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Pirmajame susitikime su
parama merais – apie pasitikėjimą ir
bendradarbiavimą
Kiek kainuoja
Audronė Jankuvienė
KPPAR Viešųjų ryšių vadovė

„Reikia kada nors pasakyti tiesą: savivaldybei visiškai neapsimoka remti verslo. Viešai raginama tai daryti, bet iš tikrųjų
savivaldybei geriau neteikti paramos: kuo
sėkmingiau verslas dirba, t.y. kuo geriau
surenkame biudžetą, tuo savivaldybei yra
blogiau, nes mums nubraukiamos valstybės dotacijos. Kam remti verslą, jei už tai
esame baudžiami?“
Tai rudenį Marijampolėje įvykusiame
verslo ir valdžios forume pasakė tuometinis ilgametis Vilkaviškio rajono savivaldybės meras A. Bagušinskas.
Be to, Vietos savivaldos įstatymas
nesuteikia savivaldybėms plačių sparnų.
Teisės aktai leidžia steigti smulkiojo ir
vidutinio verslo skatinimo fondus ir sumažinti kelis ne itin svarbius mokesčius.
Iš SVV fondų, kuriuos įsteigė dauguma
savivaldybių, galima kompensuoti paskolų palūkanas, teikti lengvatinius kreditus,
kompensuoti naujų darbo vietų kūrimo
išlaidas ir kt. Tačiau dažnai jiems skiriamos juokingai mažos sumos (10 tūkstančių litų), arba pinigų visai neskiriama. Dar
vienas variantas – verslas nepasinaudoja
ir ta kuklia parama.
Sena taisyklė: viena ranka duoda, kita
atima. Savivaldybių valia nustatyti keleto
mokesčių lengvatas (sumažinti fiksuoto
dydžio pajamų mokestį, kai verčiamasi
turint verslo liudijimą, sumažinti nekilnojamojo turto, žemės mokesčius ir valstybės rinkliavos dydį arba nuo jų visai atleisti). Bet tai vietos valdžia gali padaryti
tik savo biudžeto sąskaita. Tada ir nelabai
pakyla rankos...
Žinoma, ir šios menkos galios gali
sukurti žmogui reikšmingų skirtumų –
tarkim, verslo liudijimo kaina vienoje
savivaldybėje sudaro 1440 Lt, o kaimyninėje – tik 120 Lt. Vienur šis mokestis
mažinamas net 90 proc., kitur – jokių nuolaidų. Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos, kad ir 0,1 proc., svarbios viliojant
stambius investuotojus. Kauno PPA rūmai
ir pramonininkai siūlė, kad Kaunas bent
nepralaimėtų konkurencijos su sostine ir
gretimais miestais, tačiau miesto Taryba
tam nepritarė ir nežinia kokiais motyvais
dar mokesčių botagėliu nubaudė centre
esančius viešbučius.
Iš tikrųjų parama verslui nebūtinai
gali būti materiali. Verslo bendruomenei
svarbu ir pinigais neišmatuojama parama – bendradarbiavimas, pasitikėjimas,
susitarimas, pozityvus ir korektiškas santykis. Dėl to biudžetas tikrai nieko nepraras. Solidarumo patirties dar neturime, bet
šito galima mokytis.
Rūmų narių lūkesčiai | 2 psl.

Su verslo bendruomene susitiko (iš dešinės) Kauno rajono meras V. Makūnas, Kauno meras R. Mikaitis, administracijos direktorus A. Navakauskas, vicemeras K. Kriščiūnas

Kokie efektyviausi bendradarbiavimo
tarp verslo ir valdžios būdai? Kokiomis
formomis gali plėtotis tolesnis dialogas
tarp Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų bei Kauno krašto pramonininkų ir
miesto bei rajono savivaldybių vadovų?
Kokius prioritetus ir tikslus reiktų nusibrėžti šiemet, telkiant valdžios ir verslo
pastangas?
Apie tai buvo diskutuojama gegužės
30 d. prie apskritojo stalo motelyje „Via
Baltica“ susitikus Kauno miesto ir rajono
vadovams, Kauno PPA rūmų ir Kauno
krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos nariams. Susitikime dalyvavo Kauno m. meras Rimantas Mikaitis, vicemeras Kęstutis Kriščiūnas, administracijos
direktorius Antanas Navakauskas, Kauno
rajono meras Valerijus Makūnas.
„Mūsų bendradarbiavimas su miesto
vadovais jau turi susiformavusias tradicijas. Ryšiai su rajono valdžia nebuvo tokie
glaudūs. Tačiau mums, kaip, tikiuosi, ir
valdžiai, reikia ne tik proceso, bet ir veiksmingo rezultato, – pabrėžė Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas,
prof. Mečislovas Rondomanskas. – Neabejoju, kad dvi įtakingiausios verslo organizacijos, subūrusios didžiąją dalį miesto
ir rajono pramonės, prekybos ir paslaugų
įmonių, turinčios patirties, organizacinių
galių, administracinių išteklių, gali būti
naudingos valdžiai priimant sprendimus.“
Apklausa sudomino ir rajono merą
Miesto ir rajono valdžios atstovams
buvo pristatyti pirmą kartą atlikto Kauno
verslo subjektų nuomonės tyrimo duomenys. Kaip žinia, įmonių vadovų buvo

prašoma išdėstyti savo požiūrį į vietos
savivaldą, įvertinti savivaldybės teikiamas paslaugas verslui, verslo aplinką ir
jo plėtros perspektyvas Kaune (plačiau
apie tyrimą rašyta kovo mėnesio „Rūmų
žiniose“).
Šio Kauno PPA rūmų vykdyto tyrimo rezultatai fiksuoja situaciją, kurioje
pradeda dirbti naujoji Kauno m. valdžia.
Pakartotinai (po metų, dvejų) atlikus analogišką apklausą, jau bus galima vertinti,
kaip pasikeitė verslo požiūris ir aplinka,
matyti teigiamus arba neigiamus pokyčius ir tendencijas.
Kauno rajono savivaldybės meras
V. Makūnas nedvejodamas pareiškė, kad
tokio pobūdžio Rūmų vykdoma apklausa
būtų reikalinga ir rajone.
Bendradarbiavimo formos
KPPAR generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis susitikimo dalyviams pristatė visą paketą bendradarbiavimo tarp verslo ir valdžios formų, kurios gali būti taikomos bet kurioje savivaldybėje. Tai verslo
pusryčiai, verslo popietės, visuomeninio
mero patarėjo pareigos, forumai, debatai,
dalyvavimas įvairiose darbo grupėse ir
komisijose, projektinėje veikloje, regiono
plėtros tarybose, delegacijose ir kt.
Susitikime buvo diskutuojama apie
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
ir pramonininkų pasiūlymą savivaldybėse
steigti verslo tarybas. Jos svarstytų su
verslo aplinka, savivaldybės ekonomine
pažanga, strateginiu planavimu, biudžeto
formavimu, įvaizdžiu, verslo skatinimu
susijusių sprendimų projektus. Į verslo tarybą savo atstovus pagal tam tikras kvotas
deleguotų didžiausios verslo organizacijos, turinčios patirties bendradarbiaujant
su savivaldybėmis.

Savivaldybių parama
verslui | 4-5 psl.

Rūmų 20-mečio jubiliejui
artėjant | 6 psl.

Audronė Jankuvienė
KPPAR Viešųjų ryšių vadovė

Tokią idėją paskatino bemaž visų
partijų Kauno lyderių deklaruojama nuostata siekti aktyvesnio dialogo su verslu,
kartu rengti verslo rėmimo programas, aptarti svarbius projektus, skatinti viešąją ir
privačią partnerystę, stiprinti korektiškus
santykius tarp verslo ir valdžios. Koalicijos „Už Kauną“ programoje pasitikėjimas
verslu įtvirtintas kaip ekonominės politikos prioritetas.
Savo ruožtu verslo bendruomenės
diskusijose ne kartą buvo kalbama, kaip
nuosekliai gauti informaciją apie rengiamus svarbius savivaldybės sprendimus,
dažnai apie juos sužinoma jau po priėmimo, kai teikti pasiūlymus per vėlu, o taisymo procedūra – gana komplikuota. Be
to, 67 proc. Kauno verslo atstovų pageidauja dalyvauti svarstant ir įgyvendinant
savivaldybės plėtros projektus.
Verslo taryba logiškai pratęstų jau
įsteigtų panašių visuomeninių patariamųjų institucijų sąrašą. Neseniai Kauno m. tarybos sprendimu įkurta Kauno
m. kultūros ir meno taryba, kuri perima
buvusių komisijų funkcijas ir teiks siūlymus bei rekomendacijas dėl kultūros
projektų įgyvendinimo, prioritetinių kultūros plėtros krypčių, kultūros projektų
dalinio finansavimo ir kitais svarbiais
kultūros klausimais.
Nuo 2006 m. panašiu principu Kaune veikia VšĮ Kauno architektų ekspertų
taryba. (Viešosios įstaigos steigėjai –
Kauno m. savivaldybė ir Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyrius.) KAUET
pateikiami svarstyti svarbiausi miesto
architektūriniai urbanistiniai projektai. Į
KAUET deleguojami didžiausią profesinį
autoritetą ir patirtį turintys architektai.
Nukelta į 3 psl.
KPPAR projektai | 8 psl.
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Rūmų narių lūkesčiai:
pokyčius turime kurti patys

Trumpai apie auditoriją
Apie 40 proc.atsakiusiųjų į anketą
Rūmų nariai yra jau 5-10 metų, tiek pat
sudaro nauji bendruomenės nariai, įstoję į KPPAR mažiau nei prieš 5 metus.
14 proc. Rūmų veikloje dalyvauja 10-15
metų, o 6,35 proc. – nuo 15 iki 20 metų,
t.y. nuo Rūmų atkūrimo 1991 m.
41 proc. įmonių yra paslaugų sferos
atstovai, 20,63 proc. – gamybininkai,
tiek pat bendrovių vykdo kelias veiklas.
Prekyba verčiasi 9,5 proc. respondentų.
Beveik 8 proc. yra profesinio mokymo
įstaigos.

32 proc. – savivaldos, 23 proc. – nacionaliniu, 6,35 proc. – ES.
Anketoje buvo prašoma atsakyti į
klausimus apie Rūmų veiklos efektyvumą
organizuojant verslo savivaldą, įvertinti
Rūmų įtaką priimant ir tobulinant įstatymus ir savivaldos sprendimus.
65 proc. respondentų Rūmų lobistinę
veiklą regioniniu mastu įvertino gerai,
20,63 proc. – patenkinamai, 11,11 proc. –
labai gerai, 3,17 proc. – blogai. Rūmų
vaidmuo atstovaujant bendriesiems verslo interesams dažniausiai įvertintas labai
gerai ir gerai (beveik 84 proc.).
Rūmų bendradarbiavimą su centrinėmis valdžios institucijomis labai gerai ir
gerai įvertino 73 proc. respondentų, patenkinamai ir blogai – 27 proc. Dar palankiau apibrėžiamas bendradarbiavimas su
savivaldybėmis – aukščiausiais rodikliais
jį įvertino beveik 80 proc. apklaustųjų.
Panašiai atsiliepiama apie ryšius su mokslo ir ugdymo įstaigomis.
Apie 89 proc. respondentų teigiamai
vertina KPPAR bendradarbiavimą su kitomis verslo organizacijomis.

Vertino atstovavimą
Į klausimą, kuriuo lygmeniu Kauno
PPA rūmai geriausiai atstovauja verslo
interesams, 38 proc. nurodė – regioniniu,

Paslaugomis dauguma patenkinti
87,3 proc. anketas užpildžiusių įmonių atstovų naudojasi Rūmų paslaugomis.
Populiariausios paslaugos – informavimas

Vaida Kriščiūnaitė,
Audronė Jankuvienė
Siekiant sustiprinti grįžtamąjį ryšį su
Rūmų bendruomene, išsiaiškinti narių nuomonę apie Rūmų veiklą, apibrėžti verslo
bendruomenės lūkesčius, kovo-balandžio
mėnesį vyko Rūmų narių apklausa. Anketa
buvo siunčiama įmonių vadovams elektroniniu paštu, ją buvo galima užpildyti ir
KPPAR svetainėje www.chamber.lt.

(ja naudojasi 85,45 proc.) ir nemokami seminarai, mokymai (82 proc.). Mokamuose seminaruose dalyvauja 58,18 proc. apklaustųjų, dėl konsultacijų kreipiasi 43,64
proc. įmonių. Verslo pasiūlymais domisi
36,36 proc., tarptautiniais ryšiais – 12,73
proc. respondentų. Dėl prekių kilmės dokumentų kreipiasi 20 proc. anketas užpildžiusių verslo atstovų.
Praktiškai visas šias Rūmų teikiamas
paslaugas įmonių vadovai įvertino gerai
(tokį vertinimą nurodė 47-62 proc. respondentų), išskyrus specifines (force majeure ar dokumentų autentiškumo pažymų
išdavimas), kurių dažnas negalėjo įvertinti, nes jomis nesinaudoja.
Anketoje ieškota atsakymo į klausimą, kodėl verslo atstovai nesinaudoja
Rūmų teikiamomis paslaugomis. 25 proc.
nurodė, kad nėra poreikio, tokia pati dalis – neįžvelgiantys naudos, 12,5 proc. –
stinga laiko ir piniginių išteklių, tiek pat –
nežinojo apie paslaugas. Didžioji dalis –
37,5 proc. nurodė priežastį „kita“.
50 proc. respondentų labai gerai ir gerai įvertino Rūmų veiklą profesinio rengimo srityje, vykdant valstybės deleguotas
funkcijas. 95 proc. verslo atstovų labai gerai ir gerai vertina komunikaciją su Rūmų
darbuotojais.
57 proc. apklaustųjų nurodė, kad informaciją iš Rūmų jiems patogiausia gauti
bendruoju įmonės elektroniniu paštu, 44
proc. – asmeniniu kontaktu (el. laišku ar
telefonu), 36,5 proc. – svetainėje www.
chamber.lt.
Bendra visų veikla
Viena svarbiausių apklausos dalių –
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Rūmų narių lūkesčiai ir siūlymai. Tobulinant vykdomus darbus ir teikiamas paslaugas, būtina žinoti, ko nariai pageidauja:
ar aktyvesnio atstovavimo, ar platesnės
veiklos verslo kontaktų srityje, ar norėtų įsitraukti į ekspertinę veiklą, kokios
seminarų temos domintų, ar pageidautų
glaudesnio neformalaus bendravimo tarp
narių.
Aktyviau dalyvauti verslo kontaktų,
pasiūlymų srityje norėtų 46 proc. apklaustųjų. Glaudesnio neformalaus ryšio
ir Rūmų narių praktinės patirties pasidalijimo pageidauja 43 proc. apklausos
dalyvių. 35 proc. norėtų gauti analitinės,
ekspertinės informacijos. 28 proc. laukia
aktualesnių, įvairesnių seminarų temų.
Aktyviau dalyvauti verslo interesų atstovavimo (lobistinėje) veikloje norėtų
27 proc. apklaustųjų. Tiek pat atstovų
pageidautų aktyvesnės „Narys – nariui“
programos.
„Rūmai nėra organizacija šalia ar
aukščiau mūsų. Tai mūsų visų bendra
veikla. Jos kokybė ir įvairovė tiesiogiai
priklauso nuo to, kiek Rūmų nariai yra
aktyvūs toje veikloje, kiek įsitraukia atstovaujant bendriesiems verslo interesams,
analizuojant aktualijas, dalijantis patirtimi
ir palaikant tarpusavio ryšius. Tik bendromis pastangomis galime stiprinti verslo
savivaldą, efektyvinti Rūmų veiklą, surasti naujų veiklos nišų. Reikia pasakyti, kad
raginome ir tikėjomės aktyvesnio narių
dalyvavimo apklausoje. Tai leistų susidaryti išsamesnį ir objektyvesnį vaizdą apie
Rūmų veiklą, tiksliau planuoti darbus”, –
sako Kauno PPA rūmų generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis.
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Pirmajame susitikime su merais – apie pasitikėjimą ir bendradarbiavimą
Atkelta iš 1 psl.

Tokias verslo tarybas galima steigti ir
kitose savivaldybėse, kuriose veikia Kauno PPA rūmai, pramonininkų regioninės
organizacijos.
Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos prezidentas J. Guzavičius ypač akcentavo abipusio grįžtamojo
ryšio svarbą.
Merų pozicija
Pasak Kauno m. mero R. Mikaičio,
verslo pusryčiai, atstovų delegavimas į
darbo grupes ir komisijas, debatai yra
jau išbandytos ir pasiteisinusios dialogo
formos. „Galbūt norėtųsi konkretumo ir
daugiau rezultato“, – pridūrė miesto meras. Verslo taryba, R.Mikaičio nuomone,
įdomus, svarstytinas pasiūlymas, kuris
į vieną sistemą apjungtų kelias galimas
bendradarbiavimo priemones.
„Subalansuoti nuomonių pasikeitimai
yra tiesesnis ir greitesnis kelias į susitarimą, o argumentuoti pasiūlymai yra labai
svarbūs politikams apsisprendžiant dėl
vieno ar kito klausimo. Svarbu, kad būtų
atstovaujama bendriesiems verslo inte-

resams“, – tokią nuomonę išreiškė Kauno m. savivaldybės administracijos direktorius A. Navakauskas.
Rajono meras V. Makūnas pritarė idėjai rajone steigti verslo tarybą. Rajone verslo ir valdžios santykiai klostosi kitokiais
principais nei mieste (nėra verslo pusryčių,
nebuvo surengta verslo ir politikų debatų,
meras neturi visuomeninių patarėjų). Tačiau, kaip pabrėžė V. Makūnas, susitikimai
su verslo atstovais vyksta nuolat, o asmeninis kontaktas suartina ir pasiteisina.
Svarbiausia – sugrąžinti
pasitikėjimą
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų direktorius dr. V. Šileikis mano,
kad apčiuopiamai pažangai pasiekti pirmiausia reikia pasitikėjimo, nes žymiai
daugiau grėsmių, nei jų yra objektyviai,
kyla iš piliečių abejingumo, netikėjimo
ir nepasitikėjimo. Todėl pirmiausia reikia
atstatyti pasitikėjimą – verslu, valdžia,
vienų kitais, teisingumu, moralia politika.
O tam reikia, kad vietos politikų prioritetu
būtų piliečiai, o ne partokratinės ambici-

Verslininkai siūlo savivaldybėse steigti verslo tarybas

jos, būtų užbaigti pradėti darbai ir įgyvendinami pažadai. Mažų pergalių taktika yra
pasitikėjimo ugdymo taktika.
Pasak V. Šileikio, tik sugrąžinus pasitikėjimą, galima tikėtis pažangos ir proveržio. „Kaunas turi tapti stipriausiu traukos
centru. Jame savo vietą rastų ir verslas, ir

kultūra, ir švietimas, ir sveikatos apsauga.
Tai vienintelis miestas Lietuvoje, į kurį per
valandą gali suvažiuoti 1,2 milijono žmonių. Tokio konkurencinio pranašumo neturi
nei Vilnius, nei Klaipėda“, – teigia KPPAR
vadovas. Anot V. Šileikio, Rūmai gali inicijuoti miesto traukos programos rengimą.

Į verslo bendruomenės
nuomonę atsižvelgta tik iš dalies

Kauno viešbučių savininkai pyksta
neteksiantys lengvatos

Audronė Jankuvienė
Svarstant, kokie nekilnojamojo turto mokesčio tarifai bus nustatyti Kaune 2012
metams, miesto verslo bendruomenė pateikė savo požiūrį ir argumentus merui R. Mikaičiui, Tarybos komitetams, savivaldybės Finansų skyriui.
„Manome, kad bendrieji principai dėl nekilnojamojo turto mokesčių turi tenkinti
įmonių ir viso miesto konkurencingumo lūkesčius. Svarbu, kad baziniai nekilnojamojo
turto mokesčiai būtų ne didesni kaip Vilniuje ar kituose miestuose, kurie turi konkurencinės įtakos Kaunui. Antra, apleistam ir blogai prižiūrimam turtui mokesčių žirklės
turi būti maksimalios, o ne minimalios, kaip iki šiol,“ – esminius argumentus pabrėžė
Kauno PPA rūmų prezidentas prof. M. Rondomanskas.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija siūlė, kad nekilnojamojo turto mokesčio pagrindinis tarifas būtų sumažintas
nuo 0,9 iki 0,8 proc. Laisvės alėjoje ir senamiestyje esantiems statiniams siūlyta mažinti
nekilnojamojo turto tarifą nuo 0,7 iki 0,5 proc. Verslo bendruomenė taip pat pageidavo,
kad NT mokesčių tarifai būtų nustatyti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui.
Verslininkai išreiškė abejonių dėl turto masinio vertinimo principo pritaikymo ir
skaičiavimų, esą nuo 2006 m. iki 2011 m. sausio 1 d.turto mokestinė vertė Kauno mieste sumažėjo vidutiniškai 34,98 proc., o Laisvės alėjoje ir senamiestyje – 34,90 proc.
Atkuriamosios vertės skaičiavimai rodo, kad mokestis gerokai padidės.
Prieš balsavimą verslo bendruomenės poziciją Tarybos nariams išdėstė Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos prezidentas J. Guzavičius.
Siūlymą pagrindinį tarifą mažinti iki 0,8 proc. palaikė Tarybos nariai A. Orlauskas,
V. Matijošaitis, tačiau sprendimui priimti pritrūko balsų.
Kauno miesto savivaldybės taryba patvirtino tris nekilnojamojo turto mokesčio tarifus – pagrindinį 0,9 ir 0,6 proc. – Laisvės alėjoje ir Senamiestyje esantiems pastatams,
jei vykdoma nustatyta veikla (knygų mažmeninė prekyba, prekyba suvenyrais, antikvariniais daiktais, maitinimo ir gėrimų paslaugos, komercinės meno galerijos).
Tačiau, pasiūlius vienam iš Tarybos komitetų, mokesčio lengvatos neteko viešbučiai. Tokiu būdu miesto centre esantys viešbučiai vietoje 2011 m. nustatyto 0,6 proc.
tarifo 2012 m. turės mokėti 0,9 proc. mokestinės turto vertės mokestį.
Tai iš esmės keičia viešbučių, esančių Kauno m. centre, verslo sąlygas. Tuo pažeidžiamas bendrasis verslo principas dėl veiklos sąlygų stabilumo ir konkurencingumo
lūkesčių. Investicijos į miesto centre esančius viešbučius gerokai viršija investicijas į
analogiškus statinius kitose miesto vietose dėl griežtų paveldo reikalavimų. Viešbučių,
esančių Kauno m. centre, atkuriamoji vertė yra žymiai didesnė. Todėl mokestinė našta
jiems gerokai išaugs.
Be to, nekilnojamasis turtas yra įvertintas, neišskiriant iš bendro viešbučio ploto tos
dalies, kuri naudojama maitinimo veiklai. Todėl iškils nemažai keblumų, kaip pritaikyti
dalinę lengvatą viešbučiuose esantiems restoranams, barams ir kavinėms.
Atsižvelgdama į šiuos motyvus, verslo bendruomenė kreipėsi į miesto merą R. Mikaitį, siūlydama persvarstyti 2012 m. nekilnojamojo turto mokesčių tarifą Laisvės alėjoje ir Senamiestyje esantiems viešbučiams ir panašioms laikinoms buveinėms.
Neprižiūrimiems statiniams nutarta palikti maksimalų įstatymo leidžiamą 1 proc.
mokesčio tarifą. Taryba, kaip siūlė ir Kauno PPA rūmai ir Kauno krašto pramonininkai, nutarė kreiptis į Seimą, kad apleistam, netvarkomam nekilnojamajam turtui būtų
nustatytas 2 ar 3 proc. tarifas. Taip pat administracija paraginta atidžiau įvertinti mieste
esančius prastos būklės pastatus, nes kol kas tik 33 objektams, kurie pripažinti apleistais, taikomas 1 proc. tarifas.

Kauno centre ir Senamiestyje esančių
viešbučių šeimininkai liko suglumę po
miesto politikų sprendimo padidinti šios
kategorijos verslo objektams nekilnojamojo turto mokesčius. Šiemet mokėdami
0,6 proc. apmokestinto turto vertės dydžio
metinį mokestį, 2012-aisiais jie privalės
mokėti jau 0,9 proc.
„Vis dar negaliu patikėti, kad naujoji
miesto Taryba patvirtino žymiai padidintą,
palyginti su šiais metais, mokesčių viešbučiams tarifą. Nepaisė, kad nekilnojamasis
turtas Kauno centre ir Senamiestyje yra
įvertintas gerokai, gal ne keletą kartų, brangiau nei miesto pakraštyje, todėl mokestinės sumos labai išaugs. Vilniaus politikai
elgiasi priešingai: skatindami verslą, intensyvindami turizmą bei apskritai miesto
pulsą senojoje bei centrinėje sostinės dalyse, jie nusprendė patvirtinti viešbučiams tik
0,5 proc. tarifą. Bet Kauno naujoji valdžia,
pasirodo, apsiriboja tik deklaracijomis apie
investicijas, apie Kauno gaivinimą, o realiai elgiasi priešingai – smarkiai kerta per
verslą“, – sakė Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos viceprezidentas, Kauno
senamiestyje esančio „Santakos“ viešbučio vadovas Zigmantas Dargevičius.
Anot Lietuvos viešbučių ir restoranų
asociacijos viceprezidento Z. Dargevičiaus, kiekvienas viešbutis Kauno svečiams teikia ir maitinimo paslaugas, bet
nekilnojamasis turtas juk vertintas neišskiriant iš bendro viešbučio ploto tos dalies, kuri naudojama restoranui.
„Man labai įdomu, kaip savivaldybė
rengiasi viešbutyje pritaikyti dalinę len-

gvatą, kuri priklauso ir miesto centre bei
Senamiestyje esantiems restoranams? Kaip
jie atskirs restoraną nuo viešbučio? Ir kodėl
restoranams yra galima lengvata, o viešbučiams – ne?“, – vardijo abejones Z. Dargevičius, pripažinęs, kad viešbučių asociacija dar spręs, kokių teisinių žingsnių imtis,
kad Kauno miesto tarybos sprendimas dėl
mokesčių tarifų būtų pataisytas.
Miesto tarybos narys – „Kauno grūdų“ bendrovės, kuriai priklauso Laisvės
alėjoje esantis viešbutis „Kaunas“, vadovas Tautvydas Barštys teigė pats balsavęs
prieš sprendimą išbraukti viešbučius iš
galinčiųjų pasinaudoti mokestine lengvata Kauno centro verslo įmonių sąrašo. Bet
20 tarybos narių (iš 41) balsavo kitaip, ir
kitąmet lengvatos nebeliks.
„Manau, visiškai kvailas sprendimas
šį kartą buvo priimtas. Kaip galima lyginti verslo sąlygas miesto centre ir pakraščiuose? Visų pirma įrengti viešbutį Kauno
centre kainuoja kur kas brangiau nei kitoje
vietoje pastatyti jį visai naują. Centre visi
mokesčiai didesni. Vien paveldo reikalavimai labai smarkiai iškelia statybų, remontų, įrangos kainas. Reikia kokį menkiausią turėklą, sakykim, pakeisti – projektas, derinimai, ekspertizė. Negana to,
bet kokio statybininko negali čia įsileisti,
nes paveldo objekte gali dirbti tik specialią licenciją turintys meistrai. Jų darbai
irgi žymiai brangesni nei įprastai“, – dėstė
savo abejones dėl viešbučiams kitąmet didėsiančio mokesčio T. Barštys.
ELTA
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Savivaldybių parama organizuojantiems savo verslą
Didelę įtaką smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai turi miestų ir rajonų savivaldos institucijų sprendimai. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
numato savivaldybės teisę priimti sprendimus dėl specializuotų (tikslinių) fondų
sudarymo; mokesčių, rinkliavų ir kitų įstatymų nustatytų lengvatų teikimo savivaldybės biudžeto sąskaita; subsidijų ir kompensacijų skyrimo tvarkos naujas
darbo vietas steigiančioms visų rūšių įmonėms ir t.t.
Savivaldos institucijos, norėdamos padėti plėtoti smulkų ir vidutinį verslą,
sukurti daugiau darbo vietų ir spręsti nedarbo problemas savo regione, yra įsteigusios smuklaus ir vidutinio verslo skatinimo fondus. Pagrindinės šių fondų lėšų
naudojimo kryptys – kompensuoti paskolų palūkanas ir kai kuriuos mokesčius,
teikti lengvatinius kreditus, kompensuoti naujų darbo vietų kūrimo išlaidas, finansuoti tikslinius projektus, mokymus, renginius verslininkams ir kt.
Savivaldybės viena ar kita forma gali įtakoti visų į jų biudžetą patenkančių mokesčių dydį. Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymuose ir kituose teisės
aktuose nustatytos savivaldybių teisės priimti sprendimus dėl įvairių mokesčių
konkrečių tarifų:

2010 m. rudenį Kauno ir Marijampolės regionų savivaldybėse vykusiuose valdžios ir verslo forumuose diskutuota apie vietos
valdžios paramą verslui

Kauno m. savivaldybė:
Mokesčių lengvatų teikimo taisyklės
Kauno miesto savivaldybės taryba
gali priimti sprendimus teikti mokesčių
lengvatas Savivaldybės biudžeto sąskaita.
Kauno miesto savivaldybės taryba
teikia šių mokesčių lengvatas:
3.1. paveldimo turto;
3.2. nekilnojamojo turto;
3.3. žemės;
3.4. nuomos mokesčio už valstybinę
žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo telkinius.
5. Juridiniams asmenims gali būti suteikiamos mokesčių lengvatos, jeigu:
5.1. juridinis asmuo turi socialinės
įmonės statusą ir nekilnojamasis turtas
jam priklauso nuosavybės teise;
5.2. juridinio asmens naudojami statiniai ir žemės sklypai yra Centro seniūnijoje (Senamiestyje ir Naujamiestyje)
ir šis asmuo atlieka statinių fasadų ar
stogų kompleksinius tvarkymo darbus
pagal šių teritorijų pastatų tvarkymo reikalavimus. Tvarkymo darbai atliekami
remiantis Lietuvos Respublikos statybos
įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001,
Nr. 101-3597) ir / ar teritorijos pastatų
tvarkymo reikalavimais, apibrėžtais Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin.,
1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571).
Mokesčio lengvata suteikiama, jei juridinis asmuo atlieka šiuos darbus: išorės
sienų bei pamatų restauravimą, stiprinimą; fasado tinkavimą, dažymą; langų ir
išorės durų keitimą, dažymą; stogo keitimą ir remontą; lietvamzdžių įrengimą,
keitimą. Nekilnojamojo turto mokesčio
lengvatos dydis – iki 50 procentų atliktų kompleksinio pastato fasado ar stogo
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tvarkymo darbų sumos, bet ne daugiau
kaip 2 metų deklaruotina nekilnojamojo
turto mokesčio suma už nekilnojamąjį
turtą, esantį Kauno miesto savivaldybės
teritorijoje;
5.3. labdaros organizacijoms ir fondams, veikiantiems pagal Labdaros ir
paramos fondo įstatymą, žemė priklauso
nuosavybės teise;
5.4. juridinis asmuo veikia pagal Viešųjų įstaigų įstatymą ir vienas iš steigėjų
yra Kauno miesto savivaldybė;
5.5. asociacijų (taip pat visuomeninių
organizacijų, veikiančių pagal Lietuvos
Respublikos asociacijų įstatymą) ir kitų
juridinių asmenų veiklos tikslas – tenkinti
viešuosius interesus teikiant socialinę pagalbą.
6. Mokesčių lengvatos nesuteikiamos, jei fizinis ar juridinis asmuo turi
mokesčių skolų Savivaldybės biudžetui,
išskyrus mokesčių nepriemoką, dėl kurios
kreipiasi lengvatos, ir tuos atvejus, kai
mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas
atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių,
delspinigių, baudų mokėjimo vyksta mokestinis ginčas.
Nekilnojamojo turto mokesčių lengvatos
1. Nustatyti 2012 metų nekilnojamojo
turto mokesčio tarifą – 0,9 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės.
2. Nustatyti 2012 metų nekilnojamojo
turto mokesčio tarifą – 0,6 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės nekilnojamajam turtui, esančiam Laisvės alėjoje ir
Senamiestyje ir mokesčio mokėtojų naudojamam vykdant šią veiklą:
2.1. knygų mažmeninę prekybą specializuotose parduotuvėse;

1. Pajamų mokestis gyventojams, vykdantiems veiklą pagal verslo liudijimą:
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas numato, kad už
pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, mokamas
savivaldybių tarybų nustatytas fiksuoto dydžio pajamų mokestis.
2. Žemės mokestis: savivaldybių tarybos savo biudžeto sąskaita turi teisę sumažinti žemės mokestį arba visai nuo jo atleisti.
3. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis: savivaldybių tarybos
savo biudžeto sąskaita turi teisę sumažinti nekilnojamojo turto mokestį arba visai nuo jo atleisti.
4. Paveldimo turto mokestis: savivaldybių tarybos savo biudžetų sąskaita
turi teisę gyventojams mažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti.
5. Valstybės rinkliavos:
savivaldybių tarybos savo biudžeto sąskaita turi teisę mokėtojams sumažinti
valstybės rinkliavos dydį arba visai nuo jo atleisti.
6. Vietinės rinkliavos:
savivaldybių tarybos nustato vietinės rinkliavos dydžius ir lengvatas.
2.2. mažmeninę prekybą suvenyrais
specializuotose parduotuvėse;
2.3. antikvarinių daiktų mažmeninę
prekybą;
2.4. maitinimo ir gėrimų teikimo veiklą;
2.5. komercinių meno galerijų veiklą
(meno dirbinių eksponavimas ir pardavimas).
3. Nustatyti 2012 metų nekilnojamojo turto mokesčio už patalpas ir statinius,
kurie yra nenaudojami arba naudojami ne
pagal paskirtį arba yra apleisti, arba neprižiūrimi, tarifą, – 1 proc. nekilnojamojo
turto mokestinės vertės.
Valstybinės žemės nuomos mokesčio
tarifai
Už komercinės ir kitos paskirties
žemę siūlomi žemės nuomos mokesčio
tarifai nuo 0,4 iki 1 proc.
Verslo liudijimai
Nuo 2011 m. minimalus fiksuoto
dydžio pajamų mokestis asmenims, užsiimantiems daugeliu individualių veiklų
turint verslo liudijimą, sumažintas nuo
1440 Lt iki 120 Lt.
Taip pat nuspręsta nustatyti 50 procentų mažesnį pajamų mokestį įvairioms
socialiai remtinoms grupėms, studentams,
moksleiviams, asmenims, gaunantiems su
darbo santykiais susijusių pajamų.
Kauno rajono
savivaldybė:
SVV paramos programa
SVV fondo lėšų šaltiniai ir naudojimas
2.1. SVV fondo lėšų šaltiniai:
2.1.1. Ne mažiau kaip 0,1 proc. Kauno rajono savivaldybės metinio biudžeto
apimties.
Fondo remiamos veiklos:
Informacijos priemonės apie smulkųjį
ir vidutinį verslą.
SVV įmonių darbuotojų, verslininkų ir
ketinančių kurti verslą asmenų mokymas,
konsultavimas ir kvalifikacijos kėlimas,
dalyvavimas konferencijose, seminaruose.
Rajone gaminamos produkcijos parodų ir mugių organizavimas, verslininkų
dalyvavimas parodose, mugėse, verslo
misijose.
Naujų darbo vietų kūrimas (pateisinamomis išlaidomis laikomos: įmonės įregistravimo išlaidos įrengimų, įrangos ir kitų
darbo priemonių, reikalingų veiklai ar gamybai užtikrinti pirkimo išlaidos, darbo vietai ir darbuotojui reikalingoms licencijoms
ir leidimams įsigyti; tinkamų darbuotojų atrankai, verslo planų, verslo plėtros ir verslo
infrastruktūros projektų rengimas ir kt.)
3.5. Tikslinė parama smulkiųjų ir
vidutinių verslininkų rajoninėms, regioninėms organizacijoms.

3.6. Parama kitoms, Savivaldybės Tarybos sprendimu patvirtintoms, smulkiojo
ir vidutinio verslo plėtros sritims.
Nekilnojamojo turto mokestis
Nustatytas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas – 0,5 proc. nekilnojamojo turto
mokestinės vertės; sumažintas – 0,3 proc.
tarifas – taikomas fiziniams asmenims;
smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms, žemės ūkio bendrovėms (nuo 2012 m. neliko
nuolaidos naujai pastatytam turtui).
Verslo liudijimai
Nuo 2011 m. minimalus fiksuoto
dydžio pajamų mokestis asmenims, užsiimantiems daugeliu individualių veiklų
turint verslo liudijimą, sudaro 120 Lt.
Valstybinės žemės nuomos mokesčio
tarifai
Žemės ūkio paskirties žemei – 0,2-0,6
proc. arba 1,5 proc. žemės vertės, komercinės paskirties – 0,8 proc. arba 3 proc.,
priklausomai nuo sutarčių datos. Nustatytas neapmokestinamų žemės sklypų dydis:
kaimo vietovėse – 3 ha; miestuose – 0,15
ha socialiai remtiniems asmenis.
Kėdainių rajono
savivaldybė:
SVV rėmimo programa
Savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo parama gali pasinaudoti smulkiojo verslo subjektai – labai mažos ir
mažos įmonės, atitinkančios Smulkiojo ir
vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, ar verslininkai,
atitinkantieji Smulkiojo ir vidutinio verslo
plėtros įstatymo 4 straipsnio nuostatas –
įregistruotiems ir savo veiklą vykdantiems Kėdainių rajono savivaldybėje.
Parama neteikiama tiems verslo subjektams, kurie verčiasi didmenine ir
mažmenine prekyba, finansinio tarpininkavimo, teisinės veiklos, azartinių lošimų
ir organizavimo veikla bei kt.
Smulkiojo verslo rėmimo fondo
nuostatuose numatyta:
1. Lengvatinės paskolos laikotarpis –
ne ilgesnis kaip 3 metų laikotarpis.
2. Maksimalus lengvatinės paskolos
dydis – 60 000 Lt; papildoma lengvatinė
paskola skiriama 1 darbo vietai sukurti –
5000 Lt, bet ne daugiau kaip 20 000 Lt.
Tai yra maksimalus lengvatinės paskolos dydis verslo subjektams gali būti iki
80 000 Lt. Paskola gali būti suteikiama tik
tiems fiziniams ir juridiniams asmenims,
kurie turi užstatą – nekilnojamą turtą.
3. Yra numatytas 4 procentų palūkanų
dengimas, jei paskola suteikiama iš Smulkiojo verslo rėmimo fondo, banko ar kitos
kredito įstaigos. Palūkanos dengiamos
vienerius metus. Maksimali kreditoriams
paskola palūkanoms dengti – 100 000 Lt.
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4. Taip pat iki 2000 Lt numatyta subsidija smulkiesiems verslininkams specialių mokymo kursų, parodų, mugių,
varžytuvių ir kitų renginių išlaidoms iš
dalies padengti – ne daugiau kaip 4000 Lt
vienam renginiui.
5. Verslo planų, paraiškų finansinei
paramai iš kitų fondų rengimo išlaidoms iš
dalies padengti subsidija ne didesnė kaip
3000 Lt. Vienu metu gali būti taikomos
ne daugiau kaip 2 paramos formos tam
pačiam paramos gavėjui. Fondo finansine
parama paramos gavėjas gali naudotis ne
ilgiau kaip 3 metus.
6. Taikomi 50 proc. mažesni individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi,
turint verslo liudijimą, fiksuoti pajamų
mokesčio dydžiai I, II arba III grupės invalidams, senatvės pensininkams, gyventojams, kurie vieni augina bent vieną vaiką
iki 18 metų, sutuoktiniams, auginantiems
tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vaiką
invalidą, taip pat bedarbiams, kurie nustatyta tvarka įregistruoti darbo biržoje.
Nekilnojamojo turto mokesčio tarifai
0,3 proc. (kultūros, švietimo, sporto
objektams kaimo vietovėse), 0,8 proc.
(objektams iki 500 kv.m mieste, didesniems kaip 500 kv. m kaime, kultūros,
švietimo, sporto objektams mieste), 1
proc. (didesniems kaip 500 kv. m).
Valstybinės žemės nuomos mokesčio
tarifai
1.1. už žemės ūkio paskirties žemę,
namų valdų ir garažų bendrijų naudojamą
žemę – 1,5 proc. indeksuotos žemės vertės;
1.1.2. už kitos paskirties žemę – 3
proc. indeksuotos žemės vertės.
Verslo liudijimai
Nuo 2011 m. minimalus fiksuoto dydžio pajamų mokestis asmenims, užsiimantiems individualia veikla turint verslo
liudijimą, sudaro 100-1000 Lt.
Kaišiadorių rajono
savivaldybė:
Smulkiojo verslo skatinimo parama
1. Įmonės registracijos išlaidų dengimas – kai Savivaldybė padengia iki
100 proc. įmonės registracijos išlaidų.
2. Verslo planų, mokslo tiriamųjų darbų ir (ar) paraiškų finansinei paramai iš
kitų fondų gauti rengimo išlaidų dalinis padengimas – kai Savivaldybė padengia iki
100 proc. išlaidų už verslo plano, mokslo
tiriamojo darbo ir (ar) paraiškos finansinei
paramai iš kitų fondų gauti rengimą.
3. Paskolų (lizingo) palūkanų dengimas – kai Savivaldybė padengia iki
100 proc. paskolų ir (ar) lizingo palūkanų,
imamų verslo plėtros projektams vykdyti
(išskyrus paskolas apyvartinėms lėšoms).
4. Atlyginimo už paskolos administravimą ir turto vertinimą kompensavimas –
kai Savivaldybė iš fondo lėšų padengia iki
100 proc. išlaidų už paskolos administravimą ir turto vertinimą.
5. Europos Sąjungos lėšomis įsigytos
žemės ūkio technikos, įrangos, pastatų bei
pasėlių draudimo įmokų kompensavimas
iki 100 proc.
6. Verslininkų kvalifikacijos kėlimas –
kai Savivaldybė padengia iki 100 proc. kvalifikacijos kėlimo kursų, seminarų išlaidų.
7. Parodos išlaidų dengimas – kai Savivaldybė parodoje dalyvavusiam ir savo
produkciją pristačiusiam Smulkiojo verslo subjektui iki 100 proc. išlaidų už ekspozicijos vietą parodoje.
Paramos intensyvumas nustatomas
atsižvelgiant į anketoje pateiktus duomenis. Parama teikiama Paramos gavėjams
jei jų buveinė ir (ar) pagrindinė veiklos
vykdymo vieta – Kaišiadorių rajono savivaldybė. Bendra suteikta parama per dve-

jus metus (einamuosius ir prieš tai ėjusius
paskutinius vienerius metus) vienam paramos gavėjui negali viršyti 5000 Lt.
Nekilnojamojo turto mokestis
Nustatytas 1 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifas (be išimčių).
Verslo liudijimai
Nuo 2011 m. minimalus fiksuoto dydžio pajamų mokestis asmenims, užsiimantiems individualia veikla turint verslo
liudijimą, – 400-1000 Lt.
Valstybinės žemės nuomos mokesčio
tarifai
Nustatyti diferencijuoti tarifai nuo 0,1
iki 4 proc. (aukciono būdu nuomojamai
kitos paskirties žemei).
Prienų rajono
savivaldybė:
SVV rėmimo fondas
Finansinė parama teikiama:
20.1. daliai palūkanų už banko kreditus (apyvartinėms lėšoms ir pagrindinėms
priemonėms įsigyti) padengti. Palūkanų
norma skaičiuojama pagal Lietuvos banko skelbiamą praeito mėnesio vidutinę
komercinių bankų metų palūkanų normą.
Nekompensuojama ta palūkanų dalis, kuri
apmokėta iš kitų paramos fondų;
20.2. verslininkų mokymo kursus,
seminarus organizuoti ir dalinai juos apmokėti;
20.3. dalyvavimo parodose, konkursuose, šventėse ir kituose masiniuose
renginiuose išlaidoms iki 200 Lt padengti, dalyvaujant respublikinėse parodose ir
konkursuose – iki 1000 Lt (nereikalaujat
pateisinančių dokumentų);
20.4. informacinių ir reklaminių leidinių apie SVV leidybai;
20.5. verslo planų, paraiškų finansinei
paramai iš kitų fondų gauti rengimo išlaidoms dalinai apmokėti;
20.6. SVV plėtros programoms ir projektams finansuoti;
20.7. išlaidoms už darbo saugos dokumentacijos sutvarkymą dalinai padengti;
20.8. gamybinių pastatų ir statinių
techninės dokumentacijos rengimo išlaidas dalinai padengti;
20.9. už sukuriamą kiekvieną naują
darbo vietą – 1000 Lt. Sukurta darbo vieta
turi būti išlaikyta ne mažiau negu vienerius metus.
20.10. tradiciniams amatams remti –
iki 3000 Lt per metus.
20.11. įmonių, savo lėšomis pagerinusių savivaldybės turto būklę, rėmimui
21. Iš fondo lėšų dengiama ne daugiau kaip 50 procentų išlaidų ir ne daugiau kaip 5 (penki) tūkstančiai litų vienam
verslo subjektui vieneriems metams.
Nekilnojamojo turto mokestis
Nekilnojamojo turto mokesčio tarifai
sudaro nuo 0,3 proc. (naujoms įmonėms 3
metams), 0,5 proc. visiems, 1 proc. – neprižiūrimam, apleistam turtui.
Valstybinės žemės nuomos mokesčio
tarifai

Nustatyti nuo 0,1 proc. iki 3,5 proc.
tarifai.
Verslo liudijimai
Nuo 2011 m. minimalus fiksuoto dydžio pajamų mokestis asmenims, užsiimantiems individualia veikla turint verslo
liudijimą, sudaro 120, 240, 350 Lt.
Birštono rajono
savivaldybė:
SVV rėmimo fondas
14. Fondo lėšos gali būti naudojamos:
14.1. įmonės įregistravimo išlaidoms
padengti – padengiama iki 100 proc.;
14.2. verslo planų, mokslo tiriamųjų
darbų ir (ar) paraiškų finansinei paramai
iš kitų fondų gauti rengimo išlaidoms padengti – padengiama iki 70 proc.;
14.3. ekspozicijos vietos dalyvaujant
parodose išlaidoms padengti – padengiama iki 60 proc.;
14.4. rinkodaros priemonių (reklaminių leidinių, išskyrus stendų gamybą,
audio-vizualinių priemonių, eterio laiko)
rengimo išlaidoms padengti – padengiama iki 60 proc.;
14.5. paskolų ir (ar) lizingo, imamų
verslo plėtros projektams vykdyti, pateikus verslo planą, palūkanoms padengti –
padengiama iki 75 proc.;
14.6. kvalifikacijos kėlimo išlaidoms
kompensuoti – padengiama iki 40 proc.
15. Per einamuosius metus verslo subjektui suteiktos ir pagal teikiamą paraišką skiriamos paramos suma neturi viršyti
7000 Lt.
16. Subjektas negali gauti paramos
iš šio Fondo, jeigu tais pačiais metais tai
pačiai priemonei yra gavęs paramą iš kitų
fondų, sudarytų iš Savivaldybės lėšų.
Nekilnojamojo turto mokestis
Visiems nustatytas vienodas 0,5 proc.
tarifas.
Valstybinės žemės nuomos mokesčio
tarifas
Nustatytas 0,1 proc. tarifas (bus didinamas).
Verslo liudijimai
Nuo 2011 m. minimalus fiksuoto dydžio pajamų mokestis asmenims, užsiimantiems individualia veikla turint verslo
liudijimą, sudaro 120 litų. 50 proc. nuolaida
taikoma socialiai remtiniems asmenims.
Jonavos rajono
savivaldybė:
SVV rėmimo fondas
Fondo lėšos naudojamos:
6.1. suteikiant beprocentines paskolas;
6.2. kitoms reikmėms, tik rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
7. Paskola suteikiama ne ilgesniam
kaip 2 metų laikotarpiui. Paskola gali būti
grąžinama dalimis. Paskolos dydį lemia
išlaidų suma, tačiau paskola negali būti
didesnė kaip 50 proc. įkeisto turto vertės.
Esant nepriklausomo turto vertintojo pažymai, įkeičiant nekilnojamą turtą, paskolos dydis gali sudaryti 70 proc. įkeičiamo
turto vertės. Įkeičiant kilnojamą turtą rei-

Savivaldybės daugiausiai dėmesio skiria smulkiajam ir vidutiniam verslui

kalinga turto vertintojo pažyma.
Nekilnojamojo turto mokestis
Nustatytas visiems vienodas 0,5 proc.
tarifas. 1 proc. tarifas taikomas pagal atskirą sąrašą neprižiūrimam, apleistam turtui.
Valstybinės žemės nuomos mokesčio
tarifai
1.1. žemės ūkio paskirties žemei – 0,5
proc.;
1.2. namų valdų ir gyvenamųjų teritorijų žemei — 0,5proc.;
1.3. komercinės paskirties žemei – 0,6
proc.;
1.4. pramonės, sandėliavimo ir kitos
paskirties žemei – 0,8 proc.;
1.5. sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemei – 0,2 proc.
Verslo liudijimai
Nuo 2011 m. minimalus fiksuoto dydžio pajamų mokestis asmenims, užsiimantiems individualia veikla turint verslo
liudijimą, sudaro 220, 300, 450 Lt (kelioms veikloms).
Raseinių rajono
savivaldybė:
SVV rėmimo programa
24. Programos priemonių įgyvendinimo finansavimas:
24.1. naujos įmonės steigimo išlaidų
(įmonės registravimo, verslo liudijimo
įsigijimo, valstybės rinkliavos, reikalingų
leidimų ir licencijų, išskyrus mažmeninės
prekybos tabako gaminiais ir alkoholiniais gėrimais, kitų registravimo išlaidų)
dalinis padengimas iki 2000 Lt.
24.2. verslininkų kvalifikacijos kėlimo ar perkvalifikavimo išlaidų dalinis
padengimas iki 50 proc.;
24.3. dalyvavimo parodoje, kurioje
pristatomas Raseinių rajonas, arba tokios
parodos rengimo išlaidų padengimas iki
100 proc.;
24.4. verslo planų, paraiškų finansinei
paramai iš kitų fondų ir programų gauti
rengimo ir įgyvendinimo išlaidų dalinis padengimas iki 50 proc., neviršijant
2000 Lt sumos vienam pareiškėjui;
24.5. informacinių ir reklaminių leidinių apie Raseinių rajono smulkų ir vidutinį verslą kūrimo ir leidybos, rinkodaros
priemonių išlaidų dalinis padengimas iki
50 procentų;
24.6. seminarų, mokymų, konferencijų, parodų ir kitų Raseinių rajono SVV
sričiai aktualių sklaidos renginių organizavimo išlaidų dalinis padengimas iki 100
procentų;
25. Vienai priemonei skiriama maksimali negrąžintina paramos suma negali
viršyti 2000 Lt. Maksimali negrąžintinos
paramos suma, tenkanti vienam pareiškėjui per kalendorinius metus, negali viršyti
3000 Lt.
Nekilnojamojo turto mokestis
Nustatytas 0,6 proc. tarifas, apleistam
turtui – 1 proc.
Valstybinės žemės nuomos mokesčio
tarifai
2010 m .nustatyti tarifai: 1,5 proc.(žemės ūkio paskirties) ir 3,75 proc. (komercinės paskirties žemei). Nuo mokesčio atleidžiamos naujos SVV įmonės (iki 0,5 ha),
bankrutuojančios ir likviduojamos įmonės.
Verslo liudijimai
Nuo 2011 m. minimalus fiksuoto dydžio pajamų mokestis asmenims, užsiimantiems individualia veikla turint verslo
liudijimą, sudaro 120, 200, 300, 400 Lt.
Mokestis 90 proc. sumažinamas bedarbiams, neįgaliems asmenims, studentams,
60 proc. – pensininkams.
(Apie Marijampolės regiono savivaldybių paramą verslui bus skelbiama
liepos mėnesio „Rūmų žiniose“.)
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Apie evoliuciją, komunikaciją,
„Robotex“ ir KPPAR

Velociwraptor‘ius – greičiausias iš žinomų pasaulyje
padėklų apvyniotuvų. Rezidavimo vieta – Slovėnija,
www.epipack.si

Nerijus Miliukas,
UAB „Robotex“
Komercijos ir plėtros vadovas
www.robotex.lt
Partnerių paieška ne tokia sena, kaip dinozaurų istorija, tačiau neretai ne
mažiau svarbi išlikimui. Kiekviena kompanija savo raidoje pasiekia tašką,
kuomet pradeda galvoti – investuoti daugiau į plėtrą, ar daugiau į produktų
kūrimą? Gal pirmiau sukurti produktą ir tada žygiuoti per rinkas, bet gal geriau eiti į tas rinkas pirmiausia su tuo, ką turi, o kai jau užsikabinsi, tada gal
dar liks išteklių kokiam naujam produktui sukurti. O ar bus tų išteklių? Tai gal
pirma kurti produktą?..
Ne išimtis ir kompanija „Robotex“ ir jos robotizavimo, automatizavimo
sprendimai pramonei. Susidūrėme su dilema – atitraukti inžinierius ir programuotojus nuo projektų ir liepti konstruoti robotizuotą celę pakavimo ir paletavimo uždaviniams spręsti, ar kreiptis į tuos, kurie tokį sprendimą jau turi?
Paskutinieji evoliucijos tyrimai rodo, kad žmogus evoliucionavo, nugalėjo pusbrolius neandartaliečius ir išliko didžiąja dalimi todėl, kad daugiau bendravo tarpusavyje.
Nutarėme pasinaudoti protėvių patirtimi, negaišti laiko tiems patiems produktams išradinėti, o susirasti partnerius, kurie jau turi analogiškus produktus arba su kuriais būtų
galima kooperuotis kūrimo procesui.
Šios informacijos autorius jau turi komunikacijos ir partnerių paieškos patirties dar
nuo ankstyvųjų (ne, ne viduramžių, o mūsų nepriklausomybės atkūrimo) metų. Na,
jei vis dėlto apeliuotume į viduramžius, tai skydas buvo telefonų knyga, o kalavijas –
fakso aparatas. Nors vyravo nuomonė, kad pasiuntus pranešimą faksu rytų kaimynui,
bus greičiau pačiam ten nuvažiuoti ir tą pranešimą išėmus iš ten gulinčio fakso aparato
įteikti, būta ir sėkmės istorijų.
Tikrojo komunikavimo ir partnerių paieškos sėkmė atėjo kiek vėliau, prekybos,
pramonės ir amatų rūmuose. Jie užmezgė ryšius ir pasiūlė verslininkams savo pagalbą.
Tai atrodė taip paprasta – suformuluoji savo ketinimus, atsispaudini brošiūrų, bukletų
ir užverti jais Kauno PPAR. O jie jau skambina, rašo fakso pranešimus, spausdintą
medžiagą deda į vokus ir siunčia, siunčia ir dar siunčia. Tai buvo tikra sėkmė, kai gali
dirbti savo darbus, o sutartu laiku nuvyksti į sutartą vietą, prisėdi prie staliuko ir belieka
pabendrauti su parinktais partneriais.
Tiesą sakant, ir „Robotex“ rengėsi tokiam veiksmų planui, bet, pasirodo, mes jau atsilikom komunikacijos evoliucijoje – KPPAR šį kartą galėjo pasiūlyti šį bei tą daugiau,
t.y. EEN, Europos verslo ir inovacijų tinklą.
Pateikėme šiam tinklui savo užklausą, ir per kelias savaites sulaukėme elektroninio
laiško, o net nespėjus į jį atsakyti, už valandos ir skambučio. Tai buvo žmonės iš firmos
„Epipack“ Slovėnijoje – labai greiti verslo žmonės, kuriantys greičiausius pasaulyje
apvyniotuvus, pramonės įrenginius ir roboto celes.
Vėliau, kai ten nuvykom, supratom – mes nuo Sovietų Sąjungos atsijunginėjom
kokius tris metus, žingsnis po žingsnio atkirtinėjami sienų, vizų, muitų, įvairiausių kitų
prekybos taisyklių ir ribojimų, o slovėnai, kilus karui buvusioje Jugoslavijoje, savo
įprastines rinkas prarado su pirmaisiais šūviais. Tai mums patvirtino ir kitos firmos –
„Schwarzmann“ (www.schwarzmann.si) atstovai. Neįtikėtina, bet tos pačios kelionės
metu, pakeliui į firmą „Epipack“, sugebėjome rasti gal dar ir ne partnerius, bet bent jau

Velociraptorius,
vienas greičiausių iš
dinozaurų, yra pošeimio
Velociraptorinae, siejamo
su sub-grupe iš didesnės
šeimos Dromaeosauridae,
atstovas. Paskutinė
žinoma rezidavimo
vieta – Juros periodo
parkas, Holivudas

kompaniją, kuri turi sprendimą kiekvienam, kas krizės metu apmąstė tikruosius savo
sandėlių, cechų, kitokių statinių plėtros poreikius ir ieško alternatyvų brangiems tradiciniams pastatams.
Ar tai jums nepanašu į asteroido pataikymą, kaip kad sako viena iš teorijų, po kurios
neliko dinozaurų, o kartu ir greitojo velociraptor‘iaus? Užtat išliko darbštūs, sumanūs,
kūrybingi slovėnai – „Epipack“ ar „Schwarzmann“ darbuotojai, kurie per du mėnesius
sugebėjo perorientuoti savo veiklą ir bemaž tiesiogine to žodžio prasme apgręžti savo
pajėgas į Vakarų rinką.
Ką gali Lietuva, ką gali lygiai tokia pat maža ir gamtos turtais tap pat nepasižyminti
šalis – Slovėnija? Mus sieja panaši trumpa jūros atkarpa, nedidelis gyventojų skaičius,
gera iškalba pasižymintys, bet praryti besitaikantys galingi kaimynai.
Gali galvoti, gali veikti, taikyti naujausius IT, komunikacijų, inžinierinius sprendimus ir sukurti velociraptor ‘ių: kompaktišką, grakštų, netikėtai greitą ir labai sumanų
įrenginį, skirtą plėvelės apvyniojimui aplink paletę. Sunku rasti tokį gamybos procesą,
kuomet nereiktų produkcijos supakuoti, paskui sukrauti ant paletės, o ją dėl produkcijos saugumo, kokybės užtikrinimo apvynioti plėvele. Tai ne tik greitis, užtikrinantis
intensyvaus gamybos proceso aptarnavimą – jautrūs įrenginiai tiksliai dozuoja ir reguliuoja įtempimą, taupo žaliavą, energiją, laiką, teikia ir estetinį pasigėrėjimą. Galėtume
palyginti – ar mums norisi važiuoti mašina, kuri tik perveža iš taško A į tašką B, tarkim,
kokiu GAZ-VAZ-MAHINDRA, ar mieliau sėstume į „Lexus“?
Ką ir bepridurti – eikim į KPPAR, bendraukim, naudokimės EEN, raskim partnerių,
būkim greiti savo sprendimais, nebūkim dinozaurai paieškose. Mūsų narystė Kauno
PPA rūmuose jau atsipirko.

Rūmų 20-mečio jubiliejui artėjant
KAUNO
PPA RŪMAMS

6

METŲ

Rudenį Kauno prekybos, pramonės
ir amatų rūmams sukaks 20 metų: 1991
m. lapkričio 29 d. 124 Kauno apskrites
įmonių atstovai įsteigė regioninius rūmus. Jų prezidentu tapo Kauno krašto
pramonininkų vadovas prof. Simas Ramutis Petrikis.
Jubiliejus yra graži proga atsigręžti į
praeitį, pagerbti nusipelniusius bendruomenės narius ir įprasminti šią datą ateičiai. Rūmų tarybos ir administracijos su-

darytas komitetas aptarė pirmąsias idėjas
jubiliejui pažymėti.
Siūloma šią sukaktį pažymėti renginių ciklu, kuris truktų keletą mėnesių ir
apimtų viso regiono savivaldybes ir narius, Rūmų klubus, verslo moterų tinklą.
Aukštųjų mokyklų ekonomikos,vadybos,
technologijų mokslų studentams ketinama skelbti konkursą dėl Kauno regiono ir
jo verslo bendruomenės vizijos dar po 20
metų (2031 m.). Svarstoma idėja išleisti

Rūmų narių meninių fotografijų albumą,
o įprasminant jubiliejų ateičiai – Ąžuolyne pasodinti dvidešimt ąžuolų. Baigiamasis jubiliejinis renginys numatomas
gruodžio 2 d., penktadienį, „Via Baltica“
restorane. Galimi renginių finansavimo
būdai – rėmimas, reklama, dalyvavimo
mokestis ir pan.
Laukiame Rūmų narių atsiliepimų ir
naujų pasiūlymų šiai sukakčiai paminėti.
RŽ inf.
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Suolelis Santakoje gali būti Jūsų
Rūmų narys UAB „All design“ ir dizaino studija „ALL design“ kviečia verslo bendruomenę prisidėti gražinant Kauno viešąsias erdves ir tapti projekto „Suolelis Santakoje 2011“ dalyviais, rėmėjais ar mecenatais. Jau įvyko geriausio suolelio dizaino konkursas, kurio metu atrinkti geriausi projektai. Prie projekto prisijungusių įmonių logotipai ar pavadinimai bus įamžinti metalinėje lentelėje ant Santakoje pastatytu suoliukų.
Rūta Valušytė
„ALL design“ dizainerė/designer
Kuršių g./str.7, Kaunas. Mob.: +370 652 59522, faks.: +370 37 212099
design@allgroup.lt, www.allgroup.lt
SUOLELIS SANTAKOJE 2011
Kviečiame prisidėti prie KAUNO
MIESTO viešųjų erdvių gražinimo!
KAS TAI?
Dizaino projektas, kurio tikslas pagyvinti Kauno miesto santakos parką.
PROJEKTO APRAŠYMAS
2011 m. organizuotas dizaino konkursas „Suolelis santakoje“, kurio metu
atrinkti geriausi suolelių projektai. Komisijos nariai: Rimgaudas Miliukštis – Kultūros paveldo skyriaus vedėjas; Gintaras
Prikockis – architektas; Romutis Navardauskas Palaima – Miesto įvaizdžio ir
turizmo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
doc. dr. Antanas Baltrušaitis, KTU Dizaino ir technologijų fakulteto, medienos ir
technologijų katedros vedėjas; Raimonda
Šernaitė – dizainerė.
PROBLEMA
Viešųjų erdvių tvarkymo stoka Kauno mieste. Suolelių trūkumas Kauno santakos parke.

PROJEKTO TIKSLAS
Pagyvinti Kauno miesto santakos parką, atkreipti dėmesį į viešųjų erdvių tvarkymo problemas.
PROJEKTO LAIKAS
(Gali būti tikslinamas atsižvelgiant į
gamybos pajėgumus)
I etapas: DIZAINO KONKURSAS
(įvykęs)
II etapas – 2011 liepos mėn.: suolelio
gamyba, pastatymas Kauno miesto santakoje, bei pristatymas visuomenei
VIEŠINIMAS
1) Per visuomenės informavimo priemones. („Kauno diena“, „Init“, „LTV“,
„Delfi“, „Kulturpolis.lt“ ir kiti kultūros
tinklapiai bei žurnalai).
2) Suolelių pristatymo visuomenei
metu. Į atidarymą planuojama pakviesti
Kauno miesto merą arba vicemerą, komisijoje dalyvavusius narius.
PROJEKTO AUDITORIJA
Tikslinė auditorija – Kauno miesto
gyventojai, Kauno miesto valdžia.

Įmonių vadovai dalijosi
kaštų valdymo patirtimi

Seminare diskutuota apie pagrindinius kaštų valdymo principus

Gegužės 24 d. Rūmuose vyko diskusinis seminaras „Kaštų valdymo principai ir
įtaka verslo sprendimams“.
Dalyvius pasveikino KPPAR generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis, pažymėjęs, kad siekiant didesnio konkurencingumo ir optimalių sprendimų verslo įmonėms
aktualu nuolat valdyti verslo procesus.
Įmonių „Garlita“, „Mechel Nemunas“, „Pieno žvaigždės“ Kauno filialas, „Vesiga“,
„Novameta“, Rolands Moisejs“ ir kt. vadovai aktyviai dalyvavo diskusijoje dėl kaštų
valdymo poveikio įmonės veiklos rezultatams.
Lektorius Eladijus Kirijanovas pateikė pagrindinius kaštų valdymo principus, optimalius sprendimo parinkimo kriterijus. Tvarkos komunikacija, sąnaudų „distiliacija“, sugaišto
laiko problemos identifikavimui įvertinimas yra svarbūs veiksniai priimant sprendimus.
Gžegož Rogoža, AB „Pieno žvaigždės“ Kauno filialo direktorius, pasidalijo kaštų
valdymo patirtimi savo vadovaujamoje įmonėje. Ištisus metus trunkanti išsami analizė daroma jau trečią kartą, įmonės efektyvumas išaugo 5 proc. Sistemingas darbas, kokybiško
įrankio sukūrimas sudaro galimybę dirbti stabiliai ir gaminti aukštos kokybės produktus.
UAB „Garlita“ generalinis direktorius Juozas Martikaitis atskleidė, kokius sprendimus teko priimti krizės metu. Surastos Afrikos, Skandinavijos šalių ir kitos naujos
rinkos. Esminiai pokyčiai įvyko asortimento struktūroje – sukurti saulės šilumą atspindintys ir šaltį atstumiantys rūbai, NATO skirti gaminiai. Kaštų valdymui įdiegta ITON
sistema, kuri pagrįsta nuolatinės apskaitos, analizės, pasekmių likvidavimo principais.
UAB „Mechel Nemunas“ direktorius Vitalijus Graunas pateikė savo vadovaujamos
įmonės patirtį. Tam tikram gaminio kokybės lygiui būtini atitinkami kaštai. Sąnaudos
turi užtikrinti stabilią ir reikalingą kokybę. Labai svarbus aspektas – žaliavų kainų numatymas ir jų įsigijimas laiku.
Lektorius E.Kirijanovas apibendrino, kad siekiant optimizuoti kaštų valdymą svarbu sukurti kaštų valdymo sistemą, identifikuoti jautriausias vietas, kaštų optimizavimas
nereiškia mažinimo, būtina vertinti galimybių, pastangų ir efektyvumo santykį.
RŽ inf.

KODĖL NAUDINGA PRISIJUNGTI PRIE PROJEKTO?
1. Įmonės logotipo ar pavadinimo
įamžinimas metalinėje lentelėje, kuri tvirtinama matomiausioje vietoje, ant Kauno
miesto santakos parke pastatyto suolelio.
2. Teigiamas įmonės įvaizdis, nestandartinė reklama – rėmėjai įvardinami TV
reportažuose, bei spaudoje.
GALIMI DALYVAVIMO PROJEKTE BŪDAI IR NAUDA
PASIŪLYMAS Nr.1: Vieno iš galimų suolelių pastatymo finansavimas.
Nauda – rėmėjo logotipo viešinimas
bei pavadinimo įvardinimas suolelių pristatymo visuomenei metu, sklaida per informacinius kanalus, logotipo talpinimas
pastatyto suolelio lentelėje.
PASIŪLYMAS Nr.2: Finansinė parama. Rėmėjai prisidėję prie šio projekto:
300 Lt
• Rėmėjo logotipas suolelių pristatymo visuomenei metu, bendroje rėmėjų
juostoje.
• Rėmėjo pavadinimo paminėjimas
suolelių pristatymo visuomenei metu.
1000 Lt
• Rėmėjo logotipas suolelių pristatymo visuomenei metu, bendroje rėmėjų
juostoje.
• Rėmėjo pavadinimo paminėjimas
suolelių pristatymo visuomenei metu.
• Logotipo talpinimas bendrai pastatytų suoliukų lentelėse bendrų rėmėjų
grafoje.
3.000 Lt – pagrindinio rėmėjo teisė
• Rėmėjo logotipas suolelių prista-

tymo visuomenei metu, bendroje rėmėjų
juostoje, pagrindinių rėmėjų grafoje.
• Pagrindinio rėmėjo pavadinimo paminėjimas suolelių pristatymo visuomenei metu.
• Pagrindinio rėmėjo pranešimas suolelių pristatymo visuomenei metu (derinamas su renginio organizatoriais – pranešimo tema negali būti tik reklaminė).
• Logotipo talpinimas pastatytų suolelių lentelėse pagrindinių rėmėjų grafoje.
• Sklaida per visuomenės informavimo priemones.
10.000 Lt ir daugiau – mecenato
teisė
• Mecenato logotipas suolelių pristatymo visuomenei metu, bendroje juostoje,
mecenato grafoje.
• Vieno suolelio žymėjimas išskirtine
mecenato juosta (tik su mecenato logotipais) atidarymo metu.
• Mecenato pavadinimo paminėjimas
suolelių pristatymo visuomenei metu.
• Mecenato pranešimas suolelių pristatymo visuomenei metu (derinamas su
renginio organizatoriais – pranešimo tema
negali būti tik reklaminė).
• Sklaida per visuomenės informavimo priemones akcentuojant mecenato
pavadinimą.
ORGANIZATORIAI
Asociacija „Senamiesčio bendruomenės centras“ ir dizaino studija „ALL
design“.
Mes atviri visiems pasiūlymams ir
deryboms. Gražinkime Kauno miestą
kartu!

Verslo moterys diskutavo
apie dalykinį stilių
Gegužės 25 d. Lietuvos verslo moterų tinklo narės susitiko „Inži“ mados galerijoje.
Moterys klausėsi paskaitos apie pavasario ir vasaros mados tendencijas, spalvų derinimą ir jų paiešką kasdienybėje ir darbo aplinkoje, dalykinio stiliaus ypatumus, mokėsi
kaip neišleidžiant daug pinigų numatyti esminius akcentus formuojant savo drabužinę.
„CROWN SALES“ astovės Anželika ir Irmida pasidalijo nuosavo verslo idėjos ir
verslo pradžios patirtimi. Turėti svajonę, nebijoti rizikuoti ir atkakliai siekti įgyvendinti
savo sumanymus – šiuos tikslus moterys išsikėlė pradėdamos nuosavą verslą. Jaunosios
verslininkės ėmėsi išskirtinių produktų verslo aplinkai – elitinių alkoholinių gėrimų,
ateityje numatyta konsultacinė-mokomoji veikla. Anželikos ir Irmidos iniciatyva popietės dalyvės buvo pamalonintos italų kompanijos TUFFO rūšiniu putojančiu vynu.
Originalias, vienetines rankines kurianti Rita parodė keletą pavyzdėlių, papasakojo, kaip pomėgis iš džinsinio audinio skiaučių pasisiūti sau mielų dalykėlių tapo pragyvenimo šaltiniu.
Viešnios sulaukė dovanėlių iš „Saulėja Spa“ centro.
Besiklausant įdomios paskaitos, prancūziškos muzikos fone besimėgaujant šampano taure ir gera draugija, laikas ištirpo akimirksniu. Todėl ateityje ir vėl organizuosime
susitikimus ne tik įdomiomis temomis, bet ir įdomioje aplinkoje. Visų norinčių moterų
prašome kreiptis, ir jums bus suteikta informacija, kaip prisijungti prie mūsų.
RŽ inf.

„Šviesuva“ atsisveikina iki rugsėjo

2011 m. „Šviesuvos“ pavasario sesijoje įvyko 10 švietėjiškų renginių visuomenei.
Jie prasidėjo 2011 02 08 ir baigėsi 2011 05 24 ir vyko kas antrą antradienį.
Paskaitas skaitė žinomi šalyje ir užsienyje žmonės: prof. V. Kuzminskis, akad.
J. Brėdikis, V. B. Petkevičius, Margarita ir Aurelijus Madzeliauskai, prof. S. Pranckevičius, gyd. J. Dorošas, L. Ankudavičius, F. Paukštienė, dr. B. Sinkutė, prof. R. J. Kalesinskas, doc. L. Vitkus, dr. A. Veryga, gyd. J. Šurkus, prof. A. Kriščiūnas, gyd. D. Butvilas, akad. J. Vilemas, prof. R. Kėvalas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų
mokslinės draugijos alternatyvios medicinos būrelio nariai (V. Gaveikaitė), prof. L.
Lukoševičius, gyd. V. Kabašinskas.
Įvykdytas projektas „Šviesuva: mokinių ugdymo ir sveikatinimo programa „Renkiesi profesiją – susikuri ateitį“ Kauno mokyklų dešimtųjų klasių mokiniams. Projekte dalyvavo 22 lektoriai , įvyko 10 konferencinių renginių, 18 edukacinių užsiėmimų
A. Astrausko ortopopedijos amato muziejuje. Išleista ir pristatyta A. Astrausko ir V. Šereikienės nauja knyga „Ortopedijos amato raida Lietuvoje“ (Kaunas, 2011).
Asociacijos prezidentas Algimantas Astrauskas dėkoja visiems lektoriams už nuoširdų dalijimąsi žiniomis, visiems informaciniams rėmėjams ir renginių lankytojams,
taip pat ortopedijos įmonės „Pirmas žingsnis“ darbuotojams už savanorišką pagalbą,
organizuojant renginius.
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MOKYMO NAUJOVĖS – BEPROTIŠKA
IDĖJA, PAVIRTUSI REALIU PRODUKTU

Kiekvienas iš partnerių parengė po vieną mokymo medžiagos modulį

2011 m. gegužės 10-11 d. Kaune vyko
ketvirtasis tarptautinio Leonardo da Vinči
projekto „Mokymo naujovės“ (Inovatyvūs neformalūs mokymosi kompetencijų
kūrimo ir mobilizacijos įrankiai, projekto
Nr. ES/09/LLP-LdV/TOI/14050) partne-

rių susitikimas. Partneriai pristatė sukurtų neformalių kompetencijų, susijusių su
naujovių perkėlimu, mokymo planus ir
medžiagą. Taip pat buvo apžvelgti pilotinių mokymų metu išbandyti mokymų
planai ir medžiagos vertinimo su moky-

mų organizavimo specialistais (formalaus
ir neformalaus ugdymo dėstytojais) rezultatai.
Kiekvienas iš partnerių parengė po
vieną mokymo medžiagos modulį. Iš viso
parengti penki skirtingi moduliai: „Emocinis intelektas“, „Įžvalgumas“, „Kūrybiškumas ir kritinis mąstymas“, „Imlumas
ir pozityvumas“, „Komandinis darbas“.
Sukurtų mokymo planų ir medžiagos
pagrindu jau rengiamas mokymo vadovas
formalaus ir neformalaus mokymo mokytojams/dėstytojams jų kompetencijoms,
susijusioms su inovatyviu mokymu, gerinti. Toks mokymo vadovas turi būti
parengtas jau šių metų rudenį, o juo bus
siekiama padėti mokymų organizavimo
specialistams pasirengti identifikuoti, lavinti ir įvertinti besimokančiųjų kompetencijas, susijusias su naujovėmis.
Pasak projekto koordinatoriaus Asier
Diéguez (Fondo Formación Euskadi, Ispanija), „mokymo naujovės – beprotiška
idėja, pavirtusi realiu produktu tarptautinės partnerystės ir patirties dėka. Kuriant

žinių visuomenę, keičiasi ir mokytojų/
dėstytojų vaidmuo. Mokytojai/dėstytojai
ne vien tik perteikia žinias, jie yra mokymosi organizatoriai, mokymosi galimybių
kūrėjai ir mokymosi patarėjai“. Projekto
partneriai iš Suomijos ir Danijos pabrėžė, kad gebėjimų ir kompetencijų plėtra
bei inovatyvi pedagogika yra pagrindas
kuriant inovatyvias darbo vietas, kurios
užtikrina tvarią kiekvienos šalies ekonomikos plėtrą.
Antrosios projekto partnerių susitikimo sesijos metu Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarptautinių ryšių vadovė Rita Baidokaitė partneriams pravedė
praktinius užsiėmimus „Kūrybiškumas,
lytis ir talentas“.
Projektą įgyvendina 5 partneriai iš 4
ES šalių: Fondo Formación Esukadi, Ispanija (projekto koordinatorius); Instituto
de Máquina Herramienta, Ispanija; Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Lietuva; Turku School of Economics, Suomija; AOF Center, Danija.
RŽ inf.

Pameistrystės projektas
įgauna pagreitį
Rita Baidokaitė
KPPAR tarptautinių ryšių vadovė
Pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma – tai mokymas, vykdomas
darbo vietoje: įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, pas ūkininką, pas laisvąjį mokytoją.
Teorinis mokymas gali būti vykdomas profesinio mokymo įstaigoje ar kitoje mokykloje.
Tradicinės pameistrystės ištakos siekia 16 amžių, o jos tradicijos buvo ypač ryškios
Prancūzijoje, Italijoje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, kai amatininkai meistrai priimdavo amatui polinkį turinčius jaunuolius dirbti pameistriais. Be to, jauni amatininkai pameistriai po egzamino keliems metams iškeliaudavo gilinti savo žinias, tobulinti
gebėjimus toliau nuo buvusių meistrų dirbtuvių esančiose teritorijose. Tokie kelionių
metai viduramžiais būdavo sąlyga siekiant tapti meistru.
Šiandien pameistrystė – profesinio mokymo organizavimo forma jau daugelį metų
puikiai veikia Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje ir kitose šalyse. Ji daro
profesinio rengimo sistemą lankstesnę, adekvačiau susietą su darbo rinkos poreikiais.
Tiek kultūrinio, tiek istorinio konteksto lygmeniu Lietuvoje pameistrystė yra labiau
sietina su mokymo praktika amatų sektoriuje nei pramonėje, t.y. praktikos atlikimu ir
atitinkamos kvalifikacijos įgijimu įmonėje. Mūsų šalyje apskritai nėra sukurta tokios
sistemos, nėra atitinkamų įstatymų, nesukurtas finansavimo mechanizmas. Dėl šios
priežasties nėra susiformavusios patirties.
Todėl Kauno prekybos, pramonės amatų rūmai kartu su partneriais iš Prancūzijos (Strasbūro universitetas, ESC Toulouse Business School), Nyderlandų (Talentis

Tulūzoje susitikę kolegos pristatė nacionalines ataskaitas apie pameistrystę savo šalyse

BV), Didžiosios Britanijos (Midlands TUC Unionlearn) ir Lietuvos (Vytauto Didžiojo
Universitetas) inicijavo ir vykdo Leonardo da Vinči naujovių perkėlimo projektą „Pameistrystės plėtojimas Lietuvoje“, Nr.DE/10/LLP-LdV/TOI/147320. Projekto tikslas –
sukurti pameistrystės mokymo sistemą ir praktinio mokymo metodus.
Gegužės 20-21 d. antrojo tarptautinio projekto partnerių susitikimo metu Tulūzoje
(Prancūzija) projekto partneriai pristatė išsamias nacionalines ataskaitas apie pameistrystę ir savo šalyse veikiančias pameistrystės mokymo sistemas, kurių pagrindu bus
parengta lyginamoji analizė ir pateiktos rekomendacijos pameistrystės mokymo sistemai sukurti Lietuvoje.
Kokia būtų šio mokymo metodo svarba Lietuvoje? Visų pirma, tai galimybė įgyti
svarbiausias profesines kompetencijas. Mokantis vien mokykloje profesinė kompetencija negali būti pilnai įgyta, nes mokykla nesuteikia galimybės teorines žinias taikyti praktikoje, mokykla taip pat negali suteikti kompetencijų, reikalingų darbui darbo
kolektyvuose, darbo drausmės ir kultūros. Įmonės paprastai turi geresnes galimybes
pateikti technologijų, įrenginių įvairovę. Darbas įmonėje ir įgyta praktika mokiniui suteiktų daugiau pasitikėjimo savimi.
Daugiau informacijos apie projektą svetainėje: hhtp://www.devapprent.eu.

Keletas skaičių
apie EEN veiklą

•

Nuo 2008 m. Lietuvoje veikia Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklas), apimantis 48 valstybes. Lietuvoje tinklui atstovauja keturios organizacijos: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir VšĮ Lietuvos
inovacijų centras.
• Į tinklą kreipėsi 4152 Lietuvos įmonės.
• 536 bendrovės dalyvavo verslo misijose ir kontaktų renginiuose.

•
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Per tarpvalstybinį tinklą buvo išplatinta 487 Lietuvos įmonių bendradarbiavimo,
technologinės partnerystės ir tyrimų pasiūlymai.
Sulaukta 15859 užsienio įmonių, pageidaujančių rasti partnerių Lietuvoje, pasiūlymų.
Surengta 226 seminarai, konferencijos ir kiti renginiai.
Lietuvos įmonėms suteikta 1467 konsultacijos, susijusios su ES teisine baze, rinkomis, verslo plėtra užsienyje, 2402 konsultacinės paslaugos dėl verslo paramos
programų, tarptautinio verslo organizavimo, technologinių auditų ir kt.
Atlikta 55 verslo subjektų nuomonės tyrimai ir viešosios konsultacijos, įmonių pasiūlymai dėl ES teisės aktų tobulinimo perduotos EK.
Sukurta informacinė svetainė inovatyviam tarptautiniam verslui plėtoti www.
paramaverslui.eu (hitų skaičius 2593625, apsilankymų skaičius – 111406).
Padedant Enterprise Europe Network sudarytos 36 technologinio bendradarbiavimo, eksporto ir importo, mokslinių tyrimų sutartys.
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Nuo birželio – nauja Mokesčių
apskaitos informacinė sistema
Įdiegus naują Mokesčių apskaitos sistemą, įmokų kodų sąrašas sutrumpės 13,5 karto. Sutrumpėjusio
įmokų kodų sąrašo naudą pajus ir mokesčių mokėtojai
Kauno apskrities valstybinė mokesčių
inspekcija informuoja, kada nuo birželio
pradžios Valstybinė mokesčių inspekcija
pradėjo naudotis nauja Mokesčių apskaitos informacine sistema (toliau – MAIS).
Pagrindinė informacija apie naująją sistemą skelbiama VMI interneto svetainėje
www.vmi.lt, skyrelyje „Mokesčių apskaitos informacinė sistema“ http://www.vmi.
lt/lt/?itemId=10822582.
Įdiegus naują MAIS, sudaryta galimybė mokesčių ir kitų sumų centralizuotam
administravimui bei taupančių mokesčių
mokėtojų laiką elektroninių paslaugų, susijusių su mokesčių ir kitų sumų apskaita,
nepriemokų išieškojimu, mokesčių mokėtojų įregistravimu/ išregistravimu, sukūrimui. Sąsajos su kitų institucijų informacinėmis sistemomis leis VMI efektyviai
koordinuoti juridinių asmenų likvidavimo
procedūras.
„Pradėjus veikti naujai MAIS, įsigalioja naujas, daug trumpesnis, įmokų kodų
sąrašas. Iš šiuo metu VMI administruojamų

mokesčių įmokų kodų, kurių yra per 1,5
tūkst., liks tik 110“,– teigia Kauno AVMI
viršininkas Gintautas Muznikas, akcentuodamas, kad keičiasi tik VMI administruojamų mokesčių įmokų kodai. Kitų įmokų,
mokamų į VMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, kodai nesikeičia. Naujoje
MAIS yra vienas įmokos kodas, skirtas
tiek mokesčio, tiek atitinkamo mokesčio
delspinigių, įmokų pagal patikrinimo aktus sumokėjimui. Įmokos kodas 1001 skirtas sumokėti deklaruojamus mokesčius,
tačiau kai kuriems mokesčiams priskirti
atskiri įmokų kodai: privalomojo sveikatos draudimo, gyventojo pajamų, žemės
mokesčiams, akcizams, taip pat ir nedeklaruojamiems mokesčiams ir įmokoms.
Sutrumpėjusio įmokų kodų sąrašo
naudą pajus ir mokesčių mokėtojai – jiems
mažiau reikės pildyti mokėjimų nurodymų. Pavyzdžiui, mokesčių mokėtojams,
kurie moka akcizus, ypač sumažėjo įmokos kodų skaičius. Mokesčių mokėtojams
nereikės mokėti atskirai pagal tarifines

grupes. Be optimizuoto įmokų kodų sąrašo naudos mokesčių mokėtojai pajus ir kitus privalumus – bus centralizuota mokesčių mokėtojo apskaitos kortelė, mokesčių
apskaitai taikomas kaupimo principas bei
mokesčių mokėtojo mokesčių balansas
bus matomas realiu laiku.
Akcentuotina, kad keičiasi mokesčių
mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymas:
pirmiausiai padengiamos mokesčių prievolės, pradedant nuo anksčiausių pagal
mokėjimo prievolės sumokėjimo datą
susidariusių prievolių. Jeigu yra kelios
vienodo termino prievolės – pradedama
nuo mažiausios sumos. Po to bus dengiamos palūkanos, padidintos palūkanos,
pradedant nuo anksčiausiai susidariusios
nepriemokos. Ir tik tuomet, jei mokesčių
mokėtojas turi nesumokėtų baudų, bus
padengiamos baudų prievolės ir, galiausiai, padengiami delspinigiai, pradedant
nuo delspinigių, susidariusių pagal anksčiausiai užbaigtas mokėjimo prievoles.
Iki šiol nebuvo automatizuota mokes-

tinių paskolų apskaita, todėl nebuvo galimybių mokesčių mokėtoją operatyviai
informuoti apie neapmokėtos mokestinės
paskolos likutį ir pan. Naujojoje MAIS
įdiegta automatizuota pagal mokestinės
paskolos sutartis atidėtų ar išdėstytų įmokų apskaita, todėl mokesčių mokėtojas
gali būti nedelsiant informuojamas apie
neapmokėtą likutį pagal mokestinės paskolos sutartį, pradelstus mokėjimus, apskaičiuotų palūkanų dydį ir kt.
Įdiegus naują MAIS, keisis ir nepriemokų išieškojimo tvarka. Iki MAIS
įdiegimo mokesčių administratorius nepriemokų išieškojimą vykdė su kiekvienu
mokesčių mokėtoju atskirai. Tokia pati situacija buvo ir su mokesčių administratoriaus priimtų sprendimų išieškoti mokestinę nepriemoką panaikinimu. MAIS‘e
sprendimų panaikinimas galimas vienu
metu visiems mokėtojams atitinkantiems
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme numatytas sąlygas (pasibaigia mokestinė prievolė, sueina mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties terminas). Naujoji MAIS leis
automatizuoti nepriemokų išieškojimo
paslaugų apdorojimą ir pateikimą mokėtojui. Priminimus apie pareigą sumokėti
mokesčius, šiuo metu siunčiamus klasikiniu paštu, pakeis pranešimai mokesčių
mokėtojui apie kiekvieną pradelstą sumokėti prievolę, kurie bus siunčiami el.
paštu.

Mažoji bendrija: nulinis kapitalas, paprastos procedūros
Ūkio ministerija, siekdama paskatinti žmones užsiimti smulkiuoju verslu ir sudaryti
palankias sąlygas minimaliomis išlaidomis įsitvirtinti, veikti ir konkuruoti rinkoje, siūlo
įteisinti naujos teisinės formos ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį – mažąją
bendriją (MB). Planuojama, kad MB galės valdyti neribotas skaičius žmonių, kurie yra
siejami artimais giminystės ar pasitikėjimo ryšiais, o bendrijai įsteigti būtų taikomas
0 Lt kapitalas.
Pasak ūkio ministro Rimanto Žyliaus, mažosios bendrijos koncepcija yra orientuota
į šeimos smulkųjį verslą. Mažąją bendriją galės įkurti be įstatinio kapitalo tiek vienas,
tiek keli žmonės. Taip pat planuojama numatyti, kad mažajai bendrijai būtų leidžiama
tvarkyti supaprastintą finansinę apskaitą, o daug veiklos nuostatų būtų palikta mažosios
bendrijos dalyvių savireguliacijai.
MB koncepcijoje numatyta, kad bendriją turės teisę steigti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Jeigu MB kurtų vienas asmuo, tuomet būtų sudaromas steigimo aktas,
o jeigu daugiau nei vienas asmuo – steigimo sutartis. Taip pat planuojama sudaryti
galimybę MB įsteigti elektroniniu būdu – nereikėtų lankytis notarų biure ir Juridinių
asmenų registre.
Bendrijos įsteigimo minimalus kapitalo dydis nebūtų nustatytas, o įnašas veiklai

Marijampolės regiono verslininkai

skolinasi vis aktyviau
Lietuvos verslas, išgyvenęs „suveržtų
diržų“ ir taupymo laikotarpį, pamažu vėl
atsigauna ir ieško galimybių plėtoti savo
veiklą. Apie tai skatina kalbėti ir šalies
bankų atstovai: į juos dėl finansavimo galimybių vėl aktyviau kreipiasi įmonės.
Tai patvirtino ir banko SNORAS Marijampolės filialo direktorius Valentinas
Vaškevičius. „Mūsų filialas verslą stabiliai
finansavo ir per krizę, tačiau šio segmento
kreditavimas labiau suaktyvėjo 2010 m.
pabaigoje. Nemažai verslininkų, jeigu ir
neima paskolų, tai bent domisi galimybe
pasiskolinti jau artimoje ateityje. Todėl
prognozuojame, kad iki metų pabaigos
verslo paskolų skaičius mūsų filiale turėtų
sparčiai išaugti“, – teigė V. Vaškevičius.
Sunkmetis turėjo įtakos ir pasikeitusiam šalies verslo atstovų sąmoningumui

bei požiūriui į paskolas. „Dabar, bendradarbiaudami su verslininkais, pastebime,
kad jie labiau apgalvoja savo sprendimus,
realiau vertina finansines galimybes ir atidžiau planuoja savo veiklą“, – sakė banko
SNORAS Marijampolės filialo direktorius.
Aktyviausias – smulkus ir vidutinis
verslas
Šiemet į banko filialą dėl finansavimo
daugiausia kreipėsi medžio apdirbimo,
krovinių pervežimo, žemės ūkio produktų
perdirbimo ir lengvosios pramonės įmonės. Dažniausiai imamos paskolos buvo
skirtos apyvartinių lėšų papildymui arba
investicijoms. Per pirmąjį šių metų ketvirtį banko SNORAS Marijampolės filialas
regiono verslininkams išdavė paskolų 3
kartus daugiau nei 2010 m. tuo pačiu laikotarpiu.

vykdyti būtų formuojamas visų dalyvių bendru sutarimu – daiktais, pinigais, vertybiniais popieriais ir kitu turimu turtu, turtinėmis ir neturtinėmis vertybėmis. Siūloma,
kad steigimo procedūra būtų supaprastinta – nereikėtų atidaryti banke sąskaitos įnešant
kapitalą. Taip pat būtų patvirtintos pavyzdinės steigimo dokumentų formos ir persitvarkymo į MB gairės.
Kadangi vienas pagrindinių MB tikslų yra užtikrinti kuo mažesnę administracinę
naštą, nebus privaloma rengti finansinių ataskaitų, kasmet šaukti dalyvių susirinkimo,
išskyrus priimant sprendimą išmokėti pelną, pertvarkant MB ir kitais esminiais klausimais. Siekiant užtikrinti MB ir jos dalyvių interesų įgyvendinimą, svarbiausi sprendimai turės būti priimami vienbalsiai. Svarbu pažymėti, kad MB sudarys galimybę išsimokėti avansinį pelną.
Tikimasi, kad MB užpildys nišą tarp individualiosios įmonės ir uždarosios akcinės
bendrovės. Kai kuriuos MB teisinio reguliavimo principus lėmė Vokietijos, Belgijos,
Prancūzijos, Olandijos, JAV, Anglijos ir kitų šalių juridinių asmenų teisinių formų požymiai.
Su MB koncepcija galima plačiau susipažinti Ūkio ministerijos tinklapyje.
RŽ inf.
„Šiuo metu mūsų filiale aktyviausiai
skolinasi smulkaus ir vidutinio verslo atstovai. Pagrindinė priežastis – šio segmento plėtra itin svarbi šalies ekonomikai,
todėl jam siūlome išskirtines paskolų sąlygas bei mažesnius paslaugų įkainius“, –
teigia V. Vaškevičius. Pasak jo, išskirtinės
sąlygos banko filiale taikomos net tik
smulkaus ir vidutinio verslo atstovams,
bet ir biudžetinėms organizacijoms.
Verslo suaktyvėjimą liudija ir dar
viena tendencija – kai kurie verslininkai
atsiima indėlius iš banko ir panaudoja
juos apyvartinių lėšų papildymui bei investicijoms. Dalis iš jų trūkstamas lėšas
finansuoja, pasiimdami paskolas.
Plačiausias apskrityje tinklas
Banko SNORAS Marijampolės filialas gali pasidžiaugti ne tik sklandžiu bendradarbiavimu su regiono verslininkais,
bet ir apskritai sėkminga savo veikla.
„Gerėjantys rezultatai ypač džiugina,
nes šiemet minime jau 18-ą savo veiklos
jubiliejų“, – teigė V. Vaškevičius. 1993
m. būtent Marijampolės filialas tapo pirmuoju banko SNORAS filialu Lietuvoje.

AB banko SNORAS banko prezidentas R. Baranauskas (dešinėje) ir Marijampolės filialo direktorius V. Vaškevičius (kairėje) tvirtina atminimo lentelę pirmajame Marijampolės apskrityje minibanke „Snoriukas“.

Šiame mieste atidarytas ir vienas pirmųjų
šalyje minibankų „Snoriukas“.
„Per tuos metus iš mažo filialo, kuriame dirbo 3 darbuotojai, tapome vieta, kur
klientus sutinka ir konsultuoja net 40 specialistų. Be to, šiuo metu mūsų filialui priklauso didžiausias – 13 klientų aptarnavimo
padalinių – tinklas iš visų Marijampolės
apskrityje veikiančių bankų“, – teigė banko
SNORAS Marijampolės filialo direktorius.
RŽ inf.
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KONTAKTŲ MUGĖ

KAUNO regiono įmonių kontaktų mugė
UAB „Ivega ir Ko“
Didžiausia tekstilinės apdailos ir sporto sirgalių atributikos įmonė Baltijos šalyse gamina kepuraites,
šalikus, marškinėlius, emblemas, gaireles, austas
etiketes, kitą reklaminę produkciją, teikia siuvinėjimo, lazerinio graviravimo ant tekstilės paslaugas ir
kt. Dėl produkcijos išskirtinumo ir aukštų kokybės
standartų įmonė sėkmingai konkuruoja tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkose.
Vytauto g. 18, LT-68298 Marijampolė
Tel.: (8 343) 54 879
Faks.: (8 343) 50 339
El. paštas.: info@ivega.lt
www.ivega.com
UAB „Helisota“
Mi-8, Mi-17 sraigtasparnių kapitalinis remontas,
techninis aptarnavimas ir modernizacija. Sraigtasparnių atsarginių dalių tiekimas ir logistikos paslaugos.
Europos pr. 5, LT-46329 Kaunas
Tel.: (8 37) 42 16 37
Faks.: (8 37) 42 04 20
El. paštas: helisota@helisota.lt
www.helisota.lt
UAB „Hispack Baltic“
Plastikinių gaminių iš kokybiško bešvinio plastiko
gamyba. Produkcija gaminama iš medžiagos, 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 sprendiniams,
kur keliami aukšti higienos reikalavimai ir kt.
Gaižiūnų g. 4, LT-50126 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 21 23; (8 67) 60 7483
Faks.: (8 37) 30 21 23
El. paštas: info@hispackbaltic.lt
www.plastikineslentynos.lt;
www.plasticshelves.eu
VšĮ „Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas“
Parkas yra integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Santaka“ partneris ir dalyvauja šio slėnio plėtros programoje. Teikia įmonėms inovatyvų
verslą skatinančias paslaugas – tai konferencijų ir
mokymų organizavimas, rinkodaros, finansų, intelektinės nuosavybės apsaugos konsultacijas, rinkos
ir technologijų analizė, inovacinių projektų ir verslo
planų rengimas, užsienio partnerių paieška, jaunimo verslumo įgūdžių ugdymas. Tarptautinės mokslo parkų asociacijos, jungiančios per 300 mokslo ir
technologinių parkų ir 250000 „hi-tech“ kompanijų
72 pasaulio šalyse, narys.
Breslaujos g. 3B, LT-44403 Kaunas
Tel.: (8 37) 49 10 30
Faks.: (8 37) 49 10 50
El. paštas: info@techpark.lt

UAB Kauno Petrašiūnų DRMC
Suaugusiųjų profesinis mokymas, kvalifikacijos
tobulinimas. Pagal formalias ir neformalias programas rengiami statybų ir medienos apdirbimo
profesijų darbininkai, suvirintojai, siuvėjos, floristės-gėlių pardavėjos, krautuvų vairuotojai, automobilinių kranų operatoriai, tiltinių kranų operatoriai,
hidromanipuliatorių operatoriai ir kt. Darbų saugos
kursai (aukštalipiams, krovinių kabinėtojams, nuo
žemės valdomų tiltinio tipo kranų operatoriams,
garo ir vandens šildymo kūrikams, dirbantiesiems
kėlimo įrenginių lopšiuose ir kt. Dieninės ir vakarinės grupės, taikomos įvairios nuolaidos.
R. Kalantos 19, LT-52302 Kaunas
Tel: (8 37) 45 27 66, (8 37) 45 45 51
Faks.:(8 37) 45 64 64
El. paštas: info@pmc.lt
www.pmc.lt
Aukštoji mokykla VšĮ Kolpingo kolegija
Teikia aukštąjį išsilavinimą liudijantį profesinio bakalauro diplomą. Kviečia studijuoti: verslo vadybą,
finansus, verslo anglų kalbą, teisę, socialinį darbą.
Raguvos g. 7, LT-44275 Kaunas
Tel. (8-37) 22 00 30, 20 15 28
El. paštas: info@kolping.lt
www.kolping.lt
UAB „Koncernas „Alga“
Atlieka statinio projektavimo, statybos ir statybos
priežiūros darbus. Projektuoja, gamina ir stato plieninių konstrukcijų ryšio antenų bokštus ir stiebus,
kurių aukštis iki 126 m, atitinkančius ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos valstybių reikalavimus.
Teikia įvairias metalo apdirbimo paslaugas. Gamina
statybines metalo konstrukcijas, užsiima stambiagabaričių metalo ir AL+PVC gaminių gamyba.
Gamyklų g. 4, LT-68108 Marijampolė
Tel.: (8 343) 98 737, 98 748
Faks.: (8 343) 98744
El. paštas: alga@alga.lt, market@alga.lt
www.alga.lt
AB „Lifosa“
Trąšų gamyba, prekyba, paslaugos.
Juodkiškio g. 50, LT-57502 Kėdainiai
Tel.: ( 8 347 ) 66 483, 66 463
Faks.: ( 8 347 ) 66 166, 66 686
El. paštas: info@lifosa.com
www.lifosa.com
Valstybės biudžetinė įstaiga Marijampolės profesinio rengimo centras
Profesinis mokymas ir kitos veiklos (pagrindinis ir
vidurinis ugdymas, suaugusiųjų mokymas ir perkvalifikavimas ir kt.)
Kauno g. 117, LT-68223 Marijampolė
Tel.: (8 343 ) 68 640, 68 641
Faks.: (8 343) 71 514
El. paštas: mprcentras@mprc.lt
www.mprc.lt

Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
20110520034 Lenkijos įmonė siūlo smėlį ir žvyrą, kurie naudojami statybos pramonėje ir tesiant
kelius. Ieško tarptautinio bendradarbiavimo galimybių, domina bendros įmonės
sukūrimas.
20110520032 Lenkijos įmonė gamina plastikines dalis ir įvairius priedus, teikia dizaino, liejimo,
surinkimo ir platinimo paslaugas. Ieško ilgalaikio bendradarbiavimo partnerių, siūlo subrangos ir bendros įmonės sukūrimo galimybes.
20110520031 Turkijos įmonė gamina įvairių rūšių miltus. Ieško produkcijos platintojų.
20110520030 Turkijos įmonė gamina šokoladą, saldainius, riešutų kremą, saldainius su aromatiniu įdaru. Ieško produkcijos platintojų ir siūlo subrangos paslaugas.
20110520025 Kroatijos įmonė verčiasi didmenine ir mažmenine prekyba. Prekiauja statybinėmis
medžiagomis, keramika, santechnikos įranga ir detalėmis, durimis ir langais, parketu ir laminatu, taip pat baldais. Siūlo produkcijos platintojo paslaugas ir norėtų
parduoti dalį įmonės.

UAB „Mechel Nemunas“
Stambiausia metalurgijos kompanija Baltijos regione, kuri specializuojasi metalo produkcijos gamyba
mašinų ir baldų pramonėms, statyboms ir kita. Gaminama viela (atkaitinta, karštai cinkuota, bendros
paskirties, spyruoklinė, suvirinimo, plieninio pluošto konstrukciniam betono ir skiedinio armavimui
(viela fibrai) ir plieninis pluoštas konstrukciniam
betono ir skiedinio armavimui (fibra); regztas vielos tinklas; vinys (statybinės, padėklinės EPAL,
stoginės, automatinės). Vienintelė įmonė Lietuvoje,
gaminanti fibrą ir vielą fibrai.
Produkcija turi nacionalinių ir tarptautinių standartų
atitikimo sertifikatus ir paklausi ne tik Lietuvoje,
Latvijoje ir Estijoje, bet ir kitose Europos šalyse,
JAV. Nuo 2003 m. įeina į „Mechel grupės“ sudėtį.
R. Kalantos g. 83, LT-52005 Kaunas
Tel. (8 37) 49 05 55/37
Faks.:(8 37) 49 05 56/38
El. paštas: nemunas@nemunas.lt
www.mechelnemunas.lt
AB „Ortopedijos technika“
Teikia gydytojų ortopedų, reabilitologų, neurologų,
chirurgų ir kt. konsultacijas, protezuoja. Įmonė sertifikuota taikyti ir C-leg („kompiuterinius“ šlaunies
protezus). Reabilitacinis gydymas; chirurginės operacijos (artroskopinės sąnarių operacijos, išsiplėtusių venų gydymas pažangiausia lazerine technologija ir kt). Gamina ir individualiai pritaiko ortopedijos technikos priemones (avalynė ir įdėklai, įvairūs
įtvarai sportui ir reabilitacijai, gaminiai būsimoms
mamytėms, megzti įtvarai ir kt.).
Importuoja kompresines kojines, kompensacinę
techniką neįgaliesiesiems, mankštos ir masažo
priemones.
Partizanų g. 17/Savanorių pr. 284,
LT-49476 Kaunas
Tel.: (8 37) 31 33 03
Faks.: (8 37) 31 32 94
El. paštas: info@ortopedija.lt
www.ortopedija.lt
UAB „Personalo sprendimai“
Teikia išorinio personalo valdymo paslaugas: darbuotojų paieška ir atranka, darbuotojų kompetencijų
vertinimai, motyvacinės (atlygio ir nepiniginės motyvacijos) sistemos kūrimas ir diegimas, mikroklimato tyrimas, psichologinis kandidatų testavimas.
Vytauto pr. 32-209, LT-44328 Kaunas
Tel.: (8 674) 56 342
Faks.: (8 37) 21 04 43
El. paštas: info@personalosprendimai.com
www.personalosprendimai.com
UAB „Reval Hotel Neris“
4* viešbutis, konferencijų centras
K. Donelaičio g. 27, LT-44240 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 61 00
Faks.: (8 37) 30 62 00
El. paštas: info.kaunas@rezidorparkinn.com
www.parkinn.com/hotel-kaunas

UAB „Robotex“
Robototechnika, pramonės procesų automatizavimas, pakavimo sprendimai, skirti užtikrinti jūsų
produkcijos kokybę, didinti našumą, mažinti sąnaudas, kelti konkurencingumą.
Čiurlių k., Veiverių sen., LT-59291 Prienų raj.
Tel.: (8 620) 60 273
Faks.: (8 319) 46 819
El. paštas: info@robotex.lt
www.robotex.lt
UAB turizmo agentūra „Saitas“
Oficiali „Eurobasket 2011“ kelionių agentūra
Organizuoja oficialių „Eurobasket 2011“ delegacijų, komandų ir organizuotų grupių keliones į Lietuvą. Visos turizmo paslaugos užsienyje ir Lietuvoje.
Poilsinės ir pažintinės kelionės šeimoms, poroms,
grupėms, stovyklos vaikams. Pagal kliento poreikius sudaromos individualių kelionių programos į
visas šalis. Aviabilietai, autobusų, tarptautinių keltų
ir traukinių bilietai. Viešbučių užsakymas. Automobilių nuomos paslaugos. Sveikatos ir kelionės draudimas. Vizos. Konferencijų ir seminarų užsienyje
organizavimas. Kelionių į tarptautines parodas ir
muges organizavimas. Papildomos paslaugos pagal
Jūsų atskirą pageidavimą.
K. Donelaičio 26-1, LT-44239 Kaunas
Tel.: (8 37 ) 32 31 51
Faks.: (8 37) 20 72 36
El. paštas: kaunas@saitas.lt
www.saitas.lt
AB Šiaulių banko Kauno filialas
Vietinio kapitalo bankas veikia 19 metų. Veikla
orientuota į smulkųjį ir vidutinį verslą bei privačių
ir verslo klientų aptarnavimą, kuriems teikiamos
modernios bankinės paslaugos, pritaikytos pagal
individualius jų poreikius.
Vytauto pr. 56, LT-44237 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 29 83
Faks.: (8 37) 30 29 79
El. paštas: kaunas@sb.lt
www.sb.lt
VšĮ „Technopolis“
Pagrindinis tikslas – sutelkti ir modernizuoti Kauno
regiono ir Kauno miesto pramonę ir verslą, ugdyti
jų novatoriškumą ir didinti konkurencingumą šalies
bei tarptautinėse rinkose, nukreipti regiono ir miesto plėtrą žinių ekonomikos link, stiprinti mokslo ir
verslo abipusiai naudingus ryšius ir kuriant didelės
pridėtinės vertės produktus. Įmonėms sudaromos
lengvatinės patalpų nuomos sąlygos, teikiamos nemokamos teisinės, buhalterinės apskaitos vedimo,
inovacinių projektų rengimo ir įgyvendinimo bei kt.
konsultacines paslaugos.
Europos pr. 121, LT-46339 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 15 56
Faks.: (8 37) 21 13 82
El. paštas: info@technopolis.lt
www.technopolis.lt

20110518035 Serbijos įmonė verčiasi žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų didmenine prekyba. Siūlo
tarpininkavimo paslaugas Serbijoje. Taip pat domina bendros įmonės sukūrimo galimybės.
20110518033 Serbijos įmonė gamina raudoną ir baltą vyną. Ieško produkcijos platintojų arba
bendros įmonės sukūrimo galimybių.
20110516033 Viena pagrindinių Europos grupės dukterinių įmonių Prancūzijoje gamina greitosios pagalbos ir kitos medicininės paskirties automobilius. Ieško produkcijos platintojų visose ES šalyse.
20110515001 Kroatijos įmonė specializuojasi elektros ir kontrolės, gaisrinės signalizacijos, dyzelinių generatorių ir variklių apsaugos sistemose, atlieka jų techninę priežiūrą ir
remontą. Ieško abipusio gamybinio bendradarbiavimo ir subrangos galimybių.
20110513031 Graikijos įmonė specializuojasi atsinaujinančios energijos srityje. Ieško partnerio
bendros įmonės sukūrimui, domina licencinės sutartys.
20110513027 Didžiosios Britanijos įmonė gamina produkciją, skirtą žmonėms su regėjimo negalia. Ieško produkcijos platintojų ir tarpininkų, kurie padėtų plėsti rinką, ypač Rytų
Europoje.

20110520021 Kroatijos įmonė gamina ir platina vietinį brendį ir likerį. Ieško produkcijos platintojų.

20110512039 Vokietijos įmonė gamina plieninius įrankius, pvz.: aukštos kokybės virtuvinius
peilius. Ieško produkcijos platintojų arba pardavimo agentų visoje Europoje.

20110520011 Italijos įmonė verčiasi didmenine laikrodžių prekyba. Ieško abipusio bendradarbiavimo galimybių ir produkcijos tiekėjų.

20110512029 Rumunijos įmonė gamina rašalą spausdintuvams. Ieško produkcijos platintojų.
20110512024 Lenkijos įmonė gamina moterišką apatinį trikotažą. Ieško produkcijos platintojų.

20110520003 Vokietijos įmonė verčiasi maisto produktų importu ir eksportu. Siūlo Europos
maisto gamintojams galimybes patekti į Vokietijos rinką.

20110511018 Lenkijos įmonė gamina audio gidus muziejams. Ieško produkcijos platintojų.

20110520002 Rusijos įmonė specializuojasi ruošdama pjautinę medieną (pušis, eglė, beržas,
ąžuolas, klevas, drebulė). Ieško prekybos atstovų.
20110519026 Serbijos įmonė gamina ir platina konservus. Ieško abipusio bendradarbiavimo partnerių.
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20110510012 Danijos įmonė gamina pastolius iš aliuminio ir plieno, taip pat aliuminines ir medines kopėčias. 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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Tarptautinis maisto
pramonės verslo
kontaktų renginys
ANUGA
MATCHMAKING 2011
Spalio 10-11 d. Kiolnas (Vokietija)

Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklas), kuriam atstovauja Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, kviečia dalyvauti tarptautiniame
verslo kontaktų renginyje ANUGA MATCHMAKING 2011. Renginys vyks spalio 1011 d. tarptautinės maisto pramonės sektoriui skirtos parodos ANUGA‘ 2011 (spalio
8-12 d. d.) metu.
ANUGA – tai didžiausia maisto produktų ir gėrimų paroda pasaulyje. Joje Jūs
rasite didžiausią viso pasaulio maisto produktų ir gėrimų asortimentą, inovatyvius
produktus ir technologijas. Tik čia susirenka svarbiausių šio sektoriaus įmonių
atstovai, čia galima užmegzti naujus verslo kontaktus. Parodoje galima susipažinti su naujausiomis įvairių maisto pramonės segmentų tendencijomis ir pajusti
bendrą sinergiją. Planuojama, kad šiais metais parodoje dalyvaus 6500 įmonių, ją
aplankys 150 000 specialistų.
ANUGA MATCHMAKING 2011 verslo kontaktų renginyje kviečiame dalyvauti šių teminių sričių įmones ir mokslo institucijas:
• visų rūšių maisto produktų apdorojimas ir gamyba,
• gėrimų gamyba,
• maisto produktų ir gėrimų transportavimas/logistika, prekyba,
• gastronomija,
• finansavimas, paslaugos.

Kodėl verta dalyvauti verslo kontaktų renginyje?

Dalyvaujančios įmonės ir mokslo institucijos renginyje galės:
• Užmegzti tiesioginius kontaktus su pasirinktomis užsienio įmonėmis (daugiausiai
iš ES šalių) pagal iš anksto suderintą grafiką. Vienam susitikimui skiriama laiko iki
pusės valandos. Galite turėti apie 20 susitikimų per dvi dienas.
• Rasti partnerių Europoje bendrai veiklai, tobulinant ar kuriant naujas technologijas, gaminant naujus produktus; prekybinių partnerių.

• Įsigyti naujų produktų ar gamybos technologijų; susipažinti su ekspertais ir naujausiomis technologijomis maisto produktų gamybos srityse bei rinkos aktualijomis;
• Aplankyti parodą ANUGA 2011.
Dalyvio mokestis. Dalyvio mokesčio nėra. Reikia tik įsigyti įėjimo bilietą į parodą
ANUGA 2011 (daugiau informacijos rasite internete www.anuga.de), nes verslo kontaktų renginys vyks salėje 10.2, stendo numeris A-040. Įmonė pati apmoka renginio
dalyvio kelionės ir nakvynės išlaidas.
Registracija. Visi verslo kontaktų renginio ANUGA MATCHMAKING 2011 dalyviai registruojasi internetinėje svetainėje www.b2match.eu/anuga2011 užpildydami
pateiktą anketą anglų kalba. Po registracijos patvirtinimo Jūs turėsite galimybę prisijungti prie renginio duomenų bazės ir rinktis partnerius susitikimams. Kuo anksčiau
užsiregistruosite, tuo ilgiau informaciją apie Jūsų įmonę matys potencialūs partneriai.
Svarbios datos:
Dalyvių registracija
iki rugsėjo 16 d.
Partnerių pasirinkimas susitikimams iki rugsėjo 28 d.
Individualus susitikimų tvarkaraštis spalio pradžioje
Partnerių susitikimai
spalio 10 d. 09:30-12:00 ir 14:00-17:30
Partnerių susitikimai
spalio 11 d. 09:30-12:00 ir 14:00-17:30
Pagalba dalyviui. Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo)
vadybininkas Edmundas Cylikas padės Jums pildant dalyvio registracijos anketą, atsakys į Jūsų klausimus prieš renginį ir renginio metu, patars, kaip nuvykti į renginio vietą
(K. Donelaičio g. 8, Kaunas, kabinetas 004, el. paštas: cylikas@chamber.lt, tel.: 8 37
20 14 91).
Kviečiame dalyvauti. Daugiau verslo kontaktų –
didesnės verslo plėtros galimybės!

Europos Komisija
Įmonės ir pramonė

KAUNO PREKYBOS,
PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI

2011 m. rugsėjo – gruodžio mėn. parodos
Rugpjūčio 22-28 d. AgroRuss – tarptautinė žemės ūkio ir maisto produktų paroda.
Sankt-Peterburgas (Rusija)
Rugpjūčio 23-27 d. St. Petersburg Exh. of Beverage Industry (anksčiau DrinkExpo) –
tarptautinė alaus nealkoholinių gėrimų žaliavų, įrangos ir technologijų mugė. SanktPeterburgas (Rusija)
Rugsėjo 07-09 d. GDS – tartptautinis avalynės ir odos dirbinių renginys. Diuseldorfas
(Vokietija)
Rugsėjo 19-24 d. EMO – metalo apdirbimo pasaulis. Hanoveris (Vokietija). Prie šios
parodos vyks ir tarptautinis verslo kontaktų renginys.
Rugsėjo 12-15 d. POLAGRA-FOOD – tarptautinė specializuota maisto pramonės
mugė. Poznanė (Lenkija)
Rugsėjo 13-16 d. WorldFood Moscow – tarptautinė maisto produktų ir gėrimų paroda.
Maskva (Rusija)
Rugsėjo 09-17 d. ComTrans – tarptautinė komercinio autotransporto paroda. Maskva
(Rusija)
Rugsėjo 20-23 d. LISDEREVMASH – tarptautinė medžio apdirbimo ir baldų pramonės paroda. Kijevas (Ukraina)
Rugsėjo 27-29d. Holland Transport & Logistics Show – transporto ir logistikos paroda.
Roterdamas (Olandija)
Spalio 08-12 d. Anuga – pasaulinė maisto produktų paroda. Kiolnas (Vokietija). Prie

šios parodos vyks ir tarptautinis verslo kontaktų renginys.
Spalio 10-13 d. MODERN BAKERY MOSCOW – tarptautinė kepimo ir konditerijos
mugė. Maskva (Rusija)
Spalio 10-14 d. AGROPRODMASH – tarptautinė maisto produktų perdirbimo ir pakavimo paroda. Maskva (Rusija)
Spalio 25-27 d. WorldFood Ukraine – tarptautinė maisto produktų, viešbučių ir restoranų poreikių, maitinimo paslaugų, įrengimų ir pakavimo priemonių paroda. Kijevas
(Ukraina)
Lapkričio 08-11 d. ELMIA SUBCONTRACTOR – tarptautinė subtiekėjų (inžinerija,
automatizavimas, metalo apdirbimas) mugė. Jončiopingas (Švedija)
Lapkričio 15-17 d. EUROPACK/EUROMANUT – Europos pakavimo, transportavimo, kėlimo technikos ir logistikos paroda. Lionas (Prancūzija)
Lapkričio 15-17 d. PETERFOOD – tarptautinė maisto produktų ir technikos paroda.
Sankt-Peterburgas (Rusija)
Lapkričio 15-18 d. Productronica – pasaulinė inovatyvios elektronikos gamybos paroda. Miunchenas (Vokietija)
Lapkričio 15-18 d. MIDEST – tarptautinė pramonės subtiekėjų mugė. Paryžius (Prancūzija)
Gruodžio 06-09 d. Belproduct – maisto produktų ir parduotuvių įrangos paroda. Minskas (Baltarusija)
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