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Konferencijos dėmesys – 
socialiniam teisingumui

Audronė Jankuvienė,
KPPAR viešųjų ryšių vadovė

Nepaisant Baltarusijos finansinio pa-
ralyžiaus, Lietuvos verslininkai apie pers-
pektyvas kaimyninėje šalyje kalba stebė-
tinai optimistiškai.

KPPAR narės „KG Group“ valdybos 
pirmininkas T. Barštys tvirtina, kad įmonė 
neketina trauktis iš Baltarusijos. Bet keti-
na išsikelti iš Kauno.

Ūkio banko investicinė grupė Mins-
ke įgyvendina du didžiulius projektus: 
maždaug 250 mln. eurų (862,5 mln. litų) 
vertės daugiafunkcinio komplekso ir apie 
100 mln. eurų (345 mln. litų) vertės dviejų 
gyvenamųjų kvartalų statybas.

Vakarų medienos grupė pavasarį 
Mogiliove pradėjo statyti 76 mln. eurų 
(262 mln. litų) vertės medienos apdoro-
jimo centrą. Planai nesikeičia – po metų 
gamykla pradės dirbti. 

Koncernas SBA statys gamyklą Bal-
tarusijos Mogiliovo srityje, investuos 
43,66 mln. litų. Vasario mėnesį su Bal-
tarusijos Mogiliovo srities administracija 
pasirašyta sutartis dėl gamyklos statybos 
laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ).

„DOJUS agro“ perskaičiavo kainas 
pagal realų kursą, tai yra jas padidino tiek, 
kiek rublis nuvertėjo euro atžvilgiu, nuosto-
lių nepatiria. Jeigu bus bet kokios tvirtos va-
liutos, didelių sunkumų neįžvelgia, trauktis 
neketina. „Baltarusija išgyvens, kaip mes iš-
gyvenome prieš 20 metų“, – sako bendrovės 
generalinis direktorius A. Kavaliauskas.

Verslas sekasi ir „Eko Group“. Iki 
šiol į plėtrą Baltarusijoje investuota apie 
1 mln. Lt. Per artimiausius 3 m. numato-
ma investuoti dar iki 5 mln. Lt.

Pasak UAB „Gealan Baltic“ komer-
cijos skyriaus direktoriaus Romo Baltru-
šaičio, Baltarusijoje verslą plėtoti galima 
dviem būdais: arba turi rizikuoti, arba 
gerai sutarti su vietos valdžia („Ryšiai su 
valdžia yra saugumo, kurio labai reikia, 
garantas.“). Jam pritaria 15 metų Baltaru-
sijoje dirbančios AB „Audėjas“ vadovas 
J. Karčiauskas („Pagrindinė taisyklė – ne-
lįsti į politiką“) ir KPPAR narės UAB „In-
formatikos ir ryšių technologijų centras“  
direktorius G. Žaliauskas, sugrįžęs į kai-
myninę šalį po 7 metų pertraukos.

 „Mes nelaidojame Baltarusijos ir tiki-
mės, kad pavyks išlaikyti senus gerus san-
tykius, o šalies ekonominės problemos bus 
išspręstos“, – viliasi Aurimas Palevičius, 
Lietuvos vilnos asociacijos prezidentas.

Reikia suprasti, Baltarusijos rinka ir il-
galaikės perspektyvos atperka tris didžiau-
sias rizikas – politiką, korupciją ir mums 
vis labiau svetimą sovietinį mentalitetą. 

Keista, bet dažnai apie perspektyvas 
plėtoti verslą Lietuvoje verslininkai kalba 
kur kas pesimistiškiau. Sunku patikėti, 
kad Lietuvoje yra blogiau nei šalyje, ku-
rioje valstybės įtaka ir kontrolė gerokai 
galingesnė.

Optimizmas

Forume dalyvavo 122 pasaulio šalių delegacijos

TDO konferencijos svečių grupelė

Birželio 1-17 d. Ženevoje vyko Tarptautinės darbo federacijos jubiliejinė, 100-oji konferencija. Vyriausybinės delegacijos 
sudėtyje Lietuvai atstovavo ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis.

Dr. Vytautas Šileikis, 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų generalinis direktorius

Forume dalyvavo 122 pasaulio šalių 
delegacijos. Kiekvienai valstybei narei 
atstovauja du valdžios, vienas darbdavių 
ir vienas profsąjungų atstovas.

Griežtai reglamentuota
Svarbiausias klausimas, kuris buvo 

sesijos darbotvarkėje, tai antrasis trišalio 
derinimo ir parengiamųjų darbų raundas 
prie 189-sios TDO konvencijos, kuri buvo 
skirta samdomo darbo namuose santykių 
teisiniam sureguliavimui tarptautiniu mas-
tu („Darbo namuose konvencija“). Kiti 
klausimai darbotvarkėje: bendroji disku-

sija dėl darbo santykių administravimo ir 
inspekcijų; reguliarioji diskusija dėl socia-
linės apsaugos tikslų, diskusija pagal TDO 
generalinio direktoriaus Chuano Somavi-
jos pranešimą „Nauja socialinio teisingu-
mo era“; diskusija apie lygybę darbe ir kt. 

Šalia oficialiai patvirtintos darbotvar-
kės sesijoje lygiagrečiai vyko daug aukšto 
lygio panelinių diskusijų. Taip pat sesijos 
dalyviai buvo kviečiami į daugelį įvairių 
organizacijų ir institucijų informacinių 
renginių, interesų grupių susitikimų.

Darbas sesijoje yra griežtai ir deta-
liai reglamentuotas. Kiekvienas delegatas 
žino savo teises ir pareigas. Kuomet ats-
tovaujama 122 valstybėms, kuomet balso 
teisę turi 488 delegatai, kuomet šalia dar 
dirba didžiulė armija patarėjų, tuomet tik 

griežtas veiklų reglamentavimas leidžia 
efektyviai suvaldyti procesus ir per nusta-
tytą laiką pasiekti rezultatą. 

Lietuvos delegacija nebuvo gausi: 4 
delegatai ir 3 patarėjai. Norvegijos sąra-
še suskaičiavau 57 asmenis, Rusijos – 37. 
Nemažai valstybių delegacijas sudarė 20-
30 asmenų. Tiesa, Tautų rūmų Asamblėjų 
salėje kiekvienai valstybei yra garantuo-
tos tik 8 vietos.

Šioje sesijoje kiekvienam oficialiajam 
delegatui laisva valia, tačiau griežtai for-
malizuotai buvo galima įsitraukti tikruoju 
nariu į vieno iš šešių darbo komitetų vei-
klą. Natūralu, man teko darbdavių grupė, 
o pasirinkau „Darbo namuose“ konvenci-
jos rengimo komitetą. 

Pasirinkimo motyvas
Konvencija dėl darbo namuose yra 

svarbiausias sesijos darbas, kurio lieka-
moji vertė bus reikšminga apie 100 mili-
jonų žmonių visame pasaulyje, kurie iki 
šiol neformaliai dirba samdomą darbą 
namuose (tarnai/tarnaitės; auklės; sodinin-
kai; apsaugininkai; asmeniniai vairuotojai 
ir pan.). Klausimas yra aktualus ir Lietu-
vai, kadangi keli šimtai tūkstančių mūsų 
emigrantų, taip pat reikšminga dalis vietos 
žmonių neformaliai dirba samdomą darbą 
namuose; klausimas yra itin kompleksiš-
kas, o jo sprendimas apima visus trišalio 
dialogo aspektus, su esama pasauline 
praktika yra svarbu susipažinti siekiant 
efektyvaus trišalio dialogo Lietuvoje.
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Atkelta iš 1 psl.

Mano pareigos buvo dalyvauti darb-
davių grupės rytiniuose pasitarimuose; 
dalyvauti darbdavių darbo grupės, ren-
giančios „Darbo namuose“ konvenciją, 
posėdžiuose ir teikti Lietuvos patirtį bei 
pozicijas, jeigu tik tokios yra; dalyvauti 
„Darbo namuose“ komiteto posėdžiuose 
darbdavių atstovų grupėje ir diskutuoti dėl 
pateiktų pataisų; balsuoti atstovaujant Lie-
tuvos darbdavių interesams balsavimo sesi-
jose; pagal galimybes dalyvauti aktualiose 
Lietuvai panelinėse diskusijose, informaci-
niuose bei tinklo veiklos renginiuose.

Pirmosios dvi darbo savaitės buvo 
ypatingai intensyvios: kasdien dalyvau-
davau dviejuose darbo grupės posėdžiuo-
se ir dviejuose, o neretai ir šaukiamuose 
trijuose komitetų posėdžiuose, kurie už-
trukdavo iki 22.30 val. Šeštadieniai buvo 
įprastos darbo dienos.  

Iniciatyva – prieš 56 metus
Iniciatyva šiai konvencijai TDO buvo 

pateikta dar prieš 56 metus, tačiau tik 2010 
m. prasidėjo jos rengimo procedūros – pir-
masis trišalių derybų raundas TDO sesijo-
je. Šiais metais prieš sesiją buvo pateikta 
apie 1250 pataisų konvencijos teksto pro-
jektui. Pataisų nagrinėjimas trijose darbo 
grupėse (vyriausybininkų, darbdavių ir 
dirbančiųjų) ir pozicijų derinimas trišalia-
me komitete sudarė viso šio darbo turinį. 

Diskusijų kokybė TDO yra labai aukš-
ta. Nagrinėjami straipsnis po straipsnio. Jų 
pataisos, kurios buvo pateiktos iš anksto 
valstybių delegacijų, taip pat pataisų patai-
sos, kurios pateiktos po posėdžių interesų 
grupėse, rodomos ekrane ir suteikiama tei-
sė jas ginti jas pasiūliusioms valstybėms ir 
kritikuoti visoms trims šalims. Būna, kad 
dėl frazės straipsnyje ginčijamasi kelias 
valandas ar net ginčai bei derybos keliami 
į kitą dieną. Tai, kas priimama komitetų 
posėdžiuose, jau nekeičiama. Tezės pa-
tvirtinamos ir virsta teisės aktų dalimi. 

Daugiausia derybinių komplikacijų 
sukėlė 10-asis rengiamos konvencijos 

straipsnis, kuris kalba apie valstybių, 
TDO tikrųjų narių (tokių dabar yra 183) 
įsipareigojimus užtikrinti savo teisinių 
normų pritaikymą taip, kad jos leistų su-
teikti lygiavertes socialines garantijas 
namų darbininkams, kaip ir kitiems, kurie 
dirba formaliojoje darbo rinkoje, t.y. nor-
malią darbo dienos trukmę, kompensaci-
jas už viršvalandinį darbą, apmokamas 
atostogas, darbo ir poilsio režimą bei kt. 

Lanksčios formuluotės, tvirti prin-
cipai

Paskutiniame darbdavių grupės posė-
dyje prieš einant balsuoti už visą konven-
cijos projekto tekstą buvo baiminamasi, 
kad konvencija gali būti ir nepriimta, o 
jeigu ir priimta, tai neratifikuotina, ka-
dangi dauguma Afrikos bei kai kurių Lo-
tynų Amerikos ir Pietryčių Azijos šalių 
vyriausybininkai gali nesutikti būtent su 
10-jo konvencijos straipsnio redakcija. Jų 
motyvas tas, kad šių šalių vyriausybės ne-
turi pakankamų teisinių svertų ir adminis-
tracinių, materialiųjų-finansinių išteklių, 
kad tai galėtų įgyvendinti. Kėlė priešta-
ravimų bangą ir 17-asis straipsnis, kuriuo 
reguliuojama įdarbinimo agentūrų veikla. 
Buvo atvirai prieštaraujančių darbdavių 
atstovų ir iš Europos šalių (Serbija, Make-
donija, Slovėnija, Kipras, Danija). 

Įvertinant didelius socialinio dialogo 
kultūrinius skirtumus, darbdaviai derybo-
se, ypač su aktyviais dirbančiųjų atstovais, 
atlaikė sunkias derinimo procedūras ir su-
tiko priimti lanksčias formuluotes, nesil-
pninant apsaugos principų. 

Greta konvencijos projekto buvo pa-
rengtos rekomendacijos dėl „Darbo namuo-
se“. Tai atskiras dokumentas, papildantis 
konvenciją, plačiau ir praktiškai išaiškinan-
tis jos nuostatų taikymo aplinkybes.

Džiaugsmingos ovacijos po įtemptų 
ginčų

Balsuojama buvo dėl abiejų dokumen-
tų atskirai. Kaip žinia, balso teisę nuo kie-

Konferencijos dėmesys – socialiniam teisingumui

kvienos šalies turėjo po 4 atstovus: du vy-
riausybininkai ir po vieną nuo darbdavių ir 
dirbančiųjų. Viso balsavime dalyvavo 475 
delegatai. Už konvenciją pasisakė 396, 
„prieš“ buvo 16 ir susilaikė 63. Didžiulė 
Tautų rūmų Asamblėjų salė, generaliniam 
TDO direktoriui Chuanui Somavijai pa-
skelbus šiuos rezultatus, pratrūko džiaugs-
mingomis ovacijomis. Ypatingai džiaugėsi 
įvairių šalių dirbančiųjų atstovai.

Konvenciją lydinčių rekomendacijų 
dokumentas sulaukė dar didesnio palai-
kymo: už rekomendacijas balsavo 444 
sesijos delegatai, tik 8 buvo „prieš“ ir 42 
susilaikė.

Nuo 1919 m. ši organizacija yra priė-
musi arti 190 konvencijų, ir tai suvaidino 
reikšmingą vaidmenį sureguliuojant darbo 
santykius, paremtus bendromis vertybėmis.  

Forume – valstybių lyderiai 
Sesijoje kalbėjo šešių pasaulio valsty-

bių aukščiausieji vadovai: Vokietijos kan-
clerė Angela Merkel, Rusijos premjeras 
Vladimiras Putinas, Suomijos prezidentė 
Tarja Halonen, Indonezijos prezidentas 
Susilo Banbang Yudhoyono, Šveicarijos 
prezidentė Micheline Calmy-Rey, Tanza-
nijos prezidentas Jakaya Mrisho Kikwete. 
Visi jie pabrėžė išskirtinį trišalio bendra-
darbiavimo vaidmenį ir socialinio dialogo 
patirtį įgyvendinant socialinį teisingumą.

 Kiekvieno jų pasisakymuose buvo ir 
bendrų, ir individulių akcentų. Štai V. Pu-
tinas, išgyręs savo šalį kaip didžiausios 
socialinės pažangos valstybę, pripažino, 
kad verslas dažnai „užmiršta“ žmogišką-
jį faktorių. Tačiau kaip išlaikyti tinkamas 
darbo sąlygas ir tuo pat metu užtikrinti 
ekonomikos efektyvumą? Reikalingas 
„smegenų šturmas“, o jam geriausia vieta 
yra TDO, kur objektyviai sukurtos geriau-
sios sąlygos pasiekti pusiausvyrai. Nevel-
tui TDO nuveikti darbai dar 1969 m. buvo 
įvertinti Nobelio Taikos premija. 

A. Merkel akcentavo TDO vaidmenį 
sprendžiant pačius aktualiausius darbo 
santykių uždavinius ir pastebėjo, kad sie-
kiant dar aukštesnio efektyvumo, reika-
lingas palaikymas ir pritarimas politiniu 
lygmeniu, t.y. reikalingas glaudesnis ben-
dradarbiavimas su kitomis tarptautinėmis 
politinėmis organizacijomis. 

Šveicarijos prezidentė pastebėjo, kad 
TDO yra vieta, kur  greičiausiai pajunta-
mas pavojaus jausmas socialiniam teisin-
gumui ir kad TDO yra puikus tarptautinio 
valdymo modelio pavyzdys. Indonezijos 
prezidentas atkreipė dėmesį į klimato po-
kyčius ir jų valdymo problemą, taip pat 
pastebėjo, kad jau aštuonios fundamen-
talios TDO konvencijos yra atšauktos. 
Tanzanijos prezidentas atkreipė dėmesį į 
globalizacijos neigiamą įtaką, kuomet pa-
žeidžiamos Afrikos vaikų ir moterų teisės. 

Suomijos prezidentė patvirtino, kad atski-
rai paimtos šalių vyriausybės nėra pajė-
gios įgyvendinti TDO nuostatų. Vadinasi, 
trišalis bendradarbiavimas reikalingas vi-
sais lygiais.

Baigiamojoje sesijos kalboje TDO 
generalinis direktorius Chuanas Somavija 
patvirtino, kad TDO įžengė į mažai ištir-
tą teritoriją – neformalųjį sektorių. Todėl 
prasidėjo nauja era įtvirtinant socialinį tei-
singumą pasaulyje. Įdomiai nuskambėjo 
kreipimasis į buvusius valstybių preziden-
tus ir ministrus pirmininkus, dalyvaujan-
čius sesijoje, prašant jų pasidalyti patirti-
mi, kodėl jie, būdami valdžioje, negalėjo 
įgyvendinti vienų ar kitų savo rinkiminių 
pažadų. Ši patirtis yra labai svarbi galvo-
jant apie TDO konvencijų ratifikavimo ir 
nuostatų įgyvendinimo efektyvumą. 

Išvados ir rekomendacijos
Be privalomo dalyvavimo atstovau-

jant Lietuvos darbdavių organizacijų in-
teresams svarbiausiuose TDO 100-tosios 
sesijos forumuose, panelinėse diskusijose 
(„Pasaulio jaunimas: svarbiausi poky-
čiai“; „Užimtumas ir socialinis teisingu-
mas globalioje ekonomikoje“), balsavimo 
procedūrose, priėmimuose, teko dalyvauti 
ir individualiuose neplanuotuose susitiki-
muose – diskusijose su Kroatijos, Latvi-
jos, Estijos, Norvegijos, Airijos, Bulgari-
jos, Suomijos, Kenijos, Togo, Gvatemalos 
delegatais iš visų trijų dalyvių grupių.

Lietuva buvo tinkamai matoma tarp 
4000 sesijos dalyvių iš 122 pasaulio valsty-
bių kaip demokratiška, konstruktyvų socia-
linį dialogą vystanti ir pasitikėjimą kelianti 
šalis. Daug naudos davė pažintis su TDO 
veiklos principais, metodais, administraci-
ne struktūra, trišalio dialogo praktika. 

Ateityje, rengiantis eilinei TDO sesi-
jai, rekomenduočiau Lietuvos trišalio pa-
sitarimo lygmeniu išnagrinėti darbotvar-
kėje keliamus klausimus ir aptarti galimą 
bendrą nacionalinę politinę poziciją, kuri 
galėtų būti reprezentuojama ir ginama Že-
nevoje. Vyriausybinės delegacijos nariai 
ir patarėjai turėtų aiškią užduotį ir galėtų 
atlikti suplanuotus ir suderintus lobistinius 
veiksmus, kurie leistų efektyviai įtvirtinti 
ar apginti Lietuvos siekius.

Ateinančių metų darbotvarkei grei-
čiausiai bus siūloma jaunimo užimtumo 
tema. Tai neabejotinai yra aktualu ir Lie-
tuvai. Todėl būtų tikslinga šią problemą 
išnagrinėti kompleksiškai per trišalių in-
teresų ir galimybių prizmę.

TDO yra labai gerai ištobulinusi tri-
šalio dialogo reglamentus ir procedūras. 
Siūlyčiau mūsų darbdavių organizaci-
joms, profesinėms sąjungoms, savivaldy-
bių taryboms studijuoti šią gerai prieina-
mą patirtį ir stengtis ją diegti mūsų socia-
linės partnerystės praktikoje.

V. Šileikiui teko reta galimybė pamatyti V. Putiną (kairėje)

A. Merkel buvo viena iš renginyje dalyvavusių šešių valstybių lyderių

Įvairiausios informacijos gausa stenduose
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Vilioja mokesčių lengvatomis
Pasak lektorės, įgyvendinant neseniai 

išleistą liberalizavimo direktyvą, numa-
toma plėtoti sąžiningą konkurenciją (atsi-
sakoma valstybinio kainų reguliavimo ir 
reikalavimo jas pagrįsti), plėtoti privačią 
nuosavybę ir stiprinti jos apsaugą (supa-
prastinama žemės sklypų suteikimo tvarka 
verslininkams, teikiamos žemės mokesčio 
lengvatos investuotojams). Taip pat atsisa-
koma perteklinių administravimo barjerų 
ir perteklinio darbo rinkos reguliavimo, 
harmonizuojama mokesčių sistema (die-
giami tarptautiniai buhalterinės apskaitos 
ir finansinės atskaitomybės standartai), 
kontrolei suteikiama daugiau prevencinio 
pobūdžio, didinama parama verslui, akcen-
tuojamas teisinio reguliavimo stabilumas.

O. Polozova verslininkams pateikė 
išsamią Baltarusijos investicijų įstatymų 
apžvalgą. Stambiems projektams sudaro-
mos investicinės sutartys, kaimyninėje ša-
lyje veikia 6 laisvosios ekonominės zonos 
(Bresto,Vitebsko, Gomelio-Ratono, Mins-
ko, Mogiliovo, „Grodnoinvest“), Aukštų-
jų technologijų parkas. Visais  šiais atve-

jais teikiamos mokesčių lengvatos. Jomis 
skatinamos ir investicijos iki 50 tūkstan-
čių gyventojų turinčiuose miestuose. 

2008-2010 m. vykdyta privatizacija, 
pasak teisininkės, nedavė laukiamo efek-
to – iš esmės tai buvo reorganizavimo pro-
grama, kai 519 valstybinių  įmonių buvo 
pertvarkytos į atvirąsias akcines bendro-
ves. Startuojančios  2011-2013 m. pri-
vatizavimo programos metu vien šiemet 
aukciono arba konkurso būdu bus parduo-
ta 244 atvirųjų akcinių bendrovių akcijos. 
Tiesa, daugiausia tai neefektyviai dirban-
čios įmonės. Neslepiamas vadovų nenoras 
„parsiduoti“ ir ieškoti investuotojų. Lek-
torė pripažino, kad turėdama net nedidelį 
akcijų paketą valstybė išlaiko kontrolę 
įmonėse, konkursų sąlygos – griežtai api-
brėžtos (nemažinti darbo vietų, nekeisti 
veiklos pobūdžio nustatytą laiką ir pan.). 
Valstybei priklausančios vadinamosios 
„auksinės akcijos“ atsisakyta 2010 m. 

Kaip pirkti ir parduoti?
Kalbėdama apie Baltarusiją ištikusią 

krizę, O. Polozova pabrėžė, kad pagrin-

dinės priežastys – nepaliaujamai, 17 proc. 
kas mėnesį, auganti importo ir eksporto 
disproporcija, pasibaigusi „lengvatinė 
Rusijos energetikos politika“, neefekty-
vios ekonomikos dotavimas, neadekvatus 
rublio kursas, didelės socialinės išlaidos.  
Lektorė pateikė visą Baltarusijos rublio 
svyravimų kroniką 2010-2011 m. ir cen-
trinio banko, vyriausybės, tarptautinių 
fondų veiksmus.

Atskirai apžvelgtos eksportuotojų ir 
importuotojų problemos. Eksportui truk-
do priverstinis gautos valiutos pardavimas 
biržoje per 7 dienas ir griežtos sankcijos 
neįvydžius šio reikalavimo, įvesti drau-
dimai fiziniams asmenims išvežti šaldy-
tuvus, dujines plyteles, cementą, kurą, 
kruopas ir makaronus. „Laimėjo tie, kurie 
uždarė savo biznį“, – tokį kalambūrą pa-
kartojo lektorė, kalbėdama apie importuo-
tojus. Neįmanoma gauti valiutos, brangs-
tanti įvežtinė produkcija, kritusi perkamoji 
galia, nežinia dėl būsimo nacionalinės va-
liutos kurso – visa tai stumia importuoto-
jus į nuostolius. 

Kokios galimos išeitys iš krizės?  
Teisininkės teigimu, Tarptautinis valiu-
tos fondas reikalauja sumažinti valstybės 
išlaidas ir įšaldyti atlyginimus, nustatyti 
realų rublio kursą. Rusija kelia dvi sąly-
gas: privatizacijos programa už 7,5 mlrd. 
dolerių ir perėjimas prie Rusijos rublio, o 
tai vienprasmiškai reikštų priklausomybę 
nuo Rusijos. Baltarusijos ekonomistai siū-
lo skolintis iš ES, kardinaliai pertvarkyti 
ekonomiką, privatizuoti vidutinio dydžio 
įmones, pereiti prie rinkos ekonomikos.

Iš Rūmų narių patirties
„Mes jau 15 metų dirbame Baltarusi-

joje. Pirmoji patirtis maždaug 2000 me-
tais buvo sėkminga, kol nebuvo išleistas 
nurodymas valstybinėms institucijoms 
visas prekes ir paslaugas pirkti tik iš Bal-

Lietuvos verslas 
nelaidoja Baltarusijos
Audronė Jankuvienė

„Dabartinis verslo klimatas Baltarusijoje: galimybės ir rizikos“ – taip vadinosi dis-
kusinis seminaras Kauno PPA rūmuose, kuriame verslininkams buvo pateikta naujausios 
informacijos apie liberalizavimo reformą, investicijų įstatymus, Baltarusijos nacionali-
nės valiutos devalvacijos priežastis ir pasekmes, naują privatizavimo programą. Lekto-
rė – advokatų kontoros „Raidla Lejins & Norcous“ asocijuota ir Baltarusijoje atestuota 
teisininkė Olga Polozova.

Teisininkė Olga Polozova

• 2011 m. gegužės 24 d. Baltarusija 
devalvavo savo valiutą – JAV doleris 
baltarusiams pabrango 56 proc. 

• 2009 m. TVF iškėlė sąlygą Baltarusijai 
devalvuoti valiutą suteikdamas šaliai 
2,5 mlrd. JAV dolerių paskolą. Tuomet 
Baltarusija 20 proc. devalvavo rublį.

• Baltarusijos kursas buvo susietas 
su trijų valiutų – euro, rublio ir JAV 
dolerio – krepšeliu. Nuo 2011 m.  
pradžios užsienio valiutos atsargos 
smuko 34 proc. ir yra mažiausios nuo 
krizės piko 2009 metų rudenį. Nepai-
sant tokio smukimo, dar kovą šalies 
valdžia neigė devalvavimo galimybę.

• Ekspertai apskaičiavo: padėčiai Bal-
tarusijoje stabilizuoti per trejus metus 
reikėtų ne mažiau kaip 10 mlrd. JAV 
dolerių.

• Minske pasirašytas susitarimas dėl 3 
mlrd. JAV dolerių (7 mlrd. litų) kredi-

tarusijos įmonių. Prieš trejus metus vėl 
sugrįžome į Baltarusiją, bet dėl tų pačių 
apribojimų užsakymus dabar vykdome 
per Baltarusijos kompaniją, – pasakojo 
UAB „Informatikos ir ryšių technologijų 
centras“ direktorius Gintautas Žaliaus-
kas. – Baltarusijoje svarbu ne tik turėti 
partnerius, bet ir palaikyti gerus santykius 
su valdžia, jie lemia labai daug.  Valstybės 
įtaka ir kontrolė yra didžiulė. Neslėpsiu, 
mūsų ir jų mentalitetas kuo toliau, tuo 
daugiau skiriasi.  Dėl to atsiranda trinties, 
nesupratimo, o pasitikėti reiktų labai at-
sargiai. Mes dirbame informacijų techno-
logijų srityje su valstybinėmis įmonėmis. 
Jei dirbtume su privačiomis, tai kainuotų 
penkis kartus daugiau.“

UAB „Statybų ekonominiai skaičia-
vimai“ generalinis direktorius Saulius Mi-
kalauskas, kalbėdamas apie savo verslo 
patirtį Baltarusijoje, akcentavo dvi svar-
biausias problemas – visišką intelektinės 
nuosavybės apsaugos nebuvimą ir korup-
ciją. Jis patarė Lietuvos verslininkams pa-
tiems nesivelti į korupcijos pinkles.

Skaičiai ir faktai

to linijos skyrimo Baltarusijai iš Eura-
zijos antikrizinio fondo. Pagal susita-
rimą Baltarusija visą kreditą gaus per 
trejus metus.

• Baltarusija ir Kinijos eksporto ir im-
porto bankas „Eximbank“  pasirašė 
susitarimus dėl daugiau nei 1 mlrd. 
JAV dolerių (2,41 mlrd. Lt) paskolos 
bendrai įgyvendinamiems projektams 
finansuoti. Daugiausia, 654 mln. do-
lerių (1,6 mlrd. Lt), teks Svetlogorsko 
celiuliozės ir kartono gamyklos plė-
trai,  – su viena kinų korporacijų pla-
nuojama pastatyti balintosios sulfati-
nės celiuliozės gamyklą. Kitos lėšos 
bus skiriamos automobilių keliams 
rekonstruoti ir geležinkelio ruožams 
elektrifikuoti.

• 12 svarbiausių Baltarusijos kompani-
jų kaina gali siekti 50-80 mlrd. dole-
rių (119-190 mlrd. litų). Privatizaciją 

kaip sąlygą kelia Tarptautinis valiutos 
fondas, kurio Minskas jau oficialiai 
paprašė paramos. 

• Baltarusijos vyriausybė paskelbė iki 
2012 m. penkis kartus padidinsianti 
akcizus kurui, alkoholiui ir tabako ga-
miniams. Šis sprendimas susijęs su Ru-
sijos pasiūlymu suvienodinti akcizus 
su vidutiniais Europos šalių dydžiais, 
tačiau visų pirma – papildyti jau visai 
išsekusį Baltarusijos biudžetą.

• Užsienio kapitalo įmonėms, kurios su-
skubs Baltarusijoje įsisteigti ir pradėti 
investicinius projektus iki 2012 m. 
sausio 1 dienos, kai visiškai įsigalios 
Rusijos, Baltarusijos ir Kazachstano 
muitų sąjungos sutartis, Baltarusijo-
je penkeriems metams yra numatyta 
įvairių mokesčių lengvatų, be to, ne-
reikės mokėti už žaliavų importą, o 
ir naudoti vietos žaliavas dabar labai 
apsimoka dėl valiutos brangumo. 

• Mogiliovo LEZ 2010 m. 200 stambių-
jų ir vidutinių, 1500 smulkiųjų įmonių 
pagamino pramonės produkcijos už 
4,8 mlrd. JAV dolerių. Ypač kvie-
čiama dalyvauti chemijos, statybos, 
miško pramonės klasteriuose. 2002 
m. įsteigtoje laisvojoje ekonominėje 
zonoje, kuri užima 2108 ha, žemės 
sklypai siūlomi su visa infrastruktūra, 
kad būtų galima kuo greičiau pradėti 
vykdyti investicinį projektą. Įsikūru-
siems iki kitų metų sausio dėl žemės 
sklypų nereikia dalyvauti aukcionuo-
se – jie skiriami nemokamai. 

• 2200 ha užimančioje Gardino LEZ 
esančiose 50 įmonių dirba 12 000 
žmonių. Joje ypač raginama investuoti 

į mašinų gamybą, medžio apdirbimą, 
lengvąją, chemijos pramonę. Gardinas 
dėl geografinės padėties ypač palan-
kus tranzitui: čia susieina rusiškoji ir 
europietiškoji geležinkelio vėžės.

• Baltarusija yra šešta pagal dydį Lie-
tuvos eksporto partnerė, o eksportas į 
šią šalį sudarė apie 7 proc. viso Lie-
tuvos eksporto. Lietuvos eksportas į 
Baltarusiją yra gana nediversifikuo-
tas – apie 70 proc.  sudaro įvairūs me-
chaniniai ir elektros įrengimai, antže-
minio transporto priemonės.

• Sausio–balandžio mėnesiais baltaru-
siškų prekių importas į Lietuvą ūg-
telėjo 95 proc., palyginti su tuo pačiu 
praėjusių metų laikotarpiu.

• Lietuvos investicijos Baltarusijoje 
2010 m. pabaigoje siekė 206 mln. Lt, 
per metus išaugo 34 proc. Palyginti su 
bendru Lietuvos investicijų užsienyje 
dydžiu, jos sudaro 4 proc. ir yra aštun-
toje vietoje, nusileisdamos kitoms Eu-
ropos šalims ir Ukrainai bei Rusijai.

• Baltarusijoje veikia per 400 lietuviško 
kapitalo įmonių.

• „Nacionalizacija“ ir „konfiskacija“ yra 
du bene dažniausiai vartojami žodžiai, 
kai kalbama apie investavimo aplinką 
Baltarusijoje. Pagrindinė sąvoka, nu-
sakanti verslo saugumą Baltarusijoje, 
buvo vadinamoji „auksinė akcija“. 
Taip vadinama valstybės teisė perim-
ti įmonės kontrolę, jei nustatoma, kad 
ši veikė neefektyviai. Ji panaikinta 
2010 m.

Parengta pagal Lietuvos žiniasklai-
dos pranešimus
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Verslo moterų tinklo vadovės Astos 
Šileikienės kvietimu Lietuvoje lankėsi 
Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir 
plėtros generalinio direktorato inovacijų 
politikos pareigūnė Valentina Pinna. 

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmuose viešnia susitiko su Kauno verslo 
moterimis, įmonių atstovais, kuriems rū-
pėjo iš pirmų lūpų išgirsti apie Inovacijų 
sąjungą, ES inovacijų strategiją. Pokalbis 
buvo informatyvus, šiltas ir nuoširdus.

Valentina Pinna išsamiai pristatė 
„Inovacijų sąjungos“ tikslus ir priemones, 
kuriomis gali pasinaudoti ne tik stambios, 
bet ir vidutinio bei smulkiojo verslo įmo-
nės.

2010 m. spalio mėnesį pateikta Euro-
pos Komisijos iniciatyva „Inovacijų są-
junga“ išdėsto strateginį požiūrį į inova-

„Ekonomika, kaip ir klimatas, darosi vis ekstremalesnė“, – sako banko „Nordea“ 
ekspertas Žygimantas Mauricas.

Kauno PPA rūmų Finansininkų klubas Rūmų narius pakvietė į verslo informacinę 
popietę, kurioje banko „Nordea“ specialistai pristatė naujausią ekonomikos apžvalgą ir 
įžvalgas apie Lietuvos aktualijas, taip pat naują smulkiojo ir vidutinio verslo paramos 
priemonę – Europos investicinio fondo garantijas paskoloms.

Pasak Ž. Maurico, sumaišties ekonomikoje tebėra daug, o ateitis – neaiški. Ar tran-
kysimės amerikietiškais kalneliais, o gal augimo kelias bus tiesesnis?  

Eksperto teigimu, tvariam ekonomikos augimui trukdo keli pavojai: kylančios ža-
liavų ir maisto kainos, periferinių euro zonos šalių – Graikijos, Airijos, Portugalijos fi-
nansinės problemos, politiniai neramumai Šiaurės Afrikoje, gamtos stichijos Japonijoje 
padariniai. Antra vertus, kliūtis padeda įveikti klestinti tarptautinė prekyba, kurioje pir-
mu smuiku groja JAV, itin žemos palūkanų normos (Jungtinėje Karalystėje ir Švedijoje 
jos niekada nuo 1860 m. nebuvo tokios mažos), netradicinės pinigų politikos priemonės 
(pinigų spausdinimas).

 „Tačiau kaip skatinti ekonomiką šalims, kurios negali spausdinti pinigų? Gyventi 
šviesesnio rytojaus sąskaita auginant skolų kuprą?“ – svarstė ekspertas, pažymėjęs, kad 
Lietuva įžengė į naują ekonomikos augimo ciklą. 

Istorijos pamokos liudija, kad po nuosmukio ūkiai atsigauna skirtingais greičiais. 
Transportas ir pramonė kyla greičiausiai, jau pradinėje ciklo stadijoje,  ir tampa tolesnio 
augimo lokomotyvais. Į vidaus rinką orientuoti sektoriai (prekyba, paslaugos) seka iš 
paskos, tačiau jų augimo greitis nebūna spartus. Tradiciniai sektoriai (žemės ūkis, miš-
kininkystė) yra mažiau jautrūs ekonomikos ciklo svyravimams ir šių sektorių vaidmuo 
augimui būna nežymus.

Ž. Maurico teigimu, Lietuvos augimas vyksta „kaip iš vadovėlio“: pridėtinės ver-
tės pokyčiai 2010 m. sudarė: 8 proc. pramonėje, 7,8 proc. – transporto sektoriuje, 0,2 
proc. – paslaugų sektoriuje; sukuriamas BVP mažėjo vidaus prekyboje (0,1 proc.), 
viešųjų paslaugų sektoriuje (2 proc.), žemės ūkyje (2,8 proc.), komunalinių paslaugų 
srityje (4,8 proc.), statyboje (7,1 proc.).

„Nordea“ ekspertas: 
ekonomikos raida 
priklausys nuo pramonės

Lietuvos pramonės struktūroje dominuoja tradicinės ūkio šakos, tačiau sektoriaus 
struktūra darosi vis margesnė. Per dešimtmetį, nuo 1999 m., maisto pramonės dalis 
išliko stabili (apie 30 proc.), smarkiai susitraukė tekstilės šaka (nuo 23 iki 9 proc.). 
Didžiausią pažangą padarė chemijos pramonė (jos dalis pramonės struktūroje padidėjo 
nuo 7 iki 13 proc.), plastikų, transporto įrangos gamyba (nuo 3 iki 6 proc.), medienos 
pramonė (nuo 7 iki 9 proc.). 

„Auganti pramonė didina eksportą, saugo litą, bet nekuria darbo vietų ir nedidi-
na atlyginimų, todėl neįsuka vidaus vartojimo. Darbo vietas kuria paslaugos. Paslaugų 
sektorius 2008 m. tapo didžiausiu darbdaviu Lietuvoje“, – pridūrė „Nordea“ atstovas.  
Jo nuomone, tolesnė ekonomikos raida priklausys nuo to, ar pramonė sugebės būti pa-
grindine ekonomikos augimo jėga, ar eksportas įsuks vidaus vartojimą. Įvertinus demo-
grafinius pokyčius, didžiausiu darbdaviu galima laikyti emigraciją, o tada kyla klausi-
mas, ar bus kam džiaugtis ekonomikos augimu? Eksperto teigimu, tikrojo spaudimo ir 
problemų „Sodra“ dar nepatyrė, jos užgrius po 5-6 metų. 

Ž. Mauricas atkreipė dėmesį, kad darbo apmokestinimas Lietuvoje yra vienas di-
džiausių ES. Gaudamas minimalų ir vidutinį atlyginimą, darbuotojas procentais sumo-
ka daugiausiai mokesčių palyginti su kitomis ES šalimis. 

RŽ inf.

Verslo moterys susitiko su Valentina Pinna iš EK
cijas. Europa daugiausia jėgų ketina skirti 
klimato kaitos, energetinio saugumo, 
aprūpinimo maistu, sveikatos apsaugos 
ir senstančios visuomenės problemoms. 
„Inovacijų sąjunga“ yra 2020 m. Euro-
pos strategijos pavyzdinė iniciatyva. Pa-
didinus investicijas į mokslinius tyrimus 
ir technologinę plėtrą iki 3 proc. BVP, 
iki 2025 m. būtų galima sukurti 3,7 mln. 
darbo vietų, o metinis BVP galėtų išaugti 
apie 795 mlrd. EUR. Reikės dar milijono 
mokslininkų. 

Apibrėžta dešimt pagrindinių Inova-
cijų sąjungos elementų. Komisija nustatė 
25 Inovacijų sąjungos suvestinės rodiklius 
ir sėkmingų inovacijų sistemų ypatybių 
kontrolinį sąrašą. Bus parengtas naujas 
sparčiai augančių inovatyvių bendrovių 
dalies ekonomikoje rodiklis. Komisija 

rems nepriklausomo universitetų reitinga-
vimo sistemą. Bus sparčiau įgyvendina-
mos dabartinės mokslinių tyrimų iniciaty-
vos. Komisija pasiūlys priemonių, kad iki 
2014 m. būtų sukurta Europos mokslinių 
tyrimų erdvė. 2011 m. Komisija sudarys 
Europos pramoninio dizaino srities tary-
bą ir sukurs Europos pramoninio dizaino 
kokybės ženklą. 2011 m. Komisija pradės 
įgyvendinti svarbią viešojo sektoriaus 
ir socialinių inovacijų mokslinių tyrimų 
programą ir bandomąjį Europos viešojo 
sektoriaus inovacijų suvestinės projek-
tą. Komisija pradės Europos socialinių 
inovacijų bandomąjį projektą. 2011 m. 
Komisija siūlo, kad vyriausybės biudžeto 
lėšų dalį skirtų inovacinių produktų ir pas-
laugų viešajam pirkimui. Taip turėtų būti 
sukurta ne mažesnės kaip 10 mlrd. EUR 

per metus vertės inovacijų, kuriomis ge-
rinamos viešosios paslaugos, viešojo pir-
kimo rinka. 

Lietuvoje viešinti EK pareigūnė Va-
lentina Pinna taip pat lankėsi Kaune įsi-
kūrusiame mokslo ir technologijų parke 
„Technopolis“, kuriame veikia keliolika 
inovatyvių įmonių. 

Astos Šileikienės rūpesčiu viešnia, 
atvykusi savo atostogų sąskaita, džiaugėsi 
galimybe pamatyti ir pajūrį, Druskinin-
kus, kitas gražiausias Lietuvos vietas.

RŽ inf.

Pasak Ž. Maurico, sumaišties ekonomikoje tebėra daug

Valentina Pinna lankėsi Kauno PPA rūmuose ir „Technopolyje“
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Audronė Jankuvienė

Ar žinote, kad saldžiajam krupnikui 
reikia 2 tonų medaus dešimčiai tūkstančių 
litrų gėrimo pagaminti, o medus jam ruo-
šiamas 7-8 mėnesius? O kokios 27 žolelės 
slypi „Trejų devynerių“ skonyje? Ką turi 
padaryti gamintojai, kad „Šimtmečio“ 
degtinės butelyje grūdo varpa nesukristų? 
Kuo skiriasi degtinės rūšys, o kuo ypatin-
ga „Millenium“?

AB „Stumbras“ vyriausioji ekspertė, 
daugiau nei keturis dešimtmečius atsakin-
giausiose pareigose įmonėje dirbanti Al-
dona Volkienė gali valandų valandas pa-
sakoti apie bendrovėje gaminamų stipriųjų 
gėrimų receptūras, technologiją, skonio 
subtilybes, degustacijos paslaptis ir viską, 
kas susiję su „Stumbru“. Kauno PPA rūmų 
klubo nariai turėjo retą galimybę pama-
tyti, kaip šiandien gaminami „Stumbro“ 
gėrimai ir klausytis tiek pat išsamių, tiek 
šmaikščių A. Volkienės pasakojimų. 

„Mūsų vertybės – istorija, patirtis, 
natūralumas, žmonės, lyderystė“ – tokie 
žodžiai užrašyti AB „Stumbras“ muzie-
juje. Kad tai nėra tuščiagarbė panegirika 
ir deklaracija, buvo galima įsitikinti ir 
senuosiuose bendrovės cechuose stebint 
šiuolaikinius technologinius procesus, ir 
klausantis patyrusios, aukščiausio lygio 
specialistės A. Volkienės komentarų. Mu-
ziejuje eksponuojami archyviniai doku-
mentai ir nuotraukos, su „Stumbru“ susi-
jusių istorinių daiktų kolekcija: gamybos 
procesui naudoti aparatai, etiketės, tara. 
Muziejuje atvertas Mykolo Velykio, kuris 
tarpukariu buvo gamyklos bendraturtis, 
kabinetas su to meto autentiškais baldais. 

Čia, AB „Stumbras“ muziejuje įvy-
kusio tradicinio Rūmų klubo susitikimo 
metu, į Kauno PPAR buvo priimta tuzi-
nas – 12 naujų narių. 

Tai UAB „Liningas“, 2001 m. įkurta 
bendrovė, per mėnesį pagaminanti mili-
joną metrų pamušalinių audinių, turinti 
šveicariškų audimo staklių parką. Gene-
ralinė direktorė Margarita Grigaliūnienė, 
pristatydama įmonę, pabrėžė, kad pagrin-
diniai užsakovai – klientai Europoje, o 
145 darbuotojų kolektyvas sukuria apie 
15 mln. Lt apyvartą.

Rita Baidokaitė,
KPPAR tarptautinių ryšių vadovė

Birželio 15-18 d. Stokholme, „Waterfront“  konferencijų centre, buvo surengta 56-
oji ICSB pasaulinė metinė aukščiausio lygio konferencija, sukvietusi valstybių ir vyriau-
sybių vadovus, verslo įmonių vadovus ir vadoves, tyrėjus, politikos fomuotojus, verslo 
konsultantus ir verslo paramos institucijas, žiniasklaidos atstovus iš viso pasaulio.

Pagrindinės konferencijos plenarinių sesijų temos buvo ekonomikos augimo, vers-
lumo, inovacijų ir kūrybiškumo suderinamumas, tvarios ekonominės plėtros modelis.

Be bendrų temų atskirose darbo grupėse bei praktiniuose mokymuose kartu su pri-
tyrusiais ekspertais ir kvalifikuotais specialistais iš daugiau kaip 60 pasaulio šalių buvo 
diskutuojama apie įmonių galimybes pritraukti kapitalą, ryšių tarp mokslo institucijų ir 
verslo skatinimą siekiant didesnės pažangos tyrimų srityje, inovacijų politiką regione, 
kūrybinę pramonę ir kita. 

Konferencijos metu taip pat vyko ir tarptautinis verslo kontaktų renginys „Baltic 
Business Arena“. Enterprise Europe Network, veikiantis Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmuose, kartu su Enterprise Europe Network, veikiančiu Švedijoje, pakvie-
tė dalyvauti pirkėjus, tiekėjus, produkto vystymo vadovus/projektų vadovus, tyrėjus ir 
tyrimo institutus, finansinių institucijų atstovus/verslo angelus, kurie turėjo puikią gali-
mybę susitikti su kitų inovatyvių įmonių atstovais ir susirasti inovatyvių sprendinių ar 
apsikeisti būsimomis tyrimo idėjomis, užmegzti kontaktus su naujais klientais, išplėsti 
bendradarbiavimo tinklą, rasti būdų produkto ar technologijos finansavimui, produktui 
vystyti ir technologijoms perduoti pasinaudojant išorinių tyrimų pajėgumais. 

Į verslo kontaktų renginį buvo kviečiama dalyvauti iš šių prioritetinių sričių: in-
formacijos ir ryšių technologijos, švariosios technologijos, atsinaujinantys energijos 

Stokholmas sveikino 56-osios ICSB pasaulinės konferencijos dalyvius 

Klubo nariams – trejos devynerios paslaptys

šaltiniai, tvari statyba, gyvosios gamtos mokslai. Iš Lietuvos susitikimuose dalyvavo 
UAB  „Informacinių technologijų pasaulis“, UAB „Traidenis“ ir UAB „Agmis“. Iš viso 
įmonės surengė 25 susitikimus. 

Renginio metu veikė kūrybiškumui ir inovacijoms skirta paroda, kurioje inovaty-
vius produktus pristatė 20 inovatyvių kompanijų.  

Daugiau informacijos apie renginį žr. internetinėje svetainėje: http://www.icsb2011.
org/2.2951bcb412700b68b8680004221.html

Lietuvos įmonės dalyvavo 25 susitikimuose su galimais verslo partneriais.

Marijampolėje veikianti UAB „Iceco“ 
įsteigta tik prieš metus. Įmonės generalinis 
direktorius Valdemaras Šalauskas pasako-
jo, kad naujoji bendrovė įsigijo bankru-
tuojančią žuvų produktų ir ledų gamybos 
įmonę „Kraitenė“. „Iceco“ valdo prekių 
ženklus “Zigmas“, „Aurum“, „Tirpukas“, 
„Junga“. Bendrovė išsaugojo arba įsteigė 
500 darbo vietų, metinė apyvarta, skirtin-
gais skaičiavimais, siekia 50-150 mln. Lt. 

UAB „Aconitum“ yra lietuviško kapi-
talo įmonė, farmacinę veiklą vykdanti jau 
12 metų ir gaminanti daugiau kaip 60 pa-
vadinimų maisto papildų ir vaistų. Įmonėje 
diegiama atsinaujinančių energijos šaltinių 
(„žaliosios energijos“) sistema, kuri leis 
gamyboje iki 80 proc. sumažinti elektros 
energijos ir gamtinių dujų suvartojimą. Tai 
pirmoji farmacijos įmonė rytų ir vidurio 
Europoje, įgyvendinanti tokios apimties 
ekologinės energijos projektą. Per pirmąjį 
šių metų ketvirtį bendrovės produkcijos 
eksportas išaugo net 4,3 karto.

UAB „Eoltas“ jau nereikia pristatinė-
ti tiems, kurie vairuoja automobilius, nes 
joje yra „viskas, ko reikia jūsų automobi-
liui“. Pasak komercijos direktoriaus Lie-
tuvos rinkai Egidijaus Petrausko, bendro-
vė Lietuvoje atstovauja 60 automobilių 
dalių ir detalių gamintojams, turi 7 filialus 
ir 13 parduotuvių visoje šalyje.

UAB „Prografika“ – direktoriaus Dai-
niaus Dulinsko vadovaujamas jaunų žmo-
nių kolektyvas, diegiantis verslo valdymo 
sistemas ir IT žinias perteikiantis archi-
tektams, dizaineriams ir pan. 

UAB „Domalina“, taip pat jaunų žmo-
nių komanda, kuria internetines svetaines, 
siūlo elektroninės komercijos ir socialinės 
elektroninės komunikacijos sprendimus, 
konsultuoja apie internetinio verslo gali-
mybes Lietuvos ir užsienio rinkose. Trum-
pą bendrovės veiklos vizitinę kortelę pri-
statė direktorus Martynas Makaras.

UAB „Aviga“ veikloje, pasak direk-
toriaus Albino Šeškevičiaus, išskiriamos 
trys veiklos kryptys. Tai medicinos tech-
nika, matavimo įranga ir retieji metalai. 
Laboratoriniai matavimo prietaisai, mais-
to produktų tyrimo prietaisai, statybinių 
medžiagų ir dirvos tyrimo įranga, vibraci-
jos ir triukšmo, oro ir vandens parametrų 

matavimo įranga, sterilizavimo, rentgeno, 
odontologinių ir oftalmologinių kabinetų 
įranga – tai anaiptol ne visi bendrovės vei-
kloje minimi prietaisai.

UAB „Anona“ yra nuo 1991 m. vei-
kianti reklamos agentūra, jos speciali-
zacija – reklaminiai suvenyrai ir verslo 
dovanos, sportiniai prizai, įvairūs apdova-
nojimai, antspaudų gamyba ir mažatiražė 
spauda. 

UAB „Soloservis“ – dar vienas naujas 
KPPAR narys iš Jonavos. Atsiimdamas 
nario pažymėjimą iš KPPAR viceprezi-
dento, AB „Achema“ generalinio direkto-
riaus Jono Sirvydžio rankų, įmonės direk-
torius Arnoldas Rutkauskas pasidžiaugė 

jau pirmajame susitikime su Rūmų ben-
druomene randantis sąlyčio taškų. „Jūs 
gaminate, o mes vežiosime“, – pridūrė 
bendrovės, gaminančios antstatus ir prie-
kabas komerciniam transportui, vadovas.

UAB „Vakoil“ atstovai galėtų pridur-
ti – „o mes užpilsime kuro su nuolaida“. 
Lietuviško kapitalo degalinių tinklas vei-
kia 2001 m., įmonėms, tarp jų – Rūmų 
nariams, taikomos lanksčios nuolaidų sis-
temos, privatiems klientams – lojalumo 
programos.

Į Rūmų bendruomenę įsijungė ir SVV 
atstovai – individuali įmonė „TG techni-
ka“ ir pagal verslo liudijimą dirbanti Inga 
Jarienė.

Rūmų klubo AB „Stumbre“ akimirkos

Saulius Kaukėnas, UAB „Agmis“ direktorius, verslo kontaktų renginyje
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MaRIjaMPoLės saVIVaLDy-
Bė

SVV rėmimo fondas (110 tūkst. Lt)
10. Finansinę paramą Paramos gavė-

jams Fondas teikia pagal verslo plėtros 
programas:

10.1. Pagal verslo pradžios rėmimo 
programą Fondo finansinė parama SVV 
subjektams teikiama taikant tokias finan-
sinės paramos formas:

10.1.1. Įmonės įsteigimo išlaidų dali-
nis padengimas – kai Savivaldybė Para-
mos gavėjui iš Fondo lėšų padengia iki 
80% patirtų įmonės steigimo išlaidų.

10.1.2. Įmonės interneto svetainės 
sukūrimo ir palaikymo išlaidų dalinis 
padengimas – kai Savivaldybė Paramos 
gavėjui iš Fondo lėšų padengia iki 50% 
patirtų išlaidų už įmonės interneto svetai-
nės sukūrimą ir 50% interneto svetainės 
palaikymo išlaidų.

10.1.3. Rinkodaros priemonių forma-
vimo ir įdiegimo išlaidų dalinis padengi-
mas – kai Savivaldybė Paramos gavėjui 
iš Fondo lėšų padengia iki 50% patirtų 
įmonės prekės ženklo, įmonės stiliaus su-
kūrimo ir jo rėmimo išlaidų.

10.2. Pagal inovacijų ir verslo konku-
rencingumo skatinimo programą Fondo 
finansinė parama SVV subjektams tei-
kiama taikant tokias finansinės paramos 
formas:

10.2.1. Parodos išlaidų dalinis paden-
gimas – kai Savivaldybė parodoje dalyva-
vusiam ir savo produkciją pristačiusiam 
Paramos gavėjui iš Fondo lėšų padengia 
iki 50% patirtų išlaidų už ekspozicijos 
vietą parodoje.

10.2.2. Mokslo tiriamųjų darbų, la-
boratorinių matavimų ir tyrimų išlaidų 
padengimas – kai Savivaldybė Paramos 
gavėjui iš Fondo lėšų padengia iki 50% 
patirtų išlaidų už atliktus mokslo tiria-
muosius darbus, laboratorinius matavi-
mus ar tyrimus.

10.2.3. Įmonės personalo mokymo 
išlaidų dalinis padengimas – kai Savival-
dybė Paramos gavėjui iš Fondo lėšų pa-
dengia iki 50% patirtų išlaidų už Paramos 
gavėjo darbuotojų mokymą ir kvalifikaci-
jos kėlimą.

10.3. Pagal investicijų skatinimo 
programą Fondo finansinė parama SVV 
subjektams teikiama taikant tokias finan-
sinės paramos formas:

10.3.1. Verslo planų, paraiškų finansi-
nei paramai iš kitų fondų gauti parengimo 
išlaidų dalinis padengimas – kai Savival-
dybė Paramos gavėjui iš Fondo lėšų pa-
dengia iki 50% patirtų išlaidų už verslo 
plano ir/ar paraiškos finansinei paramai iš 
kitų fondų gauti parengimą.

10.3.2. Teritorinio planavimo doku-
mentų ir techninių projektų parengimo 
išlaidų dalinis padengimas – kai Savi-
valdybė Paramos gavėjui iš Fondo lėšų 
padengia iki 50% patirtų išlaidų už Teri-
torinio planavimo dokumentų ir techninių 
projektų parengimą.

10.3.3. Paskolos palūkanų dalinis pa-
dengimas – kai Savivaldybė įsipareigoja 
Paskolos davėjui, suteikiančiam paskolą 
Paramos gavėjui, iš Fondo lėšų padengti 
metų palūkanų dalį, gaunamą iš Lietuvos 
banko skelbiamos praeito mėnesio vidu-
tinės komercinių bankų metų palūkanų 
normos atėmus 5% metų palūkanų ir re-
zultatą suapvalinus iki sveiko skaičiaus.

11. Vienu metu galima taikyti ne dau-
giau kaip tris iš aukščiau išvardintų finan-

sinės paramos formų tam pačiam Paramos 
gavėjui.

12. Paramos gavėjai Fondo finansine 
parama gali naudotis ne ilgiau kaip 4 (ke-
tverius) metus iš eilės.

13. Paskolos davėją Paramos gavėjas 
pasirenka pats.

Nekilnojamojo turto mokestis
Diferencijuotas tarifas nuo 0,8 iki 1 

proc. Taikomos lengvatos atskiru sprendi-
mu (mažinama iki 50 proc.)

Valstybinės žemės nuomos mokesčio 
tarifai

2 proc. komercinės paskirties objek-
tams.

Verslo liudijimai
Minimalus fiksuoto dydžio pajamų 

mokestis asmenims, užsiimantiems in-
dividualia veikla turint verslo liudijimą, 
sudaro 120 Lt.  Lengvatos (50 proc.) tai-
komos jaunimui, darbo biržos klientams, 
vykdant tradicinių amatų veiklą. Kitos 
lengvatos susiję su neįgaliųjų piliečių ir 
kitomis grupėmis.

VILKaVIŠKIo saVIVaLDyBė
Įgyvendinama Smulkaus ir vidutinio 

verslo plėtros 2011 m. programa (50 tūkst. 
Lt), kurios tikslas – smulkiojo ir vidutinio 
verslo plėtros, gyventojų verslumo ir jų dar-
binės veiklos skatinimas, suteikiant finansi-
nę paramą iš Savivaldybės biudžeto lėšų;

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros 
ir darbo vietų kūrimo fondas, kuriame 
20 tūkst. Lt, skirtas finansiškai remti sa-
varankiško užimtumo siekiančius fizinius 
asmenis ir  įmones, atitinkančias šių nuos-
tatų reikalavimus.

Nekilnojamojo turto mokestis
0,8 proc. 
Valstybinės žemės nuomos mokesčio 

tarifai
Nustatytas 3 proc. tarifas. Taikomos 

lengvatos įmonėms, įdarbinusioms be-
darbius, neįgaliuosius, įsteigusioms naujų 
darbo vietų ir pan.

Verslo liudijimai 
Kaina svyruoja nuo 60 iki 1440 Lt, 

priklausomai nuo veiklos rūšių. Lengva-
tos (50 proc.) taikomos jaunimui, darbo 
biržos klientams, plėtojantiems tradicinių 
amatų veiklą. Kitos lengvatos susiję su 
neįgaliųjų piliečių ir kt. grupėmis.

ŠaKIų saVIVaLDyBė
SVV paramai skiriama 75 tūkst. Lt. 

Verslo ir turizmo plėtros programa susi-
deda iš: Šakių verslo informacijos centro 
įgyvendinamų priemonių; viešųjų paslau-
gų verslui; pirmųjų verslo metų paslaugų 
krepšelio aptarnavimo.

Verslo plėtros fondo finansinės para-
mos priemonės:

2.1. Įmonės įsteigimo išlaidų dalinis 
padengimas – kai padengiama iki 80% 
patirtų įmonės steigimo išlaidų, bet ne 
daugiau kaip 1200 Lt.;

2.2. Rajono verslo bendruomenės 
interesus reprezentuojančių Rinkodaros 
programų išlaidų dalinis padengimas – 
kai padengiama iki 50% patirtų rinkoda-
ros programos išlaidų, bet ne daugiau kaip 
10 000 litų.

2.3. Parodos išlaidų dalinis padengi-
mas – kai dalyvavusiam ir savo produkciją 
pristačiusiam Paramos gavėjui padengiama 
iki 50% patirtų išlaidų už ekspozicijos vietą 
parodoje, bet ne daugiau kaip 5000 litų.

2.4. Verslo planų, paraiškų finansinei 
paramai iš kitų fondų gauti parengimo iš-

laidų dalinis padengimas – kai padengiama 
iki 50 % išlaidų už verslo plano ir/ar paraiš-
kos finansinei paramai iš kitų fondų gauti 
parengimą, bet ne daugiau kaip 3000 litų.

2.5. Teritorinio planavimo dokumen-
tų ir techninių projektų parengimo išlaidų 
dalinis padengimas – kai padengiama iki 
50% patirtų išlaidų už Teritorinio planavi-
mo dokumentų ir techninių projektų, skir-
tų verslo kūrimui ar plėtrai parengimą, bet 
ne daugiau kaip 5000 litų.

2.6. Paskolos palūkanų dalinis paden-
gimas – kai padengiama verslo paskolos 
pirmų metų palūkanų dalis, bet ne didesnė 
kaip 10 000 litų.

2.7. Naujai besikuriančioms įmonėms 
bei fiziniams asmenims, sukuriantiems 
bent 1 naują darbo vietą, padengti iki 80 
proc. veiklai būtinos įrangos įsigijimo 
išlaidų, bet ne daugiau kaip 10 000 Lt. 
Paramos priemonė galioja smulkaus ir vi-
dutinio verslo subjektams, įregistruotiems 
ne anksčiau, kaip 2011 01 01.

Nekilnojamojo turto mokestis
0,7 proc. 
Valstybinės žemės mokesčio nuomos 

tarifai
2,5 proc.
Verslo liudijimai
Minimalus fiksuoto dydžio pajamų 

mokestis asmenims, užsiimantiems in-
dividualia veikla turint verslo liudijimą, 
sudaro 120 Lt. Lengvatos (50 proc.) tai-
komos jaunimui, darbo biržos klientams, 
vykdantiems tradicinių amatų veiklą. Ki-
tos lengvatos susiję  su neįgaliųjų piliečių 
ir kt. grupėmis.

KazLų RūDos saVIVaLDyBė
SVV rėmimo fondą sudaro 10 tūkst. 

Lt. Finansinė parama teikiama:
4.1. palūkanoms finansuoti – kai Sa-

vivaldybė padengia priskaičiuotų metinių 
paskolos palūkanų dalį pagal banko, išda-
vusio kreditą pateiktą palūkanų mokėjimo 
pažymą (iki 50 proc.);

4.2. verslo planams finansuoti (iki 50 
proc.);

4.3. smulkiojo ir vidutinio verslo plė-
tros programoms ir projektams iš dalies 
finansuoti (iki 50 proc.);

4.4. parodų ir mugių išlaidoms iš da-
lies finansuoti – kai Savivaldybė padengia 
dalį parodoje dalyvavusio ir savo produk-
ciją (teikiamas paslaugas) pristačiusio pa-
ramos gavėjo išlaidų (iki 1500 Lt);

Savivaldybių parama verslui 

4.5. verslininkų (įmonės darbuotojų) 
mokymams iš dalies finansuoti – kai vers-
lininkai (įmonės darbuotojai) dalyvauja 
mokymuose ir seminaruose, kurių metu 
verslininkai mokosi išsilaikyti konkuren-
cinėje kovoje, diegti naujas technologijas 
ir mokslo pasiekimus (iki 1500 Lt);

4.6. verslo informacijos sklaidos ir 
Kazlų Rūdos savivaldybės įvaizdį for-
muojančių leidinių išleidimo išlaidoms 
iš dalies finansuoti (lankstukai, skrajutės, 
kiti leidiniai, informacijos patalpinimas 
internetiniame puslapyje) (iki 1500 Lt);

4.7. įregistruotų naujų įmonių pra-
dinių steigimosi išlaidų subsidijoms pa-
dengti (iki 1000 Lt);

4.8. viešųjų įstaigų ir asocijuotų verslo 
struktūrų vykdomų projektų, programų ir 
organizuojamų SVV įmonių konkursų iš-
laidoms iš dalies finansuoti (iki 50 proc.).

5. Pagal pageidavimą teikiama ne-
materialioji parama – rekomendacijos 
pateikimas bankui dėl paskolos suteikimo 
verslininkams.

Nekilnojamojo turto mokestis
0,3 -1 proc.
Valstybinės žemės nuomos mokesčio 

tarifai
0,8-2,5 proc. 
Verslo liudijimai
Minimalus fiksuoto dydžio pajamų 

mokestis asmenims, užsiimantiems in-
dividualia veikla turint verslo liudijimą, 
sudaro 120 Lt. Lengvatos (50 proc.) tai-
komos jaunimui, darbo biržos klientams, 
vykdantiems tradicinių amatų veiklą. Ki-
tos lengvatos susiję su neįgaliųjų piliečių 
ir kt. grupėmis.

KaLVaRIjos saVIVaLDyBė
2011 m. SVV rėmimo fondui lėšų ne-

numatyta. 2010 m. buvo skirta 10 tūkst. 
Lt, tačiau jie nebuvo išnaudoti. 

Nekilnojamojo turto mokestis
0,3 proc. 
Valstybinės žemės nuomos mokesčio 

tarifai
4 proc. 
Verslo liudijimai
Minimalus fiksuoto dydžio pajamų 

mokestis asmenims, užsiimantiems indivi-
dualia veikla turint verslo liudijimą, sudaro 
120 Lt. Lengvatos (50 proc.) taikomos jau-
nimui, darbo biržos klientams, vykdantiems 
tradicinių amatų veiklą. Kitos lengvatos su-
siję su neįgaliųjų piliečių ir kt. grupėmis.

Marijampolės savivaldybė SVV rėmimo fondui skiria didžiausią regione 110 tūkst.Lt sumą
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Aivaras Knieža,
Europos verslo ir inovacijų tinklo 
projekto vadovas - koordinatorius

Pasaulio ekonomikoje vyksta fun-
damentalūs pokyčiai, iš esmės keičian-
tys tarptautinės konkurencijos sampratą. 
Besiformuojanti žinių ekonomika, ES 
teisės aktų, rinkos dalyvių reikalavimai 
ekologiniams, technologiniams ir kitiems 
standartams Lietuvos pramonei, o ypač 
smulkiajam ir vidutiniam verslui kelia dar 
didesnius reikalavimus. 

Norint tapti inovatyviais ir konku-
rencingais reikalingos specialios žinios, 
tarptautinis bendradarbiavimas, nauji pro-
duktai, paslaugos, technologijos, glaudes-
nis mokslo ir verslo bendradarbiavimas, 
eksporto plėtra. Lietuvos įmonių inova-
tyvumo ir konkurencingumo didinimas – 
vienas pagrindinių Lietuvos ekonomikos 
plėtotės uždavinių.  

Nemokama parama
99 proc. visų Europos Sąjungos, taip 

pat ir Lietuvos, įmonių yra smulkios ir 
vidutinės, kurios yra sukūrusios 67 proc. 
darbo vietų. Todėl parama smulkaus ir 
vidutinio verslo plėtrai yra labai svarbi. 
Šios įmonės vaidina vieną iš svarbiausių 
vaidmenų Europos ekonomikoje, todėl 
viešosios paslaugos, kurios teikiamos 
visoje Europoje, turi būti teikiamos ir 
Lietuvoje. 

Šiems uždaviniams spręsti valstybei 
reikalingi įvairūs instrumentai. Vienas iš 
jų – tai Lietuvoje veikiantis Enterprise 
Europe Network (Europos verslo ir ino-
vacijų tinklas), kuris veikia Kauno, Vil-
niaus ir Klaipėdos prekybos, pramonės 
ir amatų rūmuose bei Lietuvos inovacijų 
centre. Tai didžiausias verslo paramos 
tinklas Europoje ir už jos ribų, kurio pa-
grindinis tikslas – NEMOKAMA verslo 
ir inovacijų plėtros parama. 

Tinkle veikiančios organizacijos 
teikia išskirtines viešąsias tarptautinio 
bendradarbiavimo ir inovacijų diegimo 
paslaugas, informaciją, patarimus verslo 
plėtros ES klausimais. Pagrindinė tikslinė 
grupė, kuriai teikiamos paslaugos, – tai 
smulkios ir vidutinės Lietuvos įmonės. 
Taip pat Enterprise Europe Network kli-
entais gali būti ir didelės įmonės, moks-
lo ir studijų institucijos, verslo paramos 
organizacijos, valstybinės organizacijos 
ir kt. 

Klientai – keli tūkstančiai 
įmonių
Lietuvos įmonėms yra reikalingos 

tinklo teikiamos paslaugos: pirmiausiai 
informacija apie konkretaus verslo plė-
tros galimybės ES, esamą ir būsimą ES 
teisinę aplinką, rinkas, naujas technolo-
gijas ir technologijų plėtros tendencijas 
Europoje, galimybes dalyvauti bendro-
joje mokslinių tyrimų programoje, kon-
sultacijos dėl nacionalinių ir ES paramos 
programų, verslo skatinimo programų, 
teisinių klausimų, intelektinės nuosavy-
bės apsaugos, pasirengimo deryboms, 
tarptautinio verslo plėtros gebėjimų ir ga-
limybių; tarptautinio verslo organizavimo 

Enterprise Europe Network – 
tinklas, kuris sujungia

ir inovatyvumo kėlimo paslaugos:  verslo 
ir technologinių partnerių paieška, verslo 
kontaktų renginiai, įmonių technologinių 
galimybių vertinimas, inovacijų vady-
ba, technologinės partnerystės renginiai, 
technologinės misijos, partnerių paieška 
Europos bendrosios mokslinių tyrimų 
programos projektams. 

Šiuo metu tinklui atstovaujančios 
organizacijos Lietuvoje turi apie 4200 
klientų – įmonių, organizacijų, ar institu-
cijų, kurios kartas nuo karto ar nuolatinai 
naudojasi paslaugomis. Klientų skaičius 
nuolat auga. Taigi teikiamos paslaugos 
yra naudingos ir labai reikalingos. 

Enterprise Europe Network yra vie-
nintelis „oficialus“ visos Europos Sąjun-
gos mastu ir už jos ribų veikiantis verslo 
paramos tinklas, kurio funkcionavimu 
pagal CIP programą bendrai suinteresuo-
ta tiek Europos Komisija, tiek valstybės, 
tiek regionai. 

Enterprise Europe Network – svarbus 
Europos Komisijos vykdomos integruotos 
politikos, kuria siekiama skatinti Europos 
verslumą, įmonių augimą ir darbo vietų 
išsaugojimą ir kūrimą, instrumentas. 

Paslaugų aprašymas ir nauda 
Lietuvos įmonėms
1.  Lietuvos įmonių savininkams ir 

darbuotojams keliama kvalifika-
cija, didinamos įmonių žinios (pa-
teikiama naujausia informacija apie 
verslą ES pagal įmonės poreikius, 
informuojama, konsultuojama, lei-
džiami metodiniai leidiniai, orga-
nizuojami seminarai, verslo klubai, 
konsultacijų dienos, straipsniai žinias-
klaidoje, tinklo svetainėje bei tinklo 
naujienų laikraštyje, kt.). Ši pagalba 
įmonėms yra aktuali tuo, kad viskuo 
domėtis kiekvienam yra sudėtinga, o 
mūsų tinklas, veikdamas 49 šalyse ir 
turėdamas galimybę pasinaudoti tin-
klo partnerių ir Europos Komisijos 
teikiamais informacijos šaltiniais bei 
tiesioginėmis jų užklausomis, turi 
galimybę pateikti informaciją laiku 
ir tinkamiausia forma. Per praėjusius 
tinklo veikimo Lietuvoje trejus metus 
darbuotojai atliko 2402 konsultacijas, 
aplankė 702 įmones, atsakė į 1467 
klausimus, kuriuos pateikė įmonės. 
Patirtis parodė, kad vienas iš efekty-
viausių informacijos sklaidos įrankių 
yra seminarų ir kito tipo renginių or-
ganizavimas, kurių per praėjusį laiko-
tarpį buvo surengta 226, o juose da-
lyvavo 5906 klientai iš įvairių sričių 
įmonių.

2.  skatinamas įmonių tarpusavio 
bendradarbiavimas, patirties ir 
žinių pasidalijimas seminarų, vers-
lo pusryčių, apvaliojo stalo diskusi-
jų, verslo kontaktų ir technologinių 
brokerystės (partnerystės) renginių 
metu.

3. skatinamas eksportas, tarptautinis 
komercinis ir technologinis ben-
dradarbiavimas per dvi partnerių 
ir technologijų paieškos duomenų 

bazes, verslo ir technologines misi-
jas, verslo kontaktų ir technologinius 
brokerystės (partnerystės) renginius. 
Šie renginiai yra puiki galimybė Lie-
tuvos įmonėms išvysti kitose šalyse 
gaminamos produkcijos naujienas ir 
įvairius pasiūlymus, įvertinti savuo-
sius pranašumus ir trūkumus, rengi-
nių metu užmegzti bendradarbiavimo 
kontaktus, kurie vėliau gali virsti 
kontraktais. Per praėjusį laikotarpį 
surengėme 56 verslo misijas/ verslo 
kontaktų renginius, kuriuose dalyva-
vo 536 įmonės, jos surengė 1742 dvi-
šalius susitikimus su užsienio įmonių 
atstovais. Šį rudenį Enterprise Euro-
pe Network Lietuvos įmonėms taipo-
gi siūlo ne vieną renginį tarptautinio 
bendradarbiavimo stiprinimui. Pla-
nuojamos verslo misijos iš Suomijos 
ir Lenkijos, Organizuojami verslo 
kontaktų renginiai Švedijoje, Vokie-
tijoje, Suomijoje ir kt. Artimiausių 
tarptautinių renginių ir seminarų tvar-
karaštį galite rasti Enterprise Europe 
Network tinklalapyje http://www.pa-
ramaverslui.eu/.

4.  atstovavimas Lietuvos verslo inte-
resams Es lygmenyje dalyvaujant 
„Business Panels“, EK viešosiose 
konsultacijose ir SME Feedback pro-
gramoje. Per praėjusį laikotarpį buvo 
dalyvauta 55 konsultacijose. Jų metu 
buvo apklausiamos įmones ir išklau-
somi jų pasiūlymai, kaip būtų gali-
ma tobulinti ES teisės aktus, mažinti 
trukdžius vieningos rinkos srityje. 
Šiais metais taip pat jau dalyvauta 2 
konsultacijose, o jų rezultatai pateikti 
vertinimui.

5.  Įmonės skatinamos veikti inovaty-
viai: mokymai, metodinė literatūra, 
inovacijų vadyba, inovatyvių įmonių 
katalogo parengimas, pagalba dery-
bose, skatinimas dalyvauti ES moks-
linių tyrimų programose, tarptautinių 
partnerių suradimas, technologinio ir 
inovacinio potencialo bei technologi-
nių poreikių ekspertinis vertinimas. 

6.  Inovacijų sklaida ir paieška: tech-
nologinių sprendimų paieška ir sklai-
da. Enterprise Europe Network Lie-

tuva turi puikią galimybę išplatinti 
Lietuvos įmonių verslo ir technolo-
ginius pasiūlymus per visose tinklo 
narėse veikiančią duomenų bazę, t.y. 
49 šalyse. Per pirmuosius tris tinklo 
veikimo metus buvo parengti ir išpla-
tinti 487 Lietuvos įmonių pasiūlymai. 
Išplatinta informacija padėjo Lietu-
vos įmonėms sudaryti 658 kontaktus 
su įmonėmis kitose šalyse. Taip pat 
didelio susidomėjimo sulaukė Lie-
tuvos rinka. Buvo išplatinti 15859 
verslo ir technologiniai pasiūlymai, 
o tai leido užmegzti 1697 tarptautinio 
bendradarbiavimo kontaktus. Šiais 
metais tarptautinio bendradarbiavimo 
pasiūlymai yra itin populiarūs: Kau-
no prekybos, pramonės ir amatų rū-
muose veikiančio Enterprise Europe 
Network veikloje ankstesniais metais 
per tą patį periodą išplatinamų ir gau-
namų pasiūlymų skaičius viršytas 2 
kartus. Užsienio įmonių technologi-
nius ir verslo pasiūlymus galima rasti 
http://www.paramaverslui.eu/ tinkla-
lapyje esančiose duomenų bazėse.

7.  Įmonėms padedama atsirinkti rei-
kiamą informaciją, instituciją, kon-
sultaciją iš daugybės informacijos 
šaltinių. Ši pagalbos forma yra vienas 
iš pagrindinių Enterprise Europe Net-
work veikimo principų visoje ES. Juo 
remiantis paslaugos teikiamos vieno 
langelio principu, t.y. įmonei krei-
piantis į bet kurį iš tinklo partnerių, 
jei jis negali suteikti įmonės atstovų 
pageidaujamos paslaugos, klientams 
sutikus, kontaktuoja su atitinkamą 
paslaugą galinčia suteikti institucija 
ir pateikia alternatyvas klientui.

8.  Įmonėms padedama rasti tinkamą 
Es ar nacionalinės paramos verslui 
programą. Šios paslaugos nauda vers-
lui pasireiškia tuo, kad tinklo ekspertai 
pasitelkę savo žinias gali suteikti kon-
sultacijas įmonėms, norinčioms daly-
vauti ES ar nacionalinėse programose. 
Tai dar vienas šaltinis, padėsiantis pri-
imti tinkamiausią sprendimą.

9.  Paslaugų dėka įmonėms padedama 
plėtotis, pradėti tarptautinį verslą, 
išsaugoti darbo vietas.

Enterprise Europe Network veikla kasmet aptariama metinėse konferencijose
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Kiekviena įmonė nori plėsti savo klientų ratą: ne tik išlaikyti esamus klientus, bet ir 
pritraukti naujų. Šiam tikslui kuriamos nuolaidų ir dovanų sistemos, sudarant palankes-
nes sąlygas komerciniam bendradarbiavimui.

Programa „Narys – nariui“ skaičiuoja penktus gyvavimo metus. Kviečiame akty-
viai prisijungti ir Jus! Kiekvienas Rūmų narys, dalyvaudamas šioje programoje, turi 
papildomų galimybių:

• atrasti naujų klientų ar paslaugų vartotojų, pasiūlyti jiems išskirtines sąlygas, nuo-
laidas ar specialias akcijas;

• atrasti naujų tiekėjų, siūlančių aktualias paslaugas ar gaminius ypač palankiomis 
sąlygomis.

Pageidaujantieji dalyvauti programoje turi užpildyti nuolaidų pasiūlymo anketą 
(ją rasite svetainėje: http://chamber.lt/LT/Pradzia/KPPAR-nariai/Narys-Nariui) ir ją at-
siųsti faksu (8 37) 20 83 30 arba el. paštu: irma.taparauskiene@chambers.lt. Telefonas 
pasiteirauti: (8 37) 20 34 83.

Kviečiame ne tik naudotis teikiamomis nuolaidomis, bet ir informuoti apie savo 
teikiamas nuolaidas ar specialias ilgalaikes akcijas kitiems Rūmų nariams!

PRoGRaMos NaRys – NaRIUI NUoLaIDų sUVEsTINė 2011

1. „Liuks“ UaB filialas, Best Western „santakos viešbutis“ Kreiptis: (8 37) 30 27 02, 
office@santakahotel.eu 

Produktas/paslauga Nuolaida, % 
Kam skirta 

Galioja iki 
Įmonei Darbuo-

tojams 
Best Western Vilnius viešbučio Vilniuje 
paslaugos 20 + + Neribotai 
Best Western Central viešbučio 
Druskininkuose paslaugos 15 + + Neribotai 

Best Western Santakos viešbučio Kaune 
apgyvendinimo paslaugos 

Vienvietis kam-
barys – 170 Lt, 
Dvivietis kam-
barys – 210 Lt 

+ + 
2011 07 05– 
2011 08 30
2011 09 25– 
2011 12 31

Best Western Santakos viešbučio Kaune 
Konferencijų salių nuoma 

50% nuolaida nuo 
bazinių kainų + + 

2011 07 05– 
2011 08 30
2011 09 25– 
2011 12 31

Best Western Santakos viešbutis, Kaunas
Romantiškas savaitgalis dviems
(nuo penktadienio iki pirmadienio)
Nakvynė dviems. Butelis putojančio vyno. 
Pusryčiai. Sauna ir baseinas ryte (7.00-
10.00 val.). Vakarienė dviems iš spec. meniu

240,00 Lt/
nakčiai + + 

2011 07 05– 
2011 08 30
2011 09 25– 
2011 12 31

Best Western Santakos viešbutis, Kaunas
savaitgalio paketas „saldžioji porelė“  
(nuo penktadienio iki pirmadienio) 
Nakvynė dviems. Balto ir juodo šokolado 
porelė. Butelis atšaldyto putojančio 
vyno. Pusryčiai. Sauna + baseinas ryto 
valandomis (7.00 – 10.00 val.)

220,00 Lt/nakčiai + + 
2011 07 05– 
2011 08 30
2011 09 25– 
2011 12 31

Best Western Santakos viešbutis, Kaunas
Romantiška naktis jaunavedžiams 
Nakvynė dviems (tik jaunavedžiams) 
Butelis putojančio vyno. Pusryčiai. Sauna + 
baseinas ryto valandomis (7.00 – 10.00 val.). 
Vėlyva atsiskaitymo valanda (16.00 val.)

200,00 Lt/nakčiai + + 
2011 07 05– 
2011 08 30
2011 09 25– 
2011 12 31

2. „Eura“, UaB Kreiptis: antanas@eura.lt 
Kelionės, viešbučių rezervavimas, 
draudimo paslaugos 3-10 + + Neribotai 

3. „sDG“, UaB Kreiptis: info@sdg.lt 
Visos paslaugos 16 + - 2011 12 31 
Visos prekės 5 + - 2011 12 31 

4. „Doletos langai“, UaB Kreiptis: direktorius Audrius 
Šalaševičius, tel. 8 698 74 871 

Mediniai, medžio-aliuminio langai 30 + + 2011 12 31 
Lauko durys 30 + + 2011 12 31 
Aliuminio langai 30 + + 2011 12 31 
Žiemos sodai 30 + + 2011 12 31 
Medžio, aliuminio fasadai 30 + + 2011 12 31 
5. Viešbutis „Kaunas“ Kreiptis: info@kaunashotel.lt; 

giedre@kaunashotel.lt 

Apgyvendinimo paslaugos 
25% darbo 

dienomis; 35% 
savaitgalio 
dienomis 

+ + Neribotai 

Maitinimo paslaugos restorane “55º” 15% visomis 
savaites dienomis + + Neribotai 

Konferencijų salių nuoma 
10% darbo 

dienomis; 20% 
savaitgalio 
dienomis 

+ + Neribotai 

6. „Hitech“, UaB 
Kreiptis: direktorius Dmitrijus 

Volkovas, (8 37) 32 32 71, 
d.volkovas@hitech.lt 

Sauer-Danfoss hidraulika 5-15 + + 2011 12 31 
Kita hidraulika 15 + + 2011 12 31 
Transporterio juostos ir diržai 15 + + 2011 12 31 
Aliuminio profiliai ir priedai 5 + + 2011 12 31 
Apsauginiai vikšrai 5 + + 2011 12 31 
Plastikinės įvorės ir guoliai 5 + + 2011 12 31 
Darbai 10 + + 2011 12 31 

7. „Vilties žiedas“, UaB 
Kreiptis: Agnė Valiulienė, 

(8 37) 75 62 07, 
a.valiuliene@viltiesziedas.lt 

Buhalterinės apskaitos tvarkymas 10 + - Neribotai 
ECDL mokymai ir testavimas 10 - + Neribotai 
8. „Vestekspress“, UaB Kreiptis: kaunas@westexpress.lt 
Poilsinės kelionės 5 + + Neribotai 
Draudimai 15 + + Neribotai 
Viešbučiai užsienyje 10 + + Neribotai 
Viešbučiai Lietuvoje 5-15 + + Neribotai 
Aviabilietai 30% (aptarnavimo 

mokesčiui) + + Neribotai 
ADCParking Vilniaus oro uosto stovėjimo 
kortėlė 18-25 + + Neribotai 
DB traukiniai po Europą 3 + + Neribotai 
Autobusų bilietai, keltai 3 + + Neribotai 
Vizos 10% (aptarnavimo 

mokesčiui) + + Neribotai 

9. „Dinaka“, UaB (VIa BaLTICa restoranas-motelis) 
Kreiptis: direktorė Audronė 

Čičelienė, 8-656 39 311, 
(8 37) 53 74 20, 8 699 85 870; 

viabalticapramogos@gmail.com 
Konferencijų salės 10 + - 2012 07 07
Maitinimo paslaugos 10 + + 2012 07 07
Nakvynė viešbutyje 10 + + 2012 07 07
Pirtis ir baseinas (detalesnė pasiūlymo 
informacija www.chamber.lt) 10 + + 2012 07 07

10. „salinta“, UaB 
Kreiptis: pardavimų vadovas 
Gintaras Vėlavičius, 8 699 74 

282, gintaras@salinta.lt 
Įvairios paskirties gaminių išliejimas iš 
plastmasės, serijinė gamyba (kliento forma) 15 + + Neribotai 

11. „statybų ekonominiai skaičiavimai“, UaB Kreiptis: Ana Taurienė, 
8 618 11 331 

SES2004 sąmatų sudarymo programa 15 + - Neribotai 
SES2004 aptarnavimas, modernizavimas 15 + - Neribotai 

12. DnB Nord bankas, aB 
Kreiptis: Andrius Janulionis, 

8 616 15 573, 
andrius.janulionis@dnbnord.lt 

Banko produktai ir paslaugos:
 - darbo užmokesčio pervedimas; 
 - mokėjimo kortelės; 
 - kredito limitai mokėjimo kortelėse; 
 - būsto kreditai; 
 - greitieji vartojimo kreditai
http://www.dnbnord.lt

iki 100 - + 2011 12 29 

13. „Kauno skydas“, UaB 
Kreiptis: fizinė apsauga 

8 683 23 231, elektroninė 
apsauga 8 682 19 137 

Fizinė apsauga 30 + - 2011 12 31 
Elektoninė apsauga 20 + + 2011 12 31 
Apsaugos sistemų montavimo darbai 20 + + 2011 12 31 

14. a. Vosylienės mokymo konsultacinė firma 
Kreiptis: A.Vosylienė, 

(8 343) 95 451, 8 687 56 216, 
vosyliene@centras.lt 

Mokymo, pakartotinio mokymo ir 
atestavimo paslaugos, pagal visas mokymo 
programas, tiek pagal licencijuotas 93, 
tiek ir neformalias programas, pagal 
kurias firma vykdo mokymą. (detalesnė 
pasiūlymo informacija www.chamber.lt)

10 + - 2011 12 31 

15. „ortopedijos technika“, aB Kreiptis: Komercijos skyrius, 
(8 37) 313351 

Megzti įtvarai (detalesnė pasiūlymo 
informacija www.chamber.lt) 10 - + 2011 12 31 

16. „Infoerdvė“, UaB 
Kreiptis: Andrius Račkauskas, 

projektų vadovas, 8 684 46 
282, andrius@infoerdve.lt 

Konsultacija ir patarimai, kaip padidinti 
interneto svetainės lankomumą ir 
randamumą Google paieškos sistemoje. 
Išnagrinėjamas tinklalapis ir pateikiamos 
rekomendacijos, kurios aptariamos 
susitikimo metu. (detalesnė pasiūlymo 
informacija www.chamber.lt)

100 + - Neribotai 

Interneto svetainių dizaino, kūrimo ir 
programavimo paslaugos, jau sukurtų 
interneto svetainių korekcijos. (detalesnė 
pasiūlymo informacija www.chamber.lt)

30 + - Neribotai 

Konsultacijos el. prekybos klausimais, el. 
parduotuvių projektavimas ir kūrimas 30 - + Neribotai 

17. „Interjero elementai“, UaB 
Kreiptis: Agnė Klimavičiūtė, 

8 679 89 958, salonas@
interjeroerdve.lt 

Nuolaida baldams, namų kvapams, interjero 
aksesuarams salone „Interjero erdvė“; 5 + + 2011 12 31 
Faneravimo, klijavimo paslaugos 20 + + 2011 12 31 
18. „aša“, UaB Kreiptis: Živilė Vaitkūnienė, 

8 686 32 325 

Automobilių stiklų tamsinimas 10 + + 
Neribotai 

 (išskyrus 05, 
06, 07 mėn.) 

Apsauginių nuo saulės plėvelių klijavimas 10 + + 
Neribotai 

 (išskyrus 05, 
06, 07 mėn.) 

Apsauginių nuo žaibiškos vagystės plėvelių 
klijavimas 15 + + Neribotai 
Stiklų pertvarų dekoravimas matine 
plėvele ornamentais 15 + + Neribotai 
Automobilių reklaminis apipavidalinimas 10 + - Neribotai 

Programa „Narys – nariui“ stiprina bendruomenės ryšius

Nukelta į 9 psl.
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Naująją SVV finansavimo galimybę pristatė banko „Nordea“ Verslo klientų skyriaus vadovas G. Savarauskas

Europos investicinis fondas ir bankas „Nordea” 
SVV skirs 170 mln. litų 

Europos investicinis fondas (EIF) ir 
bankas „Nordea“ pasirašė garantijų su-
tartį, pagal kurią smulkiojo ir vidutinio 
verslo (SVV) subjektams bankas galės 
suteikti iki 50 mln. EUR (172,6 mln. litų) 
naujų paskolų. 

Naujieną, kurią rinkai siūlo EIF ir 
bankas „Nordea“ yra portfelio garan-
tijų  instrumentas. Portfelio garantijos, 
vadovaujantis iš anksto sutartais kriteri-
jais, bankui pačiam leis nuspręsti, kurios 
paskolos bus įtrauktos į garantuojamą 
paskolų portfelį. Siekiant skatinti verslu-
mą, šis instrumentas įgyvendinamas JE-
REMIE (angl. Joint European Resources 
for Micro to Medium Enterprises) bendra 
Europos Komisijos ir Europos investici-
nio banko grupės iniciatyva. 

Šis instrumentas – tai nauja galimybė 
SVV segmentui investuoti ir plėsti savo 
verslą Lietuvoje. Bankas galės pasiūlyti 
patrauklesnes finansavimo sąlygas verslui: 
finansuoti verslą, kuris neturi pakankamo 
užstato ir sumažinti paskolos kainą. 

Didžiausias lėšų poreikis finansuoti 

ilgalaikes investicijas yra jaučiamas bū-
tent SVV segmente. Neretai šio segmento 
įmonės laikomos didesnės rizikos, joms 
trūksta užstato, o paskolų kaina yra pa-
kankamai aukšta, todėl bankas „Nordea“, 
bendradarbiaudamas su EIF rinkai prista-
to naują, unikalų ir kol kas vienintelį fi-
nansavimo sprendimą, kuriuo galės pasi-
naudoti įmonės, nesinaudojančios kitomis 
ES vykdomomis struktūrinės paramos 
programomis. 

Banko „Nordea“ Verslo klientų sky-
riaus vadovas Gintautas Savarauskas  KP-
PAR Finansininkų klubo ir Rūmų nariams 
pristatė naująją SVV finansavimo priemo-
nę. Kreditai teikiami Lietuvoje registruo-
toms ir ūkinę veiklą vykdančioms įmo-
nėms, išskyrus žemės ūkio ir žuvininkystės 
šakų bendroves, kurios finansuojamos pa-
gal kitas verslo skatinimo programas. Kre-
ditą gauti pageidaujančioje įmonėje turi 
dirbti ne daugiau kaip 250 darbuotojų ir 
įmonės metinės pajamos negali viršyti 138 
mln. litų ir (arba) balansinė įmonės turto 
vertė negali būti didesnė kaip 93 mln. litų. 

Programa „Narys – nariui“ stiprina bendruomenės ryšius

Programa „Narys – nariui“ stiprina bendruomenės ryšius
19. „Gravera“, UaB 

Kreiptis: Ramūnas Cipkus, 
8 682 41 457, 

ramunasci@gravera.lt 

Produktas/paslauga Nuolaida, % 
Kam skirta 

Galioja iki 
Įmonei Darbuo-

tojams 
Saunos durys 10 + - 2011 09 01 
Veidrodžiai 15 + - 2011 09 01 
Stiklai prie židinio 12 + - 2011 09 01 

20. „Diremta“, UaB Kreiptis: (8 37) 40 90 10, 
diremta@diremta.lt 

Skrajutės, lenktos į 3 dalis, 4+4, 150 gsm 
kreidinis popierius 

35% naujiems 
užsakovams + + Neribotai 

Vokams su keturspalve spauda (CMYK) 40% naujiems 
užsakovams + + Neribotai 

21. „Plastic formo“, UaB Kreiptis: 8 650 40 000, 
info@pf.lt 

Buitinių nuotekų valymo įrenginiai 10 + + 2011 12 31 
Talpos dyzeliniam kurui 10 + + 2011 12 31 
Baseinai 10 + + 2011 12 31 
Pirtys-kubilai 5 + + 2011 12 31 

22. „acorus Calamus“, UaB Kreiptis: Marius Staugaitis, 
8 620 16 423, marius@acorus.lt 

Suvenyrinis Acorus arbatų rinkinys N60 
(6 rūšių skirtingos arbatos po 10 vnt.: 2 
žolelių, juodoji, žalioji, aviečių ir juodųjų 
serbentų). 

20 + + 2011 12 31 

Reklaminiai individualaus dizaino arbatų 
rinkiniai N60 (6 rūšių skirtingos arbatos 
po 10 vnt.). Pakuotės dizainą pateikia 
užsakovas. 

25 + - 2011 12 31 

Reklaminės individualaus dizaino arbatos 
dėžutės N20 su individualaus dizaino 
vokeliais. Pakuotės ir vokelių dizainą 
pateikia užsakovas. 

25 + - 2011 12 31 

23. „atrama“, aB 
Kreiptis: komercijos direktorė 
Irma Kvedarienė, (8 37) 36 18 

01; info@atrama.lt 
Akumuliacinės talpos 15 + + 2011 12 31 
Kietojo kuro šildymo katilai 15 + + 2011 12 31 
Židiniai 15 + + 2011 12 31 
Oro šildytuvai 15 + + 2011 12 31 
Vandens šildytuvai (boileriai) 15 + + 2011 12 31 
Buitiniai dujų balionai 15 + + 2011 12 31 

24. „Hispack Baltic“, UaB 
Kreiptis: biuro administratorė 
Jolita Kairienė, (8 37) 30 21 

23, info@hispackbaltic.lt 
Visai produkcijai, nurodytai svetainėje 
www.plastikineslentynos.lt 20 + + 2011 12 31 

25. „ERGo Lietuva“, UaDB, Kauno sk. Kreiptis: 8 37 37 24 25; 
kaunas@ergo.lt 

Transporto priemonių (kasko) draudimas 15 + + 2011 12 31 
Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomasis draudimas 3 + + 2011 12 31 
Gyventojų turto draudimas 10 + + 2011 12 31 
Asmens civilinės atsakomybės draudimas 3 + + 2011 12 31 

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 5 + + 2011 12 31 
kelionių draudimas 3 + + 2011 12 31 

26. „Ispado“, UaB 
Kreiptis: projektų vadybininkė 
Rima Skurkienė, (8 37) 74 09 

98, ramune@ispado.lt 
Stiprinančios asmenybę ir puoselėjančios 
žmogiškąsias vertybes programos (mokymai) 10 + + 2011 12 31 

Natūralūs gėlių vandenys 10 + + 2011 12 31 
Eteriniai aliejai 10 + + 2011 12 31 
Rankų kremai 10 + + 2011 12 31 
„Bulgarska rosa“ veido kremai 10 + + 2011 12 31 

27. „TUV Uolektis“, UaB Kreiptis: (8 37) 33 17 68, 
33 18 60, info@tuvuolektis.lt 

Vadybos sistemų sertifikavimas 5 + - 2011 12 31 
Pageidaujantiems diegti vadybos sistemas, 
pravedamos nemokamos 2 val. trukmės 
pažintinės paskaitos apie vadybos sistemas 
pagal įvairius standartus:  ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO/IEC 
27001, ISO/IEC 20000-1, SA 8000 (susidarius 
ne mažiau kaip 10 klausytojų grupei) 

100 + - 2011 12 31 

28. „Balto Link“, UaDBB 

Kreiptis: dėl įmonės 
bendro prisijungimo savo 

darbuotojams užpildykite šią 
anketą https://vip.draudimas.

lt/index.php/site/getlogin  arba 
skambinkite tel. 8 611 44 444 

Transporto ir turto draudimas įmonių 
darbuotojams draudžiantis per https://vip.
draudimas.lt  su įmonės prisijungimu 

iki 20 - + 2011 12 31 

29. „Vakoil“, UaB
Pilno aptarnavimo degalinių tinklas 

Kreiptis: mažmeninės 
prekybos vadovas Marius 

Daunoravičius; 8 613 77 292;  
marius@vakoil.lt 

Mažmeninė, didmeninė prekyba naftos 
produktais. 6cnt-18cnt/ltr + + Neribotai 

Lengvųjų ir krovininių automobilių 
plovyklų paslaugos 10-20 + + Neribotai 

30. „Vocalis“, UaB  Kreiptis: direktorius Giedrius 
Skurkys, 8 685 69244 

Didmeninė prekyba higienos ir kosmetikos 
prekėmis bei tekstilės gaminiais. 10 + - 2011 12 31 

31. „Polistampa“, UaB
Kreiptis: Gintaras Sulžickas;  

(8 37) 42 41 80, 
gintaras@polistamp.lt  

Ekologiški Trodat ECO antspaudai 10 + + 2011 12 31 
Spalvota grafika ir nuotraukos ant metalo 10 + + 2011 12 31 
Užsakant per sistemą www.antspaudai.com 20 + + 2011 12  31

Pastaba: Kauno PPA rūmų įmonių-narių darbuotojai, norintys pasinaudoti „Narys-
nariui“ programos nuolaidomis, turėtų kreiptis į juos dominančią įmonę, prisistatę kaip 
Kauno PPAR narys ir pateikę darbo pažymėjimą.

Atkelta iš 8 psl.
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KONTAKTŲ MUGĖ

KAUNO regiono įmonių kontaktų mugė
UaB „Vesiga“
Majonezo, kečupo, pomidorų padažų, ekologiškų, 
be maisto priedų produktų, sojos padažų, garstyčių, 
adžikos gamyba, didmeninė prekyba ir eksportas.
Daukšių k., LT 5717 Kėdainių r.sav.
Tel.: (8 347) 67 020
Faks.: (8 347) 61 557
El. paštas: vesiga@vesiga.lt
www.vesiga.lt

VšĮ „Vilties žiedas“
Profesinės reabilitacijos centras. Teikiamos profesi-
nio suaugusiųjų mokymo paslaugos. Įgaliotasis Eu-
ropos kompiuterių vartotojo pažymėjimo (ECDL) 
testavimo centras teikia kompiuterinio raštingumo 
mokymo paslaugas, testuoja norinčius įgyti ECDL 
pažymėjimą. Įstaiga įtraukta į Valstybės tarnautojų 
kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą. Teikiama 
ortopedijos techninių priemonių gamybos ir jų pri-
taikymo paslauga.
A. Juozapavičiaus pr. 7C, LT 45251 Kaunas
Tel.: (8 37) 75 62 07
Faks.: (8 37) 75 62 08
El. paštas: viltiesziedas@bendruomenes.lt
www.viltiesziedas.lt

UaB „acorus Calamus“
Lietuvos arbatos  ir vaistažolių produktų gamin-
tojas nuo 1995 m., užimantis apie 60 proc. šalies 
vaistažolių rinkos, teikia 100 proc. natūralius 
produktus, skirtus gerai sveikatai, kasdieniniam 
vartojimui ir gydymui: žolelių, vaisinę, juodąją, 
žaliąją arbatą, žolelių kapsules, pastiles, sirupus ir 
kt. Pasitelkiant sukauptą patirtį gali sukurti indivi-
dualaus dizaino gaminius, kurie gali būti puikios 
reklamos priemonės, malonios dovanos partne-
riams ir klientams.
Savanorių pr. 287, LT 50127 Kaunas 
Tel.: (8 37) 31 07 86
Faks.: (8 37) 31 24 61
El. paštas: info@acorus.lt
www.acorus.lt, www.vaistazoles.lt

UaB „all group“
Interjero dizainas – visuomeniniai interjerai. In-
terjero dizaino konsultacijos, vienetiniai projektai, 
kartotinių projektų koncepcijos, kartotinių projektų 
koncepcijų adaptacijos.
Grafinis dizainas – logotipai, firminis stilius, lei-
diniai, pakuotės, produktų įvaizdžio formavimas, 
vizualinė komunikacija.
Pramoninis dizainas – produktų korekcija keičiant 
dekorą ar medžiagiškumą, produktų korekcija kei-
čiant detalių proporcijas ir jų formą, naujų produktų 
projektavimas.
Kuršių g.7, LT 48170 Kaunas
Tel..: (8 652) 59 522
Faks.: (8 37) 21 20 99
El. paštas: design@allgroup.lt
www.allgroup.lt

UaB „anona“
Reklamos agentūros specializacija – reklaminiai su-
venyrai ir verslo dovanos, sportiniai prizai, įvairūs 
apdovanojimai, antspaudų gamyba ir mažatiražė 
spauda. Veikia nuo 1991 m. Turi lazerinio gravi-
ravimo, tampografijos, graviravimo smėliu ir kitas 
technologijas, reikalingas reklaminei produkcijai 
ženklinti.
Gedimino g. 47, LT 44242 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 37 65
Faks.: (8 37) 32 37 65
El. paštas: info@anona.lt
www.anona.lt 

aB „atrama“
Automobilinių dujų balionų, buitinių dujų balionų, 
buitinių šildymo katilų, boilerių, akumuliacinių 
talpų gamyba ir pardavimas. Priima užsakymus 
nestandartinių metalo gaminių gamybai pagal 
užsakovų brėžinius. Technologinių įrenginių kom-
pleksas įgalina teikti įvairias metalo apdirbimo 
paslaugas.
Raudondvario pl. 162, LT 47174 Kaunas
Tel.: (8 37) 36 33 07
Faks.: (8 37) 36 25 42
El. paštas: market@atrama.lt
www.atrama.lt

UaB „aviga“
Laboratoriniai matavimo ir kalibravimo prietaisai, 
analizatoriai, laikmačiai, centrifūgos, kompresoriai, 
svarstyklės, šaldytuvai, baldai. Laboratoriniai stiklo 

ir plastiko gaminiai, termometrai. Maisto produktų 
tyrimo prietaisai, mikroskopai. Statybinių medžia-
gų, asfalto, dirvos tyrimo ir bandymo įranga. Fizi-
nių dydžių, vibracijos ir triukšmo matavimo prietai-
sai. Oro ir vandens valymo ir parametrų matavimo 
įranga – baktericidiniai šviestuvai, distiliatoriai. 
Sterilizavimo įranga. Radiacijos, šviesos ir elektro-
magnetinių laukų matavimo prietaisai, echoskopai. 
Rentgeno, odontologinių ir oftalmologinių kabinetų 
įranga, prietaisai, instrumentai ir baldai. Dantų gy-
dymas ir protezavimas.
Tilžės g. 20, LT 47181 Kaunas
Tel.: (8 37) 36 35 70
Faks.: (8 37) 36 26 15
El. paštas: info@aviga.lt
www.aviga.lt

UaB „Berneliai“
Restoranų tinklas „Bernelių užeiga“ džiugina gar-
džiais lietuviškais patiekalais. Restoranai veikia 
Kaune, Šiauliuose ir Vilniuje. Visuose restoranuose 
galima švęsti įvairiausias šventes, patiekalus pasi-
rinkti iš didelio asortimento. Taip pat organizuoja 
įvairias šventes su grupėmis ir garsiausiais Lietuvos 
atlikėjais. Gali suorganizuoti bet kokią įsimintiną 
šventę bet kuriame Lietuvos kampelyje. Turistines 
grupes supažindina su lietuvių kultūra ir nacionali-
niais patiekalais. Norintiems skaniai pavalgyti na-
muose, pristatys maistą į namus bet kokiu oru (tel. 
(8 614) 48 888).
M. Valančiaus g. 9, LT 44275 Kaunas
Tel.: (8 37) 20 09 13
Faks.: (8 37) 75 07 56
El. paštas: info@berneliuuzeiga.lt
www.berneliuuzeiga.lt

UaB „Doletos langai“
Gaminami mediniai, medžio-aliuminio, aliuminio 
langai, žiemos sodai, stikliniai fasadai, stumdomos 
sistemos, langai „pasyviesiems“ namams. Viena 
moderniausių įmonių Europoje. Trys ketvirtadaliai 
produkcijos eksportuojama į Europos ir NVS šalis, 
taip pat JAV, Izraelį ir Japoniją. Nuolat plečiama 
rinkos geografija. Ieško partnerių/atstovų įvairiose 
šalyse.
Vilniaus 52, LT 59422 Jieznas
Tel.: (8 319) 57 270
Faks.: (8 319) 60 501
El. paštas: export@doleta.lt
www.doleta.lt

UaB „Domalina“
Specifinių programavimo užduočių įgyvendinimas 
internetinėje erdvėje. Dirba su Lietuvos ir užsienio 
užsakovais, siūlo profesionalius internetinių svetai-
nių ir el. komercijos sprendimus.
Konsultuoja apie internetinio verslo galimybes Lie-
tuvos ir užsienio rinkose.
Vilniaus g. 22, LT 44280 Kaunas
Tel.: (8 620) 21 623
El. paštas.: info@identitystudio.lt
www.identitystudio.lt

UaB „Dovaina“
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje, prekiaujančių 
autobusų, krovininių automobilių, puspriekabių ir 
priekabų atsarginėmis dalimis. Taip pat teikia meta-
lo apdirbimo paslaugas, gamina metalo konstrukci-
jas, sudėtingus DNV sertifikuotus gaminius, maisto 
pramonei skirtas duonos pjaustykles, duonos gami-
nių pjaustymo ir pakavimo įrenginius, kitą duonos 
kepykloms reikalingą įrangą. Nuo 1992 m. sukaupta 
patirtis leidžia klientams pasiūlyti aukštą teikiamų 
paslaugų ir siūlomų produktų kokybę, kvalifikuotą 
aptarnavimą, lankstų bendradarbiavimą. 
Dovainonys, LT 56332 Kaišiadorių raj.
Tel.: (8 346) 46 611, (8 346) 46 618
Faks.: (8 346) 46 713
El. paštas: dovaina@dovaina.lt
www.dovaina.lt

UaB „Enerstena“
Energetikos ir pramonės objektų statyba, rekons-
trukcija, modernizavimas, remontas ir techninis 
aptarnavimas. Projektuoja, komplektuoja, montuo-
ja, paleidžia ir suderina įvairaus dydžio katilines, 
kūrenamas biokuru, gamtinėmis dujomis, mazutu 
ir kitu kuru.
Raktažolių g. 21, LT 52181 Kaunas
Tel.: (8 37) 37 32 31
Faks.: (8 37) 45 90 56
El. paštas: info@enerstena.lt
www.enerstena.lt

UaB „Hispack Baltic“
Plastikinių gaminių iš kokybiško bešvinio plastiko 
gamyba. Produkcija gaminama iš medžiagos, kuri 
gali sąveikauti su maistu ir yra nekenksminga. Ga-
minių asortimentą sudaro plastikinės lentynos, stela-
žai, mobilūs konteineriai, dėklai, suoleliai, vežimė-
liai, plastikiniai baldai vaikų darželiams, inventorius 
baseinų patalpoms, nestandartinės konstrukcijos iš 
plastiko ypatingiems sandėliavimo sprendiniams, 
kai keliami aukšti higienos reikalavimai ir kt.
Gaižiūnų g. 4, LT 50126 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 21 23; (8 676) 07 483
Faks.: (8 37) 30 21 23
El. paštas: info@hispackbaltic.lt
www.plastikineslentynos.lt; 
www.plasticshelves.eu

UaB „Informatikos ir ryšių technologijų cen-
tras“ (UaB „IRTC“)
Patikimi automatizuoti duomenų surinkimo ir valdy-
mo IT sprendimai energetikai, apskaitos prietaisai. 
Įgyvendina protingo ir žalio miesto („smart&green 
city”) projektus. IT sprendimų dėka visos savivaldy-
bės kuruojamos sritys gali tapti intelektualios. Domėji-
masis informacija, jos apdorojimas ir valdymas leidžia 
gyventojams pajusti tiesioginę naudą per komfortą 
gyventi išmaniame ir žaliame mieste bei sutaupyti 
energetinių išteklių. 15 metų darbo patirtis rinkoje ga-
rantuoja sprendimą Jūsų verslo ir gyvenimo aplinkai.
Breslaujos g. 3B, LT 44403 Kaunas
Tel.: (8 37) 49 10 41
Faks.: (8 37) 45 16 02
El. paštas: info@irtc.lt 
www.irtc.lt 

UaB „Interjero elementai“
Jūsų pasirinktą medžiagą užklijuos ant MDP, MDF, 
MPP, klijuotos faneros, skydų su koriniu užpildu 
ir kt. Klientui pageidaujant paruoštas detales api-
pjausto pagal pateiktus matmenis, uždeda briaunas 
ir nušlifuoja. Atlieka lenktų ir figūrinių paviršių 
klijavimo paslaugas. Gamina baldines detales la-
kuotais, beicuotais paviršiais, sieninius ir lubinius 
skydus pagal individualius baldų gamintojų ir inter-
jero dizainerių užsakymus.
Plento g., 6, LT 54305 Užliedžiai, Kauno raj.
Tel.: (8 618) 27 852
Faks.: (8 37) 40 68 85
El. paštas.: info@interjeroelementai.lt
www.interjeroelementai.lt
Salone „Interjero erdvė“ rasite interjero apdailos 
medžiagų, baldų, grindų, sienų dangų, stilingų akse-
suarų namams, gausite patyrusių dizainerių konsul-
tacijų, rasite malonią erdvę verslo susitikimams ir 
įdomiausius lietuviško dizaino gaminius interjerui. 
Kuršių g. 7, LT 48107 Kaunas
Tel.: (8 679) 89 958
Faks.: (8 37) 40 68 85
El.  paštas: salonas@interjeroerdve.lt
www.interjeroerdve.lt

UaB „Ispado“
Individualūs SPA verslo sprendimai, konsultacijos, 
SPA mokymai, masažo mokymai, makiažo moky-
mai. Ieško įvairių masažo technikų dėstytojų, kine-
ziterapeutų (8 612) 53 998, ramune@ispado.lt).
Raguvos g. 4, LT 44275 Kaunas
Tel.: (8 37) 74 09 98, (8 686) 34 772
Faks.: (8 37) 74 09 98
El. paštas: info@ispado.lt
www.ispado.lt

VšĮ Kauno Dainavos darbo rinkos mokymo cen-
tras
Vykdo suaugusiųjų profesinį mokymą, peratestavi-
mą. Dirba pagal darbų saugos ir sveikatos moky-
mo programas. Vykdo mokymą pagal formalias ir 
neformalias profesinio mokymo programas. Bai-
gusiems mokymus išduodami valstybės pripažinti 
kvalifikacijos pažymėjimai arba neformalaus mo-
kymo pažymėjimai.
V.Krėvės pr. 120, LT 51119 Kaunas
Tel.: (8 37) 47 40 17
Faks.: (8 37) 47 38 68 
El. paštas: dainavosdrmc@takas.lt
www.dainavosdrmc.lt 

aB „Kauno grūdai“
Kvietinių ir ruginių miltų gamyba, mažmeninė ir 
didmeninė prekyba; kombinuotųjų pašarų ir visa-
verčių lesalų gamyba, mažmeninė ir didmeninė 
prekyba; mineralinių vitamininių papildų ir pre-
miksų gamyba, mažmeninė ir didmeninė prekyba; 
visaverčių ėdalų šunims gamyba, mažmeninė ir 
didmeninė prekyba; grūdų supirkimas ir sandėlia-
vimas; prekyba pašarinėmis žaliavomis; veterinari-
niai preparatai, dezinfekcijos, deratizacijos priemo-
nės, pašarų papildai, pieno pakaitalai, didmeninė ir 

mažmeninė prekyba; paslaugos: muitinės sandėlių, 
transporto nuoma.
H. ir O.Minkovskių g. 63, LT 46550 Kaunas
Tel.: (8 37) 22 33 17
Faks.: (8 37) 22 33 05
El. paštas: info@kggruop.eu
www.kauno-grudai.lt

aukštoji mokykla VšĮ Kolpingo kolegija
Teikia aukštąjį išsilavinimą liudijantį profesinio ba-
kalauro 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

aB „Lituanica“
Gamina odinę avalynę vyrams ir moterims. Parduo-
tuvėse yra batų moterims iki 42 dydžio, batų vy-
rams – net iki 49 dydžio. Pagal užsakymus gamina 
darbinę avalynę, avalynę kėglių klubams.
Jovarų g. 2A, LT 47193 Kaunas
Tel.: (8 37) 46 55 65
Faks.: (8 37) 42 26 38
El. paštas: info@lituanica.info
www.lituanica.info

Valstybės biudžetinė įstaiga Marijampolės pro-
fesinio rengimo centras
Profesinis mokymas, pagrindinis ir vidurinis ugdy-
mas, suaugusiųjų mokymas ir perkvalifikavimas.
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

UaB „Meffert Baltica“
Dažų, tinkų, gruntų gamyba, prekyba statybinėmis 
medžiagomis.
Europos pr. 112, LT 46351 Kaunas
adresas korespondencijai: Trakėnų g. 3, LT 68115 
Trakiškių km., Marijampolės sav. 
Tel.: (8 343) 27 355
Faks.: (8 343) 27 426
El. paštas: info@meffert.lt
www.dufa.lt

UaB „Mechel Nemunas“
Stambiausia metalurgijos kompanija Baltijos regio-
ne, kuri specializuojasi metalo produkcijos gamyba 
mašinų ir baldų pramonėms, statyboms ir kita. Ga-
minama viela (atkaitinta, karštai cinkuota, bendros 
paskirties, spyruoklinė, suvirinimo, plieninio pluoš-
to konstrukciniam betono ir skiedinio armavimui 
(viela fibrai) ir plieninis pluoštas konstrukciniam 
betono ir skiedinio armavimui (fibra); regztas vie-
los tinklas; vinys (statybinės, padėklinės EPAL, 
stoginės, automatinės). Vienintelė įmonė Lietuvoje, 
gaminanti fibrą ir vielą fibrai.
Produkcija turi nacionalinių ir tarptautinių standar-
tų 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

UaB „Medžio projektai”
Baldų, interjero elementų ir kitų medienos gaminių  
projektavimas, techninis paruošimas gamybai, ga-
mybos organizavimas. Atlieka konstrukcinį, tech-
nologinį paruošimą gamybai, organizuoja gamybą 
ir produkcijos pristatymą užsakovui. Užsiima pirkė-
jų paieška kokybiškiems Lietuvos baldų ir medie-
nos gaminių įmonių produktams Europoje.
Vilniaus g. 22, LT 44280 Kaunas
Tel.: (8 612) 53 224
El. paštas: info@wooddraft.lt
www.wooddraft.lt

UaB „sliding systems“ 
Padeda užsienio įmonėmis perkelti gamybą į Lietu-
vą, suranda personalą, instaliuoja įrangą, sutvarko 
visus reikalingus dokumentus iki įmonės paleidi-
mo. Gali laikinai arba nuolat administruoti įmonę. 
Įmanomos įvairios bendradarbiavimo galimybės.
Išnuomuoja gamybines 1500-3000 kv. m patalpas 
šalia Kauno, tinkančias įvairiai gamybai (1 kv. m 
kaina po 1 eurą per mėn.). Tvarkingos, su baldais, 
apskardintos, yra katilinė, vieno aukšto lubų aukštis 
3 metrai. Galima nuomuotis dalimis.
Jugintų km., Babtų seniūnija, LT 54326 Kauno raj.
Tel.: (8 652) 25 000, Deividas
El. paštas: 333Deividas@gmail.com
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Giedrius Skurkys,
UAB „Vocalis“ direktorius

UAB „Vocalis“ įsitikino, kad narystė 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rū-
muose atveria puikias galimybes užmegz-
ti verslo kontaktus su kitomis įmonėmis. 

Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
20110606041  Kroatijos įmonė teikia buhalterinės apskaitos, finansų, mokesčių ir verslo plėtros 

paslaugas, atlieka rinkos tyrimus. Siūlo tarpininkavimo paslaugas, ieško transpor-
to, logistikos paslaugų. Domina bendros įmonės sukūrimo galimybės.

20110603010 Rumunijos įmonė gamina įvairias specialios paskirties mašinas. Ieško potencialių 
partnerių ES, kuriuos domintų subrangos veikla robotų srityje.

20110602022 Turkijos įmonė gamina įvairių rūšių nailono krepšius. Ieško produkcijos platintojų 
ir siūlo subrangos paslaugas.

20110601037 Rumunijos įmonė gamina plastikinius produktus, kurie naudojami automobilių 
pramonėje, elektronikos ir elektrotechnikos srityse. Ieško produkcijos platintojų.

20110601035 Vokietijos įmonė importuoja ne maisto produktus. Ieško tarpininkų, platintojų, eks-
portuotojų, pirkėjų ir įmonių, kurios norėtų eksportuoti ir platinti siūlomas prekes. 
Taip pat ieško partnerio bendros įmonės sukūrimui.

20110601029 Lenkijos įmonė gamina plienines centrinio šildymo krosnis, židinių įdėklus ir prie-
dus, metalines interjero detales ir sodo dekoracijas, vartus, baliustradas ir tvoras. 
Ieško produkcijos platintojų, domina abipusis gamybinis bendradarbiavimas. Taip 
pat prekiauja žemės ir  miškų ūkio mašinomis.

20110601007 Italijos įmonė gmina modernius ir klasikinius rankų darbo virtuvinius komplektus. 
Ieško produkcijos platintojų.

20110601002 Rumunijos įmonė gamina avalynę. Ieško prekybos atstovų ar produkcijos platinto-
jų.

20110530044 Prancūzijos įmonė gamina aukštos kokybės vaisių sultis ir nektarus. Ieško produk-
cijos platintojų, kurie turi patirties gurmanų rinkoje ir galėtų pardavinėti produktus 
prabangiems viešbučiams, gastronomijos restoranams ir kulinarijos parduotuvėms. 

20110530008 Mažmeninės prekybos Ispanijos įmonė prekiauja medicinos ir ortopedinėmis pre-
kėmis specializuotose parduotuvėse. Ieško produkcijos platintojų.

20110527023 Bulgarijos įmonė gamina muilą ir SPA produktus. Ieško produkcijos platintojų vi-
sose ES šalyse.

20110527014 Graikijos statybos ir prekybos įmonė  ieško statybinių medžiagų, įrangos ir mašinų 
platintojų. Taip pat siūlo platintojo paslaugas užsienio įmonėms. Įmonę taip pat 
domina frančizė, ieško subrangos/užsakomųjų paslaugų. 

20110525042 Prancūzijos įmonė/lentpjūvė gamina parketo grindis. Ieško įmonės pirkėjų.
20110525030 Vidutinio dydžio Serbijos įmonė, esanti netoli Vengrijos sienos, specializuojasi 

plastiko apdirbimo srityje. Ieško prekybos tarpininkų, siūlo abipusį gamybinį ben-
dradarbiavimą ir norėtų parduoti dalį įmonės.

20110524032 Italijos įmonė verčiasi vilų nuoma Italijoje. Ieško agentūrų arba kelionių operato-
rių, kurie suinteresuoti bendradarbiauti.

20110524026 Kroatijos įmonė augina aromatinius ir medicininius augalus, kuriuos naudoja na-
tūraliai biokosmetikai gaminti. Ieško produkcijos platintojų ir transporto/logistikos 
paslaugų.

20110524019 Lenkijos įmonė yra pirmaujanti ir didžiausia vokų, skirtų automatiniam pašto pa-
kavimui, gamintoja Lenkijoje. Ieško prekybos tarpininko paslaugų ir siūlo subran-
gos paslaugas.

20110524015 Kroatijos įmonė gamina kieto kuro krosnis ir židinius klasikiniam ir centriniam 
šildymui. Ieško produkcijos platintojų ir bendros įmonės sukūrimo galimybių. Taip 
pat domina abipusis gamybinis bendradarbiavimas.

20110524011 Kroatijos įmonė specializuojasi IT, programinės įrangos, internetinių svetainių di-
zain kūrimo srityse ir t.t.. Siūlo prekybos tarpininko paslaugas, frančizės ir bendros 
įmonės sukūrimo galimybes, taip pat abipusį gamybinį bendradarbiavimą ir su-
brangos paslaugas.

20110523007 Lenkijos įmonė gamina medinius vaikiškus baldus. Ieško produkcijos platintojų ir 
siūlo subrangos paslaugas.

Kiti verslo pasiūlymai anglų kalba skelbiami rūmų interneto svetainėje http://chamber.lt/
LT/Pradzia/Paslaugos/Verslo-pasiulymai   arba  EVIT interneto svetainėje http://www.para-
maverslui.eu/index.php?1612999331 du kartus per mėnesį.

Vieno 
pasiūlymo 
vertė

Valstybinių kolegijų reitingo viršūnėje – Kauno kolegija
Naujame kolegijų reitinge valstybinių 

aukštųjų neuniversitetinių mokyklų ka-
tegorijoje pirmoji vieta teko Kauno PPA 
rūmų nariui – Kauno kolegijai (jos ben-
dras rodiklių įvertinimas – 54,3), tarp pri-
vačių įstaigų aukščiausią poziciją užėmė 
Socialinių mokslų kolegija (jos bendras 
įvertinimas – 61,6).

Abi šios mokyklos pernykščiame rei-
tinge užėmė antras vietas. Šiemet jos ap-
lenkė 2010 metų lyderes Vilniaus kolegiją 
(šiemet surinko 52,9) ir Tarptautinę teisės 
ir verslo aukštąją mokyklą (60,1).

Savaitraščio „Veidas“ skelbiamame 
valstybinių kolegijų reitinge toliau rikiuo-
jasi Alytaus kolegija (40,6), Vilniaus tech-
nologijų ir dizaino kolegija (39,4), Kauno 
miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (37), 
į šeštą iš tryliktos vietos pakilusi Lietuvos 
aukštoji jūreivystės mokykla (36,7).

Kauno technikos kolegija (35,8) iš 
trečios vietos smuko į septintą. Toliau 
eina Šiaulių valstybinė kolegija (35,7), 
Klaipėdos valstybinė kolegija (34,5) iš 

ketvirtos vietos reitingų lentelėje atsidūrė 
devintoje. Į dešimtuką šiemet dar pateko 
Žemaitijos kolegija (33,9).

Paskutines vietas lentelėje pasidalijo 
Utenos (28,5), Marijampolės (27,4) ir Pa-
nevėžio (22,3) kolegijos.

Privačių kolegijų reitinge po Socia-
linių mokslų kolegijos bei Tarptautinės 
teisės ir verslo aukštosios mokyklos išsi-
dėsčiusios Vilniaus kooperacijos kolegija 
(29,1), pakilusi iš šeštos į trečią vietą, Va-
karų Lietuvos verslo kolegija (25,9), Šiau-
rės Lietuvos kolegija (20,8), Klaipėdos 
verslo aukštoji mokykla (19,6), iš dešim-
tos vietos užlipusi į šeštą, Vilniaus verslo 
kolegija (18,1), V.A.Graičiūno aukštoji 
vadybos mokykla (13,8) – ji smuko iš 
penktos vietos į aštuntą. Devintoje vietoje 
liko Kolpingo kolegija (12,2), dešimtuką 
baigia Vilniaus dizaino kolegija (10).

Reitinguojant vertinama konsultacinė, 
taikomoji mokslo ir meno veikla, aukš-
čiausi veiklos įvertinimai, akademinio 
personalo kvalifikacija, kolegijos tarp-

tautiškumas, studijų programų įvairovė 
ir išskirtinumas, studijų sąlygos, studentų 
nuomonė, paklausa darbo rinkoje bei fi-
nansavimo struktūra, skelbia savaitraštis.

Bendrovės „Prime consulting“, atli-
kusios per tūkstančio darbdavių apklausą, 
duomenimis, geriausiai darbdaviai vertina 
Vilniaus kolegijos absolventus. 46,5 proc. 
apklausos dalyvių teigė esą visiškai paten-
kinti šios aukštosios mokyklos absolven-
tų parengimu. Kauno kolegija patenkina 
22,4 proc. darbdavių lūkesčius.

Iš privačių kolegijų darbdaviai geriau-
siai vertina Tarptautinės teisės ir verslo 
aukštosios mokyklos (23,7 proc.) bei Vil-
niaus dizaino kolegijos (8,5 proc.) absol-
ventų parengimą.

Daugiausia darbdavių priekaištų, re-
miantis sociologine apklausa, sulaukė 
valstybinė Žemaitijos kolegija – 19,3 proc. 
darbdavių nelinkę pasitikėti šios kolegijos 
absolventų parengimu, o iš privačių – Kol-
pingo (30,2 proc.).

RŽ inf.

UAB „Vocalis“ direktorius Giedrius Skurkys pateikia sėkmės 
istoriją

jome vežtis ne tik įvairiausias drėgnas ser-
vetėles, bet ir skystus muilus, prausiklius, 
profesionalias valymo priemones ir kt. 
Šiuo metu UAB „Vocalis“ gali pasiūlyti 
plačiausią drėgnų servetėlių spektrą: tai 
universalios drėgnos servetėlės, antibak-
terinės kelioninės, kūdikiams skirtos ir 
kt., taip pat drėgni slaugos rankšluosčiai, 
buityje gelbstinčios baldų, keramikinių ir 
kt. paviršių, automobilių priežiūrai skirtos 
drėgnos servetėlės, naujovė – drėgnos ser-
vetėlės nuo uodų, blusų, erkių ir pan. Beje, 
turime galimybę pagaminti produkciją su 
klientų pageidaujamais firmų logotipais. 

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rū-
mai atvėrė duris į sėkmingą bendradarbiavi-
mą ir naujų klientų paieškos galimybę. 

Pasak KPPAR viceprezidento, Kauno kolegijos direktoriaus 
Mindaugo Misiūno, kolegijos vertybės yra tolerancija, atviru-
mas, objektyvumas, integralumo ir išskirtinumo puoselėjimas

Mūsų sėkmės istorija susijusi su keliomis 
eilutėmis KPPAR skelbiamuose užsienio 
įmonių pasiūlymuose.

2009 m. liepos mėn. buvo paskelbta, 
kad Rumunijos kompanija „Asil Cosmeti-
cs“ ieško partnerių Lietuvoje. Per KPPAR 
gavome šios kompanijos kontaktus. Ru-
munijos bendrovės atstovai pakvietė mus 
atvykti į svečius, susipažinti su produkci-
ja, aptarti bendradarbiavimo sąlygas. 

2009 m. pabaigoje atsivežėme pirmą-
jį užsakymą. Bendradarbiavimas su „Asil 
Cosmetics“ sėkmingai tęsiasi iki šiol, už-
sakymų apimtys vis didėja. 

Pirmosios prekės buvo įprastos uni-
versalios drėgnos servetėlės. Šiandien pre-
kių asortimentą žymiai išplėtėme – pradė-



Nr. 552   |   kauNo prekyBos, pramoNės ir amatų rūmų žiNios

12

SL 2279. RedAkcINĖ kOLegIjA.
RūMŲ LAIkRAšTIS NR. 552, 2011 M. LIePOS 15 d.
STeIgĖjAS IR LeIdĖjAS: kAuNO PRekybOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RūMAI. TIRAžAS: 800 egz.

Adresas: k. donelaičio g. 8, LT-44213 kaunas, tel. (8 37) 22 92 12, faks. (8 37) 20 83 30, internetinė svetainė www.chamber.lt

  ISSN 2029-462X

NAUjAs NArys. VIZITINĖ KOrTELĖ

NAUjAs NArys. VIZITINĖ KOrTELĖ

NAUjAs NArys. VIZITINĖ KOrTELĖ

Laikraštis prenumeruojamas Rūmuose. Rūmų nariams platinamas nemokamai.


