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Audronė Jankuvienė,
KPPAR viešųjų ryšių vadovė, Maskva

„Rusijoje visi žino lietuviškas pre-
kes, bet rinkoje jų nėra“, – taip Ūkio mi-
nisterijos kancleris Gediminas Miškinis 
apibūdino Lietuvos ir Rusijos ekonomi-
nius santykius, spalio pabaigoje 50 šalies 
verslininkų delegacijai viešint Maskvoje. 
„Reikia prekiauti, kol mūsų produkcijos 
kokybę dar prisimena geriausiais žo-
džiais“, – pridūrė G. Miškinis.

Verslo delegacijos vizitą į Maskvą or-
ganizavo LR ambasada Maskvoje. Įtemp-
toje vizito programoje buvo numatyta 
Lietuvos ir Rusijos verslo konferencija, 
abiejų šalių įmonių atstovų kontaktų bir-
ža, apsilankymas parodoje „Podmoskovje 
2011“, delegacijos susitikimai su Tiume-
nės ir Sverdlovsko sričių bei Tatarstano 
Respublikos administracijos atstovais, 
apskritojo stalo diskusija su statybos 
holdingu „Moszarubežstroj“ vadovais. 
Paskutinė darbo vizito diena buvo skirta 
Verslo moterų tinklo susitikimams su Mas-
kvos moterų verslininkių klubu „Ženščini 
buduščej Rossii“, leidybos namų „Ekono-
mičeskaja gazeta“ vadovėmis.

Tarp Lietuvos verslo delegacijos narių 
buvo grupė Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų narių: UAB „Asiga“, UAB 
„Baldai Jums“, UAB „Baltijos polistire-
nas“, UAB „Garliavos šeimos klinika“, 
galerija „InŽi“, UAB „Informatikos ir ry-
šių technologijų centras“, Kauno aukštųjų 
ir informacinių technologijų parkas, UAB 
„Marijampolės pieno konservai“ ir kt. Be 
to, į Maskvą nugabenta apie 40 Rūmų 
narių pasiūlymų bendradarbiauti su Rusi-
jos įmonėmis. Šie paketai, parengti pagal 
įmonėms išsiųstas ir užpildytas anketas, 
arba jų elektroninės laikmenos išplatintos 
Pamaskvės regiono, Tiumenės ir Sver-
dlovsko sričių bei Tatarstano Respublikos 
atstovybėms, Maskvos prekybos ir pra-
monės rūmams, LR ambasadai Rusijos 

Maskvą domina inovacijos, 
technologijos ir gera kokybė

regioną ir Rūmų veiklą. Galimybe ben-
dradarbiauti su Kauno rūmais itin susido-
mėjo Krasnogorsko ir Maskvos prekybos 
ir  pramonės rūmai, turintys didžiulę įtaką 
Rusijos verslo aplinkoje. Tik grįžus į Lie-
tuvą Rūmuose jau laukė Uralo prekybos 
ir pramonės rūmų prezidento Andrejaus 
Besedino laiškas, kuriame mūsų versli-
ninkai kviečiami dalyvauti 2012 m. liepą 
Jekaterinburge vyksiančioje pramonės ir 
inovacijų parodoje „INNOPROM 2012“. 

Paroda „Podmoskovje 2011“ atsklei-
dė, kad ir smulkiajam bei vidutiniam Lie-
tuvos verslui yra nišų veikti Rusijos rin-
koje – reikia vykti į tokias parodas, imtis 
bendrų veiksmų. Rūmai gali padėti atlikti 
tokią misiją.

Įgaliotasis ministras, LR ambasados 
Rusijos Federacijoje laikinasis reikalų 
patikėtinis Andrius Pulokas tiek konferen-
cijos, tiek priėmimo ambasadoje metu ak-
centavo, kad Lietuvos ir Rusijos prekybos 
apyvarta jau viršijo 10 mlrd. eurų, tai maž-
daug pora milijardų daugiau nei per visus 
2010 m. – tai yra rekordiniai skaičiai.

Pagrindinė partnerė – Rusija 
Pernai Lietuvos eksportas į Rusiją 

sudarė 2449,44 mln. eurų ir, lyginant su 
2009 m., padidėjo 56,84 proc.  Tai sudarė 
15,59 proc. bendro šalies eksporto. Pa-
grindinės prekės – sūriai ir varškė, pėd-
kelnės ir puskojinės, šviežios ir atšaldytos 
daržovės, krovininio autotransporto prie-
monės, vynas iš šviežių vynuogių, obuo-
liai, kriaušės ir svarainiai ir kt. 

2010 m. Lietuvos importas iš Rusi-
jos siekė 5757,1 mln. eurų ir lyginant su 
2009 m., padidėjo 46,13 proc.  Tai suda-
rė 32,62 proc.  bendro Lietuvos importo.  
Pagrindinės Lietuvos importo prekių gru-
pės – nafta  ir mineralinės alyvos, dujos, 
trąšos. 

Rusija yra didžiausia Lietuvos preky-
bos partnerė tiek eksporto, tiek importo 
srityse. Rusijos tiesioginės investicijos 
siekia 2911,6 mln. litų, jai tenka 5 vie-
ta (8,3 proc.) pagal tiesioginių užsienio 
investicijų Lietuvoje dydį. Daugiausiai 
Rusijos investicijų turi AB „Lifosa“, AB 
„Lietuvos dujos“, UAB „Kauno termo-
fikacinė elektrinė“, UAB „Bioetan LT“, 
UAB „Baltijos delikatesų konservai“. 
Įmonės, turinčios daugiausiai tiesioginių 
investicijų Rusijoje, 2010 m. duomeni-
mis, yra UAB „Turto valdymo strategija“, 
UAB „Plungės kooperatinė prekyba“, AB 
„Snaigė“, UAB „Hermis Capital“, AB 
„Hanner“.

Nuo 2008 m. tęsiasi derybos dėl nau-
jos ES ir Rusijos sutarties.  Dvylika dery-
bų raundų jau baigėsi. Šiuo metu vyksta 
diskusijos dėl prekybos ir investicijų de-
rybinių skyrių. ES tikisi, kad Rusija dar 
šiais metais taps PPO narė. 

Nukelta į 2 psl.

Federacijoje, „Ekonomičeskaja gazeta“, 
Rusijos verslo moterų tinklui ir kt.

Delegacijoje gausiausiai buvo atsto-
vaujama Lietuvos maisto, baldų pramo-
nei, transportui ir logistikai, tekstilės, ino-
vacijų, statybos bei nekilnojamojo turto  
sektoriui, šakinėms asociacijoms. 

Inovatyvus regionas – Pamaskvė 
Lietuvos ir Rusijos verslo konferen-

cijoje, kuri vyko parodos „Podmoskovje 
2011“ metu, Maskvos srities užsienio 
ekonominių ryšių viceministras Borisas 
Prokonovas pabrėžė, kad vienoje iš trijų 
didžiausių Rusijos sričių apie 100 įmonių 
bendradarbiauja su lietuviško kapitalo 
turinčiomis bendrovėmis. Baldai, maisto 
produktai, statyba, logistika ir transportas, 
pakuočių gamyba, grybų auginimas – tai 
sritys, kuriose veikiama aktyviausiai. 

Tačiau viceministras atkreipė dėmesį, 
kad Pamaskvė yra vienas iš pirmaujančių 
Rusijos regionų pagal inovacijas – nuo at-
ominės fizikos iki biotechnologijų, todėl 
galima sėkmingai plėtoti bendradarbiavi-
mą mokslo ir technologijų srityse. 

Tokį interesą netrukus patvirtino fak-
tas, kad Kauno aukštųjų ir informacinių 
technologijų parko vadovas akademikas 
prof. Vytautas Kaminskas buvo vienas 
labiausiai „ieškomų“ žmonių verslo kon-
taktų biržos metu, o vėliau asmeniniais 
kvietimais lankėsi Maskvos valstybinio 
universteto mokslo parke, Skolkovo ir 
Zelenogrado technoparkuose, Zelenogra-
do silicio plokštelių gamybos įmonėje 
„Amex“ ir kt. Nemažai individualių su-
sitikimų laukė ir UAB „Informatikos ir 
ryšių technologijų centras“ direktoriaus 
Gintauto Žaliausko, UAB „Asiga“ komer-
cijos direktorės Gražinos Grigaravičienės. 
Kontaktų biržoje iš viso surengta daugiau 
nei 60 dvipusių susitikimų.

Verslo konferencijos dalyviams Kau-
no PPAR generalinis direktorius dr. Vy-
tautas Šileikis išsamiai pristatė Kauno 

Lietuvos verslininkų grupė prie „Krokus ekspo“ vykusios parodos „Podmoskovje 2011“

Prof. Vytautas Kaminskas (kairėje) buvo vienas populiariausių 
atstovų kontaktų biržoje

Verslo moterų tinklo atstoves šiltai priėmė klubas „Ženščini buduščej Rossii“
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Andrius Verbyla,
KPPAR kancleris
Specialiai RŽ iš Kinijos

Europos prekybos ir pramonės rūmų asociacijos (Eurochambres) organizuotoje mo-
kymų programoje „Suprask Kiniją“, kurią finansuoja Europos Komisija, dalyvavo 35 
dalyviai iš įvairių Europos Sąjungos šalių. Spalio pabaigoje vykusios programos dalyviai 
siekė ne tik gauti informacijos apie Kiniją, bet ir stiprinti bendradarbiavimą tarp Europoje 
veikiančių verslo savivaldos  organizacijų (rūmų, asociacijų, konfederacijų ir kt.). 

Programa „Suprask Kiniją“ – tai verslui atstovaujančių organizacijų nariams skirti 
mokymai, kuriuose siekiama suteikti žinių apie Kinijos verslo specifiką, aktualius verslą 
reglamentuojančius įstatymus, šalies tradicijas ir kultūrą. Svarbu viskas, kas turi įtakos 
bendraujant su Kinijos verslininkais, darbininkais, valdininkais ar politikais.

Programą sudarė dvi dalys. Pradžioje vyko mokymai Šanchajuje, kuriuose pristatyti 
Kinijos regionų skirtumai, teisiniai aspektai kuriant verslą šioje valstybėjė, darbo jėgos 
ir valdymo ypatybės (verslo kultūra, institucijų veikla, komunistų partijos įtaka ir kt.). 
vizitas Pekine: institucijų ir organizacijų lankymas, užsienio ir Kinijos kapitalo įmonių 
lankymas, organizacijų, teikiančių informaciją ir konsultacijas, norintiems dirbti Kinijoje 
lankymas, susitikimai su vietos verslininkais, pasitarimai aktualiomis temomis (energeti-
kos, personalo valdymo, importo ribojimo, įmonių steigimo ir kitomis temomis).

Šiandien labai svarbu kaupti žinias apie Kinijos rinką, kuri pasaulio ekonomikoje 
vaidina itin reikšmingą vaidmenį. Kinija yra ne tik šalis, kurioje galima pirkti pigias pre-
kes, kartu tai labai didelė rinka, kurioje vartojimas nuolat auga. Tai valstybė, kurioje dau-
gelis nori parduoti produkciją ar paslaugas.

Atstumas, teisiniai apribojimai, kultūriniai, verslo etikos, vertybių skirtumai, pa-
lyginti su Europa, yra labai svarbūs norint daryti verslą Kinijoje. Suprasti ir paaiškinti 
šiuos skirtumus visų mokymų metu padėjo Vokietijos, Prancūzijos, Liuksemburgo, Ita-
lijos ir kitų šalių rūmų darbuotojai, dirbantys Kinijoje. Nemažai teorinių ir praktinių 
patarimų suteikė ekonomikos mokslų specialistai iš Kinijos universitetų, šioje šalyje 
dirbantys Europos šalių verslininkai ir patys kinai, dalyvaujantys šioje programoje. 

Sukaupta informacija ir žiniomis apie Kinijos rinką galės pasinaudoti Kauno PPA 
rūmų nariai.

Programoje „Suprask Kiniją“ dalyvavo 35 įvairių Europos šalių atstovai

Europos žingsniai Kinijoje

Bendradarbiavimo adresai – Tiu-
menėje, Sverdlovske ir Tatarstane

Pirmąją ir antrąją vizito dieną netoli 
ambasados esančiuose J. Baltrušaičio na-
muose  Lietuvos verslininkų laukė susiti-
kimai su Tiumenės ir Sverdlovsko sričių 
bei Tatarstano Respublikos administracijos 
vadovais. Į Kauno rūmus parvežta šių re-
gionų pristatomoji medžiaga, ji gali būti 
pateikta visiems, turintiems interesų naftos 
ar medienos išteklių turtingoje Tiumenėje, 
lazeriais, farmacijos produktais, metalo 
apdirbimu garsėjančiame Sverdlovske, 
avaiacijos,staklių ir mašinų gamyba besidi-
džiuojančiame Tatarstane. 

Vieno didžiausio statybos holdingo 
„Moszarubežstroj“ atstovai apskritojo stalo 
diskusijoje nuoširdžiai stebėjosi, kodėl jie 
iki šiol dirba su vokiečiais, o ne su lietuviais. 
Bendrovė, vykdžiusi stambius projektus 
Alžyre, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, 
Jordanijoje ir kt., šiuo metu dirba Rusijos 
sporto objektuose, Kremliaus rūmuose, sta-

to valdžios institucijoms reikalingus biurų 
kompleksus, viešbučius ir kt. Maskvie-
čiai siūlo lietuviams kooperuotis, jungtis į 
stambų konsorciumą ir teikti kompleksines 
projektavimo ir statybos paslaugas, taip pat 
gaminti baldus, diegti informacines tech-
nologijas, statyti individualius „protingus“ 
namus ir kt. Prestižiniuose gyvenamųjų 
daugiabučių namų kompleksuose Maskvo-
je (su vaikų darželiais, SPA, kavinėmis, 
buitinio aptarnavimo įstaigomis, žaliosio-
mis zonomis, kurių Rusijos sostinėje labai 
trūksta) vieno kvadratinio metro kaina pra-
sideda nuo 9000 JAV dolerių.

Moterų pažintis tęsiasi
Šių metų vasarą Kauno PPA rūmuo-

se viešėjo grupė Maskvos moterų versli-
ninkių klubo „Ženščini buduščej Rossii“ 
narių. Atsakomasis vizitas tęsė pažintį 
Rusijos sostinėje. 

Lietuvos verslo moterų tinklo ir  klu-
bo atstovių susitikimas vyko istoriniame 
pastate, kuriame nuo 18 amžiaus veikia 
Maskvos ekonomistų klubas. Gausiam 
įtakingų ir veiklių moterų būriui buvo 
pristatyta Rūmų istorija ir veikla, o Verslo 
moterų tinklo pirmininkė Asta Šileikie-
nė papasakojo apie tai, kaip iš Paryžiaus 
buvo atsivežta tinklo idėja ir kaip pavyks-
ta suburti moteris Lietuvoje veikti drauge. 
Paaiškėjo, kad moterims, kur jos begyven-
tų, rūpi tos pačios problemos – kaip pasiti-
kėti savimi pradedant verslą, kaip padalyti 
save šeimai ir veiklai, kaip įsitvirtinti vyrų 
valdomame verslo pasaulyje.

Šešerius metus prie leidybos namų 
„Ekonomičeskaja gazeta“ veikiančiam 
klubui „Ženščini buduščej Rossii“ pri-
klauso stambių Maskvos kompanijų 
vadovės ir akcininkės, bankininkės, me-
dikės, juvelyrės ir kt. Jos aktyviai do-
mėjosi Verslo moterų tinklo vykdomais 
tarptautiniais projektais, ieškojo sąlyčio 
taškų ir gyvai aptarinėjo būsimą bendra-
darbiavimą – nuo kultūrinio (susitikime 
dalyvavo šiuo metu Maskvoje gyvenanti 
Jurga Šeduikytė) iki dalykinio. Lietuvos 
verslo moterys bus kviečiamos į gruodžio 
pradžioje Maskvoje vyksiantį didžiulį Ru-
sijos verslo moterų naujametinį renginį.

Verslo moterų tinklo pirmininkė 
Asta Šileikienė parodoje „Podmoskovje 
2011“surado daug bendraminčių, su ku-
riomis užmegzti kontaktai ateičiai. O vers-
lo konferencijos metu susipažino su dar 
viena įtakinga Rusijos moterimi – Visos 
Rusijos moterų verslininkių organizacijos 
prezidente Liudmila Kačalova. Ši organi-
zacija vienija apie 100 tūkstančių veiklių 
moterų 69 Rusijos regionuose, o jos prezi-
dentė yra Rusijos Federacijos visuomeni-
nių rūmų ir daugelio kitų nevyriausybinių 
(arbitražo, socialinės rūpybos, užimtumo, 
sveikos gyvensenos ir kt.) komisijų narė. 
Nepaisant aukšto statuso, L. Kačalovos 
požiūris į Lietuvos verslo moteris buvo 
šiltas, atviras ir atsakingas.

Vertinimai ir padėka 
Nepaisant įtemptos ir sudėtingos pro-

gramos, vizitas  buvo organizuotas itin 
sklandžiai, susitikimai vyko minutės tiks-
lumu. „Parsivežu gausybę kontaktų, su 
kuriais reikės daug ir atsakingai dirbti“, – 
sako UAB „Asiga“ komercijos direktorė 
Gražina Grigaravičienė. „Manau, kad vi-
soje Rusijoje partnerių turinčios Liudmilos 
Kačalovos pažadas padėti įsigyti medienos 
baigsis sėkme“, – tikisi UAB „Baldai Jums“ 
generalinis direktorius Alfonsas Meškaus-
kas, turintis ketinimų gabenti į Maskvą ir 
baldus iš natūralaus masyvo. „Susipažinau 
su viena moterimi, prekiaujančia papuo-
šalais – tarpusavyje keisimės ir prekiausi-
me dailiais gaminiais“, – viliasi galerijos 
„InŽi“ savininkė Ingrida Žitkuvienė. „Pa-
mačiau tai ir tiek, ko nesitikėjau“, – džiau-
gėsi prof. Vytautas Kaminskas.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai išsiuntė padėkas LR ambasados 
Rusijos Federacijoje laikinajam reikalų 
patikėtiniui Andriui Pulokui ir Lietuvos 
Respublikos komercijos atašė Maskvoje 
Remigijui Kabečiui, kurių  asmeninis dė-
mesys ir dalyvavimas verslo misijos ren-
giniuose susitikimams suteikė ypatingos 
svarbos ir daugiau tarpusavio pasitikėji-
mo. Viliamasi, kad užsimezgę kontaktai 
bus abipusiai prasmingi ir naudingi stipri-
nant Lietuvos Respublikos ir Rusijos Fe-
deracijos ekonominį bendradarbiavimą. 

Tai buvo didžiausia per pastaruosius 
keletą metų dalyvių skaičiumi ir atstovau-
jamų verslo sričių įvairove Lietuvos vers-
lo misija į Rusiją.

Maskvą domina inovacijos, technologijos ir gera kokybė
Atkelta iš 1 psl.

Visos Rusijos moterų verslininkų organizacijos prezidentė 
Liudmila Kačalova (dešinėje) demonstravo nuoširdų, atvirą ir 
atsakingą požiūrį

Bendra delegacijos nuotrauka J. Baltrušaičio namuose

Gintauto Žaliausko ir Gražinos Grigaravičienės susitikimai su 
partneriais

LR komercijos atašė Rusijos Federacijoje Remigijus Kabečius 
(dešinėje) ir UAB „Baldai Jums“ generalinis direktorius Alfon-
sas Meškauskas aptaria sklandžiai organizuotą verslo misiją
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Spalio 21 d. Europos Parlamento in-
formacijos biuras Lietuvoje ir Kauno pre-
kybos, pramonės ir amatų rūmai bei En-
terprise Europe Network (Europos verslo 
ir inovacijų tinklu) surengė seminarą Kau-
ne „Maisto politika: Europos Parlamento 
sprendimai, maisto kokybės ir ženklinimo 
aktualijos“. Į vienintelį tokio pobūdžio 
seminarą Lietuvoje susirinko beveik 100 
šalies įmonių atstovai.

Europos Parlamento (EP) nariai pra-
dėjo skirti daug dėmesio maisto produktų 
kokybei. EP atkreipė dėmesį ir į naujųjų 
ES valstybių vartotojų priekaištus, kad į 
skirtingas valstybes tiekiamų vienodų pa-
vadinimų produktų kokybė neretai būna 
labai skirtinga. 

„Gamintojai EP nariams aiškina, kad 
neįmanoma visoje ES rinkoje reguliuoti 
įvairioms šalims tiekiamų produktų re-
ceptų. Aiškinama, kad tik dėl vartotojų 
mažesnės perkamosios galios į naująsias 
šalis tiekiamiems kai kuriems maisto pro-

duktams gaminti naudojamas ne cukrus, 
bet jo pakaitalai“, – kalbėjo  EP Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetui priklausanti Radvilė Morkūnai-
tė – Mikulėnienė. 

Viena iš šiandienos aktualijų – gene-
tiškai modifikuotų kultūrų auginimas.

Pasak R. Morkūnaitės-Mikulėnienės, 
EP siūlo, kad valstybės pačios nuspręstų 
leisti arba neleisti jų teritorijose auginti 
net ir tas genetiškai modifikuotas kultūras, 
kurioms auginti ES yra išdavusi leidimą. 

Beje, svarbu pabrėžti, kad  EP siūlymai 
taikomi tik genetiškai modifikuotų kultūrų 
auginimui, tačiau jokia ES narė neturi tei-
sės uždrausti jos teritorijoje prekiauti gene-
tiškai modifikuotais produktais ir neleisti 
atlikti biotechnologinius tyrimus. 

EP ketina griežtinti reikalavimus 
maisto produktams iš klonuotų gyvulių. 

„Šiuo metu reali padėtis yra neapi-
brėžta, pavyzdžiui, vartotojams neteikia-
ma informacija apie pieną iš klonuotų 

galvijų. EP siūlo tokius galvijus specialiai 
ženklinti“, – sako EP narė R.Morkūnaitė- 
Mikulėnienė. 

Iš pradžių EP nariai siekė visiškai 
neleisti prekiauti maistu iš tokių gyvū-
nų, tačiau vėliau priimtas kompromisinis 
sprendimas – prekiauti leidžiama, tačiau 
griežtai reikalaujama tokius gyvūnus žen-
klinti ir apie produktus informuoti var-
totojus. Europos Komisija ir ES Taryba 
tokiems EP narių reikalavimams kol kas 
nepritaria – sutinkama ženklinti tik švie-
žią jautieną. Taigi ir šiuo metu produktai 
iš klonuotų gyvūnų palikuonių gali varto-
toją pasiekti nepažymėti. 

EP narius pasiekia ir paprastesni var-
totojų skundai. Pavyzdžiui, vartotojai Lie-
tuvoje dažnai skundžiasi, kad prekybinin-
kai piktnaudžiauja prekiaudami šaldytais 
produktais – ištirpus ledui produktų svoris 
neretai sumažėja 15 ir daugiau procentų. 

„EP siūlo ant produktų pakuočių nu-
rodyti produkto svorį prieš jį užšaldant, o 

ne jau užšaldžius“, – sako R.Morkūnaitė. 
Gamintojai nebegalės piktnaudžiauti 

ant etikečių rašydami, kad konkretus mais-
to produktas, pavyzdžiui, gerina regėjimą 
ar širdies veiklą. „Tokiu atveju gamintojai 
privalės pateikti mokslininkų patvirtintus 
įrodymus“, – sako R.Morkūnaitė. 

RŽ inf.

Audronė Jankuvienė, 
KPPAR viešųjų ryšių vadovė 

„Geografinis artumas ir istoriniai ry-
šiai lemia didelį ekonominio bendradar-
biavimo su NVS šalimis potencialą. Šiai 
ekonominei partnerystei plėtoti reika-
lingas nuolatinis konstruktyvus dialogas 
valstybių lygiu“, – teigia prof., hab. dr. 
DnB NORD banko vyriausiasis analitikas 
Rimantas Rudzkis.

Skaitydamas pranešimą Kauno vers-
lo bendruomenei apie pasaulinės ekono-
mikos tendencijas ir poveikį Lietuvos ir 
NVS šalių ekonominiams ryšiams, prof. 
R. Rudzkis pabrėžė, kad dabartinę kri-
zę reiktų laikyti ne skolų, o struktūrine 
ekonomikos krize. Pasak analitiko, tapo 

Seminare apie maisto saugą – beveik 100 įmonių atstovų

Lietuvos ir NVS ekonominiai ryšiai: 
neišnaudota erdvė

akivaizdu, kad atsidūrėme prieš pribren-
dusį poreikį persitvarkyti: nepakanka tik 
skatinti vartojimą, būtina kryptis – inova-
tyvumo ir konkurencingumo link. Tačiau 
vargu ar galima tikėtis ryžtingų sprendi-
mų pasaulyje anksčiau nei 2013 m., ir tai 
susiję su politiniais įvykiais (prezidentų 
rinkimais Prancūzijoje, Rusijoje 2012 m. 
ir kt.),  kai bus stengiamasi nekonfliktuo-
ti, nekelti įtampos visuomenėje ir labiau 
klausoma, ką pasakys rinkėjas, o ne eks-
pertas.

Analitiko teigimu, akivaizdu, kad pa-
saulio eksportas, pasiekęs piką 2011 m.m, 
sustingo, prognozės vis blogėja, įsivyrauja 
laukimo tendencijos: taupo ir įmonės, ir 
vartotojai, bankai mažiau kredituoja, pas-
tebima vis daugiau nervingumo rinkose.

Kalbėdamas apie Rusiją, profesorius 
pabrėžė, kad rublio kursą lemia naftos 
kainos ir politikos stabilumas. Rublio 
kursas krito daugiau nei naftos kainos,  
šis nuokrytis gal net buvo tyliai laimintas 
iki tam tikro lygio. Antra vertus, kapitalo 
atsitraukimas iš Rusijos rodo mažėjantį 
pačių verslininkų pasitikėjimą perspek-
tyvomis. Kylant naftos kainoms, Rusijos 
eksportas didėja, tačiau kiek kainuos bare-
lis 2012 m., prognozės išsiskiria (ar 80, ar 
160 JAV dolerių?).

R. Rudzkis abejoja, ar euro zona su-
byrės. Jo manymu, krizė bus sprendžiama 
dviem būdais: spausdinant pinigus ir ver-
žiantis diržus. 

Lietuvos makroekonominius rodiklius 

analitikas apibūdina kaip nekeliančius 
nerimo. Nors valdžios sektoriaus defici-
tas mažėja, metodai, kuriais to siekiama, 
R. Rudzkio nedžiugina. Be to, Lietuva 
labai mažai investuoja į gamybą. Pridėjus 
emigracijos bangą, kuri sekina darbo jėgos 
išteklius, akivaizdu, kad pamatai būsimai 
ūkio plėtrai klojami vangiai. 

„Lietuvą tempia eksportas, todėl reikia 
veržtis į naujas, tarp jų ir Rytų rinkas, bei 
plėsti paslaugų eksportą. Jame transporto 
paslaugos sudaro 6,7 proc. BVP, informa-
cinių technologijų – vos 0,1 proc.“, – pa-
brėžia analitikas. 

Spalio 21 d. ES ir Rusija baigė dviša-
les derybas dėl Rusijos stojimo į Pasaulio 
prekybos organizaciją. Nuo 2012 m. sau-
sio 1 d. įsigalioja NVS laisvosios prekybos 
zonos sutartis, taip pat pradės veikti Rusi-
jos, Baltarusijos ir Kazachstano vieninga 
ekonominė erdvė.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų renginyje apie praktinius Lietuvos ir 
NVS šalių ekonominių ryšių aspektus kal-
bėjo LR Užsienio reikalų ministerijos Iš-
orinių ekonominių santykių departamento 
Eksporto ir investicijų skyriaus pirmasis 
sekretorius Vidmantas Verbickas bei Lie-
tuvos ir Rusijos verslo tarybos vykdoma-
sis direktorius Rimantas Martinavičius.  

Rūmų direktorius dr. Vytautas Šileikis 
informavo apie verslo delegacijos vizitą 
Maskvoje spalio 18-21 d. ir susitikimus su 
Tiumenės, Tatarstano ir Sverdlovsko regi-
onų atstovais. 

Kauno PPA rūmai ir „NORDIA Bau-
blys & Partners“ advokatų profesinė ben-
drija pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

„NORDIA Baublys & Partners“ sutei-
kia bendruomenės nariams kvalifikuotas 
konsultacijas nemokamai. Rūmų nariai 
galės konsultuotis konkrečiais teisiniais 
klausimais, gauti kvalifikuotą pagalbą.

„NORDIA Baublys & Partners“ vei-

Nemokamos teisinės konsultacijos

Europarlamentarė Radvilė Morkūnaitė – Mikulėnienė 
supažindino su naujais EP teisės aktais

R. Rudzkis abejoja, ar euro zona subyrės

Artimiausios konsultacijos numatytos 
lapkričio 22 d. bei gruodžio 6 ir 20 d.

Teisinės konsultacijos bus teikiamos 
Kauno PPA rūmuose (K. Donelaičio g. 8, 
Kaunas) tik užsiregistravusiems interesan-
tams.

Registracija 
el. paštu andrius.verbyla@chamber.lt 
arba telefonu (8 37) 20 12 94.

Gruodžio 2 d.  Rūmų bendruomenė 
rinksis į tradicinį, tačiau šiemet išskirtinį 
kalėdinį vakarą: tai bus Rūmų atkūrimo 
20-mečiui skirtas jubiliejinis renginys. 
Prisiminsime jau istorija tapusius 1991-
2011 metus, „Darbo žvaigždėmis“, „Pa-
dėkos ženklais“ ir kitais apdovanojimais 
pagerbsime Rūmų atkūrimo iniciatorius 
ir steigėjus, labiausiai nusipelniusius 
bendruomenės narius. 

Šventinę vakaro nuotaiką kurs „neat-
rastieji“ Rūmų talentai ir legendinė gru-
pė „Rondo“. 

Jubiliejinio vakaro generalinis rė-
mėjas – UAB „Asiga“. Rėmėjai – UAB 
„Pirmas žingsnis“, „Informacijos sau-
gumo agentūra“, „Informatikos ir ryšių 
technologijų centras“, „Baltijos kvapai“, 
„TUV Uolektis“, „Liningas“.

Prisiminkime, pagerbkime, pasi-
linksminkime kolegų ir bendražygių 
būryje! 

Svečiai laukiami nuo 17.30 val., 
renginio pradžia – 18.30 val. Apranga – 
šventinė.

Apie dalyvavimą prašome pranešti 
iki lapkričio 25 d. tel.: (8 37) 20 34 83, (8 
37) 20 12 94 arba el. paštu: vaida.krisciu-
naite@chambers.lt.

klos sritys: ginčų sprendimas; baudžiamo-
ji teisė; arbitražas; įmonių teisė; draudimo 
teisė; mokesčių teisė; finansų teisė; inte-
lektinė nuosavybė ir informacijos techno-
logijos; nekilnojamojo turto teisė; bankro-
tas ir restruktūrizavimas; darbo teisė.

Konsultacijos Kauno PPA rūmų na-
riams numatytos kiekvieno mėnesio pirmą 
ir trečią antradienį nuo 13:30 val.

KAUNO 
PPA RŪMAMS METŲ

Iki pasimatymo 
Rumu 20-mecio 

jubiliejaus 
sventeje!
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Spalio 14-15 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose įvyko trečiasis Leo-
nardo da Vinči naujovių perkėlimo projekto „Pameistrystės plėtojimas Lietuvoje“ Nr. 
DE/10/LLP-LdV/TOI/147320  partnerių susitikimas. 

Tarptautinio susitikimo metu buvo aptarta pameistrystės patirtis Vokietijoje, Pran-
cūzijoje, Jungtinėje Karalystėje, Nyderlanduose. Lyginamosios analizės būdu išskirti 
pameistrystės elementai, tinkantys Lietuvos švietimo ir veiklos sistemai. 

Kitame projekto darbų etape didžiausias iššūkis laukia Vytauto Didžiojo univer-
siteto atstovo dr. Vidmanto Tūtlio, kuris vadovaus partneriams rengiant Pameistrys-
tės diegimo Lietuvoje gaires. Pameistrystės sistemos praktinis išbandymas numatytas 
2012 m. pavasarį.

Pameistrystės projekto 
partneriai Rūmuose

Taip vadinosi KTU Ekonomikos ir va-
dybos fakulteto docentės, dr. Jurgitos Bru-
neckienės pranešimas spalio 20 d. vyku-
sioje konferencijoje-diskusijoje „Lietuvos 
ir Europos Sąjungos ekonominė situacija 
euro krizės kontekste: grėsmės ir gairės“.  
Ją surengė Kauno ir Marijampolės Euro-
pos informacijos centrai, o vieni  iš par-
tnerių buvo Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmai bei juose veikiantis Enterpri-
se Europe Network (Europos verslo ir ino-
vacijų tinklas). Konferencijoje pranešimus 
taip pat skaitė finansų analitikas, SEB ban-
ko prezidento patarėjas Gitanas Nausėda 
ir nepriklausomas finansų analitikas, Lie-
tuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo 
signataras Valdemaras Katkus.

Pasak KTU Ekonomikos ir vadybos fa-
kulteto docentės, dr. Jurgitos Bruneckienės, 
nuo XX a. paskutinio dešimtmečio miestai 
tapo vienomis sudėtingiausių ir dinamiš-
kiausių ekonominių, socialinių ir ekologi-
nių sistemų, kurios yra atviros, priklauso-
mos ir pažeidžiamos. Dėl spartaus urba-
nizacijos proceso šiandien miestai tampa 
svarbiausi tiek šalių, tiek ir atskirų regionų 
ekonominio aktyvumo, inovacijų ir kultū-
ros centrais, žmonių ir investicijų traukos 
objektais. Pripažįstama teigiama miestų 
įtaka ekonomikos plėtrai, rinkų augimui ir 
naujų verslo galimybių atsiradimui.

Miestai panašėja
Miestai ir regionai tarpusavyje konku-

ruoja skirtinguose ekonominiuose sekto-

socialinė gerovė, gyvenimo sąlygos, val-
dymo efektyvumas, aplinkos kokybė; 22 
skirtingi veiksniai ir 30 rodiklių.

Kauną pasivys Šiauliai?
Tyrimas parodė, kad šiuo metu Vilniaus 

regionas yra stipriai konkurencingas, Kau-
no ir Klaipėdos – konkurencingi. Vidutiniš-
kai konkurencingi – Telšių, Šiaulių, Mari-
jampolės, Alytaus ir Panevėžio regionai, 
silpnai konkurencinga Utenos apskritis, o 
Tauragės – nekonkurencinga. Mokslininkė 
prognozuoja, kad iki 2015 m. savo prana-
šumus ryškiai išnaudos Klaipėda ir kartu su 
Vilniumi tai bus konkurencingiausi Lietu-
vos regionai, o Kauną pasivys Šiauliai.

Paveikti visus konkurencingumo 
veiksnius, padidinančius Kauno miesto ir 
regiono konkurencingumą, J. Bruneckie-
nės nuomone, yra sudėtinga ar neįmanoma 
dėl situacijos pakeitimo negalėjimo (pvz. 
regiono ir Lietuvos rinka nėra didelė); 
reikia daug laiko situacijai pakeisti; dalis 
veiksnių susiję nacionaliniu, o ne regioni-
niu ar miesto lygmeniu.  Reikalingas noras 
būti „geriausiais“, strateginis mąstymas; 
prioritetų identifikavimas ir valdžios, vers-
lo ir bendruomenės bendradarbiavimas. 

Pasak docentės, Kaunas asocijuo-
jasi su laikinąja sostine ir Laisvės alėja, 
varančiu iš proto krepšiniu, „Žalgiriu“ ir 
Saboniu; Kauno rotuše, Kauno pilimi ir 
Senamiesčiu; Zoologijos sodu, Ąžuolynu 
ir muziejais; Nemunu ir Kauno mariomis; 
Kauno miesto universitetais, festivaliu 
„Kauno Jazz“, Pažaislio muzikos festiva-
liu, miesto švente ir kt.

Docentės teigimu, šiandien Kaunas  
yra neišnaudotų galimybių miestas: nepa-
kankamai išnaudojamas turizmo potenci-
alas, skiriama per mažai dėmesio Kauno 
miesto ir regiono kultūros ir istoriniam 
paveldui, stinga patrauklumo verslui ir in-
vesticijoms. Šiandien miestas neturi „gali-
mybių verslui miesto“ įvaizdžio. Kaunas 
mažai siejamas visuomenės tarpe su mies-
te veikiančiomis ir tarptautinėse rinkose 
konkurencingomis ar lyderiaujančiomis 
įmonėmis ar jų gaminamais produktais 
(pvz., AB „Kraft Foods Lietuva”, AB 
„Volfas Engelman“ (buvęs AB „Ragu-
tis“), AB „Stumbras“, UAB „Senukai“, 
UAB „Fazer Gardėsis“, AB „KG Group“, 
UAB „Pieno žvaigždės“, UAB “Vičiūnai” 
, mokslinių paslaugų firma „GTV“, ir kt.). 

Pranašumai, kuriuos reikia stiprinti
Mokslininkė išskyrė šiuos Kauno 

miesto ir regiono iššūkius ekonomikoje:
• tai šalies pramonės variklis, aukštųjų 

technologijų ir kūrybinių industrijų mies-
tas ir regionas.

• tai Rytų Europos transporto ir lo-
gistikos centras, su išplėtota, efektyviai 
veikiančia ir tarpusavyje integruota ma-

Kauno miestas ir regionas: 
perdaug apkalbėti ar 
neįvertinti?

riuose ar veiklos rūšyse (pramonė, paslau-
gos, aukštosios technologijos, turizmas 
ir pan.) ir skirtingais lygiais (regioninis, 
nacionalinis, tarptautinis) dėl žmogiškojo 
kapitalo; investicijų; naujų technologijų; 
turistų; eksporto rinkų; nacionalinių ir 
tarptautinių projektų ir renginių; politinio 
palankumo ir pan. 

Tyrimai parodė, kad dėl globalizaci-
jos daugelis miestų supanašėja ir jų strate-
giniuose plėtros dokumentuose akcentuo-
jamos tos pačios ekonominio proveržio 
kryptys ir prioritetai. Tai panaikina miestų 
išskirtinumus ir nesukuria konkurencinių 
pranašumų, o tai mažina miestų konku-
rencingumą tiek nacionalinėje, tiek ir 
tarptautinėje rinkoje.

Docentės atliktame tyrime miestų ir 
regionų konkurencingumas apibrėžiamas 
kaip gebėjimas pasinaudoti konkurencin-
gumo veiksniais konkurencinei pozicijai 
kurti ir išlaikyti tarp kitų miestų ir regionų. 

Kauno miesto ir regiono konkurencin-
gumas nacionaliniu lygmeniu, analizuotas 
lyginti su kitais pagrindiniais šalies mies-
tais ir regionais – Vilniumi ir Klaipėda.

Kauno miesto ir regiono konkuren-
cingumo nacionaliniu mastu vertinimas 
atliktas remiantis Lietuvos miestų ir regi-
onų konkurencingumo indeksu (LMRKI).   
Indeksą sudaro ekonominis, socialinis 
ir aplinkos būklės konkurencingumai; 7 
veiksnių grupės: ekonominės veiklos re-
zultatai, ekonominio pajėgumo augimas, 
žmogiškieji ištekliai ir švietimo sistema, 

gistralinių kelių, geležinkelio, oro ir upių 
transporto sistema.

• tai konferencinio ir zoologinio turiz-
mo šalyje centras, vidurio Lietuvos van-
dens turizmo centras su išplėtota ir nau-
jausius kokybės standartus atitinkančia 
infrastruktūra ir paslaugomis. 

• tai darnaus vystymosi miestas ir re-
gionas;

• tai vidurio Lietuvos greitai ir pato-
giai pasiekiamas miestas ir regionas dėl 
išplėtotos susisiekimo sistemos (keliai, 
geležinkeliai, upių keliai, oro uostas, vi-
suomeninis transportas). 

• tai miestas su saugiomis ir patogio-
mis gyventojams ir miesto svečiams ga-
tvėmis, dviračių ir pėsčiųjų takais. 

• tai miestas be transporto spūsčių, su 
gerai organizuotais transporto srautais ir 
parkavimo sistema. 

• tai švaraus vandens ir „žaliųjų“ par-
kų miestas.

• „žaliosios“ energetikos Lietuvoje ly-
deris. Atsinaujinančios energijos šaltiniai 
plačiai naudojami ne tik privačių asmenų, 
bet ir miesto bei regiono reikmėms. 

• tai e-regionas, kuriame informacinių 
technologijų naudojimas yra neatsiejama 
kasdieninių veiklos procesų dalis, suku-
rianti didesnę naudą visuomenei ir verslui

• tai studentų ir jaunimo miestas, ku-
riame aukštos kokybės technologijų ir so-
cialinės studijos gausiai pritraukia jauni-
mą studijuoti. Studijų procese užtikrinami 
studijuojančiųjų praktiniai įgūdžiai. 

• tai universitetinis Baltijos jūros regio-
no mokslo ir technologinės kompetencijos 
(mechatronikoje, informacinių technologi-
jų, telekomunikacijų, organinės chemijoje, 
maisto technologijų, farmacijos srityse) 
sklaidos miestas. Aktyviai vykdomi moks-
liniai tyrimai, kurie panaudojami versle. 
Mokslo, verslo ir valdžios institucijos ak-
tyviai bendradarbiauja ir praktiškai diegia 
sprendimus. Tai intelektiniu potencialu su 
Lietuva ir pasauliu besidalijantis miestas. 

• suburiantis savo miestą mylinčius 
žmones, organizacijas ir bendruomenes, 
o modernių informacinių ir komunikacijų 
technologijų pagalba į miesto vystymosi 
procesus įtraukia specialistus iš visos Lie-
tuvos ir pasaulio.

• tai teatrų, muziejų ir aukšto lygio 
muzikinės kultūros židinys.

• tai šalies sporto sostinė, kur gausūs 
profesionalaus sporto renginiai patrauklūs 
ir plačiai žinomi tarptautiniu mastu. 

• tai Baltijos šalių gydomojo medici-
ninio turizmo (ypač onkologijos, inkstų, 
širdies, kepenų ir akių, vaiko ir motinos 
sveikatos priežiūros srityje) centras, kuria-
me aukštos kokybės sveikatos priežiūros 
paslaugos teikiamos ne tik Lietuvos, bet ir 
užsienio šalių gyventojams. 

RŽ inf.

Daugiau informacijos apie projektą svetainėje www.devapprent.eu
*Leonardo da Vinci paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o 

šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
RŽ inf.

Tyrimo rezultatai: Lietuvos didžiausių miestų ir 
regionų konkurencingumo indeksai ir rangai

miestas 2010 m. 2009 m. 2008 m. 2007 m.

indeksas rangas indeksas rangas indeksas rangas indeksas rangas

Kauno m. 5,9739 3 15,9428 2 13,5816 3 13,3543 2

Klaipėdos m. 15,9739 2 15,7683 3 14,1181 2 13,1921 3

vilniaus m. 19,8554 1 19,6434 1 18,9077 1 18,5412 1

regionas 2010 m. 2009 m. 2008 m. 2007 m.

indeksas rangas indeksas rangas indeksas rangas indeksas rangas

Kauno 17,4165 3 17,5253 2 15,4825 3 14,1547 2

Klaipėdos 19,8782 2 19,5383 3 16,2783 2 17,0152 3

vilniaus 21,9541 1 21,8932 1 20,8264 1 21,2430 1
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Misijos metu surengta 14 dalykinių susitikimų

Verslo misija iš Lenkijos
Edmundas Cylikas, 
KPPAR tarptautinių ryšių vadybininkas 

Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklas), veikiantis Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, kartu su partneriu Podlaska Fundacija Rozwoju 
Regionalnego spalio 20 d. organizavo Lenkijos ir Lietuvos verslininkų susitikimus. Ren-
ginyje dalyvavo 4 Lenkijos įmonės: AMERPOL KARTON Sp.z.o.o., CLARIN P.P.U., 
JAZON SP.Z.O.O., WGD ORION S.A. Jos pristatė kartoninę pakuotę maisto pramonei, 
ekologiškus valiklius, šaligatvių klojimo techniką, maisto produktus, buitinės chemijos 
prekes. 

Pagal Lenkijos įmonių veiklos sritis ir partnerystės poreikius, pakviestos 9 Lietuvos 
įmonės į susitikimus. Tai gamintojai, žaliavų, paslaugų tiekėjai bei prekybininkai. Verslo 
kontaktų renginio metu įvyko 14 dalykinių susitikimų. Susitikimų rezultatai bus anali-
zuojami po renginio. Tikimasi, kad prasidės realus bendradarbiavimas tarp Lenkijos ir 
Lietuvos įmonių.

Lenkijos įmonėms buvo pristatytos verslo plėtros galimybės Kauno laisvojoje eko-
nomikos zonoje, ekonominė Lietuvos situacija, verslo sėkmės pavyzdžiai.

                     RŽ inf.

Projekto partneriai „Tknika“ inovacijų centre

Rita Baidokaitė, 
KPPAR tarptautinių ryšių vadovė 

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai dalyvavo įgyvendinant tarptautinį 
Švietimo mainų paramos fondo Leonardo 
da Vinči programos projektą „Mokymo 
naujovės“ (Inovatyvios neformalaus mo-
kymosi kompetencijų kūrimo ir mobiliza-
cijos priemonės, projekto Nr. ES/09/LLP-
LdV/TOI/149050).

Projekto koordinatorius – Fondo For-
mación Esukadi (Ispanija). Projekto par-
tneriai: Kauno prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmai (Lietuva); Instituto de Máquina 
Herramienta (Ispanija); Turku ekonomikos 
mokykla (Suomija); AOF Center (Danija).

Specifinis projekto tikslas – sukurti 
inovacijų vystymo formaliose moky-
mo aplinkose metodologinį vadovą bei 
rekomendacijas novatoriško mokytojo/
instruktoriaus vaidmens kūrimui XXI a. 
Bendras projekto tikslas – tarptautiniu 

mastu pagerinti mokymo kokybę, įskai-
tant naujoves viso gyvenimo mokymosi 
procese, skatinti įvairių mokymo institu-
cijų ir įmonių bendradarbiavimą.

Spalio 27-28 d. vyko baigiamasis 
tarptautinis projekto partnerių susitiki-
mas Bilbao (Ispanija), skirtas projekto 
pasiektų rezultatų aptarimui bei sklaidai. 
Tarptautinio projekto partneriai ir projek-
to koordinatorius savo mintimis bei įžval-
gomis dalijosi lankydamiesi Baskų krašto 
vyriausybės švietimo departamente bei 
„Tknika“ – inovacijų centre, kuris vykdo 
profesinio rengimo ir mokymų veiklą. Vi-
zitų metu organizacijų atstovai bei projek-
to partneriai pristatė ne tik projekto metu 
sukurtą metodologinį vadovą, bet ir aptarė 
mokymosi visą gyvenimą ir suaugusiųjų 
tęstinio mokymo vyraujančias tendenci-
jas Europoje, diskutavo naujų projektinių 
idėjų realizavimo galimybių tema. 

Anot projekto koordinatoriaus Asier 
Dieguez, mokymo naujovės – kitoks bū-

das mokytis veikti kitaip. Mokytojai /
instruktoriai labai patogiai jaučiasi taiky-
dami tradicinius mokymo metodus ir me-
todologijas, tačiau visuomenei reikia ko 
kito. Projekto partneriai vienareikšmiškai 
pabrėžė, kad projektas buvęs išties dide-
lis iššūkis, paskatinęs ieškoti netradicinių 
sprendimo būdų kuriant ir rengiant meto-
dologinį vadovą.

Sukurto metodologinio vadovo tiks-
las – pateikti mokomąją medžiagą vystant 
inovacijas formalaus mokymosi aplinko-
se. Vadove taip pat galima rasti nuorodas į 
papildomą informaciją, terminų žodynėlį, 
naudojamų šaltinių biblioteką ir kai ku-

riuos praktinius pavyzdžius. 
Šis metodologinis vadovas skirtas 

profesinio mokymo įstaigų mokytojams/
instruktoriams, universitetų ir kolegijų  
dėstytojams bei kitoms besidominčioms 
įstaigoms. 

Projekto metu sukurti metodologiniai 
produktai yra parengti gavus ES Leonar-
do da Vinci programos paramą. 

Mokymosi parankinę knygą galima 
atsisiųsti: http://chamber.lt/LT/Pradzia/
Projektai/Vykdomi/Mokymo-naujoves-
Inovatyvios-neformalaus-mokymosi-
kompetenciju-kurimo-ir-mobilizacijos-
priemones

Mokymo naujovės: 
kitoks būdas mokytis veikti kitaip

Rita Baidokaitė,
KPPAR tarptautinių ryšių vadovė

Naują Kauno regiono bei Tamperės ir Turku regionų ekonominio bendradarbiavi-
mo etapą žymi lapkričio 3-4 d. surengta verslo misija iš Suomijos. Verslo misijos orga-
nizatoriai: Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklas), veikiantis 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, bei Ekonominės plėtros, transporto ir 
aplinkosaugos centras (Tamperė).

Verslo misijoje dalyvavo tekstilės, dizaino ir topografijos, chemijos produktų, su-
virinimo įrangos gamintojų atstovai iš Turku ir Tamperės regionų ir šiose srityse vei-
kiančių Lietuvos įmonių atstovai. Misijos metu buvo surengtas informacinis seminaras 
Suomijos įmonėms, kurioms pristatyta Kauno ekonominė ir verslo aplinka, konkuren-
ciniai pranašumai ir galimybės, didžiausi investiciniai projektai Kaune ir Kauno LEZ. 
Suomijos verslininkai taip pat turėjo galimybę išgirsti ir sėkmės istorijų, kuriomis mielai 
pasidalijo Lietuvoje verslą vykdantys Suomijos verslininkai, kaip antai UAB Leinonen 
vykdantysis direktorius Ville Holopainen, Suomijos prekybos rūmų Lietuvoje vadovas 
Jouni Kaitila bei Suomių gildijos direktorius Pasi Pekkinen. 

Antrąją verslo misijos dieną Suomijos įmonės buvo supažindintos su KTU regioni-
nio mokslo parko veikla bei bendradarbiavimo galimybėmis, o Lietuvos įmonės turėjo 
unikalią galimybę išgirsti Ekonominės plėtros, transporto ir aplinkosaugos centro vado-
vo Raimo Ala - Korpi pranešimą „Verslas Suomijoje“ bei gauti individualias konsulta-
cijas. 

Informacinio seminaro akimirka

Suomiai domisi Lietuva

Vertinant mūsų regiono eksporto plėtros Suomijoje galimybes, galima teigti, kad 
ir toliau svarbūs išlieka tradiciniai eksporto sektoriai: subrangos paslaugos, tekstilė ir 
apranga, chemijos pramonė, metalo apdirbimas, plastiko gamyba. 

Iš viso verslo misijoje dalyvavo 8 Suomijos ir 22 Lietuvos įmonės, įvyko 27 susi-
tikimai. 
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Simboliška, kad Kauno finansininkų klubo susitikimas, skirtas Rūmų atkūrimo 20-
mečiui, įvyko istorinėje vietoje – senuosiuose Lietuvos banko rūmuose Kaune.  

Kertinis šio pastato akmuo padėtas 1925 m. pradžioje, o jau 1928 m. prelatas Jonas 
Mačiulis – Maironis šventino baigtus statyti Lietuvos banko rūmus. 2003 m. pastatas 
paskelbtas kultūros paminklu. Šiuose rūmuose yra išlikę daug kultūros vertybių ir anti-
kvarinių daiktų, veikia Pinigų muziejus.  

Klubo susitikimas prasidėjo ekskursija po šį muziejų ir istorinį pastatą. Pažintį su pi-
nigų istoriją papildė klubo narės Danutės Binkienės, dirbusios LB Kauno skyriaus pastate 
22 metus, pasakojimas apie bankininkystės raidą atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Lie-
tuvos banko Finansinio stabilumo skyriaus viršininkas Simonas Krėpšta pristatė Lietuvos 
banko patvirtintus atsakingo skolinimosi nuostatus. 

Finansininkų klubo nariams Rūmų direktorius dr. Vytautas Šileikis įteikė nario pa-
žymėjimus.

Finansininkai susitiko 
Pinigų muziejuje

Konferencijoje siekta skatinti valdžios, verslo ir jaunimo bendradarbiavimą

Klubo nariai buvusiame A. Voldemaro kabinete

Spalio 26 d. Marijampolėje vyko 
konferencija „Regiono plėtra: dabartis 
ir ateities perspektyvos”, kurią orga-
nizavo Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų Marijampolės filialas bei 
Rotaract klubas, Regioninės plėtros de-
partamento prie Vidaus reikalų minis-
terijos Marijampolės apskrities skyrius. 
Konferencijos tikslas – skatinti bendra-
darbiavimą tarp valdžios institucijų, vers-

lo, visuomeninių ir jaunimo organizacijų, 
rengiant Marijampolės regiono plėtros 
planą 2014–2020 m.

Šia konferencijos buvo siekiama ap-
žvelgti 2014–2020 m. Sanglaudos politi-
kos gaires, susipažinti su Marijampolės 
regiono vystymosi tendencijomis ir pro-
jektų įgyvendinimo rezultatais 2007–2013 
m. bei pasirengimu 2014–2020 m. finan-
siniam laikotarpiui, identifikuoti verslo 

vystymosi ir regiono plėtros sąsajas bei 
bendradarbiavimo galimybes. 

Renginio dalyvius pasveikino Mari-
jampolės regiono plėtros tarybos pirmi-
ninkas Algis Žvaliauskas ir Kauno preky-
bos, pramonės ir amatų rūmų viceprezi-
dentas Kęstutis Svitojus.

Finansų viceministras Rolandas Kriš-
čiūnas apžvelgė 2007–2013 m. ES struk-
tūrinės paramos panaudojimo aktualijas 
(paramos panaudojimo dinamiką, kylan-
čias problemas ir jų priežastis, 2007–2013 
metų ES struktūrinės paramos panaudoji-
mą pagal regionus) ir 2014–2020 m. San-
glaudos politikos ateities perspektyvas 
(sąlygas, kurios bus taikomos, ir Lietuvos 
pasirengimą 2014–2020 metų ES struktū-
rinės paramos panaudojimui). 

Vidaus reikalų viceministras Sigitas 
Šiupšinskas pristatė nacionalinės regioni-
nės politikos gaires po 2014 metų, aptar-
damas regioninės politikos įgyvendinimo 
rezultatus, planuojamą specifinių proble-
mų sprendimą tikslinėse teritorijose bei 
regioninių ir vietinių iniciatyvų skatinimą. 

Regioninės plėtros departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės 

Marijampolės ateities perspektyvos brėžiamos šiandien
apskrities skyriaus vedėjas Evaldas Ulevi-
čius apžvelgė Marijampolės regiono vys-
tymosi tendencijas 2006–2013 m., pateik-
damas statistinius duomenis ir informaciją 
apie pasirengimą 2014–2020 m. finansi-
niam laikotarpiui, pabrėždamas regiono 
plėtros planavimo dokumentų reikšmę.

Regioninės plėtros departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės 
apskrities skyriaus vyr. specialistė Jurgita 
Pačkauskaitė aptarė Marijampolės regio-
no projektų planavimo ir įgyvendinimo 
aktualijas, pristatė įgyvendinamus projek-
tus regione.

Konferencijos pranešimų dalį už-
baigė koncerno „Alga“ generalinis 
direktorius Kostas Jankauskas prane-
šimu „Verslas ir regiono plėtra”, api-
bendrindamas verslo sektoriaus in-
dėlį į regiono vystymąsi ir augimą. 
Konferencijos pabaigoje buvo priimta 
rezoliucija, kuria siekiama paskatinti val-
džios, verslo, mokslo, visuomeninių ir 
jaunimo organizacijų bendradarbiavimą, 
planuojant Marijampolės regiono vysty-
mąsi 2014–2020 metais.

RŽ inf.

Spalio 27 d. Vilniuje įvyko metinė Enterprise Europe Network konferencija. Šie-
metinės konferencijos tema buvo „Inovacijų plėtra Lietuvoje: politika ir realybė“, todėl 
pranešimus joje skaitė tiek valstybinio sektoriaus, tiek verslo atstovai. Renginys sulaukė 
didelio verslininkų susidomėjimo – jame dalyvavo daugiau nei šimtas Lietuvos įmonių 
aukščiausios ir vidurinės grandies vadovų.

Konferencijos dalyvius pasveikino Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
prezidentas Vaclovas Kontrauskas, pabrėždamas tinklo naudą įmonėms bei akcentuoda-
mas paramos įtaką inovacijų plėtrai. Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje Politikos 
skyriaus vadovė Laimutė Pilukaitė pristatė Europos Komisijos inovacijų rėmimo poli-
tiką 2014-2020 m., o LR ūkio ministerijos Inovacijų departamento direktorius Alman-
tas Danilevičius – Lietuvos Vyriausybės inovacijų rėmimo priemones, skirtas Lietuvos 
įmonėms. Konferencijos svečias iš Italijos – Meta Group atstovas Andrea Di Anselmo – 
atskleidė naują požiūrį į inovacijų rėmimą, akcentuodamas regioninę specializaciją. 

Europos verslo ir inovacijų tinklo koordinatorius Aivaras Knieža pateikė paskutiniųjų 
metų tinklo veiklos rezultatus ir kartu su dr. Kastyčiu Geču, Lietuvos inovacijų centro direk-
toriumi, pristatė Enterprise Europe Network teikiamas paslaugas įmonių konkurencingu-
mo ir inovatyvumo skatinimui. Finansų ekspertas profesorius Rimantas Rudzkis apžvelgė 
banko „DnB Nord“ atliktos Lietuvos ūkio sektorių analizės rezultatus, nurodydamas sritis, 
kuriose inovacijos gali padidinti Lietuvos įmonių konkurencingumą pasaulio rinkose. 

Dviejų Lietuvos įmonių – UAB „Robotex“ ir UAB „Ruptela“ – atstovai pristatė 
savo sėkmės istorijas, kurių atsiradimą paskatino sėkmingas įmonių bendradarbiavimas 
su Europos verslo ir inovacijų tinklu bei intensyvus naudojimasis verslo partnerių užsie-
nyje paieškos paslauga. Po pranešimų vykusioje diskusijoje buvo kalbama apie Europos 
Komisijos ir Lietuvos Vyriausybės vaidmenį įgyvendinant inovacijų politiką Lietuvoje, 
įmonių gebėjimą naudotis mokslinių tyrimų rezultatais bei Lietuvos įmonių inovatyvu-
mą pasauliniame kontekste.

Enterprise Europe Network 
kryptis – inovacijos

Konferencijos metu buvo pagerbti ir inovacijų kūrėjai. Už pasiekimus diegiant ino-
vacijas Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos garbės ženklu „Darbo 
žvaigždė“ buvo apdovanoti UAB „Elinta“ direktorius dr. Vytautas Jokužis, kurio vado-
vaujama įmonė įrengė pirmąjį Lietuvoje elektromobilių pakrovimo punktą, sukūrė trima-
čių vaizdų skenerius „iQube“ bei padeda Lietuvos ir užsienio šalių pramonei spręsti au-
tomatizavimo uždavinius, bei UAB „Ekspla“ programos vadovas dr. Romaldas Antana-
vičius, kuris kartu su komanda sukūrė naujos kartos optinius parametrinius generatorius, 
kurių eksploatacinės savybės leido praplėsti derinamų lazerinių sistemų vartotojų ratą nuo 
biologinių, cheminių, medžiagos tyrimų laboratorijų iki tiesioginio taikymo pramonėje. 
NT200 serijos parametriniai generatoriai surado pripažinimą mokslinėje visuomenėje ir 
2011 metais pelnė prestižinį „Prism Awards for Photonics Innovation“ apdovanojimą.

RŽ inf.

UAB „Elinta“ vadovas Vytautas Jokužis apdovanotas bronzos „Darbo žvaigžde“  už inovatyvumą
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
20110930011 Serbijos įmonė gamina medinius baldus. Ieško įmonės pirkėjų Europoje.
20110930008 Turkijos namų tekstilės įmonė gamina namų tekstilę: užuolaidas, paklodes ir už-

valkalus. Ieško produkcijos platintojų.
20110928007 Serbijos įmonė gamina inovatyvius produktus statybinių medžiagų, metalo sek-

toriuose ir plastmasės pramonėje. Ieško partnerių bendros įmonės sukūrimui ir 
abipusiam gamybiniam bendradarbiavimui. Taip pat ieško prekybos tarpininkų, 
agentų ir įmonės pirkėjų Europoje.

20110920007 Slovakijos įmonė teikia paslaugas nekilnojamo turto ir finansinėje-draudimo srity-
je. Siūlo tarpininkavimo paslaugas.

20110921024 Portugalijos įmonė teikia konsultavimo paslaugas pramonės inžinerijos ir priežiū-
ros, procesų optimizavimo srityse, įgyvendinant integruotas valdymo sistemas, 
projektų valdymo srityje. 

20111003001 Lenkijos įmonė verčiasi metalo darbais, gamina  metalo/plieno konstrukcijas. Ieš-
ko patikimo  bendradarbiavimo partnerio subrangos paslaugoms ir produkcijos 
gamybai. Taip pat siūlo produkcijos platintojo paslaugas Lenkijos rinkoje.

20111003003 Lenkijos įmonė gamina modernius medinius langus ir duris. Ieško produkcijos pla-
tintojų ir siūlo subrangos paslaugas.

20111003008 Italijos įmonė gamina mocarelos sūrius. Ieško šios produkcijos platintojų ir siūlo 
abipusio gamybinio bendradarbiavimo galimybę. 

20111004014 Rumunijos įmonė gamina antiseptikus ir dezinfekcijos priemones, kurios daugiau-
sia naudojamos medicinos reikmėms. Ieško produkcijos platintojų.

20111004025 Rumunijos įmonė gamina šviežius konditerijos gaminius. Ieško maisto produktų 
tiekėjų. Siūlo platintojo paslaugas pyragaičiams, kavai ir kavos aparatams.

20111004029 Izraelio įmonė kuria, gamina ir dekoruoja plastikines pakuotes. Ieško produkcijos 
platintojų, bendros įmonės sukūrimo galimybių, siūlo frančizę ir subrangos paslau-
gas.

20111004031 Rusijos įmonė gamina profesionalią šaldymo įrangą, ieško produkcijos platintojų.
20111005020 Rusijos įmonė prekiauja statybinėmis medžiagomis, siūlo platintojo paslaugas.
20111006007 Ispanijos įmonė specializuojasi statybos  ir apdailos pramonėje, siūlo platintojo 

paslaugas.
20111007010 Suomijos įmonė gamina ekologines medienos apdorojimo medžiagas (lakai, dan-

gos). Siūlo abipusio bendradarbiavimo galimybes, domina bendros įmonės sukūri-
mas.

20111010029 Serbijos įmonė gamina duris ir langus. Ieško partnerių bendros įmonės sukūrimui 
ir produkcijos platinimui. 

20111011016 Serbijos įmonė, įkurta 2007 m., gamina įvairius gumos produktus. Gumos gami-
niai yra skirti automobilių pramonei. Ieško produkcijos platintojų ir siūlo subran-
gos paslaugas. 

20111011023 Rumunijos įmonė gamina batų padus. Ieško produkcijos platintojų, subrangos pas-
laugų ir norėtų parduoti dalį įmonės.

20111013010 Prancūzijos įmonė prekiauja žaliavomis, skirtomis maisto, farmacijos ir kosmeti-
kos pramonei. Siūlo subrangos ir užsakomąsias paslaugas gamintojams, dirban-
tiems minėtuose sektoriuose.

20111017006 Lenkijos įmonė turi internetinę  parduotuvę, kurioje siūlo produktus naujagimiams 
ir vaikams. Norėtų išplėsti prekių asortimentą, ieško aksesuarų, aukštos kokybės 
medinių žaislų ir baldų tiekėjų, siūlo  platintojo paslaugas. 

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

KONTAKTŲ MUGĖ

KAUNO regiono įmonių kontaktų mugė
UAB „Interjero elementai“
Jūsų pasirinktą medžiagą užklijuos ant MDP, MDF, 
MPP, klijuotos faneros, skydų su koriniu užpildu 
ir kt. Klientui pageidaujant paruoštas detales api-
pjaus pagal pateikus matmenis, uždės briaunas bei 
nušlifuos. Atlieka lenktų ir figūrinių paviršių klija-
vimo paslaugas. Gamina baldines detales lakuotais, 
beicuotais paviršiais, sieninius ir lubinius skydus, 
pagal individualius baldų gamintojų ir interjero di-
zainerių užsakymus.
Plento g., 6, LT 54305 Užliedžiai, Kauno raj.
Tel.: (8 618) 27 852
Faks.: (8 37) 40 68 85
El. paštas.: info@interjeroelementai.lt
www.interjeroelementai.lt

UAB „Koncernas ALGA“
Statybinių metalo konstrukcijų gamyba ir monta-
vimas. Įvairaus aukščio bokštų ir stiebų projekta-
vimas, gamyba  ir montavimas. Konteinerių tech-
nologinei įrangai gamyba. Konteinerių-namelių, jų 
kompleksų gamyba ir montavimas. Specialios pa-
skirties konteinerių sprogmenims laikyti gamyba. 
Siūlo įvairias metalo apdirbimo paslaugos. Gamina 
ir montuoja plastiko ir aliuminio sistemas pagal už-
sakovo reikalavimus.
Gamyklų g. 4, LT 68108 Marijampolė
Tel.: (8 343) 98 737
Faks.: (8 343) 98 744
El. paštas.: alga@alga.lt; market@alga.lt 
www.alga.lt

AB „Lituanica“
Gamina vyrišką ir moterišką odinę avalynę.
Jovarų g. 2A, LT 47193 Kaunas
Tel.: (8 37) 46 55 65
Faks.: (8 37) 42 26 38
El. paštas: info@lituanica.info
www.lituanica.info.lt

Marijampolės profesinio rengimo centras
Profesinis mokymas, pagrindinis ugdymas, viduri-
nis ugdymas, suaugusiųjų mokymas ir perkvalifi-
kavimas.
Kauno g. 117, LT 68223 Marijampolė 
Tel.: (8 343) 68 640, 68 641
Faks.: (8 343) 71 514
El. paštas: mprcentras@mprc.lt
http://www.mprc.lt

UAB „Mechel Nemunas“
Stambiausias vielos, vinių ir metalinio tinklo ga-
mintojas Baltijos regione. Vienintelė įmonė Lietu-
voje, gaminanti fibrą ir vielą fibrai. Gaminama viela 
(atkaitinta, karštai cinkuota, bendros paskirties, 
spyruoklinė, suvirinimo, viela plieninio pluošto 
gamybai ir plieninis pluoštas (fibra), regztas vie-
los tinklas; vinys (padėklinės, kasetėse, stoginės ir 
palaidos automatinės (mašininės). Ieško partnerių 
didmeninei prekybai užsienio ir vidaus rinkose.
R. Kalantos g. 83, LT 52005 Kaunas
Tel. (8 37) 49 05 55/37
Faks.:(8 37) 49 05 56/38
El. paštas: nemunas@nemunas.lt
www.mechelnemunas.lt

UAB „Meffert Baltica“
Dažų, tinkų, gruntų gamyba, prekyba statybinėmis 
medžiagomis.
Europos pr. 112. LT 46351 Kaunas
adresas korespondencijai: 
Trakėnų g. 3, LT 68115 Trakiškių km., 
Marijampolės sav. 
Tel.: (8 343) 27 355
Faks.: (8 343) 27 426
El. paštas:  info@meffert.lt
www.dufa.lt
 
UAB „Novanet“
Kompiuterių salonai „Fortakas“: mažmeninė pre-
kyba kompiuteriais, jų priedais, fotoaparatais,  tele-
vizoriais,  navigacine įranga, buitine technika.  Ga-
rantinis ir pogarantinis kompiuterių aptarnavimas. 
Lizingo paslaugos. Prekių pristatymas į namus. 
Elektroninė parduotuvė www.fortakas.lt  Ilgametė 
patirtis ir mažos kainos. Specialūs pasiūlymai įmo-
nėms ir organizacijoms. 
Savanorių pr. 214, LT 50194 Kaunas
Tel.: (8-37) 73 12 00
El. paštas: pagalba@fortakas.lt
www.fortakas.lt

AB „Ortopedijos technika“ 
Teikia medicinos paslaugas: gydytojų ortopedų-
traumatologų, reabilitologų, neurologų, chirurgų ir 
kt. konsultacijos; protezavimas – įmonė sertifikuota 
taikyti ir C-leg („kompiuterinius“ šlaunies prote-
zus); reabilitacinis gydymas; chirurginės operacijos 
(artroskopinės sąnarių operacijos, išsiplėtusių venų 
gydymas pažangiausia lazerine technologija ir kt). 
Gamina ir individualiai pritaiko ortopedijos tech-
nines priemones (avalynė ir įdėklai, įvairūs įtvarai 
sportui ir reabilitacijai, gaminiai būsimoms mamy-
tėms, megzti  įtvarai ir kt.). 
Importuoja kompresines kojines, kompensacinę 
techniką neįgaliesiesiems, mankštos ir masažo prie-
mones bei kt. 
Partizanų g. 17/Savanorių pr. 284, 
LT 49476 Kaunas 
Tel.: (8 37) 31 33 03
Faks.: (8 37) 31 32 94
El. paštas: info@ortopedija.lt
www.ortopedija.lt 

UAB „Pirmas žingsnis“
Teikia antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros 
paslaugas: ortopedijos ir traumatologijos, kinezi-
terapijos; konsultuoja gydytojas ortopedas trau-
matologas, chirurgas. Gamina ir pritaiko įvairius 
ortopedinius gaminius: galūnių ir krūtų protezus, 
įtvarus, įtvarines sistemas, profilaktinę ir sudėtin-
gą ortopedinę avalynę, batų įdėklus.Mažmeninėje 
prekyboje siūlo įvairios kompensacinės technikos, 
ergoterapijos, kineziterapijos priemonių, slaugos 
priemonių.
Vytauto pr. 37B, LT 44352 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 92 80
Faks.: (8 37) 42 48 37
El. paštas: info @pirmaszingsnis.lt
www.pirmaszingsnis.lt

UAB „Personalo sprendimai“
Išorinio personalo valdymo paslaugos: darbuotojų 
paieška ir atranka, darbuotojų kompetencijų verti-
nimai, motyvacinės (atlygio ir nepiniginės motyva-
cijos) sistemos kūrimas ir diegimas, mikroklimato 
tyrimas, psichologinis kandidatų testavimas.
Vytauto pr. 32-209, LT 44328 Kaunas 
Tel.: (8 674) 56 342
Faks.: (8 37)21 04 43
El. paštas: info@personalosprendimai.com
www.personalosprendimai.com

UAB „Plastic formo“
Gamina buitinių nuotekų valymo įrenginius, ba-
seinus, talpyklas iš termoplastiko žemės ūkiui, 
chemijos pramonei, galvaniniams cechams, maisto 
pramonei; smėlio, šiukšlių dėžes iš kompozicinių 
medžiagų ir kitus gaminius.
Palemono 5C, LT 52159 Kaunas 
Tel.: (8 37) 47 33 52
Faks.: (8 37) 37 38 71
El. paštas: .info@pf.lt
www.pf.lt

UAB „Sabelija“
Padės užtikrinti saugų darbą įmonėse,  išvengti 
incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbe, konfliktų 
su personalu;  užtikrins įstatymų ir norminių aktų 
reikalavimų vykdymą. Ilgametė darbo patirtis užti-
krina aukštą darbų kokybę.
Uosio 10, LT 50133 Kaunas
Tel.: (8 37) 31 04 10
Faks.: (8-37 31 04 10
El. paštas: kaunas@sabelija.lt
www.sabelija.lt

UAB „Naujinta“ 
Gamina medinius padėklus.  Yra granulinių ir kieto 
kuro katilų gamintojų BIOKAITRA, RED, PER-
EKO ir MODERATOR distributoriai Lietuvoje. Pre-
kiauja granuliniais židiniais. Atstovauja Vokietijos 
kompanijai, gaminančiai  elastingas birių produktų  
talpyklas-bunkerius-aruodus. Įmonė įsteigta 1993m.
Butrimonių g. 7-132, Lt 50218, Kaunas
Tel.: (8 37)31 23 10
Faks.: (8 37) 31 23 10
El. paštas: .info@naujinta.lt
www.naujinta.lt

UAB „Salinta“
Gamina ir parduoda aukštos kokybės plastikinius 
(HDPE) sniego, grūdų semtuvus, sniego stumtuvus. 
Atlieka įvairių plastmasės gaminių liejimą įpurški-
mo būdu naudojant užsakovo liejimo formas.
Draugystės g. 19, LT 51230 Kaunas
Tel. :( 8 37) 35 03 90 
Faks.: (8 37) 35 01 68
El. paštas: export@salinta.lt
www.salinta.lt

AB Šiaulių bankas Kauno filialas
Vietinio kapitalo bankas, skaičiuojantis 19-us vei-
klos metus. Orientuojasi į smulkųjį ir vidutinį verslą 
bei privačių ir verslo klientų aptarnavimą. Teikia-
mos modernios bankinės paslaugos, pritaikytos pa-
gal individualius jų poreikius. 
Vytauto pr. 56, LT 44237 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 29 83
Faks.: (8 37) 30 29 79
El. paštas: kaunas@sb.lt
www.sb.lt 
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