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Iš mūsų
archyvų
Audronė Jankuvienė,
KPPAR viešųjų ryšių vadovė
„Rūmų tikslas – disponuojant informacija čia bei užsienyje sutrumpinti kelią
nuo verslininko iki verslininko, atrasti
kelią investicijoms, paspartinti kapitalo
apyvartą ir, svarbiausia, laiku konstatuoti
apie ekonomikos ligas ir siūlyti, kaip jas
gydyti.“
„Kiekviename normaliame demokratiškame krašte valstybė turi visuomeninėms organizacijoms deleguoti daugiau
funkcijų, o ne viską glausti po savo sparnu.“
„Nemaža problema buvo ne tik valdžios struktūrų nesuvokimas ir pasitaikantis nenoras suvokti prekybos rūmų veiklos
reikšmės puoselėjant demokratines ūkio
valdymo tradicijas, bet ir nepateisinamas
asocijuotų verslo struktūrų susiskaldymas
vien tiktai ambicijų pagrindu. Beje, šia
aplinkybe neretai spekuliuodavo ministerijų ir departamentų vadovai, siekdami
įtvirtinti taip liūdnai pažįstamus centralizacijos ir visuotinio administravimo mechanizmus.“
„Subrendusios demokratijos šalyse
prekybos ir pramonės rūmai dažniausiai
yra pagrindinė verslo savivaldos institucija. Ten įstatymiškai labai tvarkingai
yra padalyta piliečių ir verslo savivaldos
kompetencija, galios ir atsakomybė.“
„Rūmai yra ta struktūra, kurioje susikerta verslo problemų horizontalė ir į
valdžią, aukštyn nukreipta vertikalė. Mes
surenkame horizontalią informaciją, kad
būtų priimti vertikalūs sprendimai.“
Tai citatos iš senų, 1991-1993 m. laikraščių.
Taip Rūmai pradėjo savo kelią – per
atvirumą į valdžią ir visuomenę. Įveikus
tarpusavio nepasitikėjimą, ginčus ir ambicijas, dar sunkiau ir svarbiau buvo įtikinti
valdžią ir visuomenę pasitikėti Rūmais,
įtvirtinti organizacijos autoritetą ir galias.
Šis procesas nesibaigė ir šiandien.
Rūmai tapo patikimu patarėju verslui,
autoritetingu partneriu valdžiai, socialiai
atsakinga organizacija visuomenei. Bet ne
mažiau pastangų reikia išsaugoti ir sustiprinti tai, kas brandinta 20 metų.
Faktai apie Rūmų atkūrimą 1991 m.,
steigiamojo susirinkimo protokolai ir juose minimos pavardės jau tapo istorija. Prie
ištakų stovėję žmonės – istorijos liudininkai. Jie – šalia mūsų.
Šis ruduo Kauno prekybos, pramonės
ir amatų rūmuose – jubiliejinis. Šiandien
vykstantys įvykiai po dešimties ar dvidešimties metų taip pat bus įrašyti į Rūmų
istorijos metraščius. Tegu šie puslapiai
būna prasmingi.
Rūmų istoriją
rašykime kartu | 3 psl.

Rūmų svečias –
premjeras A. Kubilius
„Kaune yra didžiulis išminties ir verslumo potencialas, kuris leis įgyvendinti ambicingus ir didelius projektus“, – po
susitikimo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose sakė LR Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius.

Su Vyriausybės vadovu A. Kubiliumi susitiko keliasdešimt verslo atstovų

Rugpjūčio 18 d. premjero darbotvarkėje, tarp pokalbių Lietuvos sveikatos
mokslų universitete, Kauno arkivyskupijoje kurijoje ir „Žalgirio“ arenos atidarymo, pusantros valandos buvo skirta
pokalbiui su Kauno PPA rūmų nariais,
krašto pramonininkais.
Ragino neturėti iliuzijų
„Pavasarį atrodė, kad krizę pavyko
suvaldyti, gerėjantys makroekonomikos
rodikliai teikė santūraus optimizmo, nors
gyventojai savo kišenėse šito gal dar ir nepajuto. Tačiau dabar akivazdu, kad tą optimizmą gali sudrumsti tam tikri debesėliai pasaulio finansų rinkose, euro zonoje,
ir tai reikia vertinti rimtai. Neturim turėti
iliuzijų, kad gyvenimas bus lengvas ir galėsim išlaidauti“, – kalbėjo Ministras Pirmininkas. Todėl Vyriausybė planuoja su-

grąžinti pensijas į prieškrizinį lygį, tačiau
visi kiti laikinieji biudžeto išlaidų apkarpymai, valstybės tarnautojų ir pareigūnų
atlyginimų sumažinimai taps nuolatiniai.
Kalbėdamas apie būtinybę turėti saugią ir
nepriklausomą energetiką, premjeras pabrėžė, kad tai reiškia turėti galimybę rinktis tiekėjus, kurie garantuotų pigiausią ir
stabiliausią energetinių išteklių kainą: „Ji
turėtų būti tokia, kad ją galėtų atlaikyti ir
pramonė, ir verslas, ir gyventojai.“
A. Kubiliaus nuomone, po metų ar
dviejų kalbėsime ne apie nedarbą, o apie
kvalifikuotos darbo jėgos trūkumą – pasaulyje vis aštresnė konkurencija ne tik dėl
prekių ir paslaugų, bet ir dėl kvalifikuotų
specialistų. Ką daryti, kad ekonominė
raida būtų paremta ilgalaike perspektyva,
pamatinėmis vertybėmis, kad žmonės galvotų ne apie emigraciją, o apie darbą Lie-

Diskusiją moderavo KPPAR viceprezidentas J. Sirvydis (pirmas ir kairės), joje dalyvavo ir
Ministro Pirmininko patarėjas A. Kupčinskas (trečias iš kairės)

Kauno kolegijos sėkmė | 4 psl.

„Baldai Jums“ – 100 metų | 7 psl.

tuvoje, savo verslo kūrimą? Tam, pasak
premjero, labai svarbi valdžios ir verslo
partnerystė.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų nariai, įmonių vadovai premjerą
įtraukė į klausimų maratoną apie valstybės įstaigų protegavimą, nesąžiningą jų
konkurenciją su privačiomis įmonėmis,
verslui svarbių teisės aktų vilkinimą ir
įvėlimą į nesibaigiančias biurokratines
procedūras, negatyvų valdžios ir dalies
visuomenės požiūrį verslą ir jį kuriančius
žmones ir kt.
Lietuva gali iškristi iš europinio
projekto?
Vienas iš Rūmų bendruomenei itin
svarbių klausimų, pateiktų premjerui, susijęs su Europos Komisijos inicijuotų projektų, kuriuos vykdo nevalstybinės organizacijos, bendrafinansavimu. Visi šalyje
veikiantys rūmai ir Lietuvos inovacijų
centras dalyvauja Enterprise Europe Network (EEN) – Europos verslo ir inovacijų
tinklo veikloje, teikia nemokamas paslaugas verslui. Šių paslaugų nauda vertinama
šimtais tūkstančių litų, o tinklo galimybėmis naudojasi šimtai Lietuvos įmonių.
Iki 2010 m. gruodžio mėn. Europos
verslo ir inovacijų tinklo veikla buvo bendrafinansuojama Ūkio ministerijos skiriamomis nacionalinės paramos lėšomis.
Tačiau nuo 2011 m. ministerija tvirtina
neturinti teisinių galimybių nacionalinėmis lėšomis finansuoti įvairių verslo projektų, nes vadovaujasi 2010 m. priimtu
Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo ir
papildymo įstatymu.
Nukelta į 2 psl.
Lietuvos gamintojų
iššūkiai | 9 psl.
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Premjero vizitas Kaune sulaukė didelio žiniasklaidos dėmesio

Ūkio ministerija, jei yra matoma akivaizdi nauda verslui, siūlo projektą finansuoti „iš vidinių rezervų“. Tam šiais metais reikia 692 771 Lt, o tokia suma tinklo
Lietuvoje nariams yra pernelyg didelė.
Ar neatsitiks taip, kad Lietuva pirmoji ir
vienintelė iš ES šalių pasitrauks iš EVIT
veiklos?
A. Kubiliaus teigimu, tokia situacija
susidarė dėl labai didelės įtampos valstybės biudžete. Premjero patarėjas Mykolas
Majauskas užsiminė, kad panašią veiklą
vykdo VšĮ „Versli Lietuva“ ir pasiūlė
verslui tokias paslaugas pirkti savo lėšomis.
Kauno PPA rūmų direktorius dr. Vytautas Šileikis pateikė ir kitą klausimą –
kodėl konkrečiuose ES finansuojamuose
projektuose (dėl viešųjų paslaugų teikimo) proteguojamos valstybinės įmonės,
neleidžiama pildyti paraiškų privačioms
bendrovėms, kurios taip pat teikia viešąsias paslaugas. A. Kubilius atsakė, kad
aptariamas projektas skirtas tik viešajam,
t.y. valstybiniam sektoriui, o privačios
bendrovės gali dalyvauti kituose kvietimuose.
Problemas dėstė Rūmų nariai
„AB „Lifosa“ jau dvejus metus negali
išspręsti klausimo dėl teritorijos išplėtimo gamybos proceso metu susidarančių
antrinių žaliavų – fosfogipso – „kalnams“. Ilgai truko diskusijos Seime, kol
buvo pakeistas Miškų įstatymas. Pakeitus
įstatymą, iki šiol nepriimami reikalingi
poįstatyminiai aktai – šis procesas vyksta
labai vangiai. Savivaldybė negali patvirtinti detaliojo plano, kol nėra Vyriausybės
patvirtintų teisės aktų. Jei klausimas bus
vilkinamas, įmonei gresia uždarymas, o
tai turėtų didelių neigiamų pasekmių valstybės biudžetui, socialinei situacijai Kėdainiuose – įmonė kasmet sumoka apie
100 mln. Lt mokesčių į valstybės biudžetą, joje dirba 1000 žmonių. Kada galima
tikėtis sprendimo?“ – klausė AB „Lifosa“
generalinis direktorius Jonas Dastikas.
Šios įmonės atstovams premjero atsakymas suteikė vilčių – žadėta šį klausimą svarstyti artimiausiame Vyriausybės
posėdyje.
UAB „Baldai Jums“ generalinis direktorius Alfonsas Meškauskas atkreipė
premjero dėmesį į tai, kad lietuviška mediena be kliūčių iškeliauja į kitas šalis, o
vietos gamintojams jos neužtenka. Kitos
valstybės elgiasi priešingai – rūpinasi, kad
savi gamintojai pirmiausia būtų aprūpinti
žaliava.
„Žinoma, valstybės mastu būtų žymiai racionaliau, jei išvežtume ne žaliavą,
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o gatavą produkciją, – pripažino Vyriausybės vadovas. – Vyriausybė ne kartą
svarstė, kaip medienos rinką padaryti
skaidresnę ir efektyvesnę, kokia medienos dalis turi tekti tiems, kurie turi ilgalaikius kontraktus. Tačiau urėdijos gina savo
interesus – jos nori uždirbti, o ne priverstinai parduoti pigiau Lietuvos baldų gamintojams. Turiu pripažinti, kad Vyriausybei
iki šiol nepavyko rasti balanso tarp šių
dviejų pusių interesų.“
UAB „Liningas“ generalinė direktorė
Margarita Grigaliūnienė apgailestavo, kad
negatyvus požiūris į verslą ir verslininkus
prasideda nuo valdžios, o juo užsikrečia ir
dalis visuomenės. Įmonės vadovė pasakojo, kad audinius gaminanti bendrovė jau
seniai nagrinėja kvietimus teikti paraiškas
dėl aplinkosaugos projektų (vandenvalos,
antrinio vandens panaudojimo ir pan.).
Tačiau įmonė neranda jokios galimybės
pretenduoti į paramą tokioje prioritetinėje
veikloje kaip aplinkosauga.
„Nesutikčiau dėl neigiamo valdžios
požiūrio į verslą. BVP auginate jūs, eksportą kuriate jūs, darbo vietas steigiate
jūs...“, – prieštaravo A. Kubilius, pridūręs,
kad kol nesutvarkyta komunalinė infrastruktūra valstybės ir savivaldybių lygiais,
atskiroms įmonėms sunku pretenduoti į
ES paramą.
Autoverslui (UAB „Eoltas“ ir UAB
„Autotoja“) atstovaujantis Tomas Skėrys
teiravosi, ar ne laikas imtis ryžtingų priemonių atnaujinant Lietuvos autolaužyną,
nes autoparku vadinti automobilius, kurių amžiaus vidurkis 17 metų, o trečdalis
pernai ir šiemet įregistruotų mašinų yra
20 metų ir senesnės, jam neapsiverčia
liežuvis. T. Skėrys taip pat teiravosi, ar
atsakinga leisti remontuoti automobilius
žmonėms, įsigijusiems verslo liudijimus,
nereikalaujant atitinkamos kvalifikacijos?
Juk automobiliai yra padidinto pavojaus
priemonė mums visiems.
Vyriausybės vadovas, iš esmės sutikdamas su verslininko nuomone, priminė
dar vieną senų automobilių bėdą – didžiulę taršą, kuri kitose šalyse reguliuojama
apmokestinant automobilius. Premjeras
tvirtino, kad norima sutvarkyti veiklas
pagal verslo liudijimus taip pat ryžtingai,
kaip prekybą be kasos aparatų turguose,
nes taip atsiranda daug erdvės nesąžiningai konkurencijai.
ciją

A. Kubiliaus rankose – knyga „Rūmų istorija: vardai, vertybės,
tradicijos“

sistemos esminius trūkumus. Turima mintyje ne mokesčių dydis, o tai, kad mokestinė sistema nėra orientuota į pilietinės
visuomenės kūrimą: 90 proc. dirbančiųjų visai nedomina mokesčiai, kuriuos už
juos sumoka darbdavys. Taip skatinamas
baudžiavinių ir sovietinių laikų mąstymas, esą valstybės ir jos gerovės kūrimas
yra tik valdžios arba „ponų“ reikalas. Kitas trūkumas – PVM mokėjimo tvarka.
Ji skatina kuo ilgiau neatsiskaityti už suteiktas paslaugas, t.y. kuo ilgiau paslaugas
gavusi įmonė už jas neatsiskaito, tuo jai finansiškai geriau (nesąžiningas asmuo yra
skatinamas). Įmonė, kuri suteikė paslaugas, bet jai dar nesumokėta, vis tiek turi
sumokėti PVM. T.y. sąžiningas asmuo yra
baudžiamas.
Antras G. Žaliausko pateiktas klausimas susijęs su verslumo skatinimu.
Jo nuomone, visuomenėje, ir pirmiausia – valdžioje, dominuoja sovietinių laikų požiūris: verslus, aktyvus žmogus yra
spekuliantas, nusikaltėlis ir vagis. Visi
verslininkui žinomi paskutiniuoju metu
priimami įstatymai yra skirti bausti, o ne
skatinti ir palaikyti. Be to, verslui neduodama laiko įsitvirtinti, iškart reikalaujama
mokesčių.
„Verslumo skatinimas kaip ekonominės gerovės pamatas yra svarbus prioritetas. Vadinamieji „minkštieji“ faktoriai valstybėje ir valdyme ne visuomet
tinkamai vertinami. Esminis šiandienos
iššūkis – keisti žmonių savivoką. Dabar
jie nelabai pažįsta pasaulį, bijo pokyčių,
bijo atsiverti, nori užsidaryti ir saugotis.
Tai lemia ir jų nuostatas verslo atžvilgiu.
Jokiais Vyriausybės nutarimais visuomenės požiūrio nepakeisi. O pozityvesnio
kalbėjimo trūksta ir apie verslą, ir apie
bet ką kita“, – kalbėjo Vyriausybės vadovas.
Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos prezidentas Jonas Guzavi-

čius akcentavo kvalifikuotos darbo jėgos
trūkumą ir kritikavo socialinių pašalpų
sistemą, kuri visiškai neskatina žmogaus
dirbti. „Kam dirbti, kai minimali alga
beveik nesiskiria nuo pašalpos? – klausė
regiono pramonininkų vadovas, valstybės
institucijose pasigendantis valstybinio
mąstymo. J. Guzavičiaus siūlymas išgyvendinant nelegalų ar pusiau legalų darbą – viešuosiuose pirkimuose nustatyti
sąlygą, kuri leistų juose dalyvauti tik ne
mažesnį nei šakos vidurkis atlyginimus
mokančioms įmonėms.
Premjeras tikino, kad viešuosiuose
pirkimuose pokyčių buvo daug. Siekiama,
kad procesas ne tik būtų skaidresnis, bet ir
duotų geriausią rezultatą už nebūtinai mažiausią kainą. A. Kubiliaus teigimu, buvo
perdaug žiūrima raidės, o ne esminių dalykų ir naudos. Kalbėdamas apie nelegalaus darbo problemą, premjeras informavo, kad Seimui teikiama šio reiškinio užkardymo programa. Premjeras pripažino,
kad perteklinė socialinių išmokų sistema
sugriovė motyvaciją dirbti ir mokytis, kitose šalyse plinta praktika, kai ji lengvai
nedalijama ir skirta tam, kad žmogus būtų
grąžintas į darbo rinką, perkvalifikuotas.
UAB „Laktopolis“ direktorius Zenonas Skibiniauskas pasiūlė bent iš dalies
gyventojams kompensuoti saulės kolektorių ir kitų alternatyvios energijos gamybos prietaisų naudojimą. Tokia praktika
plačiai taikoma Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje. Pasak Z. Skibiniausko, užtenka
nuvažiuoti į Suvalkus, Augustavą – ten
jau daugiau kaip trejus metus veikianti
tokia sistema.
A. Kubilius papasakojo domėjęsis
saulės ir vėjo energetika Danijoje. „Gražiai atrodo saulės kolektoriai ant ūkininko
sodybos stogo, tačiau iš Danijos turim pasimokyti ne tik entuziazmo, bet ir įvertinti
pasekmes, kai to entuziazmo būna perdaug. Jei importuojamos elektros energijos kilovatvalandė kainuoja 16 centų, o
saulės energijos pagaminama – 1,5 lito,
reikalingas viską įvertinantis racionalus
požiūris“, – pridūrė premjeras.
Susitikimo pabaigoje premjeras dovanų gavo dvi knygas. Vieną – iš UAB
„Skubios siuntos“ generalinio direktoriaus Vlado Lašo apie sėkmę su palinkėjimu, kad Lietuva turėtų daugiau sėkmės
istorijų ir neprarastų tokių stambių investuotojų kaip „Intel“ ar „Google“. Kitą
knygą – „Rūmų istorija: vardai, vertybės,
tradicijos“ premjerui įteikė Kauno PPA
rūmų viceprezidentas, AB „Achema“ generalinis direktorius Jonas Sirvydis.
Susitikime su premjeru A. Kubiliumi
dalyvavo keliasdešimt Rūmų bendruomenės atstovų.

Apie verslumą, nedarbą ir motyva-

UAB „Informatikos ir ryšių technologijos centras“ direktorius Gintautas
Žaliauskas teiravosi, ar Vyriausybė pripažįsta dabar egzistuojančios mokestinės

UAB „Skubios siuntos“ vadovas V. Lašas (centre) Vyriausybės vadovui įteikė knygą apie sėkmės istorijas
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Rašykime naujus Rūmų istorijos puslapius kartu!

KAUNO
PPA RŪMAMS

METŲ

Kviečiame tapti jubiliejinių renginių
mecenatais arba rėmėjais
1991 m. lapkričio 29 d., dalyvaujant 124 valstybinio ir privataus verslo atstovams,
buvo atkurti Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Tai buvo verslo bendruomenės
tapatumo, tarpusavio supratimo ir kompromisų ieškojimo metas.
Šį rudenį, praėjus 20 metų nuo Rūmų steigimo akto, prisiminsime įvykius ir žmones,
kuriuos galime vadinti Rūmų atkūrimo signatarais ir kurie per šiuos du dešimtmečius
labiausiai nusipelnė, kad Rūmai taptų tvirta, patikima ir Lietuvoje bei už jos ribų pripažinta verslo savivaldos organizacija.
Kokius naujus Rūmų istorijos puslapius rašysime šį rudenį? Kokie įžengsime į trečiąjį veiklos dešimtmetį?
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai rengiasi prisiminti 1991 m. organizacijos
atkūrimo įvykius, pagerbti Rūmų steigėjus ir ilgamečius bendruomenės narius, o įamžinant 20-metį ateities kartai sodinsime 20 ąžuolų Kauno mieste. Baigiamasis jubiliejinis
renginys vyks 2011 m. gruodžio 2 d.
Kviečiame Rūmų narius teikti idėjas, aktyviai dalyvauti jubiliejiniuose renginiuose.
Maloniai kviečiame tapti jubiliejinių renginių mecenatais ar rėmėjais.

Fotografijos, jau tapusios istorija

Rūmų atkūrimo 20-mečio rudenį atveriame duris visiems, kurie pageidauja susipažinti su Rūmais – verslo savivaldą puoselėjančia, verslo bendruomenę ugdančia ir
jos bendriesiems interesams atstovaujančia organizacija.

Kviečiame rugsėjo 29 d. 14.00 val. atvykti
į Atvirų durų dieną Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmuose
Jūs išsamiau sužinosite apie Rūmų veiklą atstovaujant verslo interesus, kuriant palankią aplinką verslo plėtrai, investicijoms, konkurencingumo didinimui. Jums tikriausiai bus įdomu išgirsti, kokias paslaugas teikia Rūmai, kaip organizuojama Rūmų veikla,
kokius privalumus teikia narystė Rūmuose ir kt.
Atvirų durų dienos programa:
14.00 – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų veiklos pristatymas.
Rūmų narių sėkmės ir geros praktikos pavyzdžiai.
15.00 – Susitikimai su Rūmų specialistais ir konsultacijos:
1. Verslo plėtra, paslaugos verslui.
Narystės ugdymas, atstovavimas verslo interesams regioniniu, nacionaliniu, ES lygmeniu. Verslo informacinės popietės, konsultaciniai seminarai, mokymai verslui aktualiomis temomis.
2. Klubinė veikla.
Rūmų klubas, Vadovų klubas, specialistų klubai.
3. Tarptautiniai ryšiai.
Užsienio prekybos, eksporto, investicijų skatinimas. Parodos, verslo kontaktų renginiai.
4. Europos verslo inovacijų tinklas.
Verslo ir technologinių partnerių paieška. Informacija, konsultacijos: verslo plėtros/
mokslinių tyrimų paramos programos, įmonių technologinių galimybių įvertinimas. ES
teisės aktai verslui.
5. Projektinė veikla.
Užduočių sprendimas, tikslų įgyvendinimas per projektus.
6. Valstybės deleguotos funkcijos.
Prekių kilmės sertifikatai, „Force majeure“ pažymos, brūkšniniai kodai. Profesinio rengimo kompetencijų vertinimas.
16.30 – Diskusijos prie kavos puodelio.
Ateikite, pamatykite, sužinokite, įsitikinkite!
Prašome registruotis tel. (8 37) 20 34 83, arba el.paštu orinta.bertule@chamber.lt

Pagarbiai,
Vytautas Šileikis,
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius

Klubuose – žvilgsniai į praeitį
Rūmų klubuose, kaip žinia, neformaliam bendravimui ir pokalbiams apie profesinę patirtį renkasi atskirų sričių specialistai. Pirmuosiuose rudens susitikimuose
klubų steigėjai ir nariai prisimins ir savo
pačių istoriją: kaip kilo iniciatyva burtis
į profesinius klubus, kodėl jie veikia po
Rūmų „stogu“, kaip kūrėsi ir puoselėjo
veiklos tradicijas, kodėl specialistams
naudinga telktis į vieną būrį?
Kauno personalo vadovų klubas į pirmąjį susitikimą renkasi rugsėjo 21 d. 16
val. Klubo iniciatorės Sigita Butkienė ir
Neringa Sabeckienė apžvelgs kelerių metų
veiklą. Mokymasis visą gyvenimą, dalijimasis patirtimi ir nuolatinis profesinis tobulėjimas yra nuosekli klubo veiklos kryp-

tis. Šįkart renginio svečias – tarptautinės
konsultacijų kompanijos „Mercuri international“ konsultantas Dainius Navikas – pristatys temą „Naujas požiūris į mokymąsi“.
Spalio 12 d. 14 val. Kauno finansininkų klubas, vadovaujamas Vaidos Butkuvienės, Rūmų jubiliejaus proga rengia apžvalginę ekskursiją po istoriniame pastate
įsikūrusį Lietuvos banko Kauno skyrių.
Lietuvos banko Ekonomikos departamento Finansinio stabilumo skyriaus viršininkas Simonas Krėpšta papasakos apie atsakingo skolinimosi nuostatų tikslus, klubo
narė Danutė Binkienė skaitys paskaitą
apie Lietuvos bankininkystės raidą atkūrus nepriklausomybę.
RŽ inf.

Rūmų ženklas liudija apie
narystę ir patikimumą
Jau tapo įprasta verslo informacijoje ir rinkodaroje plačiai naudoti
ženklus, kurie liudija apie įmonės apdovanojimus, pasiekimus, gaminių
kokybę, socialinę atsakomybę ir pan. Parodose pelnyti medaliai, diplomai, kokybės sertifikatai iliustruoja juos gavusių bendrovių interneto svetaines ar reklaminius lankstinukus.
Kiekvienas Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narys gali didžiuotis savo
naryste organizacijoje, kuri Europoje žinoma jau penkis šimtmečius, o rūmų tinklas suvienijęs skirtingų valstybių verslininkus. Dažnas užsienietis, ieškodamas informacijos ar
norėdamas pažinti būsimą partnerį, domisi ir jo dalyvavimu verslo organizacijose.
Atkurtieji Kauno PPA rūmai per 20 metų sėkmingai integravosi į tarptautinius tinklus, aktyviai bendradarbiauja su valstybės ir valdžios institucijomis, formuoja etiškus ir
solidarumu pagrįstus verslo bendruomenės santykius, plėtoja socialines iniciatyvas. Būti
Rūmų nariu yra tam tikras patikimumo, verslo etikos ir verslo kultūros ženklas.
Kiekvienas KPPAR narys turi teisę naudoti Rūmų logotipą dokumentuose, reklamoje, įmonės interneto svetainėse. Tuo net tik patvirtinsite narystę verslo savivaldos
organizacijoje, bet ir pabrėšite savo tapatumą, stiprinsite Rūmų bendruomenės ryšį.
Logotipai Rūmų narių svetainėms yra patalpinti KPPAR svetainėje: http://chamber.lt/
LT/Media/Logotipai-Rumu-nariu-svetainems. Šioje nuorodoje pateiktos ir galimos pozicijos, kuriose galėtų būti įdėtas Rūmų nario ženkliukas Jūsų svetainėje.
RŽ inf.
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Šiemet kolegijos duris pravėrė per 2300 studentų,
iš viso mokosi 8000 jaunuolių

Kauno kolegijos direktorius M.Misiūnas: „Kuo labiau
motyvuotas studentas, tuo geresnis darbuotojas“

Kauno kolegijai sėkmę
atneša kryptinga veikla
Aistė Veverskytė
Darbingomis nuotaikomis rudenį pasitinka viena iš KPRAR narių – Kauno
kolegija, kuri savaitraščio „Veidas” paskelbtuose Lietuvos valstybinių kolegijų
reitinguose 2011 metais lyderiauja reitingo viršūnėje. Keletą metų „Veido“ reitinge
su Vilniaus kolegija dėl pirmosios vietos
konkuravusi aukštoji mokykla šįmet pasiekė pergalę. Kauno kolegijos (KK)
bendruomenė džiaugiasi, kad kryptingus
žingsnius siekiant geresnės studijų kokybės palankiai vertina visuomenė.
Reitingai – kaip orientyras
„Mes niekada ir neslėpėme savo ambicijų būti pirmaujančia kolegijų sektoriaus institucija. O tai, kad turime savęs
vertus partnerius ar tam tikra prasme
varžovus, mus verčia dėti visas pastangas
dirbti veiksmingiau ir dar atkakliau veržtis pirmyn. Tai abiem institucijoms labai
naudinga ir sveika konkurencija, pagrįsta
pagarba ir patirties sklaida,“ – pastebi KK
direktorius dr. Mindaugas Misiūnas.
Pateikto reitingo duomenimis, KK iš
visų Lietuvos valstybinių kolegijų 2011
metais pirmauja pagal aukščiausius kolegijos akademinio personalo ir alumnų veiklos
įvertinimus, akademinio personalo vertinimą, studijų programų įvairovės bei išskirtinumo kriterijų – šioje aukštojoje mokykloje realizuojamos net 43 studijų programos.
Reitingo sumanytojai aukščiausia vieta
tarp valstybinių kolegijų įvertino ir pagal
finansavimo struktūros kriterijų.
Ne mažiau svarbūs ir tarptautinio
masto reitingų rezultatai – šiais metais KK
lyderystė taip pat buvo pažymėta tarptautiniame Lietuvos aukštųjų mokyklų reitinge, kurį pateikia Kibernetikos laboratorija
(Cybermetrics Lab), kuruojama Ispanijos
nacionalinės mokslinių tyrimų tarybos
(Consejo Superior de Investigaciones Cientificas). Tai aukščiausia pozicija iš visų
Lietuvoje esančių kolegijų, institucija lenkia ir dalį šalies universitetų.
Pasak švietimo kokybės specialistų,
reitingų rezultatai gali būti vertinami įvairiai, tačiau reitingai tarnauja aukštosios
mokyklos suinteresuotosioms grupėms:
pozicija reitinguose turi įtakos aukštosios
mokyklos pasirinkimui, kai tokį klausimą
svarsto studentai ir jų tėvai, reitingų rezultatais naudojasi rėmėjai, norėdami investuoti
į mokslo, technologijų, visuomenės pažangą, į juos atsižvelgia darbdaviai, ieškodami
naujų darbuotojų. „Žinoma, tarptautiniu
lygmeniu nestinga diskusijų dėl reitingų
metodikos, siūloma įtraukti įvairius kriterijus, abejojama, ar reitingai atspindi tikrą-
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ją studijų kokybę, tačiau poziciją reitinge
galima interpretuoti ne kaip galutinį tikslą,
o kaip tam tikrą orientyrą, kurį pasitelkusi
aukštoji mokykla gali aiškiau suvokti savo
vietą nacionaliniame ar globaliame kontekste,“ – pastebi dr. M. Misiūnas.

Sėkmė – dėl dėmesio kokybei
KK direktorius kolegijos poziciją reitinguose sieja su teisingai pasirinkta veiklos kryptimi, kurios nuosekliai laikomasi
nemažai metų. Pasak vadovo, pastaraisiais
metais Kauno kolegija žengė itin sėkmingus žingsnius – pradėta vykdyti trejų metų
tarptautinė Turizmo ir viešbučių vadybos
studijų programa, jau antrus metus pritraukianti studentus iš kitų šalių. Lietuvaičiams studentams taip pat plačiai atveriamos durys įgyti tarptautinės patirties –
KK bendradarbiauja su daugiau nei 130
aukštojo mokslo institucijų iš 33 pasaulio
šalių. Studentai vyksta studijuoti ar atlikti
praktiką į tarptautines įmones Olandijoje,
Graikijoje, Kipre, Jungtinėje Karalystėje
ir kitose šalyse.
Pastaraisiais metais sėkmingai įvykdytas studijų programų akreditacijos planas – Studijų kokybės vertinimo centras
pateiktas studijų programas akreditavo
maksimaliam laikotarpiui. „Sėkmingas
studijų akreditavimas būtų vargiai įmanomas be įdiegtos ir plėtojamos kokybės
valdymo sistemos, susiejančios vidinę
kokybės analizę su išorės ekspertų išvadomis,“ – pastebi KK vadovas, pasakodamas, kad šiuolaikinėje Europos aukštojo
mokslo rinkoje taikomas išorinis studijų
programų vertinimas išskiria svarbiausius
kriterijus: dėstytojų kvalifikaciją ir dėstymo kokybę, studijų programos ir mokymo
bazės modernumą, absolventų ir darbdavių atsiliepimus.
Tobulinant KK studijų kokybę, toliau intensyviai rengiami ir įgyvendinami Europos Sąjungos struktūrinių fondų
remiami projektai. Projektų lėšomis modernizavus seniai remontuotas kai kurių
Kauno kolegijos padalinių patalpas ir atnaujinus jų šilumos sistemas studentai bei
dėstytojai pagaliau dirbs šiuolaikiškose ir
patogiose erdvėse. Projektų sumanytojai
numatė: sumažėjusios išlaidos už suvartotą šiluminę energiją leis sutaupyti lėšų, o
likusius pinigus bus galima skirti studijų
proceso gerinimui – naujoms metodinėms priemonėms, programinei įrangai.
Taip pat iki 2014 metų Kaune, Pramonės
prospekte bus pastatytas modernus 11 milijonų vertės Kauno kolegijos studijų centras, kuriame bus formuojamos į studentą
orientuotos erdvės – moderni biblioteka,
komandiniam ir individualiam darbui

skirtos auditorijos, laboratorijos tyrimams,
studentų laisvalaikio erdvės.
„Kauno kolegijos projektų rengėjai
skiria dėmesį ne tik organizacijos infrastruktūrai. Daug vilčių dedame į projektus,
padėsiančius tobulinti dėstytojų kompetencijas, aktyvinti praktikų atlikimą.
Ypatingas projektas – „Kauno ir Vilniaus
kolegijų valdymo efektyvumo didinimas“,
kuriame numatytos veiklos įtraukė visą
kolegijos bendruomenę,“ – teigia dr. Mindaugas Misiūnas. Projekto metu sukurta
Kauno kolegijos strategija iki 2020 metų,
baigiamas rengti strateginis institucijos
planas. „Šis žingsnis – itin svarbus aukštosios mokyklos bendruomenei, kuri iš
esmės negali dirbti efektyviai tik pasyviai
laukdama sprendimų iš aukščiau ir aklai
vykdydama kažkieno nurodymus. Dirbantiems žmonėms būtinas aiškus supratimas,
į kurią pusę sukama ir kokių tikslų siekiama,“ – teigia KK vadovas.
Dėmesį į studijų kokybę, kurios KK
siekiama pasitelkiant teorijos ir praktikos
dermę, atkreipia ir KPRAR generalinis
direktorius dr. Vytautas Šileikis, Kauno
kolegijos tarybai pirmininkaujantis septynerius metus: „Galima drąsiai teigti, kad
Kauno kolegija sėkmingai įgyvendina
sau nubrėžtą misiją – rengti specialistus,
kurie tenkintų Kauno regiono ir šalies socialinius bei ekonominius poreikius. Siekį suteikti ne tik teorinių žinių, bet ir kuo
daugiau praktinių įgūdžių bei verslumo
pagrindų kolegijos dėstytojai laiko esminiu ir tai daro labai atsakingai,“ – pastebi
KK tarybos pirmininkas.
Kokie specialistai bus rytoj?
Šiais metai rugsėjį Kauno kolegijos
fakultetų duris pravėrė per 2300 pirmo
kurso studentų, kurie įsiliejo į bendrą apie
8000 studentų srautą. Beveik 1700 pirmo
kurso studentų mokslus apmoka valstybė,
likusieji studijuoja savo lėšomis. 33 proc.
valstybinėse vietose studijuojančių stu-

dentų pasirinko technologijų srities studijų
programas, 35 proc. studijuos socialinių
mokslų sričiai priskiriamas studijas. Kauno
kolegijos studentų priėmimo tarnybos duomenimis, pastaraisiais metais tendencingai
auga pageidaujančiųjų studijuoti medicinos krypties – dantų technologijos, kineziterapijos, farmakotechnikos ir kt. studijų
programas, vis dar populiarios aprangos
dizaino, multimedijos technologijos, vadybos studijos. Pasak tarnybos darbuotojų,
šiais metais išaugo studijų programų, susijusiųjų su maisto gamyba populiarumas.
Vertindamas priėmimo į Kauno kolegiją situaciją dr. M. Misiūnas pastebi: „Kaune
esančiuose kolegijos padaliniuose studentų
skaičius išlieka stabilus, tačiau pastebime,
kad mažiau studentų pageidauja studijuoti
Kauno kolegijos regioniniuose padaliniuose – Tauragėje, Kėdainiuose. Matyt, situaciją diktuoja socialiniai pokyčiai – emigracijos mastas, nestabili ekonominė padėtis,
demografinė situacija, didmiesčių trauka,
išaugusi konkurencija tarp Lietuvos ir Europos aukštųjų mokyklų“.
Vis dėlto nuo 2009 metų ryškėja kita
teigiama tendencija – kyla minimalus priimamų į valstybės finansuojamas vietas
studentų konkursinis balas. Vadinasi, stoja
geriau besimokančios ir labiau motyvuotos asmenybės. Akivaizdžiai mąžta atotrūkis tarp kolegijų ir universitetų minimalių
konkursinių balų. „Kuo labiau motyvuotas
studentas šiandien, tuo geresnis darbuotojas rytoj. O geras specialistas – ne tik tas,
kuris turi žinių. Be abejonės, svarbūs specialisto įgūdžiai ir žinios, tačiau ne mažiau
reikšmingos ir asmeninės savybės – iniciatyvumas, atsakomybė, gebėjimas generuoti ir įgyvendinti idėjas, veikti komandoje.
Todėl Kauno kolegijoje stengiamės rūpintis ne tik „sausu mokslu“ – studentams
siekiame sudaryti sąlygas ir kurti tokią
aplinką, kurioje formuotųsi laisva, aktyvi, kritiškai mąstanti ir siekianti lyderiauti
karta,“ – pokalbį baigia dr. M. Misiūnas.

Dešimtaisiais veiklos metais –
rekordiniai skaičiai
Aušra Giedrienė,
Kauno PPAR Profesinio rengimo skyriaus specialistė
Šiemet Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Profesinio rengimo skyrius pažymi savo veiklos dešimtmetį.
2000 m. švietimo ir mokslo ministro įsakymu kvalifikacijos egzaminų organizavimo funkcija buvo perduota Kauno regiono darbdaviams atstovaujančiai institucijai –
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmams. Šios veiklos pagrindinis finansavimo
šaltinis yra LR Švietimo ir mokslo ministerija.
Iki tol keletą metų eksperimento būdu šią funkciją vykdė tik Panevėžio PPAR,
2001 m. prisijungė kauniečiai, o po keleto metų jau visuose Lietuvos regionuose kvalifikacijos egzaminus organizavo prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
Šiais mokslo metais Kauno PPA rūmų Profesinio rengimo skyrius parengė rekordiškai daug, beveik 6000 teorijos ir 6000 praktikos užduočių kvalifikacijos egzaminams profesinėse mokyklose. Skirtingai nei kiekvienais metais, kvalifikacijos egzaminus Profesinio rengimo skyrius organizavo ne tik Kauno ir Marijampolės apskričių,
bet ir Tauragės bei Šilutės profesinėms mokykloms. Todėl mokyklas baigusių mokinių skaičius šiemet išaugo iki 5114. Kauno apskrities profesinėse mokyklose įvairias
specialybes įgijo 3892, Marijampolės - 701, Tauragės – 222, Šilutės – 299 mokiniai.
Kaip ir kasmet, dauguma kvalifikacijos egzaminų užduočių buvo parengtos naudojantis projekto BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0044 „Profesinio mokymo žinių ir kompetencijos vertinimo sistemos sukūrimas ir plėtra“ metu sukurtomis ir kasmet atnaujinamomis vieningomis kvalifikacijos (teorijos ir praktikos) egzaminų užduotimis iš
respublikinės užduočių bazės.
Kvalifikacijos egzaminų laikotarpiui (sausis, vasaris, gegužė, birželis) egzaminuotojais buvo įdarbinti 345 darbdaviai ir profesijos atstovai. Didžioji jų dalis (318 egzaminuotojų) dirbo birželio mėnesį.
Kvalifikacijos egzaminų metu komisijos pirmininkai (darbdaviai), stebėdami mokinius teorijos ir praktinio egzamino metu, turėjo galimybę įvertinti būsimų specialistų
teorines žinias, praktinius įgūdžius ir asmeninius gebėjimus. Labai gerų atsiliepimų iš
darbdavių sulaukė 392 mokiniai. Jiems įteikti Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
pažymėjimai, liudijantys mokinių išskirtinai gerą pasirengimą pasirinktai profesijai.

KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ žinios | Nr. 553

Lietuvos ir Rusijos verslo moterys
susitiko pirmą, bet ne paskutinį kartą
Audronė Jankuvienė

„Pradžioje ir man atrodė, kad pasiekti Maskvą neįmanoma. Tačiau iš tikrųjų nuotolis yra įveikiamas, o bendra veikla man asmeniškai, mano verslui, dalykiniam ir kultūriniam pažinimui pateisino lūkesčius su kaupu, neliko jokių abejonių“, – Lietuvos
moterų verslo tinklo narių susitikime su Maskvos verslo moterų klubo „Būsimosios
Rusijos moterys“ atstovėmis savo patirtimi dalijosi juristė Tatjana Ikim iš Talino.
Dviejų valstybių verslo moterys vasaros viduryje susitiko Kauno PPA rūmuose.
Kauno miesto vicemeras Kęstutis
Kriščiūnas verslininkėms papasakojo apie
Kauno istoriją ir sąsajas su Rusija įvairiais
amžiais, miesto pastangas pritraukti naujų investuotojų ir žmonių, kurie „padėtų
daryti gerus darbus Kaune“, vis ryškesnį
moterų vaidmenį Lietuvos politikoje ir
versle. Viešnioms buvo išsamiai pristatyta
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
veikla ir teikiamos galimybės verslui,
Kauno laisvoji ekonominė zona. Nuoširdaus ir neformalaus pokalbio metu Rusijos klubo atstovės gana atkakliai egzaminavo vicemerą, aktyviai domėjosi miesto
biudžeto reikalais, savivaldybės parama
verslui, mokesčių politika.

Maskvoje šešerius metus veikiantis klubas vienija apie 300 lyderių moterų, kurios
turi savo verslus arba yra kompanijų vadovės. Tarp klubo narių yra ir bankų prezidenčių, aukštųjų mokyklų rektorių, kultūros bei

Viešnios aktyviai domėjosi Rūmų veikla, verslo aplinka Kaune

Ieškokite, dalyvaukite, domėkitės
Ruduo – aktyvus naujų verslo idėjų, planų kūrimo ir partnerių paieškos metas. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai bendruomenės narius kviečia:
• plėsti Jūsų verslo kontaktus užsienyje (dalyvaukite organizuojamose verslo misijose ir verslo kontaktų renginiuose, domėkitės skelbiamais užsienio įmonių bendradarbiavimo pasiūlymais, teikite savo bendradarbiavimo pasiūlymus užsienio įmonėms,
naudokitės įvairiomis užklausų galimybėmis dėl potencialių verslo partnerių paieškos);
• rasti naujų verslo partnerių ar bendraminčių Lietuvoje (aktyviai įsitraukite į klubinius verslininkų susitikimus ir diskusijas Rūmų klube, Kauno regiono verslo vadovų klube, Verslo moterų tinkle, Personalo vadovų klube, Finansininkų klube);
naudokitės programos „Narys-nariui“ nuolaidų pasiūlymais ir siūlykite savo specialias
akcijas ar nuolaidas kitiems nariams);
• reklamuotis, teikti informaciją apie savo įmonę (leidinyje „Rūmų žinios“:
naujienos, Kauno regiono įmonių kontaktų mugė, spalvota vaizdinė reklama, reklaminiai straipsniai, reklaminiai lankstinukai, platinami kartu su leidiniu; Rūmų patalpose:
reklaminiai/informaciniai lankstinukai, gaminių ekspozicija, reklaminis pakabinamas
stendas; svetainėje www.chamber.lt: baneris, skyrelis „Nariai informuoja“);
• kelti kvalifikaciją ir aktyviai dalyvauti renginiuose (informaciniuose, konsultaciniuose seminaruose, mokymuose, verslo informacinėse popietėse (VIP), konferencijose, forumuose, atvirų durų dienose);
• domėtis informacija, naudinga Jūsų verslo plėtrai (užsienio šalių verslo aktualijos, ekonomikos apžvalgos; informacija apie parodas; informacija apie ekonominę ir
verslo literatūrą, informacijos šaltinius ir duomenų bazes; inovacijas. Leidžiamas Rūmų
laikraštis „Rūmų žinios“ bei Enterprise Europe Network elektroninis naujienlaikraštis

Pažino Europos virtuvę

Rugpjūčio pabaigoje iš stažuotės Kipre grįžo paskutinioji projekto „Europos
virtuvė be sienų: iš nuogirdų į realybę“
dalyvių grupė.
2010-2011 mokslo metais 20 mokinių – būsimų virėjų ir padavėjų-barmenų
iš Marijampolės ir Šiaulių profesinio rengimo centrų, Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo bei Kauno prekybos ir verslo
mokyklų tobulino savo profesinę kvalifikaciją Islandijoje, Italijoje, Portugalijoje
ir Kipre.
Šio projekto strateginis tikslas – padėti jauniems žmonėms, kilusiems iš mažų
miestelių, prisitaikyti prie šiuolaikinės
Europos gyvenimo realijų, sugebėti rasti
savo vietą ne tik darbo rinkoje, bet bendruomenėje ir visuomenėje.
Visiems mokiniams stažuotė buvo
kupina naujų patirčių – turtinga tų šalių
virtuvė, klientų aptarnavimo ypatumai,

meno atstovių. Moterys itin daug dėmesio
skiria ne tik profesiniams, dalykiniams
kontaktams ir poreikiams, bet ir kultūrinei
savišvietai. Klubas veikia prie kompanijų
grupės „Ekonomičeskaja gazeta“.
Trijų dienų vizito metu viešnios lankėsi LR Ūkio ministerijoje, susitiko su Seimo nare Dalia Teišerskyte, ekspremjere
Kazimira Prunskiene, Lietuvos aprangos ir
tekstilės įmonių asociacijos vadovais, lankėsi Vilniaus universitete, Nacionaliniame

M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune,
KPPAR narės „InŽi“ galerijoje ir kt.
Lietuvoje viešėjusią delegaciją sudarė
leidybos namų „Ekonomičeskaja gazeta“
generalinė direktorė Tatjana Kozenkova,
bendrovės „Russkoje zoloto“ generalinė
direktorė Evgenija Bogatova, holdingo
„Paladio Interiors“ prezidentė Natalija
Zaikina, leidybos namų „Ekonomičeskaja
gazeta“ generalinio direktoriaus pavaduotoja, specialiųjų projektų direkcijos vadovė Olga Irzun, kelių kompanijų prezidentė
Vera Radina, draudimo bendrovės „Rossija“ direktoriaus pirmoji pavaduotoja
Tamara Čukardina, Talino savivaldybės
tarybos narė Juozė Marika. Jas lydėjo Lietuvos verslo klubo Maskvoje atsakingoji
sekretorė Raimonda Klimavičiūtė ir šio
klubo valdybos narė Rima Kizelienė.

įspūdžiai iš aplankytų vietovių, patobulinti užsienio kalbų įgūdžiai.
Mokiniai ataskaitose nuoširdžiai
džiaugėsi jiems suteikta galimybe ne tik
patobulinti savo profesinius įgūdžius,
bet ir pamatyti pasaulį. Kaip rašė Kristina Gladaitė, „mano stažuotė prasidėjo ir
baigėsi ašaromis“. Pradžioje mergina verkė, nes buvo baugu ir kankino nerimas, o
išvažiuojant buvo gaila palikti nuostabią
šalį ir jos žmones.
Marijampolės profesinio rengimo
centras, vykdęs šį projektą, tikisi, kad Lietuvos virėjų ir padavėjų gretos pasipildys
jaunais šauniais darbuotojais, sieksiančiais profesijos aukštumų.
Šis projektas finansuotas iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią
Lietuvoje administruoja Švietimo mainų
paramos fondas.
RŽ inf.

„Europos verslo ir inovacijų tinklo žinios“ (jį galite užsiprenumeruoti puslapyje www.
paramaverslui.eu);
• konsultuotis įvairiais klausimais, aktualiais Jūsų verslui (ES verslo teisinė
bazė, ES vidaus rinka, ES ir nacionaliniai verslo finansavimo šaltiniai bei paramos programos ir kt.);
• kreiptis dėl verslo interesų atstovavimo (rengiame ir teikiame pasiūlymus LR
Vyriausybei, įvairioms valstybės, valdžios ir valdymo institucijoms; dirbame Kauno
regiono plėtros taryboje, regioninėse ir nacionalinėse darbo grupėse; bendradarbiaujame su valstybės ir valdžios institucijų pareigūnais; aktyviai prisidedame prie Lietuvos
įmonių ir Europos Komisijos bendradarbiavimo).
Rūmai taip pat vykdo valstybės deleguotas funkcijas (išduoda prekių kilmės sertifikatus, „Force majeure“ pažymas, GS1 prekių brūkšninius kodus, tvirtina tarptautinių
dokumentų autentiškumą, dalyvauja profesinio mokymo kvalifikacijų vertinime) bei
teikia kitas paslaugas, naudingas verslui (verčia raštu, žodžiu iš/į anglų, ispanų kalbas, nuomoja seminarų sales su įranga Kaune ir Marijampolėje ir kt.).
Dauguma paslaugų nariams yra nemokamos arba teikiamos su nuolaida.
Esame atviri ir lankstūs - nuolat laukiame Jūsų pasiūlymų, pageidavimų dėl bendradarbiavimo, idėjų dėl renginių tematikos.
Jūsų pageidavimų, pasiūlymų lauks ir į Jūsų klausimus, susijusius su naryste Rūmuose, maloniai atsakys verslo plėtros skyriaus darbuotojos:
vadybininkė Irma Taparauskienė, tel. 8 37 20 34 83, mob.tel.: 8 620 54548;
el. paštas: irma.taparauskiene@chambers.lt
narystės koordinatorė Orinta Bertulė, tel. 8 37 20 34 83, mob.tel.: 8 614 08527;
el. paštas: orinta.bertule@chambers.lt

Patyrę advokatai
konsultuos Rūmų narius
Kauno PPA rūmai ir „NORDIA Baublys &partners” advokatų profesinė bendrija
pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria siekiama skatinti įvairiapusį tarpusavio bendradarbiavimą teisiniais, švietimo, verslo konkurencingumo, ūkio plėtros, Kauno PPA rūmų
narių interesų atstovavimo ir kitais klausimais.
Sutarta veikti kartu atstovaujant verslo interesams, konsultuojant verslo veiklos vykdymo, plėtojimo, koordinavimo ir kitais klausimais. Planuojama rengti bendras konferencijas, seminarus, diskusijas.
Advokatų profesinė bendrija suteiks iki 5 valandų nemokamų kvalifikuotų teisinių
paslaugų Kauno PPA rūmams, ir tiek pat valandų – Rūmų nariams. Taip pat atstovaus
Rūmams teisės klausimais įstaigose, įmonėse, teismuose, teiks teisines paslaugas pagal
KPPAR rūmų ir jų narių pateiktus užsakymus.
RŽ inf.
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Konkursas jauniems
baldų dizaineriams
DIDĖJA – tai naujas projektas, kuriuo siekiama Lietuvoje suaktyvinti kūrybinių industrijų šaką – dizainą ir plėsti
lietuviško dizaino rinką.
2011-2012 m. vykdomas projektas,
jungiantis Lietuvos baldų gamybos įmonių ir jaunų dizainerių pajėgas. Projektas
pradedamas konkursu, kurio užduotis –
sukurti nesudėtingos ir nebrangios gamybos, stilingą ir ergonomišką gaminį.
Konkurso dalyviai – studentai ir jauni
dizaineriai (iki 40 m.). Konkurso pradžioje skelbiamos užduotys dizaineriams
remiantis partnerių – gamintojų gamybos
baze ir naujų gaminių poreikiu rinkoje.
Konkursui pristatyti eskizai eksponuojami idėjų parodoje.
Iš projekto partnerių ir profesionalių
dizainerių sudaroma komisija, kuri išrenka 5-15 objektų, kuriuos įgyvendina projekto partneriai (masteliu 1:1). Pagaminus
visus pasirinktus objektus, pradedama viešinimo programa. Surinkta kolekcija, pavadinta „Didėja“, keliauja po didžiuosius
Lietuvos miestus – Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Šiaulius, Panevėžį, Marijampolę,
Alytų. Eksponuojama parodose („Namų
pasaulis“, „Baldai“) ir interjero salonuose
„NIC“, „Interjero erdvė“, taip pat įvairiose viešose vietose, miestų švenčių metu.
Sėkmingiausi gaminiai nominuojami,
esant palankioms sąlygoms pradedama
serijinė gamyba.
Projekto tikslas – Lietuvos jaunųjų
dizainerių ir gamintojų bendradarbiavimas siekiant plėtoti dizaino inovacijas,
racionalaus lietuviško dizaino produkto
įgyvendinimas ir jo sklaida.
Jau startavęs projektas DIDĖJA (dizaino idėja) plečiasi ir ieško dalyvių, partnerių bei rėmėjų.
PRISIJUNKITE:
JEI ESATE DIZAINERIS – turite
idėjų, kaip sukurti baldą ar aksesuarą, bet
neturite lėšų gamybai ir žinių viešinimui!
JEI ESATE NEABEJINGAS KULTŪRAI – teikiate paslaugas, parduodate
medžiagas, galite paremti finansiškai, taip
prisidėdami prie Lietuvos kūrybinių industrijų vystymosi!
Daugiau informacijos apie projektą
rasite apsilankę tinklapyje www.dideja.lt
Agnė Klimavičiūtė ir Jonas Venckūnas
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••••
Žodis „dizainas“ Lietuvoje ne dažnai
linksniuojamas, tačiau privačių iniciatyvų
dėka šios kūrybinių industrijų šakos raida
įgauna pagreitį. Viena labiausiai išvystytų
industrijų Lietuvoje – baldų gamyba – turėtų būti neatsiejama nuo dizaino, bet realybė yra kitokia.
Vienas iš problemos sprendimų – veikli, dizainerius vienijanti organizacija. Šia
tema liepos 26 d. salone „Interjero erdvė“
vyko projekto „Didėja“ inicijuota diskusija „Dizainas Kaune: padėtis ir perspektyvos“. Pranešimus skaitė Vytautas Gurevičius (žurnalo „Centras“ vyr. redaktorius,
„Dizaino savaitės“ organizatorius), Eglė
Opeikienė (studijos „Contraforma“ direktorė), dizaineris Mindaugas Žilionis,
Kauno vicemeras Povilas Mačiulis, Jonas
Venckūnas (VDA(KDI) dizaino katedros
profesorius), Dainius Jočunskas (UAB
„Vektus“ direktorius) ir teisininkas Tomas
Jakubauskas.
„Aukštosios ir aukštesniosios mokyklos Lietuvai kasmet padovanoja apie 700
meninį išsilavinimą turinčių jaunuolių,
todėl atrodo, kad turėtume būti estetiškai
išprususi, gaminanti aukštos klasės dizaino
produktus tauta. Deja, taip nėra“, – teigė
V. Gurevičius. Beveik visi universitetai
rengia meno vadybininkus, bet tik nedaugelis iš jų pasiryžta aktyviai kovai už dizainą. Siekiant paspartinti procesą, reikalingas aukštesnių instancijų palaikymas ir
parama.
Diskusijos metu susipynė kelios
nuomonės. Kauno vicemeras P. Mačiulis
teigė, kad miesto savivalda skiria lėšų
kultūrinei projektinei veiklai, tačiau daug
metų dizaino projektus organizuojantis V.
Gurevičius patikino, kad galimybės gauti
paramą yra labai mažos, o ir parama dažnai yra tik simbolinė. Kol kas iniciatyvos
įgyvendinamos privačių rėmėjų lėšomis.
Diskusijoje dalyvavęs minkštuosius
baldus gaminančios įmonės UAB „Vektus“ direktorius D. Jočunskas pasakojo,
kad Lietuvoje galima dirbti ir be dizainerių pagalbos. Dažniausias bendradarbiavimo būdas yra laisvai samdomi
darbuotojai trumpalaikėms užduotims
atlikti. Lietuvoje yra organizacijų, kurioDizaineris Justinas Stankevičius

Diskusijos apie dizainą akimirkos

se derinami gamintojų ir dizainerių interesai, tačiau veiklos sritys formuluojamos
skirtingai.
Diskusijos metu keltas klausimas:
„Ar reikia Kauno miestui dizainerius
vienijančios organizacijos?“ Atsakymas –
„taip“, bet ar kurti naują formą ir turinį,
ar sustiprinti turinį vienoje iš jau veikiančių įstaigų? Vilniaus miesto dizaino lauko
veikėjai aiškiai deklaravo turinio svarbą,
verslumą, vadybą.
Baigę studijas dizaineriai pasiryžta savanoriškai dirbti įmonėse vardan patirties,
laimingieji vėliau įdarbinami, o kitiems
tenka laisvai samdomo dizainerio duona.
Diskusijos metu savo žiniomis pasidalijo teisininkas T. Jakubauskas. Autorių
teisių, idėjų apsaugos specialistas minėjo,
kad idėjos registracija yra būtina. Diskusijoje buvo pristatytas pavyzdys, kai užregistravęs idėją, kitą dieną lietuvis sulaukė
skambučio iš JAV su pasiūlymu verslą
kurti drauge. Patentavimo kelias yra ilgas
ir brangus ir pasirenkamas tik garantuotos
komercinės sėkmės atveju. Net 50 proc.
patentuoto gaminio galima nukopijuoti

legaliai, o specialistų, galinčių išsiaiškinti,
kiek procentų yra nukopijuota, Lietuvoje
beveik nėra.
Dizaineris M. Žilionis pasidalijo asmenine patirtimi. Visų pirma, produktas
turi būti reikalingas, antra – technologiškai patikimas, trečia – stilingas. Studijos
„Contraforma“ direktorė E. Opeikienė atkreipė dėmesį į didžiules pinigines injekcijas, būtinas kuriant kolekciją, į valstybės
paramą kūrėjui ir subrendusį dizainerio
požiūrį į darbą. Siekiant tikslų šioje srityje, reikia žmonių „kovingais veidais“!
Kaune, salone „Interjero erdvė“, privačių iniciatyvų pradėtas projektas „Didėja“ nagrinėja komunikacijos ir produkto
kūrybos, gamybos, viešinimo problemas.
Projektas – puiki pradžia kūrėjų ir gamintojų komunikacijos procesams vystytis.
Jau susitiko nemažai kūrėjų, vadybininkų,
diskutuota apie dizaino rinkodaros klausimus, technologinius, inovacinius aspektus
bei socialinį lygmenį – visuomenės suinteresuotumą ir įtraukimą.
Projektas „Didėja“ formuoja pagrindą
kūrybinių industrijų plėtrai Kauno mieste.
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Bendrovė „Baldai jums“
švenčia
100 metų jubiliejų
Audronė Jankuvienė
Šioms dienomis UAB „Baldai Jums”
kolektyve – džiugios, pakilios nuotaikos.
Viena seniausių Jonavos įmonių pažymi
100 metų jubiliejų.
Ta proga įmonės kolektyvas sodins
100 ąžuoliukų, iškilmingo vakaro metu
bus ypatingai pagerbti bendrovės veteranai, kaip ir kasmet, vardiniu laikrodžiu
apdovanotas įmonei labiausiai nusipelnęs
darbuotojas. Buvusiems specialistams bus
surengta ekskursija po gamybinius cechus
savo akimis įsitikinti, kaip pasikeitė įrenginiai ir technologijos nuo tų laikų, kai ten
veikė Jonavos baldų fabrikas. Rajono kultūros centre vyks nuotraukų paroda „Jonava – baldininkų miestas“, joje taip pat
bus demonstruojami iš degtukų sukurti
baldų pavyzdžiai.
Rekordiniai sėkmės metai
Pirmosios gamybinės patalpos bendrovės teritorijoje buvo įkurtos 1911 m.
Bėgant metams keitėsi ir gaminiai, ir įmonės pavadinimas. 1946 m. pradėjo veikti
baldų fabrikas „Beržas“. Nuo 1947 m. jis
pervadintas Jonavos baldų fabriku, kuris
vėliau peraugo į UAB „Baldai Jums“.
Bendrovė jau 17 metų sėkmingai veikia ir
šalies, ir užsienio rinkose.
Įmonė yra įdiegusi visą gamybos ciklą nuo rąstų pirkimo iki baldų pateikimo
pirkėjui. Veikia moderniausias medienos
džiovinimo ūkis Lietuvoje. Bendrovė taip
pat turi CNC apdirbimo centrus ir kitą
modernią įrangą. Visa produkcija gaminama iš natūralios medienos – masyvo.
Įmonė turi FSC sertifikatą, kuris užtikrina,
kad mediena buvo įgyta iš tinkamai tvarkomo miško. Baldų apdailai yra naudojamos ekologiškos sertifikuotos medžiagos.
Įmonė specializuojasi miegamojo ir svetainės baldų gamyboje.
Pagrindinė gamybos kryptis – eksportas. 98 proc. produkcijos išvežama į prestižinius pardavimo tinklus Vokietijoje,

Anglijoje, Austrijoje, Nyderlandų karalystėje, JAV, Skandinavijos šalyse. Lietuvos pirkėjų poreikiams atidarytos firminės
parduotuvės Jonavoje, Vilniuje ir Kaune.
Interneto svetainėje galima susipažinti su
įmonėje gaminamų baldų kolekcijomis,
juos užsisakyti.
Šiemet bendrovės pardavimai jau išaugo 57 proc. Skaičiuojama, kad apyvartos prieaugis, palyginti su 2010-aisiais,
metų pabaigoje sieks 80 proc. Tai bus rekordiniai sėkmės skaičiai.
Specialistai nesikeičia
„Prieš porą metų mūsų įmonėje dirbo
apie 500, dabar – 400 žmonių. Nepaisydami krizės, pernai įsteigėme 62 naujas darbo vietas. Mes gyvename kryžkelėje – nuo
mūsų iki Kauno, Kėdainių, Kaišiadorių tėra
po 30 kilometrų. Tokia geografinė padėtis
didina darbo jėgos mobilumą. Kiekvienas
iš šių miestų gali nuvilioti gerus specialistus. Tad ir vidaus, ir tarptautinė migracija
dar labiau aštrina kvalifikuotų specialistų
stoką, – sako UAB „Baldai Jums“ generalinis direktorius Alfonsas Meškauskas. –
Mūsų įmonėje vadovaujantys specialistai
beveik nesikeičia, jų kompetencija – mūsų
sėkmės laidas. Tai, kad neskausmingai ištvėrėme krizę, yra prieš dvejus metus sukaupto įdirbio rezultatas. Mes ir šiandien
jau dirbame ne rytojui ar kitam mėnesiui,
o 2012-2013 metams.“
Pasak bendrovės vadovo, baldų rinka
Lietuvoje yra komplikuota, sujaukta, joje
nemažai šešėlio. Daugelis mano, kad jei
jau eksportuoji į Vakarus – tai aukso rojus.
Anaiptol. Reikia įsisprausti į perpildytą
rinką, į kurią agresyviai braunasi Kinijos,
Tailando ir kitos „trečiojo pasaulio“ šalys.
„Orientuojamės į ilgalaikius ryšius, tačiau
versle draugų nėra. Ir jeigu kas nors pasiūlė geresnį produktą, niekas tavęs nepasigailės nepaisant gražios bendradarbiavimo istorijos, – pasakoja A. Meškauskas. –
Mūsų augimas buvo nuosaikus, tačiau
tvirtas. Nesiekėme uždirbti daug ir iškart,

Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus vizitas UAB „Baldai jums“ 2007 m. liepos 31 d.

Įmonės geriausiems darbuotojams kasmet skiriamos padėkos, piniginės premijos, vardiniai laikrodžiai (pirmas iš dešinės – 4-ojo
cecho viršininkas Nerijus Liškauskas pernai apdovanotas vardiniu šveicarišku laikrodžiu)

Bendrovės generalinis direktorius Alfonsas Meškauskas apdovanotas Rūmų bronzos „Darbo žvaigžde“

priblokšti konkurentus naujais įrenginiais
už banko paskolas. Investavome nuosavas
lėšas, iš viso – apie 10 milijonų litų. Nesinaudojome ir ES pinigais, nes siekiant
juos gauti procesas užsitęsia kelerius metus, keliami įvairūs, dažnai biurokratiški
reikalavimai. Geriau pirkti nenaują įrangą, tačiau be apribojimų ir greičiau. Šiandien būtų kur kas sunkiau, jei sėdėtume
bankų kišenėje“.
A. Meškauskas yra Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmų viceprezidentas, Rūmų ambasadorius Jonavos rajone.
Nuo 1997 m. iki dabar renkamas Jonavos
rajono savivaldybės tarybos nariu. Kaip
politikas A. Meškauskas pasigenda pilietinio žmonių aktyvumo, o savivaldoje, jo
manymu, reikia kuo mažiau politikuoti:
„Čia svarbiausia – ūkiniai reikalai, gyventojų poreikių žinojimas ir nuovoka atrenkant prioritetus. Versle reikia uždirbti ir
protingai išleisti, valdžioje – tik protingai

išleisti. Aš – už asmeninę valdžios atstovų
atsakomybę. Kolektyvinė atsakomybė yra
niekieno atsakomybė.“
Padėka kolektyvui
„Jubiliejaus proga norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie buvo kartu
mūsų nelengvame kelyje į sėkmę ir pripažinimą. Sakoma, vienas lauke – ne karys.
Taip ir versle – vienas lyderis be komandos yra ne karys. Gerbiu ir didžiuojuosi,
kad Jūsų dėka puoselėjame šimtametes
baldininkų tradicijas Jonavoje ir garsiname savo miesto vardą“, – padėkos žodžius
kolektyvui taria įmonės generalinis direktorius Alfonsas Meškauskas.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmai įmonės šimtmečio proga apdovanojo bendrovės vyr. inžinierių – energetiką Egidijų Liktaravičių ir vyr. darbo ir
priešgaisrinės apsaugos inžinierę, Darbo
tarybos pirmininkę Olgą Mickevičienę.

Įmonė yra įdiegusi visą gamybos ciklą nuo rąstų pirkimo iki baldų pardavimo
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Baltijos plėtros forumo dalyviai
rinksis Lenkijoje

Susitikime verslo kontaktų renginyje
Elmia Subcontractor 2011

2011 m. spalio 24-27 d. Baltijos plėtros forumo (angl. Baltic Development Forum)
13-asis aukščiausiojo lygio susitikimas ir Baltijos jūros regiono metinis forumas bus
pirmąkart rengiamas Lenkijoje, Gdansko mieste. Renginys sutampa su Lenkijos pirmininkavimu Europos Sąjungai 2011 m. antrąjį pusmetį.
Darbotvarkėje pagrindinis dėmesys bus skiriamas ES strategijos Baltijos jūros regione peržiūrai, pirmą kartą bus aptariama ir makroregioninė strategija.
Per pastaruosius 20 metų Baltijos jūros regiono šalių siekiai buvo ambicingi ir sėkmingi, tačiau po ekonominės krizės svarbiausia užduotis yra palaikyti regiono dinamiškumą, didinti konkurencingumą ir našumą. Baltijos jūros regiono šalims ir toliau keliami bendri iššūkiai, kurie reikalauja priimti integruotus ir novatoriškus sprendimus.
Aukščiausiojo lygio susitikime bus sprendžiami ir šie klausimai: ką iš tikrųjų Baltijos
jūros regiono valstybėms reiškia tvarus augimas? Kokie yra vaisingo bendradarbiavimo
su Rusija prioritetai? Kaip gali būti geriau integruotas verslo požiūris į šią strategiją?
Baltijos plėtros forumo metiniame susitikime dalyvaus regiono valstybių ir vyriausybių vadovai, taip pat stambiausių regiono verslo įmonių ir bankų vadovai, mokslo,
žiniasklaidos atstovai.
Konferencijos metu taip pat vyks „parodų ir kontaktų mugė“ (angl. „exhibition and
networking village“), kurios metu įvairios kompanijos ir organizacijos turės unikalią
galimybę pristatyti save ir vykdomus projektus, išplėsti partnerių tinklą, gauti naujausią
informaciją apie regioninę politiką.
Baltijos plėtros forumas su būstine Kopenhagoje buvo įkurtas 1999 metais. Tai yra
nepriklausoma pelno nesiekianti organizacija, atstovaujanti didelėms Baltijos jūros regiono kompanijoms, pagrindiniams miestams, instituciniams investuotojams ir verslo asociacijoms. Baltijos plėtros forumas taip pat bendradarbiauja su įvairaus spektro partneriais,
įskaitant verslo, vyriausybių, regioninių organizacijų, tyrimų ir žiniasklaidos atstovus.
Viena svarbiausių BPF veiklų yra kasmet rengiama aukščiausiojo lygio konferencija, į kurią susirenka daugiau kaip 500 politikos formuotojų, verslo atstovų ir mokslininkų. BPF misija yra siekti, kad Baltijos jūros regionas taptų integruotu, klestinčiu ir
konkurencingu pasaulyje regionu.
Baltijos plėtros forumui pirmininkauja Uffe Ellemann-Jensen, buvęs Danijos užsienio reikalų ministras (1982-1993). Ellemann-Jensen yra ne tik BPF, bet ir Baltijos jūros
valstybių tarybos (BJVT) įkūrėjas.
Renginio vieta: Baltijos filharmonija Gdanske
Organizatoriai: Baltijos plėtros forumas bendradarbiaujant su Lenkijos Respublikos Vyriausybe, 2011 m. liepos - gruodžio mėnesiais ES pirmininkaujanti Lenkija bei
Europos Komisija.
Baltijos plėtros forumo strategija: http://www.bdforum.org/show/english/news/
strategy_2011.aspx
Registracija į forumą: https://www.conferencemanager.dk/bsr2011a/sign-up.html
Daugiau informacijos apie Baltijos plėtros forumą rasite http://www.bdforum.org

Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklas), veikiantis Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, kartu su Enterprise Europe Network Švedijoje
kviečia dalyvauti tarptautiniame verslo kontaktų renginyje, skirtame apdirbamajai pramonei, Elmia Subcontractor 2011. Elmia subcontractor yra viena iš perspektyviausių tarptautinių parodų, skirtų subrangovams, dirbantiems inžinerijos pramonėje.
Renginys vyks Elmia konferencijų centre Jönköpinge lapkričio 8-9 dienomis.

Kurkime pameistrystės
modelį kartu!
Aušra Giedrienė,
KPPAR Profesinio rengimo skyriaus specialistė
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, vykdydami Leonardo da Vinči naujovių perkėlimo projektą „Pameistrystės plėtojimas Lietuvoje“ Nr. DE/10/LLP-LdV/
TOI/147320, siekia išsiaiškinti Kauno regiono įmonių požiūrį į pameistrystės modelio
kūrimą, darbdavių galimybes ir siūlymus, kaip tai būtų galima padaryti.
Galbūt turite siūlymų dėl pameistrystės organizavimo formų ar įžvalgų iš įmonės praktikos dėl pameistrystės diegimo ir plėtojimo modelio Lietuvoje? Jei taip, laukiame Jūsų
komentarų ir pasiūlymų tel.: (8 37) 20 66 79 arba el. paštu: ausra.giedriene@chambers.lt
Projekto tikslas: remiantis pameistrystės plėtros Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Nyderlanduose patirties analize, parengti gaires efektyviam pameistrystės diegimui ir plėtojimui Lietuvos profesinio rengimo sistemoje.  
Projekto uždaviniai:
1. Įvertinti esamą pameistrystės Lietuvoje būklę ir jos plėtros prielaidas.  
2. Lyginamosios analizės būdu palyginti Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Nyderlanduose taikomas pameistrystės praktikas ir išskirti šių šalių patirties
elementus, iš kurių būtų galima mokytis diegiant ir plėtojant pameistrystę Lietuvos profesinio rengimo sistemoje.  
3. Pateikti pameistrystės diegimo ir plėtojimo Lietuvos profesinio rengimo sistemoje gaires, pasiūlant keletą pavyzdinių pameistrystės plėtojimo modelių, pritaikytų skirtingų sektorių (pramonės, prekybos, paslaugų asmenims) specifiniams reikalavimams.  
4. Skleisti sukauptas ir parengtas žinias apie pameistrystės plėtrą profesinio rengimo dalininkams.
Daugiau informacijos apie projektą – svetainėje www.devapprent.eu
*Leonardo da Vinčio paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o
šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
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KODĖL VERTA DALYVAUTI?
Elmia Subcontractor verslo kontaktų renginio idėja yra išankstinių trumpų susitikimų serija tarp įmonių. Jūs turėsite galimybę susitikti su būsimais klientais, tiekėjais
ir partneriais. Verslo kontaktų renginys yra unikali galimybė naujų verslo kontaktų užmezgimui ir kontraktų sudarymui. Šis modelis yra patrauklus dėl efektyvaus kainos,
laiko ir verslo rezultato santykio.
Elmia Subcontractor yra skirta įmonėms, kurios vykdo veiklą šiose srityse:
• Produktų ir jų komponentų iš metalo, gumos, plastiko ir medienos gamyba
• Medžiagos, žaliavos ir pusgaminiai
• Gamybos technologijos
• Įrankiai ir įrenginiai
• Projektavimas ir kūrimas
Išsamų veiklos sričių aprašymą galite rasti http://www.paramaverslui.eu/
Kas gali dalyvauti?
• Gamintojai, kurie ieško naujų klientų arba bendradarbiavimo partnerių;
• Produktų kūrėjai, kurie ieško partnerių naujų technologijų kūrimui;
• Pirkėjai, kurie ieško kvalifikuotų tiekėjų ir bendradarbiavimo partnerių Europoje.
Informacija apie renginį
Planuojama, kad šiais metais verslo kontaktų renginyje dalyvaus daugiau kaip 150
įmonių iš 20 šalių. Ankstesni rezultatai rodo, kad Elmia Subcontractor renginių metu 50
proc. susitikimų baigėsi verslo galimybių arba tolimesnio bendradarbiavimo sutartimis,
o 30 proc. užmegztų kontaktų peraugo į verslo kontraktus.
Kaip dalyvauti? Paprasta...
Registruokitės internetinėje svetainėje www.b2fair.com. Pildydami dalyvio anketą
pateikite tikslią ir aiškią informaciją apie savo verslą, bendradarbiavimo pasiūlymą,
galimą partnerį. SVARBU! Pradedant pildyti Jums reiks pasirinkti partnerį Lietuvoje –
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmus. Pasirinkus Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmus dalyvavimo renginyje mokestis būtų tik 125 EUR vienam asmeniui. Užpildžius dalyvio anketą mes Jums atsiųsime sąskaitą išankstiniam apmokėjimui. Gavę
apmokėjimą patvirtinsime Jūsų dalyvio anketą.
Svarbios datos:
Registracija vyksta iki 2011 10 08.
Rinktis partnerius susitikimams galėsite iki 2011 10 14.
Išankstinis susitikimų grafikas bus pateiktas iki 2011 11 02.
Renginys vyks 2011 11 08/09.
Pasirengimas susitikimams. Kiekvienas susitikimas truks 25 min. Iš anksto pasiruoškite aiškius ir konkrečius bendradarbiavimo pasiūlymus. Taip padidinsite susitikimų efektyvumą.
Pagalba verslo kontaktų renginio dalyviui. Mes padėsime Jums užpildyti dalyvio
registracijos anketą, atsakysime į Jūsų klausimus prieš renginį ir renginio metu, patarsime, kaip nuvykti į renginio vietą.
Daugiau informacijos apie verslo kontaktų renginį rasite internetinėse svetainėse:
www.b2fair.com/, www.paramaverslui.eu, www.chamber.lt
Iškilus klausimams susisiekite su:
Enterprise Europe Network projekto vadovu - koordinatoriumi Aivaru Knieža, tel.:
(8 37) 20 14 91, el. paštas: aivarasknieza@chamber.lt.
Pagarbiai,
Enterprise Europe Network projekto vadovas – koordinatorius
Aivaras Knieža
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Enterprise Europe Network – tai didžiausias verslo paramos tinklas Europoje.
Tinkle veikiančios organizacijos teikia viešąsias paslaugas, kurių tikslas – padėti įmonėms (ypač mažoms ir vidutinėms), plėtoti verslą, išeinant į tarptautines rinkas ir diegiant naujoves. Taip pat informuoti ir konsultuoti apie Europos Komisijos reglamentus,
programas, iniciatyvas. Daugiau informacijos rasite svetainėje www.paramaverslui.eu
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Lietuvos gamintojų iššūkiai
2011 m. sausio mėn. verslo valdymo
sprendimų ir konsultacijų bendrovės „Columbus IT“ bei rinkos tyrimų kompanijos
„Aberdeen Group“ iniciatyva internete pradėtas tarptautinis pramonės įrengimų gamintojų veiklos vertinimo tyrimas. Pirmą
kartą šiame tyrime dalyvauja Baltijos šalių
ir Lietuvos pramonės gamintojų įmonės.
Tyrimo metu nustatomas ryšys tarp
bendrovės veiklos rezultatų ir išnaudojamų
galimybių bei instrumentų. Tai padeda vadovams nustatyti verslo sritis, kurias pertvarkius, galima tikėtis žymiai geresnio gamybos operacijų efektyvumo. Ankstesnių
„Aberdeen Group“ tyrimų metu sukaupta
informacija leidžia palyginti dalyvių rezultatus su geriausiomis šio sektoriaus įmonėmis, o šie skirtumai atskleidžia, ką kompanijoje reikėtų daryti kitaip, kad ji galėtų
lygiuotis į sektoriaus geriausias.
Tyrime naudojamas „Aberdeen PACE™” tyrimo modelis, kuriuo vertinami
ir analizuojami:
• Iššūkiai (pressures) – išorinės jėgos,
veikiančios įmonės padėtį rinkoje, konkurencingumą bei verslo operacijas: ekonomika, politika, reguliavimas, klientų elgsenos pokyčiai, konkurentai ir kt.
• Veiksmai (actions) – strateginės
nuostatos, kurias organizacija naudoja atsakydama į išorinius iššūkius: verslo modelis, produktų strategija, tikslinės rinkos,
pardavimo strategija ir kt.
• Išnaudojamos galimybės (capabilities) – vidinės kompetencijos, leidžiančios vykdyti įmonės strategiją: patyrę
darbuotojai, prekės ženklas, pozicionavimas, perspektyvūs produktai ir paslaugos,
partneriai, finansavimas ir kt.
• Realizavimo instrumentai (enablers) – svarbiausi technologiniai sprendimai, reikalingi organizacijos veiklos

užtikrinimui: aplikacijos, tinklai, vartotojo sąsajos, mokymai, duomenų valdymas,
verslo valdymo sistemos ir kt.
Tyrime iki šiol dalyvavo 400 kompanijų, iš jų per 30 Lietuvos gamybininkų.
Pagrindinis vadovų iššūkis: žemesnė kaina ar aukštesnė kokybė?
Absoliuti dauguma (69 proc.) diskretinės gamybos kompanijų tiek Lietuvoje,
tiek pasauliniu mastu kaip didžiausią iššūkį, turintį įtaką jų verslui, nurodo būtinybę mažinti išlaidas gamybai. Antras
pagal svarbą – paspartinti naujų produktų
įvedimą į rinką (44 proc.).
Tai rodo, kad kaina – tai ne istorijos
pabaiga. Besikeičianti rinka kelia naujus
iššūkius iš karto keliose srityse: kokybės
valdymo, operatyvumo, lankstumo. Iš pirmo žvilgsnio tai dažniausiai prieštarauja
„išlaidų mažinimo“ strategijai ir užduoda nemenką galvosūkį gamybos įmonių
vadovams: „Kaip man paspartinti verslo
plėtrą ir tuo pačiu sumažinti išlaidas?“
Lietuvos gamintojai optimizuoja
proceso dalis, pasauliniai lyderiai koordinuoja skirtingas procesų grupes.
Gamintojams šiandien kritiškai svarbu
aiškiai suvokti, kas yra jų pagrindinis konkurencinis išskirtinumas: produkto dizainas, komercializavimas, gamyba ar produkto platinimas? Kai tai tampa aišku, būtina
imtis strateginių veiksmų, kurie „suriša“
organizacijos stiprybes su verslo procesais.
Pasauliniu mastu, svarbiausi strateginiai veiksmai: skatinti koordinavimą tarp
skirtingų verslo procesų (pavyzdžiui produkto dizaino, gamybos, tiekimo grandinės)
(pažymėjo 51 proc. dalyvių), bei pagerinti
(arba sukurti, jeigu nėra) verslo procesų
matomumą/atsekamumą tarp produkto kūrimo, gamybos operacijų ir tiekimo grandinės (pažymėjo 33 proc. dalyvių).

Lietuvoje šiuo metu pagrindinis dėmesys skiriamas atskirų verslo procesų
optimizavimui produkto vystymo, kūrimo, gamybos operacijų ir tiekimo grandinėje bei esminių veiklos rodiklių sistemų
kūrimui, siekiant sinchronizuoti veiklos
valdymo ir matavimo sistemas produkto
kūrimo, gamybos ir tiekimo etapuose.
Šie skirtumai rodo, kad Lietuvos gamintojai kol kas dar stengiasi suvaldyti
atskirus procesus, o pasauliniai gamybos
lyderiai jau peržengę į aukštesnį – skirtingų procesų grupių koordinavimo – lygį.
Darbuotojų iniciatyva – iki šiol neatskleistas Lietuvos gamybos įmonių
potencialas.
Naudojamų priemonių (kompetencijų)
analizė atskleidžia tam tikrus vadovavimo
ir organizacinės kultūros ypatumus. Net
71 proc. geriausių gamybininkų nurodė,
kad įmonės vadovybė remia iniciatyvas,
kurios leidžia gerinti veiklos operacijas
per procesų tobulinimą, bendradarbiavimą ir technologijų sąveiką. Lietuvoje šis
rodiklis svyruoja apie 50 proc.
Tai rodo, kad Lietuvos gamybos įmonės turi galingus vidinius rezervus, kuriuos tinkamai paskatinus ir atskleidus,
tikėtinas veiklos efektyvumo šuolis.
Kitas paaiškėjęs skirtumas – veiklos
duomenų integravimas su korporacinėmis
verslo analitikos priemonėmis. Lietuvoje
šis rodiklis žemas, tai tiesiogiai susiję su
technologijų naudojimu.
Dauguma Lietuvos gamintojų –
technologijų pradinukai.
87 proc. pasaulinių gamybos sektoriaus lyderių darbe naudoja gamybos
valdymo informacines sistemas, tuo tarpu
Lietuvoje šis rodiklis nesiekia 40 proc.
Dažnai daug pastangų ir investicijų
yra nukreipiama į gamybos plėtrą, t.y. į at-

sargų ir žaliavų judėjimą bei pakeitimą gamybos procese, neatsižvelgiant į didėjantį
informacijos kiekį, kuris neišvengiamai
lydi šią plėtrą. Neretai netgi turint pakankamai gamybinių resursų, įmonės pajamos
neauga – pajamų augimą ir įmonės pelną
ribojančiu veiksniu tampa kuklios esamų
informacijos valdymo sistemų galimybės.
Tai reiškia, kad atskiri gamybos proceso
žingsniai dažniausiai planuojami ir rezultatai apskaičiuojami naudojant Microsoft Excel ar keletą kitų nesusietų programų. Dėl
šios priežasties gamybos procesas matomas
ne kaip visuma, o kaip atskirų subprocesų
rinkinys, kurių sąryšiai sunkiai nustatomi,
stringa ir informacijos srautas, lydintis kiekvieną gaminį tiekimo grandinėje.
Neturint vieningos integruotos verslo
valdymo sistemos arba naudojant techniškai pasenusias sistemas, sunku naudoti ir
verslo analitikos įrankius, gamybos procese
neįvertinamas produkto gyvavimo ciklas.
„Gamybos įmonėse cirkuliuoja begalė informacijos, procesų dažnai daug ir jie
tarpusavyje susiję, todėl yra kritiškai svarbu šią informaciją laiku suvaldyti, - konstatuoja Valentinas Golubevas, „Columbus
IT Partner“ vyr. konsultantas. – Trumpai
tariant, šio sektoriaus lyderiai išsiskiria
tuo, kad vadovai bet kuriuo momentu
žino, kas vyksta jų versle. Po ranka jie visada turi skaičius, kurie atspindi įmonės
veiklą, todėl gali operatyviai priimti reikalingus, pagrįstus sprendimus“.
Norint įsivertinti savo įmonės veiklos
efektyvumą, tereikia sudalyvauti internetiniame tyrime. Atsakymai į klausimus
užtrunka apie 10 min., rezultatus galima
parsisiųsti iš karto.
Daugiau informacijos apie pramonės
įrengimų gamintojų įsivertinimo įrankį
www.columbusit.lt/aberdeen

ES daugiametė finansinė programa 2014-2020 m.
Birželio 29 d. Europos Komisija pateikė 2014–2020 m. ES daugiamečio biudžeto
pasiūlymą. Pasiūlyme daugiausia dėmesio skiriama prioritetiniam ES lygmens finansavimui, pavyzdžiui tarpvalstybiniams energetikos, transporto ir informacinių technologijų projektams (Europos infrastruktūros tinklų priemonė); daugiau lėšų numatoma
moksliniams tyrimams ir inovacijoms.
Bendra kitiems septyneriems metams siūloma suma yra 1 025 mlrd. eurų įsipareigojimų (1,05 proc. ES bendrųjų nacionalinių pajamų) ir 972,2 mlrd. eurų mokėjimų (1
proc. ES bendrųjų nacionalinių pajamų).
• Europos infrastruktūros tinklų priemonė: Komisijos teigimu, priemone siekiama padidinti visos Europos infrastruktūros projektų vertę. Preliminariai numatyta, kad
40 mlrd. eurų iš šios priemonės ir dar 10 mlrd. eurų iš Sanglaudos fondo bus skiriama
transporto (31,6 mlrd. eurų), energetikos (9 mlrd. eurų) ir informacinių bei ryšių
technologijų (9,1 mlrd. eurų) projektams, kuriais siekiama sukurti daugiau jungčių
ir eliminuoti ekonominių „salų“ izoliaciją. Projektų įgyvendinimui Komisija taip pat
skatins naudoti ES projektų obligacijas.
• Sanglauda: Ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai numatoma suma
(376 mlrd. eurų visam laikotarpiui) bus glaudžiau susieta su strategijos „Europa 2020“
tikslais. Bus numatyta nauja pereinamojo laikotarpio regionų kategorija. Su kiekviena
valstybe nare bus sudaryti partnerystės susitarimai, kad kartu didėtų nacionalinis ir ES
finansavimas.
• Švietimas ir profesinis mokymas: Komisija siūlo sukurti integruotą 15,2 mlrd.
eurų vertės švietimo, mokymo ir jaunimo programą, pagal kurią daugiausia dėmesio
būtų skiriama įgūdžių tobulinimui ir judumui.
• Moksliniai tyrimai ir inovacijos: Komisija siūlo didinti investicijas į mokslinius
tyrimus ir inovacijas. Siūloma įgyvendinti bendrą ES strategiją „Horizontas 2020“, pagal kurią bus skiriama 80 mlrd. eurų. visų šios srities projektų finansavimui (papildomi
60 mlrd. eurų gali būti nukreipti per struktūrinius fondus).
• MVĮ finansavimas: Siūloma nauja Konkurencingumo ir MVĮ programa (2,4
mlrd. eurų).
• Žemės ūkio politikai skiriama 371,72 mlrd. Eurų. 30 proc. tiesioginės paramos
ūkininkams priklausys nuo jų veiklos ekologiškumo. Tiesioginės išmokos valstybėms
narėms taps vienodesnės.
• Saugumas ir migracija: Komisija taip pat siūlo investuoti 4,1 mlrd. eurų į kovą
su nusikalstamumu ir terorizmu, ir 3,4 mlrd. eurų į migracijos ir prieglobsčio politiką.
Iš abiejų fondų bus galima skirti lėšų trečiosioms šalims.

• Išoriniai santykiai: išorės santykių srities biudžetas didinamas iki 70,2 mlrd.
Eurų (Kaimynystės politikai - 16 mlrd. Eurų).
• Nuosavi ištekliai: Komisija siūlo naujus ES nuosavus išteklius - finansinių sandorių mokestį ir naują PVM (būtų panaikintas dabartinis PVM grindžiamas išteklius
(valstybių narių surenkamo nacionalinio PVM dalis)).
Priėmimo procedūra:
Derybos dėl daugiametės finansinės programos (pradėsiančios veikti nuo 2014 m.
sausio 1 d.) gali trukti apie 18 mėnesių.
Verslo organizacijų nuomonė
BUSINESSEUROPE
• Pritaria siūlomiems ES biudžeto pokyčiams, kurie gali padėti didinti ekonomikos
augimą. Ypač sveikina pasiūlymus didinti išlaidas moksliniams tyrimams ir inovacijoms, taip pat – transporto, energetikos ir ICT infrastruktūros gerinimui, MVĮ ir konkurencingumo stiprinimui.
• Antra vertus, mano, kad siekis stiprinti konkurencingumą reikalauja kur kas radikalesnio biudžeto restruktūrizavimo („...it is not sufficient for a real breakthrough“).
Pasisako prieš nuosavų išteklių plėtrą, ypač prieš pasiūlymą dėl finansinių sandorių
mokesčio. Tikisi, kad derybų metu institucijos sieks didesnio biudžeto reformų.
EUROCHAMBRES
• Remia siūlomą ES biudžeto padidėjimą po 2013 m. Palankiai vertina pasiūlymą
dėl konkurencingumo ir MVĮ programos, nors ir pažymima, kad parama MVĮ sudaro
tik itin mažą procentinę dalį bendrajame pakete.
• Apgailestauja dėl minimalių pokyčių lėšų panaudojimo srityje, siekiant 2020
Strategijos tikslų.
UEAPME
• Sutinka su išlaidų prioritetais, tačiau pažymi, kad reali nauda MVĮ priklausys nuo
galutinio biudžeto ir nuo programų įgyvendinimo sėkmės.
• Sveikina pasiūlymus didinti išlaidas moksliniams tyrimams ir inovacijoms (konkretus vertinimas priklausys nuo lėšų paskirstymo tarp „Horizontas 2020“, „ramsčių“ ir
dėmesio MVĮ), švietimui ir MVĮ plėtrai, transporto, energetikos ir ICT infrastruktūros
gerinimui. Taip pat remiamas tikslas nukreipti dalį struktūrinių fondų ribotam prioritetų
skaičiui, įtraukiant MVĮ konkurencingumo ir inovacijų plėtros tikslus.
Nuoroda:
Pasiūlymas ir lydintys pasiūlymai dėl teisės aktų: http://ec.europa.eu/budget/biblio/
documents/fin_fwk1420/fin_fwk1420_en.cfm
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Mokesčių aktualijos
Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja apie esminius
įstatymų, Vyriausybės nutarimų, finansų
ministro ir (arba) Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos viršininko įsakymų,
reglamentuojančių mokesčių mokėjimą,
pakeitimus 2011 m. rugsėjo 1 d.
Gyventojų pajamų mokestis
• VMI prie FM, siekdama formuoti
vienodą apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu praktiką, paaiškino apie
Lietuvoje dirbančio gyventojo iš užsienio
įmonės gautų su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimą gyventojų
pajamų mokesčiu. Informacinį pranešimą
siūlome skaityti svetainėje.
• VMI prie FM parengė paaiškinimą
„Dėl gyventojų, vykdančių individualią
veiklą, dokumentų prarastų gaisro metu“
(kuriame atsakoma į klausimus: kaip elgtis
gyventojui, vykdančiam individualią veiklą
įsigijus verslo liudijimą ir/arba individualios veiklos pažymą? Kur kreiptis praradus
PVM mokėtojo pažymėjimą? Ar PVM
mokėtojas turi tikslinti prarastų (sudegusių) prekių pirkimo PVM atskaitą? Jeigu
mokesčių mokėtojas prarado dokumentus,
ar yra galimybė pratęsti deklaracijos pateikimo terminą?). Plačiau – VMI svetainėje.

• VMI prie FM informuoja, kad 2011
08 08 priimtas VMI prie FM viršininko
įsakymas Nr.VA-92 „Dėl VMI prie FM
viršininko 2009 12 15 įsakymo Nr.VA96 ,,Dėl metinės pajamų deklaracijos
GPM308 formos ir jos priedų užpildymo,
pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 1024823). Taisyklių 70.1.1 punkte patikslinta
LR žemės ūkio ministro 2007-11-28 įsakymą Nr.3D-521 keitusio įsakymo paskelbimo informacija. Pakeisti ir papildyti
taisyklių: 84, 141, 143.2, 143.3, 145.2 ir
145.4 punktai (pakeitimai susiję su deklaracijos ir jos priedo GPM308V priedo
,,Individualios veiklos pajamos“ pildymu
ir teikimu). Informacinį pranešimą galima
skaityti svetainėje.
Nekilnojamojo turto mokestis
• VMI prie FM interneto svetainėje
2011 08 08 paskelbtas atnaujintas „Įmonių, nepateikusių nekilnojamojo turto
mokesčio deklaracijų ir nesumokėjusių
mokesčio, sąrašas“.
Pridėtinės vertės mokestis
• VMI prie FM informuoja apie parengtą atnaujintą leidinį ,,Ar reikia registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju“.

Pelno mokestis
• VMI prie FM parengė Pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992)
33 str. 1, 2 ir 3 dalies, 34 str. 1 ir 2 dalies
bei 35 str. 1, 2 ir 3 dalies apibendrintus paaiškinimus (komentarus).
• VMI prie FM informuoja, kad papildė Pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio
28-1 dalies komentarą.
• VMI prie FM informuoja, kad parengė Pelno mokesčio įstatymo 2 str. 5
dalies komentaro papildymą (dėl pelno
nesiekiančio vieneto sąvokos).
• VMI prie FM viršininko 2011 07
29 įsakymu Nr.VA-91 „Dėl VMI prie FM
viršininko 2002 12 24 įsakymo Nr.376
„Dėl ataskaitos apie kontroliuojamuosius
ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis
FR0438 formos bei jos užpildymo taisyklių patvirtinimo” papildymo“ (Žin.,
2011, Nr.100-4730) papildytos Ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438
formos užpildymo taisyklės. Taisyklėse
paaiškinta kaip valstybės ir savivaldybės
įmonės turi pildyti Ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 formą.

akcizus FR0416 forma (Apskrities VMI
viršininko sprendimo negrąžinti akcizų
FR0417 forma pripažinta netekusia galios).
• VMI prie FM informuoja, kad nuo
2011 08 24 įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 08 17 nutarimas Nr.
927 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-06-13 nutarimo Nr. 902 „Dėl
denatūruoto etilo alkoholio, kuriam netaikomi akcizai“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr.
105-4935).
Nurodytuoju nutarimu, siekiant asmenims, denatūruojantiems etilo alkoholį,
sumažinti administracinę naštą, pripažintas netekusiu galios 1992 m. spalio 19 d.
Tarybos direktyvos 92/83/EB dėl akcizų
už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimo 27 straipsnio 1 dalies b
punkto taikymo Lietuvos Respublikoje
taisyklių 9 punktas, numatantis, kad akcizai gali būti netaikomi tik tam Lietuvos
Respublikoje denatūruotam etilo alkoholiui (įskaitant esantį ne maistui skirtuose
produktuose), kurio denatūravimo procese dalyvavo vietos mokesčių administratoriaus įgaliotas asmuo. Informacinį pranešimą galima skaityti svetainėje.

Akcizai
• VMI prie FM viršininko 2011 08
11 įsakymu Nr. VA-94 pakeistas VMI
prie FM viršininko 2002 08 30 įsakymas
Nr.255 „Dėl akcizų grąžinimo“. Nauja redakcija išdėstyta įsakymu patvirtinta Apskrities VMI viršininko sprendimo grąžinti

Kiti
• VMI prie FM viršininko 2011 07 28
įsakymu Nr. VA-90 (Žin., 2011, Nr. 994690) pakeistas VMI prie FM viršininko
2005 09 16 įsakymas Nr. VA-67 „Dėl Mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo
taisyklių patvirtinimo“.

Finansuos naujas idėjas
Kauno miesto savivaldybės taryba pritarė smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo
programai. Pagal ją numatoma finansuoti pačią verslo užuomazgą – būsimosios veiklos
idėją. „Paramos gali tikėtis kauniečiai, norintys pradėti verslą, bet neturintys pinigų išsiaiškinti, ar jis perspektyvus, stokojantys lėšų verslo planui, būtiniems dokumentams parengti“, – programos esmę dėstė Tarybos ūkio komiteto pirmininkas Rytis Šatkauskas.
Programos krepšelyje – apie 100 tūkst. litų. Maksimali viena projekto suma – 10
tūkst. Skaičiuojama, kad vidurkis turėtų būti apie 5 tūkst. LT. Tokiu atveju šiemet startas
būtų duotas maždaug 15–20 idėjų.
Pirmas paraiškų teikimo etapas baigėsi rugsėjo 9 d. Esant poreikiui, gali būti skelbiamas antras, papildomas kvietimas (informacija pateikiama www.kaunas.lt.)
Galimi paramos gavėjai yra Kauno miesto savivaldybės teritorijoje įregistravę veiklą šie SVV subjektai:
1. Maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų: įmonės metinės pajamos neviršija 24
mln. litų; įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 17 mln. litų.

Naujas narys. VIZITINĖ KORTELĖ
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2. Labai maža įmonė - įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų: įmonės metinės pajamos neviršija
7 mln. litų; įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 5 mln. litų;
3. Verslininkas – fizinis asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla (įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą).
Paraiškas vertins savivaldybės Tarybos sprendimu sudaryta Smulkiojo ir vidutinio
verslo plėtros komisija pagal šiuos kriterijus:
• idėjos išskirtinumas ir konkurentiškumas;
• idėjos novatoriškumas;
• idėjos realistiškumas;
• idėjos įgyvendinimo atitiktis rinkos poreikiams;
• įgyvendintos idėjos indėlis į miesto įvaizdžio gerinimą;
• motyvai ir galimybės idėją paversti verslu.
RŽ inf.
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KONTAKTŲ MUGĖ

KAUNO regiono įmonių kontaktų mugė
UAB „Aconitum“
Farmacinę veiklą vykdo jau daugiau nei 12 metų.
Platų įmonės asortimentą sudaro receptiniai bei nereceptiniai vaistai, maisto papildai ir homeopatiniai
preparatai. Vadovaudamasi aukščiausiais Europos
Sąjungos reikalavimais, „Aconitum“ vykdo pilną
procesą nuo vaisto formulės sukūrimo iki gamybos
ir tiekimo į rinką.
Aukščiausios kokybės Lietuvoje pagamintus
„Aconitum“ vaistus ir maisto papildus galima rasti
visose vaistinėse. „Aconitum“ gaminamų maisto papildų palankiomis kainomis taip pat galima
įsigyti įmonės internetinėje parduotuvėje www.
gyvenksveikai.lt.
Inovacijų g. 4, LEZ, Kauno raj. LT-54469
Tel. 8 (37) 328 008
El. paštas: aconitum@aconitum.lt
www.aconitum.lt
www.gyvenksveikai.lt
UAB ,,Omniteksas“
Gamina aukštos kokybės trikotažo gaminius per
trumpiausią laiką už konkurencingą kainą. 75
proc. produkcijos eksportuojama į ES šalis, likusi
dalis sėkmingai parduodama vietinėje rinkoje. Gamina sportinius ir darbo, laisvalaikio drabužius iš
bambuko, organinės medvilnės ir pieno baltymų,
pasižyminčius antialerginėmis ir antimikorbinėmis
savybėmis. Populiarūs prekiniai ženklai: „Thermowave“, „Natali Silhouette“ ir gamtai draugiškas
„Dressed in green“.
Klientams siūlo įvairių sudėčių medžiagų: medvilnę, organinę medvilnę, liną, vilną ir įvairius jos
mišinius, bambuką, viskozę, polipropileną, acetatą
ir poliesterį, įvairių pynimų ir svorių. Visos gaminamos medžiagos turi Oeko-Tex sertifikatus.
Raudodvario pl. 101, LT 47184 Kaunas
Tel.: (8 37) 36 14 94
Faks.: (8 37) 36 16 75
www.omniteksas.eu; www.thermowave.eu,
www.natalisilhouette.lt.
UAB „Personalo sprendimai“
Teikia išorinio personalo valdymo paslaugas: darbuotojų paieška ir atranka, darbuotojų kompetencijų
vertinimai, motyvacinės (atlygio ir nepiniginės motyvacijos) sistemos kūrimas ir diegimas, mikroklimato tyrimas, psichologinis kandidatų testavimas.
Vytauto pr. 32-209, LT 44328 Kaunas
Tel.: (8 674) 56 342
Faks.: (8 37) 21 04 43
El. paštas: info@personalosprendimai.com
www.personalosprendimai.com
AB „Pieno žvaigždės“ filialas „Kauno pienas“
Pieno produktų gamyba.
Taikos pr. 90 LT 51181 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 25 00
Faks.: (8 37) 45 32 25
El. paštas: kaunas@pienozvaizdes.lt

UAB „Sekasoft“
Vienas seniausių IBM verslo partnerių Lietuvoje,
išskirtinai specializuojasi IBM Domino Lotus Notes platformos vystymo ir programavimo srityje.
Turi sukūrusi, diegia ir jau daugiau kaip 15 metų
palaiko išskirtinės know-how organizacijų turinio
bei administracijos procesų kompiuterizavimo
sprendimus. Vienas tokių sprendimų – dokumentų
valdymo sistema AIS.
Lietuvos rinkoje atstovauja žinomos pasaulinės kompanijos „Open Text“ kuriamiems sprendimams, taip
pat diegia ir prižiūri „DocLogix“ sprendimus.
S. Daukanto g. 23, LT 44249 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 13 41
Faks.: (8 37) 40 73 40
El. paštas: info@sekasoft.com
www.sekasoft.com
UAB „Sliding Systems“
Padeda užsienio įmonėmis perkelti gamybą į Lietuvą, suranda personalą, instaliuoja įrangą, sutvarko
visus reikalingus dokumentus iki įmonės paleidimo. 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
UAB „Soloservis“
Gamina antstatus ir priekabas komerciniam transportui, vienpusio ir tripusio vertimo kėbulus statybiniam ir žemės ūkio transportui, žemės ūkio
priekabas ir puspriekabes, medvežių antstatus ir
priekabas, BDF važiuokles/platformas ir priekabas,
konteinerines važiuokles, mobilias rampas, aukščio
išlyginimo tiltelius, statybines konstrukcijas ir kitus gaminius. Teikia metalo apdirbimo paslaugas:
lankstymas ir pjaustymas plazma; plieno, nerūdijančio plieno ir aliuminio virinimas; metalo konstrukcijų gamyba, valymas srautiniu smėliavimo
būdu ir dažymas dvikomponenčiais dažais. Atlieka
transporto priemonių remonto ir rekonstrukcijos
darbus. Montuoja transporto priemonių oro, hidraulines ir elektros sistemas.
Pramonės g. 41, LT-55198 Jonava
Tel.: (8 349) 50 698
Faks.: (8 349) 66 118
El. paštas: info@soloservis.lt
www.soloservis.lt
UAB „Statybų ekonominiai skaičiavimai“
Sąmatinės programos, specialioji inžinerinė programinė įranga, sąmatos. Organizuoja mokymus, vykdo konsultacijas sąmatų sudarymo, konstruktyvinių
sprendimų ir kt. klausimais.

Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
20110805026 Turkijos įmonė gamina elektromechanikos produktus. Ieško produkcijos platintojų
ES šalyse.
20110804021 Austrijos įmonė gamina mažas energijos sąnaudas patiriančius medžio-molio namus pagal patentą. Ieško medinių dalių tiekėjų, kurios naudojamos vidinėms namų
sienoms.
20110729022 Vokietijos įmonė specializuojasi personalo įdarbinimo srityje. Ieško bendradarbiavimo partnerių ES, kurie domisi įdarbinimo galimybėmis Vokietijos darbo rinkoje.
20110729012 Lenkijos įmonė verčiasi mažmenine ir didmenine žemės ūkio produkcijos ir statybinių medžiagų prekyba. Siūlo platintojo paslaugas ES įmonėms.
20110727010 Serbijos įmonė verčiasi didmenine motorinių transporto priemonių įrangos ir pramoninių tepalų prekyba. Domina abipusio bendradarbiavimo galimybės, bendros
įmonės sukūrimas ir frančizė.
20110726057 Jungtinės Karalystės įmonė prekiauja saulės baterijomis. Ieško produkcijos platintojų.
20110726048 Rumunijos įmonė specializuojasi pramoninių mašinų ir įrangos instaliavimo veikloje. Siūlo tarpininkavimo paslaugas.
20110707038 Italijos įmonė specializuojasi tekstilės (užuolaidos ir audiniai baldai) srityje. Siūlo
abipusio bendradarbiavimo paslaugas įmonėms, kurios gamina šią produkciją ir
norėtų plėsti veiklą Italijos rinkoje.
20110708042 Lenkijos įmonė, dirbanti transporto ir logistikos sektoriuje, siūlo subrangos paslaugas partneriams ES šalyse.
20110708005 Bulgarijos įmonei priklauso vienas didžiausių Bulgarijos vynuogynų. Įmonė ieško
investuotojo, kuris norėtų perimti valdymą, auginti vynuoges ir gaminti vyną. Taip
pat siūlo intelektinę nuosavybę: prekinį ženklą ES su registruotu prekės pavadinimu, visas etiketes, prekybos kanalus – didelius vyno mažmenininkus Jungtinėje
Karalystėje.

Butrimonių g. 5-209, LT50203 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 98 99, (8 618) 11 331
Faks.: (8 37) 33 98 99
El. paštas: lina@ses.lt
www.ses.lt
AB „Stumbras“
Stipriųjų alkoholinių gėrimų gamyba.
K.Būgos g. 7, LT 44328 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 88 00
Faks.: (8 37) 30 88 33
El. paštas: stumbras@stumbras.lt
www.stumbras.eu
AB Šiaulių banko Kauno filialas
Iki gruodžio 31 d. už komunalinius mokesčius ir
kitas įmokas per Šiaulių banko paslaugų internetu
sistemą SB liniją galite atsiskaityti nemokamai.
Daugiau informacijos apie šią akciją – www.sb.lt
Vytauto pr. 56, LT 44237 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 29 83
Faks. (8 37) 30 29 79
El. paštas: kaunas@sb.lt
Mokslo ir technologijų parkas „Technopolis“
Rengia ir įgyvendina įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus, kurie orientuoti į inovacijų
paramos sistemos stiprinimą, dalyvių tarpusavio
bendradarbiavimą, inovacijų kultūros, verslumo,
kūrybiškumo ugdymą, žinių ir informacijos sklaidos terpės gerinimą. Ieško partnerių nacionaliniams
ir tarptautiniams projektams rengti ir įgyvendinti,
potencialių investuotojų, inovacinių įmonių antrojo
MTP korpuso statybai ir plėtrai.
Europos pr. 121, LT 46339 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 15 56
Faks.: (8 37) 21 13 82
El. paštas: info@technopolis.lt
www.technopolis.lt
UAB „Tranzito paslaugų centras“
Visos muitinės tarpininko paslaugos, sandėliavimas,
krovinių pervežimas Lietuvoje ir užsienyje, Intrastato ataskaitų pildymas ir pateikimas muitinei, transporto priemonių draudimas, teisininko paslaugos.
Atstovauja įmonėms muitinėje, išimant judėjimo
ir kilmės sertifikatus, taip pat maisto ir veterinarijos inspekcijoje, Valstybinėje augalų inspekcijoje,
išimant fitosanitarinius ir veterinarinius sertifikatus.
Tarpininkauja išimant ATA knygelę (ATA CARNET).
Taikos pr. 96-318, LT-51178 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 75 50
Faks.: (8 37) 35 06 83
El. paštas: tpc@bnk.lt
www.tir-service.lt
UAB „TUV Uolektis“
TÜV Thüringen e. V. sertifikacinės įstaigos padalinys Lietuvoje sertifikuoja įmonių vadybos sistemas
pagal šių tarptautinių standartų reikalavimus: kokybės (ISO 9001), aplinkos apsaugos (ISO 14001),
darbuotojų saugos ir sveikatos (OHSAS 18001),
maisto saugos (ISO 22000), informacijos saugumo
valdymo sistemų (ISO/IEC 27001), informacinių

technologijų paslaugų valdymo sistemos (ISO/IEC
20000-1), socialinio atsakingumo vadybos sistemos
(SA 8000), miškų valdymo ir gamybos grandies
(FSC). Mokymų dėl tarptautinių standartų reikalavimų įgyvendinimo organizavimas.
Partizanų g. 17, LT 49476 Kaunas
Tel./faks.: (8 37) 33 17 68
Tel.: (8 37) 33 18 60
El. paštas: info@tuvuolektis.lt
www.tuvuolektis.lt
UAB „Vakoil“
Mažmeninė, didmeninė prekyba automobilių degalais. Lietuviško kapitalo degalinių tinklas veiklą
pradėjo 2001 m. Degalinėse teikiamos plataus spektro paslaugos: parduotuvė, greitas maistas, karšta
kava, motelis, dušas, saugoma ginkluota apsauga
krovininių automobilių stovėjimo aikštelė bei visų
rūšių transporto automatinė ir rankinė plovykla.
Taikoma lanksti nuolaidų sistema įmonėms ir lojalumo programa privatiems klientams.
Draugystės 8B, LT 51262 Kaunas
Tel.: (8 37) 37 30 90
Faks.: (8 37) 37 30 90
El. paštas: pardavimai@vakoil.lt
www.vakoil.lt
UAB „Vikspana“
Saulėja SPA centrų tinkle – SPA paslaugos, masažai,
grožio procedūros, pirtys, hamamas, soliariumas.
SPA užsakymai grupėms, SPA dovanų kuponai.
K.Donelaičio g. 27, LT 44240 Kaunas
Tel.: (8 37) 24 08 47, (8 685) 02 902
El. paštas: saulejaspa@sauleja.lt
Baltų pr. 7A, LT 48259 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 88 47, (8 656) 42 890
El. paštas: spa@sauleja.lt
www.sauleja.lt
UAB „ViP saldumynai“
Pagrindinė veikla – tortų, sausainių, plokštainių, saldainių, šokolado gaminių, šakočių, „skruzdėlynų“
gamyba ir realizavimas. Gaminius bendrovė tiekia
savo cukrainėms Kaune, eksportuoja į Angliją, Airiją,
Vokietiją, Italiją, Ispaniją. Gamina proginius tortus.
Perlojos g. 31, LT 45305 Kaunas
Tel.: (8 37 ) 34 62 77
Faks.: (8 37) 34 65 06
El. paštas: virginijossaldumynai@zebra.lt
www.vipsaldumynai.lt
UAB „Vocalis“
Importo ir eksporto įmonė, dirbanti Lietuvos, Latvijos, Estijos rinkose. Verčiasi plačiai vartojamų
pramoninių prekių didmenine prekyba. Prekių asortimentas yra įvairus ir kintantis pagal klientų poreikius, sezoniškumą, vartojimo tendencijas: kojinės,
apatinis trikotažas, pirštinės, kepurės, higienos,
kosmetikos prekės ir kt. Aukščiausia kokybė už geriausią kainą.
Totorių g. 3A, LT 44237 Kaunas
Tel.: (8 37) 42 20 33
Faks.: (8 37) 42 20 33
El. paštas: info@vocalis.lt
www.vocalis.lt

20110707026 Rusijos logistikos įmonė specializuojasi krovinių pervežimo srityje. Siūlo savo
paslaugas krovinių savininkams, kuriems reikalingos krovinių pervežimo paslaugos. Domina tik ilgalaikis bendradarbiavimas su galimybe sukurti bendrą įmonę.
20110707019 Bosnijos įmonė gamina vonios kambario, virtuvės ir biuro baldus. Ieško produkcijos platintojų ir frančizės paslaugų.
20110707015 Švedijos interjero dizaino įmonė projektuoja ir gamina baldus, lentynas, rūbų pakabas, interjero detales, kt. Ieško įmonių, kurios galėtų teikti subrangos paslaugas
medienos srityje.
20110805014 Lenkijos įmonė yra sertifikuota ekologiškų javų tiekėja. Ieško didmeninės prekybos atstovų ir ekologiškos produkcijos platintojų.
20110804020 Maža Lenkijos įmonė gamina maisto papildus ir vaistus. Ieško produkcijos platintojų.
20110804014 Slovėnijos įmonė verčiasi didmenine odos, medienos ir LED produktų prekyba.
Siūlo platintojo paslaugas medienos ir odos tiekėjams. Domina frančizė, abipusis
gamybinis bendradarbiavimas ir subrangos paslaugos.
20110804003 Maža Portugalijos įmonė specializuojasi strateginio valdymo, rinkodaros, komerciniuose projektuose, konsultuoja internacionalizacijos klausimais. Ieško abipusio
bendradarbiavimo galimybių.
20110803011 Turkijos įmonė gamina audinius apmušalams, kėdžių pagalvėlėms, gobelenus ir
staltieses. Ieško produkcijos platintojų.
20110802026 Turkijos įmonė gamina plastikinius vamzdžius ir jungiamąsias detales. Ieško produkcijos platintojų.
20110802020 Vengrijos įmonė verčiasi didmenine automobilių atsarginių dalių prekyba. Siūlo prekybos agento ar produkcijos platintojo paslaugas. Taip pat ieško partnerių
frančizei ar bendros įmonės sukūrimui, kurie norėtų išplėsti savo rinką Vengrijoje.
Siūlo logistikos paslaugas.
Kiti verslo pasiūlymai anglų kalba skelbiami rūmų interneto svetainėje http://chamber.lt/
LT/Pradzia/Paslaugos/Verslo-pasiulymai arba EVIT interneto svetainėje http://www.paramaverslui.eu/index.php?1612999331 du kartus per mėnesį.

11

Nr. 553 | KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ žinios
Naujas narys. VIZITINĖ KORTELĖ

Naujas narys. VIZITINĖ KORTELĖ

Naujas narys. VIZITINĖ KORTELĖ

Viskas

automobiliui

Prekybos centrai
Žemaičių pl. 65A, 48104 Kaunas
Tel. (8 37) 46 99 66, 8 650 06 701
Faks. (8 37) 46 97 77
El. paštas viskasauto@eoltas.lt

Automobilių atsarginės dalys – Europoje,
Japonijoje ir Amerikoje pagamintiems
lengviesiems ir komerciniams automobiliams.

Radvilėnų pl. 17, 50256 Kaunas
Tel. (8 37) 32 81 99
Tel./Faks. (8 37) 32 81 98
El. paštas arunas@eoltas.lt

Didesnis nei 100 tūkstančių prekių
asortimentas – nuo automobilių variklio ir
važiuoklės dalių iki automobilio priežiūros
priemonių ir aksesuarų.

Europos pr. 72, 46352 Kaunas
Tel. (8 37) 32 84 13
Tel./Faks. (8 37) 32 84 14
El. paštas aleksotas@eoltas.lt
Servisas
Žemaičių pl. 65A, 48104 Kaunas
Tel. (8 37) 46 94 44, 8 650 06 702
Faks. (8 37) 46 97 77
El. paštas servisas@kaunas.eoltas.lt

www.eoltas.lt

Lengvųjų automobilių ir krovininio transporto
(iki 5 t) variklio, važiuoklės, elektrinės dalies
diagnostika ir remontas, automobilių plovimas
ir kitos remonto paslaugos.
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