avalynę, daugiausiai šlepetes/klumpes iš poliuretano. Ieško produkcijos platintojų.
20110408015 Švedijos įmonė specializuojasi porceliano dizaino kūrimo srityje. Ieško partnerių,
kurie specializuojasi kaulinio porceliano gamyboje ir kurie galėtų gaminti produktus pagal įmonės sukurtą dizainą.
20110408010 Jungtinės Karalystės įmonė sukūrė inovatyvius rašiklius, kurie pritaikyti kairiarankiams. Ieško produkcijos platintojų.
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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Naujas narys. VIZITINĖ KORTELĖ
Direktorius Vaidevutis Mickis, tel. (8 650) 78 314
Studentų g. 65-406, LT-51369
Tel.: (8 37) 30 08 16, 30 08 22; (8 685) 12 411
Faks. (8 37) 45 15 99

UAB Alvinta – 2005 m. įkurta inovacinė
konsultacinė įmonė, kurianti atliekų tvarkymo ir
antrinio panaudojimo technologijas bei tvarkanti
atliekas (ATĮR 219195, 204 atliekų pozicijos).
Gali atlikti bet kokį užsakymą aplinkosaugos
ir darbo saugos srityje. Artimiausiu metu gaus
licenciją SAZ (sanitarinės apsaugos zonos)
nustatymui ir įteisinimui.

www.alvinta.ktc.lt

Naujas narys. VIZITINĖ KORTELĖ

Gaminame itin didelių dydžių
pakuotę baldų bei elektronikos
pramonės įmonėms, vidutinių ir mažų
dydžių pakuotę maisto pramonės
įmonėms, spaustuvėms, leidykloms,
suvenyrų bei žaislų gamintojams,
chemijos pramonės atstovams
ir visiems, kuriems reikalinga
gofruoto kartono tara.

+370 698 36265 | info@corpack.lt

Naujas narys. VIZITINĖ KORTELĖ
UAB CENTRAKO veiklą pradėjo 1995 metų gruodžio 20d. Nuo 1998 metų pradžios organizacija
veikia kaip oficiali DAF Trucks N.V. atstovė Lietuvoje, turinti išimtines teises vykdyti naujų DAF
krovininių automobilių pardavimus ir autorizuotą servisą šalies teritorijoje.
Veiklos šakos:
• Naujų DAF sunkvežimių pardavimas;
• Naudotų krovininių automobilių prekyba;
• Atsarginių sunkvežimių ir puspriekabių/priekabų dalių pardavimas
(DAF, TRP, BPW, WABCO, SAF, HALDEX ir kt.);
• Modernus sunkvežimių servisas Vilniuje ir Kaune;
• Puspriekabių ir priekabų servisas Vilniuje ir Kaune;
• Sunkvežimių remontas po autoįvykių Kaune (kėbulų atstatymo darbai);
• Tachografų aktyvavimas ir patikra Kaune;
• Krovininio transporto plovykla.

Vadovas:
Direktorius Audrius Kęstutis Gražėnas
Kontaktai:
Telefonas: 8-37 310811
Faksas: 8-37 310584
El.pašto adresas: centrako@centrako.lt
Interneto svetainė: www.centrako.lt

Buveinės adresas:
Taikos pr. 135, Kaunas LT- 51129, Lietuva
Minsko pl. 4, LT-02121, Vilnius, Lietuva
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