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Pokyčiai ir Pakaunės verslininkai itin palankiai
tęstinumas vertina rajono įvaizdžio kūrimą
Dr. Vytautas Šileikis
Kauno PPA rūmų generalinis
direktorius

Vasario pabaigoje bus šaukiama Rūmų
generalinė asamblėja. Tai aukščiausioji
valdžia organizacijos valdymo grandinėje. Visuotinis narių susirinkimas – neabejotinai svarbus įvykis Rūmų raidoje tiek
vertinant nuveiktus darbus, tiek brėžiant
gaires ateičiai. O kas lėmė itin ryškius pokyčius šios kadencijos metu?
Rūmų valdymo modelis kito visus
dvidešimt metų, bet reikšmingiausiai jis
keitėsi šios kadencijos metu. Kodėl?
Kilus finansų krizei, visu aštrumu išryškėjo poreikis veikti dar lanksčiau per
grįžtamąjį ryšį iš narių įmonių, o bendradarbiaujant su centrine valdžia atsispirti
valdžios centralizavimo ir koncentravimo
veiksmams. Išsiplėtus socialinės-ekonominės partnerystės ryšiams, smarkiai
padidėjo poreikis veikti Rūmų išorinėje
aplinkoje. Išaugus ES projektų apimtims
ir sumažėjus jų finansavimo intensyvumui, iškilo būtinybė smarkiai pakelti projektų administravimo kompetenciją ir iš
naujo subalansuoti veiklos būdus.
Įsijungus į Enterprise Europe Network programą, Rūmams teko nauja labai
atsakinga veiklos koordinavimo Lietuvos
mastu funkcija, o sumažinus ir po to nutraukus kofinansavimą, teko pertvarkyti ir
iš naujo subalansuoti visą Rūmų paslaugų
struktūrą. Rūmai išlaikė išskirtinai atsakingą požiūrį į įsipareigojimus, tenkindami EK nustatytus esminius rodiklius.
Reformavus Lietuvos ekonominės
plėtros agentūrą (LEPA), į Rūmų verslo
paslaugų sektorių įėjo naujas „žaidėjas“
(VšĮ „Eksportuojanti Lietuva“, vėliau pervadinta „Versli Lietuva“) su dideliu valstybės kapitalu. Reaguojant į tai, iš naujo peržiūrėtas paslaugų paketas ir pereita į nišas,
kuriose geriau išnaudojami tiesioginiai ir
betarpiški ryšiai su įmonėmis, kur reikalinga greita reakcija ir lankstūs sprendimai.
Išlaikant Rūmų narių interesų prioritetą, pertvarkyta valdymo struktūra,
sustiprinta orientacija į motyvuotos verslo bendruomenės būrimą ir santykių joje
gilinimą, sustiprintas bendradarbiavimas
su vietos valdžiomis ir artimiausiais partneriais – Kauno krašto pramonininkų
ir darbdavių asociacija, įdiegta vadybos
sistema ISO 9001:2008 (LST EN ISO
9001:2008). Iš esmės pertvarkytas darbas
su nariais. Priėmus naują LR profesinio
mokymo įstatymą, pasikeitė sutarties su
Švietimo ir mokslo ministerija sąlygos.
Tai tik dalis iššūkių, kuriuos teko perprasti ir reaguoti operatyviai bei efektyviai,
pasitelkus patirtį, kompetenciją ir išsaugant darbų tęstinumą. Ne mažiau pastangų
reikės ir ateityje norint sustiprinti tai, kas
brandinta per visus 20 veiklos metų.
Įdiegta kokybės vadybos
sistema | 3 psl.

Audronė Jankuvienė,
Vaida Kriščiūnaitė
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmai atliko jau antrą verslo subjektų –
įmonių vadovų nuomonės tyrimą. Pirmoji – Kauno miesto verslo vadovų apklausa
vyko 2011 m. pavasarį. Spalio 14-lapkričio 4 d. buvo atliekamas antrasis – Kauno
rajono verslininkų nuomonės tyrimas. Jo
rezultatai buvo pristatyti savivaldybės surengtame tradiciniame, metiniame rajono
verslininkų pagerbimo vakare.
Apklausa buvo atvira
Apklausos anketa elektroniniu būdu
išplatinta 300 rajone registruotų ir veikiančių įmonių vadovams. Respondentai
buvo atrinkti iš Kauno rajono savivaldybės administracijos pateiktų įmonių sąrašų, Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų narių ir potencialių narių duomenų
bazių, papildyta iš Lietuvos kaimo turizmo asociacijos skelbiamo įmonių sąrašo.
Tačiau tai nebuvo uždara, tik tam tikrai
auditorijai skirta ir prieinama apklausa.
Apklausos vykdymo metu Kauno
rajono savivaldybės interneto tinklapyje
bei Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų tinklapyje www.chamber.lt buvo
patalpinta aktyvuota nuoroda, kurioje atsakyti į anketos klausimus galėjo visi pageidaujantieji. Informacija apie atliekamą
nuomonės tyrimą su nuoroda į apklausos
anketą buvo skelbta www.krs.lt, www.
chamber.lt, www.vz.lt, www.verslobanga.
lt, Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų naujienlaiškyje.
Apklausa vykdyta anonimiškai. Techniniai sprendimai neleido iš to paties
kompiuterio į apklausos anketą atsakyti
po kelis kartus.
Atsakomumas siekia 30 proc.
Respondentų dauguma – ne naujokai versle
Daugiausiai (62 proc.) buvo atstovaujama uždarosioms akcinėms bendrovėms. 56
proc. apklaustųjų versle jau ne mažiau kaip
10 metų. Pagal veiklas respondentai gana
tolygiai atstovauja visoms ūkio veikloms;
pagal darbuotojų skaičių vyrauja nedidelės
įmonės. Tokia būtų trumpa apklausoje dalyvavusių respondentų charakteristika.
Rezultatai rodo, kad 62 proc. respondentų atstovauja uždarosioms akcinėms
bendrovėms, 16 proc. – individualioms
įmonėms, 15 proc. apklaustųjų nurodo
įmonės tipą „Kitas“.
Atsakymų variantai,
%
procentai
Individuali įmonė
16
Akcinė bendrovė
3
"Technopolis": metų iššūkiai
nugalėti | 4 psl.

Uždaroji akcinė bendrovė
Tikroji ūkinė bendrija
Kooperatyvas
Kitas

62
2
2
15

Apklausoje aktyviai dalyvavo tiek pradedančios, tiek savo veiklą jau 10-20 metų
vykdančios įmonės. 26 proc. respondentų
nurodo veiklą vykdantys iki 5 metų, 18
proc. – nuo 5 iki 10 metų. Nuo 10 iki 20
metų veikia net 42 proc. apklausoje dalyvavusių įmonių. Daugiau kaip 20 metų
veiklą vykdo 14 proc. apklaustųjų. Taigi 56
proc. respondentų versle – daugiau kaip 10
metų. (Kauno tyrime jie sudarė 66 proc.)
Atsakymų variantai,
%
procentai
Iki 5 metų
26
Nuo 5 iki 10 metų
18
Nuo 10 iki 15 metų
21
Nuo 15 iki 20 metų
21
Daugiau nei 20 metų
14
Pagal veiklas respondentai gana tolygiai atstovauja visoms ūkio veikloms:
gamybai (21 proc.), prekybai (21 proc.),
paslaugų sektoriui (32 proc.) arba kelioms
veikloms (26 proc.). (Kaune vykdytoje
apklausoje 45 proc. atstovavo paslaugų
sektoriui, 26 proc. – vykdė kelias veiklas,
18 proc. sudarė gamybos, 11 proc. – prekybos atstovai).
Atsakymų variantai,
%
procentai
Gamyba
21
Prekyba
21
Paslaugos
32
Vykdome kelias veiklas
26
Pagal darbuotojų skaičių apklausoje
vyrauja nedidelės įmonės. Iki 10 darbuotojų nurodo turinčios 48 proc. įmonių,
nuo 10 iki 50 darbuotojų – 32 proc. apklaustųjų, nuo 50 iki 250 darbuotojų dirba
20 proc. tyrime dalyvavusiųjų bendrovių.
(Kauno verslo nuomonės tyrime vyravo
stambesnės įmonės, 38 proc. jų sudarė
turinčios nuo 10 iki 50 darbuotojų, 38
proc. – nuo 50 iki 250).
Atsakymų variantai,
%
procentai
Iki 10
48
Nuo 10 iki 50
32
Nuo 50 iki 250
20
Daugiau nei 250
0
Požiūris į strategiją
Viena svarbiausių apklausos tikslų
buvo įvertinti Kauno rajono savivaldybės
2007-2013 m. strateginio plano tikslus ir
jų įgyvendinimą. Buvo atskirai vertinamas kiekvienas strateginis tikslas. Nuomonės pasiskirstė taip: infrastruktūros
tobulinimą „labai gerai“ ir „gerai“ vertina
43 proc. apklaustųjų, „patenkinamai“ – 38
proc., „blogai“ ir „labai blogai“ – 19 proc.
Verslo savivalda 2011 m. | 7 psl.

Taigi beveik pusė apklaustųjų šį strateginį
tikslą ir jo įgyvendinimą vertina teigiamai, penktadalis – neigiamai.
Infrastruktūros tobulinimas

Valdymo tobulinimą 26 proc. respondentų vertina „labai gerai“ ir „gerai“, 42
proc. – „patenkinamai“, 32 proc. – „blogai“ ir „labai blogai“.
Valdymo tobulinimas

Bendruomenės ugdymą „labai gerai“
ir „gerai“ vertina 33 proc., „patenkinamai“ – 41 proc., „blogai ir „labai blogai“ – 26 proc.
Bendruomenės ugdymas

Panašios tendencijos vertinant ir aplinkos kokybės gerinimą („labai gerai“ ir „gerai“ – 29 proc., „patenkinamai“ – 45 proc.,
„blogai“ ir „labai blogai“ – 26 proc.).
Aplinkos kokybės gerinimas

Nukelta į 2 psl.
Rusija ir PPO | 9 psl.
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Pakaunės verslininkai itin palankiai vertina rajono įvaizdžio kūrimą
Atkelta iš 1 psl.

Konkurencingo žemės ūkio kūrimas

Apibendrinant 2007-2013 m. strateginio plano tikslus ir jų įgyvendinimą,
galima daryti išvadą, kad daugiausiai palankių vertinimų sulaukė infrastruktūros
tobulinimas ir bendruomenės ugdymas,
blogiausiai vertinamas – valdymo tobulinimas ir konkurencingo žemės ūkio
kūrimas. Maždaug trečdalis arba daugiau
apklaustųjų visus strateginius tikslus ir jų
įgyvendinimą vertina teigiamai, išskyrus
konkurencingo žemės ūkio kūrimą (jį teigiamai vertina penktadalis respondentų).

Atsakymų
variantai, procentai

Labai gerai
Gerai
Patenki namai
Blogai
Labai blogai

Biurokratiją ir korupciją vertina
švelniau
Kauno rajono savivaldybės verslo
aplinka buvo vertinama pagal 10 punktų.
Geriausiai vertinamas verslo steigimo paprastumas, žmogiškųjų išteklių gausa ir
verslo piliečių saugumas. Blogiausiai vertinamas biurokratijos ir korupcijos lygis (juos
neigiamai vertina atitinkamai 53 proc. ir 43
proc.). Palyginti su Kaunu, šias problemas
miesto verslininkai taip pat akcentuoja labiausiai, tačiau biurokratija ir korupcija rajone vertinama ne taip aštriai, kaip mieste:
20 procentinių punktų mažiau nei mieste
(Kaune atitinkamai 76 ir 69 proc.)

Verslo steigimo
9 21 57 8 2
paprastumas
Verslo steigimo
2 21 60 12 5
sudėtingumas
SVV paramos
priemonės ir jų gausa 2 21 41 30 6
Bankinių ir draudimo
paslaugų prieinamu- 2 23 57 12 6
mas ir jų kaina
Biurokratijos lygis
6 6 35 35 18
Korupcijos lygis
4 12 41 29 14
Verslo ir piliečių
2 26 45 17 8
saugumas
Žmogiškųjų išteklių 4 26 45 17 8
gausa
Verslo aplinkos
0 21 55 18 6
atsinaujinimas
Verslo „pašildymo“
inkubavimo galimybės 0 17 53 27 3
Bendrai savivaldybės verslo aplinką
„labai gerai“ ir „gerai“ vertina 22 proc.,
„patenkinamai“ – 50 proc., „blogai“ ir
„labai blogai“ – 28 proc. apklaustųjų.
Bendras Kauno rajono savivaldybės kaip verslo
aplinkos vertinimas

2

Vertinant savivaldybės teikiamas paslaugas, daugiausiai vertinimų „labai gerai“
ir „gerai“ sulaukė atliekų surinkimas (51
proc.), rajono propagavimas (44 proc.),
vietos policijos veikla (38 proc.) ir visuomeninis transportas (38 proc.). Blogiausiai įvertinta gatvių ir kelių infrastruktūros
priežiūra (39 proc.) ir verslo plėtrai tinkamų sklypų ir objektų pasiūla (32 proc.).
Kaune geriausių vertinimų sulaukė taip
pat visuomeninis transportas (51 proc.),
atliekų surinkimas (49 proc.), vietos policijos veikla (43 proc.). Tačiau Kaune kur kas
silpniau vertinamas miesto įvaizdžio kūrimas (propagavimas) – tik 4 vietoje pagal
vertinimo palankumą (rajone – 2 vietoje).
Atsakymų
variantai, procentai

Labai gerai
Gerai
Patenki namai
Blogai
Labai blogai

Konkurencingo žemės ūkio kūrimas
dažniausiai vertinamas „patenkinamai“
(60 proc.). Tiek teigiamai, tiek neigiamai
vertinančiųjų yra apylygiai.

Rajono propagavimas 17
Sprendimų priėmimas 6
savivaldybės taryboje
Gatvių ir kelių
infrastruktūros
2
priežiūra
Vietos policijos veikla 6
Visuomeninis
8
transportas
Atliekų surinkimas
9
Verslo plėtrai tinkamų
sklypų ir objektų
6
pasiūla
Bendras vertinimas 8

27 32 18 6
23 45 21 5
23 36 31 8
32 45 11 6
30 55 4 3
42 38 9 2
21 41 27 5
28 42 17 5

Savivaldybės teikiamas paslaugas 36
proc. verslo atstovų vertina „labai gerai“
ir „gerai“, 42 proc. – „patenkinamai“, 22
proc. – „blogai“ ir „labai blogai“.
Bendras Kauno rajono savivaldybės teikiamų
paslaugų vertinimas

Savivaldos parama verslui tvirtina
nesinaudojantys 89 proc. respondentų.
Tam tikros paramos teigia gavę 11 proc.
apklaustųjų. (Labai panašūs rezultatai ir
Kaune, skiriasi vos vienu procentu).
Atsakymų variantai,
%
procentai
Taip
11
Ne
89
Į klausimą, kokios rūšies parama buvo
suteikta, beveik vienodas apklaustųjų skaičius – po trečdalį įmonių atstovų – nurodė
aprūpinimą informaciją, mokesčių lengvatas
ir finansinę paramą per SVV fondus. Kaune
taip pat niekas nepasinaudojo lengvatiniais
kreditais, tačiau daugiausia, net trečdalis
apklaustųjų, nurodė paramos formą „kita“,
o rajone ties šiuo variantu – nulis.
Atsakymų variantai,
%
procentai
Aprūpinimas informacija
34
Mokesčių lengvatos
33
Lengvatiniai kreditai
0
Finansinė parama per SVV
33
fondus
Kita (įrašykite)
0

Į klausimą, ar sulaukiate pakankamai
paramos iš rajono savivaldybės rengdami
paraiškas, verslo planus, konsultuodamiesi kitais Jūsų įmonei aktualiais klausimais, 38 proc. apklausoje dalyvavusių
verslininkų tvirtina negirdėję apie Savivaldybės teikiamas konsultacijas rengiant
paraiškas, verslo planus ir pan. Maždaug
trečdalis respondentų yra sulaukę tokios
paramos, o 32 proc. – jos negavę.
Kaune taip pat vyrauja informacijos
stoka (45 proc. nieko nėra girdėję apie
savivaldybės pagalbą rengiant verslo planus, konsultuojantis ir pan.)
Atsakymų variantai,
%
procentai
Taip
30
Ne
25
Norėjau, bet negavau
7
Nesu apie tokias girdėjęs
38
Atsakydami į klausimą, kas labiausiai trukdo smulkiojo ir vidutinio verslo
plėtrai Kauno rajono savivaldybėje, dažniausiai nurodoma biurokratizmas, dideli
mokesčiai, pradinio kapitalo stoka. Sudėtingas kreditavimo sąlygas, apyvartinių
lėšų trūkumą, menką vartotojų perkamąją
galią tarp verslui trukdančių priežasčių
mini po 8 proc. respondentų. Tiek pat apklaustųjų nurodo korupciją ir neefektyvią
SVV paramą teikiančių institucijų veiklą.
Tačiau vienos vyraujančios priežasties
nėra, visos minėtos priežastys, jų kompleksas beveik vienodai yra reikšmingos.
(Panaši nuomonė vyrauja ir mieste.)
Atsakymų variantai,
%
procentai
Pradinio kapitalo stoka
9
Sudėtingos kredito gavimo
8
sąlygos
Apyvartinių lėšų trūkumas
8
Dideli mokesčiai
10
Menka vartotojų perkamoji
8
galia
Didelė konkurencija
6
Valstybės valdymo
institucijų/savivaldybių
12
darbuotojų biurokratizmas
Valdininkų korupcija
8
Didelis valstybės
5
reguliavimas
Neefektyvi institucijų,
teikiančių paramą
8
smulkiajam ir vidutiniam
verslui, veikla
Paramą SVV teikiančių
institucijų paslaugos
4
nepakankamai kokybiškos
Verslo paramos stoka
7
Kompetentingų specialistų
6
trūkumas
Kita
1
Trūksta informacijos
62 proc. apklausoje dalyvavusių įmonių vadovų nurodo, kad jiems stinga informacijos apie savivaldybės plėtros kryptis,
38 proc. jos gauna pakankamai. (Kaune
situacija blogesnė: 85 proc. verslininkų
teigia, kad jiems šios informacijos stinga,
ir tik 15 proc. tvirtina, kad jos užtenka).
Atsakymų variantai,
%
procentai
Taip
38
Ne
62
70 proc. apklaustųjų pageidauja dalyvauti planuojant ir įgyvendinant savivaldybės plėtros procesus. 30 proc. nenorėtų
dalyvauti šioje veikloje. Santykis panašus,
kaip ir Kaune (67 proc. ir 33 proc.).
Atsakymų variantai,
%
procentai
Taip
70
Ne
30

Efektyviausi informacijos pateikimo
būdai, respondentų nuomone, yra internetas (jį nurodė 62 proc. įmonių vadovų)
ir per asocijuotas struktūras (18 proc.).
Kaune – 50 su viršum proc. taip pat nurodo internetą, tačiau dvigubai daugiau (36
proc.) norėtų gauti informaciją per asocijuotas struktūras. Viena iš tokio skirtumo
prielaidų gali būti gana menkas jungimosi
į asocijuotas struktūras lygis, nestiprios
verslo asociacijos rajone).
Kokios informacijos gavimo / teikimo priemonės
Jūsų įmonei būtų efektyviausios?

Bendras Kauno rajono savivaldybės
darbo įvertinimas: 38 proc. apklausos
dalyvių ją vertina „labai gerai“ ir „gerai“,
48 proc. – „patenkinamai“, 14 proc. –
„nepatenkinamai“. (Kauno mieste įvertinimų „labai gerai“ vos 3 proc., „gerai“ –
10 proc., 52 proc. – „patenkinamai“ ,35
proc. – „nepatenkinamai“.)
Atsakymų variantai,
%
procentai
Labai geras
3
Geras
35
Patenkinamas
48
Nepatenkinamas
14
Rajonas kaip vieta verslui vertinama
itin palankiai: net 63 proc. apklaustųjų ją
vertina „labai gerai“ ir „gerai“, „nepatenkinamai“ – 4 proc. (Kaune teigiamų vertinimų yra beveik 20 procentinių punktų
mažiau (6 proc. – „labai gerai“, 40 proc. –
„gerai“, 37 proc. – „patenkinamai“, 16
proc. – „nepatenkinamai“).
Atsakymų variantai,
%
procentai
Labai geras
6
Geras
57
Patenkinamas
32
Nepatenkinamas
4
Kelios išvados
Kauno rajono verslo subjektų nuomonės tyrimas atskleidė, kad Savivaldybėje
absoliučiai geriausiai vertinamas atliekų
surinkimas, rajono įvaizdžio formavimas
(rajono propagavimas) ir infrastruktūros tobulinimas. Gana aukštai vertinamas verslo
steigimo paprastumas ir žmogiškųjų išteklių gausa. Itin pasitikima vietos policijos
veikla, gerai vertinamas visuomeninio
transporto organizavimas.
Verslo atstovai labiausiai pasigenda
paramos verslui ir informacijos apie savivaldybės plėtros kryptis. 70 proc. verslininkų nusiteikę dalyvauti kuriant ir įgyvendinant savivaldybės plėtros projektus.
Patogiausias informacijos sklaidos būdas
nurodomas internetas.
Bendras Savivaldybės darbo įvertinimas – patenkinamas, tačiau net 38 proc.
apklaustųjų ją įvertino „labai gerai“ ir
„gerai“. Savivaldybė kaip vieta verslui
vertinama itin aukštai: 63 proc. verslininkų įsitikinę, kad tai „labai gera“ arba
„gera“ vieta kurti ir plėtoti verslą.
Palyginti su Kauno verslo subjektų apklausa, kurioje beveik nebuvo nuomonės
„labai gerai“, rajono savivaldybė sulaukė
žymiai daugiau įvertinimų „labai gerai“.
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Rūmuose įdiegta kokybės Naujos pažintys Verslo
vadovų klube
vadybos sistema
Edmundas Cylikas,
Rūmų vadovybės atstovas kokybei
Gaminio ar paslaugos kokybė priklauso nuo įvairių veiksnių: žaliavų, naudojamų technologijų, darbo organizavimo, savalaikio ir garantuoto tiekimo ir kitų. Klientai pageidauja tik kokybiškų gaminių ir
paslaugų, įmonės ir organizacijos veiklos
plėtrai ir įvairių projektų įgyvendinimui
ieško patikimų partnerių.
Viena iš pagrindinių priemonių patikimumui užtikrinti ir palaikyti yra
efektyviai veikianti sertifikuota kokybės
vadybos sistema (KVS). Išorinė KVS
nauda – partnerio patikimumo įrodymas.
Vidinė KVS nauda – valdymo ir veiklos
efektyvumas, konkurencinis pranašumas,
sąnaudų mažinimas, įvaizdžio gerinimas,
nuolatinis tobulinimas.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose 2011 metais buvo sėkmingai
įdiegta ir sertifikuota kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2008
standarto reikalavimus.
Gruodžio 2 dieną Rūmų 20-mečiui
skirto renginio metu UAB „TUV Uolektis“ generalinis direktorius Vytautas Pivoras Kauno PPA rūmų generaliniam direktoriui dr. Vytautui Šileikiui įteikė sertifikatą, patvirtinantį vadybos sistemos atitiktį.

Visada stengiamės būti patikimu partneriu verslo įmonėms ir valdžios institucijoms. Kviečiame aktyviai naudotis
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
ir Europos verslo ir inovacijų tinklo paslaugomis.

Rūmų Verslo vadovų klubą netrukus
papildys beveik dvidešimt naujų narių. Neseniai įvykusiame išplėstiniame susirinkime jie pareiškė valią įsijungti į Rūmų klubą, kuriame verslo lyderiai sieks kelti savo
kompetenciją įvairiose srityse, stiprinti
verslo etiką ir kultūrą, kurti vadovams malonią ir naudingą bendravimo aplinką.
Verslo vadovų klubas Rūmuose pradėjo veikti rugsėjo 13 d.
„Ko reikia vadovui? Kad jo įmonė
būtų konkurencinga ir sėkminga. Tai priklauso ir nuo paties vadovo bendrakultūrinių vertybių, kompetencijų, patirties ir
netgi saugumo jausmo. O saugesnis esi,
kai esi bendruomenėje, – Rūmų Verslo
vadovų klubo susitikime kalbėjo Rūmų
generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis. – Klubas veikia Rūmų aplinkoje,
narių tinkle, Rūmų infrastruktūroje, per
atstovavimo misiją Jūsų pozicija gali
pasiekti valdžios institucijas, o ko sieks
klubo nariai – tai lems Jūsų saviugdos ir
bendruomeniškumo interesai.”
Šiuo metu klube suformuota 16 asmenų steigiamoji taryba, kurios pirmininku
išrinktas konsultacinės firmos „Šėža ir
partneriai” vadovas Nerijus Šėža.
„Įmonių vadovams tikrai trūksta platformos, kurioje jie galėtų vienytis ir bendrauti, diskutuoti tarpusavyje. Jokia aukštoji mokykla nerengia vadovų. Kur jiems

pasisemti patirties? Iš knygų, savo klaidų,
arba – bendraujant. Savo įmonėje, savo
aplinkoje dažnai negali išsakyti abejonių ar
kalbėti taip atvirai, kaip galėtum bendraudamas su kitais vadovais”, – pristatydamas
klubo idėją ir tikslus, kalbėjo N. Šėža.
Pagal klubo narių pageidavimus ir
pasiūlymus bus organizuojami seminarai,
mokymo sesijos, vidinės konsultacijos,
rengiami susitikimai su specialistais ar
įdomiais kitų sričių žmonėmis, keičiamasi
patirtimi diskutuojant vadovams aktualiais
klausimais, organizuojamas laisvalaikis.
„Kas, jei ne mes? Mes, verslininkai,
geriausiai pasiekiame tikslus. Kada, jei
ne dabar? Negi lauksim, kol Lietuva išsivaikščios ir reikės išjungti šviesą? Kaip,
jei ne kartu? Atskirai mes – šluotos ražai,
o kartu – jėga”, – kalbėjo vienas iš klubo
iniciatorių, steigiamosios tarybos vicepirmininkas, UAB „Informatikos ir ryšių
technologijų centras” direktorius Gintautas Žaliauskas.
Verslo vadovų klubo svečias tą vakarą
buvo „Danske banko” Investavimo ir taupymo paslaugų departamento direktorius
Darius Kuzmickas. „Ko tikėtis artimiausiu metu ir ko paprastai nesužinosite iš
žiniasklaidos? Lėtesnis augimas ar antroji
recesija?” Tai tik dalis retorinių klausimų,
tąsyk pateiktų verslo vadovams.
RŽ inf.

Pažangiausia žinių ekonomikos
įmonė – bendrovė „Pirmas
žingsnis“
Baigiantis 2011 metams, LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė įteikė „Žinių ekonomikos įmonės 2011“ apdovanojimus.
Rūmų bendruomenė sveikina vieną
aktyviausių ir ilgamečių savo narių –
bendrovę „Pirmas žingsnis“. Ji paskelbta
pažangiausia tradicinės pramonės įmone
ir apdovanota už inovatyvių technologijų kūrimą, aktyvų bendradarbiavimą su
mokslu bei visuomenės švietimą.
Įmonės vadovas Algimantas Astrauskas pažymėjo, kad jo įmonės apdovanojimas – tai kartu ir visos Kauno visuomenės
laimėjimas, kuriant žinių ekonomiką.
Šis įvertinimas papildys jau nemenką
bendrovės pelnytų apdovanojimų kraitį.

2010 m. įmonė laimėjo Nacionalinio
atsakingo verslo apdovanojimą: A. Astrausko firma „Pirmas žingsnis“ tapo
„Bendruomeniškiausia metų įmone“ –
„Už nuosekliai plėtojamą partnerystę su
vietos bendruomene“.
2011 m. ir 2009 m. bendrovė pelnė
Kauno pramonės, verslo ir amatų rūmų
nominaciją „Už svarų indėlį bendruomenei, žinių visuomenės kūrimą“.
2006 m. A. Astrauskas apdovanotas
II laipsnio „Santakos garbės ženklu“ už
nuopelnus Kaunui.
2005 m. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Vyriausybės įteikė atminimo
medalį A. Astrauskui už paramą sportui.
2005 m. A. Astrauskas
apdovanotas Rūmų „Darbo
žvaigžde“ už nuopelnus Lietuvos ūkio gerovei, taip pat
pripažintas Metų vadybininku, išrinktas Deltuvos krašto
šviesuoliu, apdovanotas Kauno m. savaivaldybės ,,Gerumo plyta”.
2004 m. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
organizuotame kasmetiniame
konkurse „Pirmas žingsnis“
nugalėjo „Ypatingo, unikalaus
produkto 2004“ nominacijoje.

Aukštą apdovanojimą firmos vadovui A. Astrauskui įteikė šalies Prezidentė
Dalia Grybauskaitė

RŽ inf.

Įmonių vadovai į klubo susitikimus renkasi nuo rugsėjo

Skelbiamas „Lietuvos eksporto
prizo“ ir Metų verslininkės
nominacijos konkursas
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai bei jų asociacija, siekdami plėtoti Lietuvos įmonių pagamintos produkcijos, atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų eksportą,
vertinti bei viešinti šio proceso tendencijas bei panaudoti tam palankias sąlygas, rengia
konkursą „Lietuvos eksporto prizas“. Konkurse gali dalyvauti visos Lietuvoje registruotos gamybos ar paslaugų eksporto įmonės bei kitos su užsienio prekyba susijusios
institucijos, nepriklausomai nuo jų narystės Rūmuose, asociacijose, konfederacijose ar
kituose susivienijimuose.
Didžiųjų ir vidutinių įmonių, taip pat negamybinių organizacijų ir institucijų grupių
nugalėtojams įteikiamas Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos Didysis Lietuvos eksporto prizas.
Skatindama moterų verslumą ir taikydama tarptautinėje verslo bendruomenėje pripažintas normas, tarp jų ir verslo etikos, ir, siekdama viešinti šio proceso tendencijas,
asociacija rengia kasmetinį „Lietuvos metų verslininkė / vadovė“ konkursą.
Anketų laukiame iki vasario 7 d. Išsamiau – www.chamber.lt
RŽ inf.
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Rūmų klubo nariai gyrė „Aconitum“ pažangą
Audronė Jankuvienė
Prieš pusantrų metų Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje įsikūrė Lietuvos
maisto papildų ir vaistų gamintoja UAB
„Aconitum“. Neseniai ši lietuviško kapitalo bendrovė tapo Rūmų nare, o gruodžio
20 d. Rūmų klubo nariams sudarė išskirtinę galimybę apsilankyti įmonėje ir stebėti
ypatingus kokybės reikalavimus atitinkančius gamybos procesus, sudėtingas technologijas ir įrenginius, kokių gali pavydėti
kiti žinomi Europos vaistų gamintojai.
Sėkmę lėmė inovacijos ir žmogiškasis faktorius
UAB „Aconitum“ įkurta 1999 m. Tais
metais buvo užregistruotas pirmas homeopatinis vaistas. 2002 m. įmonė pradėjo
gaminti maisto papildus.
2004 m. jai suteiktas Geros gamybos
praktikos sertifikatas. Gamybos ir sandėliavimo patalpose įrengtos pažangiausios
vandens ir oro paruošimo ir išgryninimo,
automatinė patalpų oro temperatūros, slėgio bei švarumo palaikymo sistemos.
„Ir visa tai suprojektuota, sukurta, pagaminta Lietuvos specialistų?!“, – džiugiai stebėjosi klubo nariai. Įmonės vadovai patvirtino, kad pavyko sutelkti itin
stiprią specialistų komandą.
Pirmieji gaminiai eksportuoti 2006 m.,
o šiemet eksportas išaugo 334 proc. Bendrovėje dirba 122 žmonės, apyvarta siekia
12 mln. Lt.
Pasak UAB „Aconitum“ generalinio direktoriaus Vinco Viliaus, prieš pat
Kalėdas gauti du „Metų gaminio“ aukso

medaliai papildys įmonės apdovanojimų
stendą. Nuo 2002 m. bendrovė kasmet laimėdavo bent po vieną tokį apdovanojimą,
o 2008, 2009 ir 2010 m, apdovanojimų
kraitį kaskart papildydavo po tris aukso
medalius. Bendrovė ne kartą įvertinta
„Inovacijų prizais“, yra tapusi Žinių ekonomikos įmone.
UAB „Aconitum“ šiuo metu gamina
40 pavadinimų vaistų ir 80 pavadinimų
maisto papildų. „Mes galėtume pagaminti
90 proc. vaistų pavadinimų, kurių reikia
Lietuvos rinkai“, – teigia bendrovės verslo plėtros direktorius Laimis Akramas.
Įmonės vertybės – kontrolė, pažanga, inovacijos, mokymasis, ekologija.
Bendrovė laimėjo ir įvykdė 10 ES projektų ir panaudojo daugiau nei 9 mln. Lt
ES struktūrinių lėšų. Įmonėje diegiama
„žaliosios energijos“ sistema. Jau dabar
visos administracinės ir gamybos patalpos LEZ teritorijoje vėsinamos (farmacijos gamykloje tai reikalautų itin didelių
išlaidų) ir šildomos panaudojant geoterminę energiją, ant stogų įrengti saulės
kolektoriai. Tai leidžia bendrovei iki
80 proc. sumažinti elektros energijos ir
gamtinių dujų suvartojimą.
Bendruomenę stiprina nauji nariai
Per pastaruosius porą mėnesių Rūmų
bendruomenę papildė 18 naujų narių. Vienuolikai iš jų „Aconitum“ vykusio klubo
metu įteikti narystę patvirtinantys pažymėjimai.
UAB „Prienų langai“ gamina plastikinius langus ir duris iš bešvinio profilio,
prekiauja aliuminio gaminiais, šarvuotomis durimis, garažo ir kiemo vartais,

Rūmų klubo nariai turėjo išskirtinę galimybę apžiūrėti UAB „Aconitum“

jų automatikomis, tvoromis, roletais, žaliuzėmis. UAB „MVP sprendimai“ save
pristatė kaip jaunų, ambicingų žmonių
komandą, o įmonės pavadinimą galima
iššifruoti taip: marketingas, vadyba, personalas. Dvi pagrindinės veiklos kryptys
yra finansų direktoriaus nuoma ir įmonės
problemų sprendimas.
UAB „Šėža ir partneriai“ vienija 16
fizinių ir 8 juridinius asmenis, teikia konsultacijas verslui. Šiuo metu konsultantai
ypač daug dėmesio skiria žmogiškųjų
išteklių valdymo ir tobulinimo sričiai.
UAB „Vandens linija“ dirba 40 žmonių,
apyvarta sudaro 10 mln.Lt. Ji verčiasi
santechnikos gaminių gamyba ir prekyba.
Advokatas Gilbertas Kinderevičius specializuojasi verslo, komercinėje ir civilinėje
teisėje, kaip pats juokavo, „gali padėti išspręsti arba sukurti problemą“.
Bendra Lietuvos ir Rusijos įmonė
„Irona“ gamina nestandartinius metalo
gaminius ir konstrukcijas statybų, maisto
apdirbimo, logistikos ir kt. pramonės įmonėms, reklamos ir dizaino agentūroms, in-

„Technopolis“: metų iššūkiai nugalėti
Ligita Valalytė,
L. e. MTP „Technopolis“ direktorės
pareigas
2011–ieji metai mokslo ir technologijų parkui „Technopolis“ buvo kupini
įtampos, ne visai malonių staigmenų, iššūkių ir išbandymų, tačiau nepaisant to
smagu žinoti, kad turint kompetentingą
komandą ir stiprų tikėjimą tuo, ką darai,
yra įmanoma viskas. Po trejų metų Kauno
miesto tarybos nariai pagaliau apsisprendė, kad mokslo ir technologijų parkas
„Technopolis“ miestui yra reikalingas, o
metai buvo darbingi ir aktyvūs.
Įgyvendinant ES ERPF lėšomis iš dalies finansuojamą projektą „Kauno miesto
inovacijų sistemos stiprinimas plėtojant
verslo, mokslo ir savivaldos bendradarbiavimą bei tobulinant žinių ir technologijų sklaidos terpę (INOKAUNAS)“
organizuotos dvi konferencijos, verslumą
skatinantys konkursai studentams, seminarai ir mokymai jaunimui.

Konkurso "Idėja mano ateities miestui" dalyviai
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„Atviras miestas idėjoms ir inovacijoms“– taip vadinosi tarptautinis ekonomikos forumas 2011 m. gegužės 20 d., surengtas tarptautinių Hanza dienų metu Kaune,
finansuotas ES bei Ūkio ministerijos lėšomis. Šis forumas buvo skirtas nagrinėti
regionų ekonominio augimo problematiką,
skatinant inovacijas ir bendradarbiavimą.
Pranešimus skaitė Vokietijos, Suomijos,
Švedijos, Estijos, Jungtinės Karalystės, Rusijos ir Lietuvos pranešėjai. Forumo metu
taip pat vyko informacinis renginys, skirtas
viešinti Kauno miesto mokslo, verslo ir savivaldos bendrų programų įgyvendinimą,
pristatyti Kauno miesto investicijų aplinką,
atskleisti stipriąsias regiono puses ir viešinti investavimo galimybes.
2011 m. gruodžio 14 d. MTP „Technopolis“ surengta konferencija „E-iššūkiai
verslui ir visuomenei“, kurioje pateiktos
ir analizuotos e-technologijų galimybės
bei nauda, kylančios problemos, viešinti
sėkmingi verslo ir mokslo bendradarbiavimo pavyzdžiai. Buvo pristatyti Kauno

savivaldybės daromi e-sprendimai, Estijos įmonių patirtis, elektroninė prekyba ir
jos kuriama nauda, neformalaus e-mokymosi galimybės, e-technologijų ateitis bei
būsimas jų vartotojas.
Mokslo ir technologijų parkas „Technopolis“ kartu su Kauno miesto savivaldybe bei aukštosiomis mokyklomis organizavo studentų idėjų konkursą „Idėja
mano ateities miestui“. Konkurso metu
užregistruotos 31 idėja, kurias pateikė 104
studentų sudarytos komandos, vertinimo
komisijai pristatyta 17 socialinių bei 9
technologinės idėjos.
Už geriausią idėją ateities miestui
buvo apdovanota komanda „Go Green“
(komandos lyderis Gediminas Nemanis
(KTU, bakalauro 2 kursas, Mechatronika)), kuri pristatė universalios elektrinės
frikcinės pavaros dviračiams idėją. Antrąją vietą laimėjo komanda „Žą:sis“ (komandos lyderis Aidis Stukas (Kauno technologijos universitetas, II studijų pakopa,
II kursas, Medijų filosofija)), kuri pristatė
idėją pasitelkiant Kauno bendruomenę bei
kitus asmenis ir grupes, steigti, plėtoti ir
jungti sveikatos žaliąsias zonas. Trečiąją
vietą laimėjo komanda „J&M” (komandos
lyderis Julius Kačenauskas (Kauno technikos kolegija, bakalauro studijos (I pakopa), III kursas, Elektronikos technika)),
kuri pristatė idėją perdaryti autotransporto
priemonę taip, kad ji būtų varoma atidirbusia medžiaga – kepimo aliejumi.
Pirmajam konkursui sulaukus teigiamų
atsiliepimų bei aktyvaus jaunimo susidomėjimo, rudenį suorganizuotas verslo pla-

dividualiems naudotojams, dalyvauja daugiabučių rekonstrukcijos projektuose. IĮ P.
Macevičiaus firma „Lipdė“ Rūmų nariams
siūlo šilkografinės spaudos galimybes, o
geriausia įmonės rekomendacija tapo pateikta paties vadovo vizitinė kortelė.
UAB „Sanveda“ dirba jau 17 metų ir
teikia tekstilės, audinių, pledų apdailos,
dažymo paslaugas, jos partneriai – dauguma tekstilės įmonių. UAB „Telrada“
gali sukonstruoti, pagaminti ir išbandyti
įvairios paskirties elektroninės ir elektrotechninės aparatūros korpusus, technologinius įrenginius ir kitus iš metalo lakštų
gaminamus gaminius.
UAB „Imlitex holdings“ (perėmė
narystę iš UAB „Baltijos chemijos grupė“) – viena didžiausių specializuotų taros bei pakuočių, žaliavų maisto, pašarų,
tekstilės ir žemės ūkio pramonės šakoms
tiekimo įmonių Lietuvoje, turinti daugiau
kaip 100 strateginių partnerių. UAB „Evija & partner“ žinoma kaip visiškai natūralaus apsauginio kremo „Evija“ gamintoja
ir platintoja.
nų konkursas „Verslauk“ Kauno mieste.
Savo idėjas pateikė 94 dalyviai, 15 projektų
pristatyta komisijos nariams. Savo idėjos
sėkme komisijos narius įtikino ir 10000 litų
piniginę subsidiją verslo steigimui gavo
Dovydo Kinderio verslo idėja „Interaktyvus žaidimas mobiliosioms aplikacijoms“.
Šio konkurso metu įvyko 6 seminarai
bei 1 mokymai, padėję jauniesiems verslininkams parengti idėjos įgyvendinimo
planą, pozityviai vertinti verslo aplinką ir
galimybes joje.
Farmacijos bendrovė „LITfas“ orientuota į pažangias Europinės farmacijos
tendencijas, rinkos inovacijas. Pagrindinės
šios bendrovės kryptys yra naujų produktų (vaistų, maisto papildų, dermatologinės
kosmetikos) sukūrimas ir jų realizavimas
užsienio šalyse, medicininės paskirties
prekių registracija, rinkodara, platinimas,
sandėliavimas bei tiekimas.
UAB „Simbiotecha“ pagrindinė
veiklos kryptis yra transporto kontrolės
sistemos įrangos, nauji jų modeliai. Tai
įmonė, plėtojanti savo veiklą IT ir elektronikos gamybos srityse, jos produkcija
pasižymi aukšta kokybe ir išbaigtumu.
Vienas iš inovatyviausių, įmonės pagamintų produktų – telemetriniai modeliai,
kurie yra skirti distancinei technologinių
procesų parametrų kontrolei, automatizavimo įrangos valdymui, įvairios paskirties
skaitiklių parodymų nuskaitymui ir kt.
UAB „Frineta“ kuria ir tiekia telekomunikacinius produktus, gamina bevielio ryšio įrenginius (jungtis, kabelius,
maitinimo šaltinius ir kt.), optinio tinklo
įrenginius (optinio kroso dėžutes, optinius
keitiklius), TV priedėlius ir kt. Bendrovė
aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos ir
Latvijos įmonėmis.
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Baigėsi metai – programa
„Narys nariui“ tęsiasi
Rūmų bendruomenės tarpusavio lojalumo sistema „Narys – nariui“ veikia jau
šeštus metus. Jos esmę sudaro nuolaidos,
taikomos kitoms organizacijos narėms –
įmonėms ir jų darbuotojams.
Programoje, kuri skelbiama svetainės
www.chamber.lt rubrikoje „Rūmų nariai“,
galima rasti įvairiausių patrauklių pasiūlymų: skelbiamos nuolaidos viešbučiams,
restoranams, kelionėms, mokymams,
bankų paslaugoms, draudimui, kurui, baldams, langams, suvenyrams, kosmetikai,
ortopedijos gaminiams, spaudos darbams,
automobilių remontui, metalo gaminiams,
tekstilei ir t.t.
Šiuo metu prie programos prisijungė
dar keletas Rūmų narių.
UAB „Kavos bankas“ siūlo net 30
proc. nuolaidą šviežiai skrudintai aukščiausios kokybės kavai (teikiama 50 jos
rūšių).
Advokatų profesinė bendrija „NORDIA Baublys & Partners” taikys nuolaidas teisinėms paslaugoms ir konsultacijoms (šiuo metu pagal sutartį su Rūmais
rengiamos ir nemokamos konsultacijos
pagal iš anksto nustatytą grafiką).
Pigiau įsigyti medienos impregnantų,
antiseptikų ir pan. siūlo UAB „Restauracijos medžiagos“.

UAB „Plastena“ taiko lanksčias nuolaidas (iki 30 proc.) įvairiems plastikams, pramoninėms sandarinimo medžiagoms ir kt.
UAB „Sekasoft“ teikia galimybę įmonėms pigiau įsigyti dokumentų ir procesų
valdymo programų.
UAB „Corpack” Rūmų nariams taikys specialias kainas gaminant pakuotes
iš gofruoto kartono.
Dabar sistemoje „Narys – nariui“ dalyvauja daugiau kaip 40 įmonių. Tai papildoma galimybė atrasti naujų klientų ir
paslaugų vartotojų, naujų tiekėjų, siūlančių paslaugas ar gaminius ypač palankiomis sąlygomis. Tokia programa ne tik teikia naudos, bet ir stiprina bendruomenės
narių tarpusavio lojalumą.
Prie sistemos gali prisijungti kiekvienas Rūmų narys. Tam tereikia užpildyti
nuolaidų pasiūlymo anketą (svetainėje:
http://chamber.lt/LT/Pradzia/KPPARnariai/Narys-Nariui) ir ją atsiųsti faksu
(8-37) 20 83 30 arba el. paštu: ingrida.
zitkuviene@chambers.lt. Telefonas pasiteirauti: (8-37) 20 34 83.
Jeigu jau dalyvaujate programoje, tereikia pratęsti nuolaidų galiojimo laiką ar
atnaujinti jų taikymo sąlygas. Sėkmingo
kolegiško bendradarbiavimo!
RŽ inf.

Nemokamos teisinės
konsultacijos Rūmų nariams

Kauno PPA rūmai ir „NORDIA Baublys & Partners“ advokatų profesinė bendrija
pasirašė bendradarbiavimo sutartį.
„NORDIA Baublys & Partners“ suteikia bendruomenės nariams kvalifikuotas konsultacijas nemokamai. Rūmų nariai galės konsultuotis konkrečiais teisiniais klausimais,
gauti kvalifikuotą pagalbą.
„NORDIA Baublys & Partners“ veiklos sritys: ginčų sprendimas; baudžiamoji teisė; arbitražas; įmonių teisė; draudimo teisė; mokesčių teisė; finansų teisė; intelektinė
nuosavybė ir informacijos technologijos; nekilnojamojo turto teisė; bankrotas ir restruktūrizavimas; darbo teisė.
Konsultacijos Kauno PPA rūmų nariams plauojamos kiekvieno mėnesio pirmą ir
trečią antradienį nuo 13:30 val. Artimiausios konsultacijos numatytos sausio 17 d., vasario 7 d., vasario 21 d., kovo 6 d. ir kovo 20 d.
Teisinės konsultacijos bus teikiamos Kauno PPA rūmuose (K. Donelaičio g. 8, Kaunas) tik užsiregistravusiems interesantams.
Registracija el. paštu andrius.verbyla@chamber.lt arba telefonu (8 37) 20 12 94.

Atveskite kolegą ar partnerį

Šiuo metu Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų bendruomenė vienija beveik
300 narių – įvairaus dydžio, teisinės formos, skirtingų veiklų Kauno ir Marijampolės
apskričių įmones.
Kuo stipresnė bendruomenė, tuo stipresnė Rūmų įtaka atstovaujant bendriesiems
verslo interesams, palaikant dialogą su valdžia ir socialiniais partneriais.
Kviečiame Jus prisidėti ir atvesti savo kolegas, partnerius, pažįstamus į Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmus. Už kiekvieną atvestą narį į Rūmus Jūsų įmonei bus
taikoma 20% nuolaida nario mokesčiui.
		
RŽ inf.

Verslo kontaktų renginiai ir misijos

Šiais metais Rūmai organizuos šiuos verslo kontaktų renginius ir verslo misijas:
2012 m. vasaris. Verslo kontaktų renginys “R + T 2012” Stuttgart (Vokietija).
2012 m. vasaris. Išvykstamoji verslo misija į Tamperę (Suomija). Turizmo sektorius.
2012 m. kovas. Išvykstamoji verslo misija į Utrechtą (Olandija). Metalo apdirbimas, gaminiai, subranga.
2012 m. rugsėjis. AMB 2012 Stuttgart (Vokietija). Metalo apdirbimas, gaminiai.
2012 m. lapkritis. ELMIA SUBCONTRACTOR 2012 Jönköping (Švedija). Metalo apdirbimas, subranga.

TARPTAUTINĖS 2012 M.
MAISTO PRAMONĖS IR ŽEMĖS ŪKIO PARODOS
Data

Parodos pavadinimas

01.2001.29
01.2902.01

Grüne Woche Berlin – Tarptautinė
Žalioji Berlyno savaitė
ISM – Tarptautinė konditerijos pramonės
paroda
FISH INTERNATIONAL – Tarptautinė
žuvies ir jūros gėrybių paroda
BIOFACH + Vivaness – Pasaulinė organinio
maisto paroda
SALIMA/MBK/VINEX/EMBAX/INTECO
– Tarptautinės maisto, malimo, kepimo,
pakavimo pramonės, prekybos ir viešbučių
įrangos parodos
ALIMENTARIA – Tarptautinė maisto ir
gėrimų paroda
ANUGA FOOD TEC – Tarptautinė maisto ir
gėrimų technikos ir įrengimų paroda
PLMA’S - World of Private Label –
Tarptautinė paroda – Privatus ženklo pasaulis
POLAGRA-FOOD/ TECH/ TAROPAK –
Tarptautinės maisto produktų, įrangos ir
pakavimo parodos

02.12-14
02.15-18
02.2803.02
03.26-29
03.27-30
05.22-23
09.08-11

09.16-21 IBA – Pasaulinė kepimo pramonės paroda
09.17-20
09.23-25
10.08-12
10.21-25
11.13-15
11.13-16
11.19-21

WORLD FOOD Moscow – Tarptautinė
maisto ir gėrimų paroda
Intercool/ Intermopro/ Intermeat –
Tarptautinė šaldymo įrengimų, pieno ir mėsos
pramonės paroda
AGROPRODMASH – Tarptautinė maisto
pramonės technologijų ir pakavimo paroda
IPA/MATIC/SIAL – Tarptautinės maisto
pramonės technologijų parodos
BRAU Beviale – Tarptautinė gėrimų
pramonės paroda: žaliavos, technologijos,
logistika, marketingas
EUROTIER – Tarptautinė gyvulininkystės,
gyvulininkystės produktų ir įrengimų paroda
EMBALLAGE – Tarptautinė pakavimo
paroda

Parodos vieta
Berlynas, Vokietija
www.gruenewoche.de
Kelnas, Vokietija
www.ism-cologne.com
Bremenas, Vokietija
www.fishinternational.com
Niurnbergas, Vokietija
www.biofach.de
Brno, Čekija
www.bvv.cz
Barselona, Ispanija
www.alimentaria.com
Kelnas, Vokietija
www.anugafoodtec.de
Amsterdamas, Nyderlandai
www.plmainternational.com
Poznanė, Lenkija
www.polagra-food.pl
Miunchenas, Vokietija
www.iba.de
Maskva, Rusija
www.worldfood-moscow.com
Diuseldorfas, Vokietija
www.intercool.de
Maskva, Rusija
www.agroprodmash-expo.ru
Paryžius, Prancūzija
www.sial.fr; www.ipa-web.com
Niurnbergas, Vokietija
www.brau-beviale.de
Hanoveris,Vokietija
www.eurotier.de
Paryžius, Prancūzija
www.emballageweb.com

Tarptautinė statybos paroda Poznanėje „BUDMA 2012“
2012 m. sausio 24-27 d. Poznanėje vyks tarptautinė statybos paroda BUDMA 2012.
Pagrindinės temos: pamatai ir žemės darbai, konstrukcijų elementai, sienos, fasadai,
lubos ir grindys, laiptai, mediniai langai ir durys, stogai, statybos chemija, vonios įranga, pastatų valdymo sistemos, statybos įrengimai, įrankiai, transportas, IT, konsultacijos, darbo sauga ir higiena.
Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.budma.pl

Tarptautinė naudotos technikos paroda Kiolne „USETEC 2012“

2012 m. kovo 5-7 d. Kiolne vyks tarptautinė naudotos technikos paroda USETEC
2012. Pagrindinės temos: metalo apdirbimas, robotai ir automatizavimas, kontrolės ir
matavimo įranga, energetika, temperatūrinis procesų reguliavimas, kėlimo mechanizmai ir sandėlio transportas, statybos mašinos, žemės ūkio mašinos, krovininis ir specialus transportas, atliekų utilizavimas ir perdirbimas, telekomunikacija ir kompiuteriai,
spaustuvių įranga, medžio apdirbimas, plastmasės ir kaučiuko apdirbimas, pakavimo
mašinos, maisto pramonės įrengimai, chemijos pramonės įrengimai, medicinos technika, tekstilės mašinos, įrankiai, formos, atsarginės dalys, priedai, paslaugos.
Tuo pačiu metu Kiolne vyks ir tarptautinė įrankių ir įrangos paroda EISENWARENMESSE 2012. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėse www.usetec.com
ir www.eisenwarenmesse.de.

Medienos apdirbimo ir baldų gamybos įrenginių ir
komponentų parodos Lenkijoje
Kovo 27-30 d. Poznanės parodų centre vyks tarptautinė medienos apdirbimo ir baldų
gamybos įrengimų ir įrankių paroda „DREMA 2012“ ir tarptautinė baldų gamybos komponentų paroda „FURNICA 2012“. Parodos skirtos šios srities profesionalams ir specialistams. Tai puiki proga vienoje vietoje susitikti su pagrindiniais gamintojais ir tiekėjais.
Parodų metu vyks įvairūs konkursai, pristatymai, seminarai.
Daugiau informacijos rasite interneto svetainėse www.drema.pl/en ir www.furnica.
pl/en. Užsiregistravus interneto svetainėje www.mtp24.pl, galima gauti nemokamą įėjimo į parodas bilietą, dalyvių katalogą ir maitinimą. Jei kyla papildomų klausimų, galima kreiptis į parodų lankytojų aptarnavimo biurą (p. Kamil Frątczak, tel. + 48 61 869
2096, el. paštas: kamil.fratczak@mtp.pl).
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„Žalieji tiltai“ energetikos sektoriuje
Rita Baidokaitė,
Kauno PPA rūmų Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su partneriais: Fondo Formación
Esukadi, S.L.L. (Ispanija), Asociación de Empresarios (Ispanija), Asociación Cluster Industrias de Medio Ambiente de Euskadi (Ispanija), Instituto Vasco de Cualificaciones y
Formación Profesional (Ispanija), Dobrich Chamber of Commerce and Industry (Bulgarija), Groupement D’interet Public - FCIP (Prancūzija), NOEMA – CMI (Suomija)
pradėjo vykdyti Leonardo da Vinci projektą „Žalieji tiltai“ energetikos sektoriuje”,
projekto Nr. 518525 - LLP- 2011-ES-LEONARDO-LMP.
Projekto koordinatorius: Fondo Formación Esukadi, S.L.L. (Ispanija).
Projekto tikslas – skatinti naudotis Europos kvalifikacijų skaidrumo instrumentais
(Europos kvalifikacijų sistema, ECVET, Europasu), didinti įsidarbinimo galimybes, mobilumą, produktyvumą atsinaujinančių šaltinių energetikos sektoriuje.
Projekto specifiniai tikslai – didinti kvalifikacijų pripažinimo skaidrumą, siekti padidinti piliečių mobilumą ir palengvinti mokymosi pasiekimų pripažinimą.
Pagrindinė projekto tikslinė grupė: kompetentingi kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrai, veikiantys kiekvienoje iš projekte dalyvaujančių šalių ir visoje ES,
atsinaujinančių energetikos išteklių srityse
dirbantys darbuotojai ir veikiančios įmonės, prekybos, pramonės ir amatų rūmai,
konsultacinės įmonės, dirbančios žmogiškųjų išteklių srityje, mokslo institucijos ir
kitos viešosios įstaigos.
Projekto trukmė: 2011 – 2013 m.
Dėl papildomos informacijos apie projektą kreiptis į Kauno PPA rūmų Tarptautinių ryšių vadovę Ritą Baidokaitę el.paštu:
rita.baidokaite@chamber.lt arba telefonu
Projekto partnerių susitikimas Ispanijoje
(8 37) 32 43 72.

Startavo naujas projektas neformalaus ir
savaiminio mokymosi pripažinimo srityje
Aušra Giedrienė,
Kauno PPA rūmų Profesinio rengimo skyriaus vyriausioji specialistė
Gruodžio 14-17 dienomis Grossete (Italijoje) įvyko pirmasis Leonardo da Vinci
naujovių perkėlimo projekto „Neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimas švietimo sistemoje“ Nr. 2011-1IT1-LEO05-01879- CUP Code G52F11000070006” partnerių
susitikimas. Projekto koordinatorius – Giano Ambiente srl. (Italija).
Pagrindinis projekto tikslas – pagreitinti kompetencijų pripažinimo procesą Toskanos regione, žmonių negrąžinant į formaliojo švietimo sistemą.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų vykdytas 2007-2009 m. naujovių perkėlimo projektas tapo šio „INFORMEDU“ projekto pagrindu. Mūsų vykdyto projekto metu
išleistos „Neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimo metodologinės rekomendacijos“ bus perkeltos ir pritaikytos Toskanos regiono švietimo sistemoje.
Rūmų vaidmuo naujame projekte bus
ekspertinis – analizuosim ir vertinsim
naujas metodologijas, padėsim kurti el.
įrankius kompetencijų vertinimui, vykdysim pagrindinius sklaidos darbus. Rūmų
atstovai sudarys mokslinės darbo grupės
branduolį ir viso projekto metu teiks rekomendacijas dėl projekto įgyvendinimo
kokybės. Projekto baigiamajame etape
rekomendacijos bus išbandytos praktiškai
Italijos partnerių organizacijose.
Projekto partnerių susitikimas Italijoje
Projekto partneriai atstovauja 8 organizacijoms – 5 Italijos švietimo ir darbdavių organizacijoms, 1 – Prancūzijos švietimo
sistemai, 1 – Olandijos tyrimų institutui. Kauno PPA rūmai atstovauja Lietuvos darbdavių organizacijoms.
Kitas partnerių susitikimas numatytas gegužės 8-12 dienomis Grossete.

Rengiama vadovų
Mokytis naudojant
ugdymo programa – priešnuodis stresui
mobiliąsias technologijas
bus įmanoma ir Lietuvos verslo atstovams
Aušra Rūtelionė,
Projekto vadovė, KTU docentė

Aušra Rūtelionė,
Projekto vadovė, KTU docentė
Ar mes visi iš tikrųjų netrukus mokysimės iš mažo 5 ar 6 centimetrų ekrano? Ar
išmanieji telefonai pakeis įprastą mokymosi aplinką? Šie ir daugiau klausimų nulėmė
geriausio ES Leonardo da Vinci parengto projekto idėją, siejamą su žaidimais grįstu m.
mokymusi ugdant gebėjimus, reikalingus atlikti nerutinines užduotis (pvz., problemų
sprendimas, greitas reagavimas į pokyčius, komunikacija, kt.). paslaugas verslui teikiančiose MVĮ.
Šiuo naujovės perkėlimo projektu pirmiausiai buvo siekiama identifikuoti, kokių minėtų gebėjimų reikia paslaugas verslui teikiančių įmonių darbuotojams. Remiantis KTU
Ekonomikos ir vadybos fakulteto komandos parengta tyrimo metodologija, septyniose
Europos šalyse atliktas kokybinis tyrimas, kurio metu apklausti 63 vadovai iš 7 šalių
(Austrijos, Bulgarijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Italijos, Švedijos ir Lietuvos).
Šio tyrimo tikslas buvo apibrėžti 10 esminių bendrųjų kompetencijų, reikalingų
nerutininėms užduotims atlikti, kiekvienai kompetencijai pateikiant 5 nerutinines situacijas iliustruojančius atvejus. Tyrimo metu nerutininių užduočių atlikimui reikalingas
kompetencijas galima buvo suskirstyti į dvi grupes: kompetencijos, orientuotos į proceso valdymą, ir kompetencijos, orientuotos į bendradarbiavimą ir savęs valdymą.
Verslo paslaugas teikiančių įmonių vadovų nuomone, svarbiausios yra tokios kompetencijos: iniciatyva, strateginis mąstymas, atvirumas pokyčiams, komandinis darbas,
mokymasis, tobulėjimas, sprendimų priėmimas, planavimas, konfliktų valdymas, komunikavimas bei lankstumas. Dviejų kompetencijų (įkvepianti motyvacija ir inovatyvumas) buvo atsisakyta, atsižvelgiant į žemą jų svarbos vertinimą.
Pagal respondentų atsakymus parengti kiekvienos kompetencijos svarbą iliustruojantys atvejai. Atsižvelgdami į atliktų tyrimo rezultatus, Švedijos suaugusiųjų, mokymo
profesionalų ir nuotolinio mokymo centras CFL, D. Britanijos verslo vystymo organizacija „Exemplas Holding Limited“ bei Italijos nuotolinio mokymosi centras „CIAPE“ parengė 30 mokymosi atvejų kiekvienai kompetencijai, kuri buvo identifikuota kaip svarbi
verslo paslaugas teikiančių įmonių vadovui, siekiančiam sėkmingai dirbti ir vadovauti.
Paskutiniame projekto dalyvių susitikime Švedijoje nutarta sukurti m. mokymo
aplinką, kuri sudarys sąlygas MVĮ vadovams ugdyti būtinus darbo rinkoje gebėjimus,
sietinus su minėtomis nerutininėmis užduotimis. Žinių, kaip naudoti šią aplinką konsultavimo procese, gaus ir įmonių konsultantai, kurie turės galimybę tapti pirmaisiais
Lietuvoje m. mokymo moderatoriais.
2012 m. pavasarį parengtas produktas bus išbandomas verslo atstovų kartu su projekto partneriais Lietuvoje Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmais bei Švietimo ir
kultūros mobiliųjų technologijų institutu.
Daugiau apie projektą www.intouch-project.eu
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Vienas iš dešimties dirbančiųjų į gydytojus kreipiasi dėl streso darbe sukeltų sveikatos sutrikimų. Stresas dažniausiai lydi aukštesnes pozicijas užimančius darbuotojus,
ypač vidutinio ir aukščiausio lygio vadovus.
Atlikti tyrimai rodo, kad organizacijos, investuojančios į bendrųjų kompetencijų ugdymą, padidina darbo produktyvumą apie 20 % per metus. Būdamas geros formos, sveikas ir besilaikantis taisyklingų mitybos principų vadovas efektyviau atlieka kasdienines
užduotis ir lengviau prisitaiko prie besikeičiančios verslo aplinkos.
Jau metus vykdomu Leonardo da Vinci projektu FIT-MNG (Vadovų bendrųjų kompetencijų ugdymas siekiant efektyvesnės veiklos ir mažinant tekamumą) siekiama sukurti mokymo programą, kuri padėtų vadovams ugdyti bendrąsias kompetencijas, naudojant Sveikata-Sportas-Mityba-Nuostatos ugdomojo vadovavimo metodą. Europoje
atlikti tyrimai parodė, kad būtent šių bendrųjų kompetencijų ugdymas koreliuoja su
efektyvesne įmonės veikla ir darbuotojų tekamumo mažėjimu.
Projekto metu atlikta vadovų ir specialistų (konsultantų) apklausa Lietuvoje, Belgijoje, Ispanijoje, Portugalijoje ir Rumunijoje. Šiuo metu kuriama streso darbe mažinimo,
naudojant bendrųjų kompetencijų ugdymo metodą, mokymo medžiaga, skirta tiek šios
srities konsultantams, tiek vadovams.
Interviu dalyvavo 160 įmonių vadovų iš penkių Europos šalių. Jo metu siekta nustatyti streso priežastis darbe, identifikuoti vadovų psichologines, pažinimo, emocines ir
elgsenos reakcijas į stresą, vadovavimo ir komunikavimo stilių įmonėse bei asmeninius
įpročius, susijusius su mityba, sveikata, sportu ir nuostatomis.
Lietuvoje bent trečdalis vadovų dirba viršvalandžius, nerimauja dėl ateities, todėl fizinė ir psichologinė savijauta nėra labai gera. Kita vertus, nemaža dalimi tai priklauso nuo
vadovų amžiaus bei gyvenimo būdo. Sportui daugiau dėmesio skiria jaunesni vadovai,
sveikatai – vyresni kaip 55 m. amžiaus vadovai. Vidutinio amžiaus vadovai dėl laiko
stygiaus (ypač tie, kurie sukūrę šeimas) neskiria dėmesio racionaliai mitybai. Pasitikintys
savimi, nestokojantys optimizmo ir pozityvumo vadovai išvengia stresinių situacijų ar į
jas reaguoja ramiau (tyrimo ataskaitą galima gauti el. paštu ausra.rutelione@ktu.lt).
Ekspertų interviu dalyvavo daugiau nei 50 ugdomojo vadovavimo, mitybos, sporto,
personalo vadybos, gyvenimo būdo vadybos, sveikatos specialistų. Jo tikslas buvo gauti
informacijos apie tai, kaip ir kokiais būdais, susijusiais su sveikata-sportu-mityba-nuostatomis, galima būtų ugdyti vadovus ir mažinti stresą darbe.
2011 m. rugsėjo mėn. projekto koordinatoriaus Ispanijos darbdavių asociacijos organizuotame susitikime buvo aptartas mokymo programos turinys, nuspręsta testuoti šią
programą bent penkis mėnesius, siekiant nustatyti jos efektyvumą.
Lietuvoje šį projektą koordinuoja KTU Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Jau sukurta bendruomenė internete, kurioje galima diskutuoti, siūlyti, gauti naujienas apie projekto metu vykdomas veiklas. Kviečiame įmonių vadovus, ugdomojo vadovavimo konsultantus, tyrėjus jungtis ir tapti projekto komandos nariais http://www.fitmanagers.eu/
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Verslo savivalda 2011:
pozicija, debatai, tyrimai
„Verslo pusryčiai” su Kauno m. savivaldybės vadovais (2011 m. sausis)
Dialogo temos buvo dvi: Hanzos dienų organizatorių ir verslo sąveika artėjančioje didžiausioje miesto šventėje ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifai.
Po diskusijų nutarta vasario mėnesį
tvirtinti naujus nekilnojamojo turto mokesčius Kaune ir numatyti lengvatas SVV
įmonėms.
Priimant tarybos sprendimą, tarybos
posėdyje dalyvavo Rūmų atstovai. Į raštu
pateiktą verslo poziciją buvo atsižvelgta
iš dalies.
Verslo ir politikos debatai
Vasario 10 d. miesto savivaldybės
didžiojoje salėje Rūmų iniciatyva įvyko
pirmieji vieši politikų ir verslininkų debatai „Rinkimai 2011: keturi žingsniai Kauno pažangai“. Diskusijos buvo tiesiogiai
transliuojamos internetu.
Visų partijų lyderiai iš anksto gavo
vieną bendrą verslo bendruomenės klausimą – kokios partijų pagrindinės nuostatos
Kauno ekonominei pažangai. T.y. kokius
3-4 svarbiausius sprendimus partijos įgyvendins per kadenciją, jei bus išrinktos į
Kauno m. savivaldybės tarybą.
Politikų atsakymai leis palyginti partijų deklaracijas su realiais nuveiktais darbais. T.y. atlikti visuomeninės kontrolės
funkciją.
Pirmuosius debatus moderavęs prof.
A. Krupavičius palaiko Rūmų iniciatyvą.
Profesorius siūlo Rūmams ir toliau rengti
panašaus pobūdžio debatus ir sutinka juos
moderuoti.
Kauno m. įmonių vadovų nuomonės tyrimas (2011 m. kovas)
Rūmai pirmą kartą atliko Kauno miesto savivaldybėje veikiančių verslo subjektų nuomonės tyrimą. Tyrimo tikslas buvo
išsiaiškinti įmonių vadovų požiūrį į vietos
savivaldą, įvertinti Savivaldybės teikiamas paslaugas verslui, verslo aplinką ir jo
plėtros perspektyvas Kaune. Tyrimo metu
anketos išsiųstos 600 verslo subjektų, atsakomumas siekia 30 proc.
Tai pirmoji tokio pobūdžio apklausa
Kaune. Jokių panašių tyrimų ir jų rezultatų
iki tol nebuvo atlikta.
Viena iš tyrimo išvadų – verslo atstovai nori ir gali būti naudingi valdant miestą,
svarstant su jo ekonomine pažanga susijusius klausimus, o Savivaldybė galėtų efektyviau išnaudoti verslo asocijuotų struktūrų
potencialą. Tai būtų naudinga miesto valdymo, strateginio planavimo, investicijų
skatinimo ir verslo perspektyvų prasme.
Viešoji konsultacija apie strategiją
„Lietuva 2030“ (2011 m. balandis)
Rūmų organizuotoje viešojoje konsultacijoje-diskusijoje dalyvavę verslo atstovai svarstė rengiamą strategiją „Lietuva
2030“. Pranešimus skaitė LR Ministro Pirmininko tarnybos Strateginio valdymo departamento direktorė Jurgita Šiugždinienė
ir Valstybės pažangos tarybos narys prof.
Robertas Jucevičius.
Kauno PPA rūmai tokią diskusiją
Kaune surengė pirmieji. Rūmų svetainėje buvo sukurta speciali rubrika, kurioje
verslo atstovai galėjo teikti savo pasiūlymus strategijai.
„Verslo pusryčiai“ su Kauno miesto

ir Kauno rajono savivaldybių vadovais
(2011 m. gegužė)
Diskutuota apie tai, kokie efektyviausi
bendradarbiavimo tarp verslo ir valdžios
būdai, kokius prioritetus ir tikslus nusibrėžti šiemet, telkiant valdžios ir verslo
pastangas.
Miesto ir rajono valdžios atstovams
buvo pristatyti Kauno verslo subjektų
nuomonės tyrimo duomenys.
Kauno rajono meras pateikė siūlymą
Rūmams atlikti tokį patį tyrimą Kauno
rajone.
Aptartos bendradarbiavimo tarp verslo ir valdžios formos. Tai verslo pusryčiai,
verslo popietės, visuomeninio mero patarėjo pareigos, forumai, debatai, dalyvavimas įvairiose darbo grupėse ir komisijose,
projektinėje veikloje, regiono plėtros tarybose, delegacijose ir kt.
Susitikime buvo diskutuojama apie
naują idėją – savivaldybėse steigti verslo
tarybas.
Pareiškimas Kauno m. savivaldybės
vadovams „Dėl vilkinamų sprendimų“
(2011 m. liepa)
„Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmai, atstovaudami savo narių interesams, veikdami pagal Kauno PPA rūmų
įstatus ir remdamiesi Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmų ir Kauno m. savivaldybės bendradarbiavimo sutarties
(Nr. SUT-BEN-01, 2001 m. spalio 15 d.)
nuostata bendradarbiauti gerinant verslo
aplinką, reiškia susirūpinimą dėl Savivaldybėje nesprendžiamų Rūmų nariams rūpimų klausimų.
UAB „Informacijos saugumo agentūra“, turinti socialinės (neįgaliųjų) įmonės statusą, negali išspręsti klausimo dėl
leidimo susiremontuoti bendrovei skirtas
443.40 kv. m patalpas Laisvės al. 15A
(Savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutartis Nr. 201-9-134, 2009 03 13).
Nuo 2009 m. kovo mėn. įmonė už patalpas moka visus komunalinius, draudimo
ir kt. mokesčius, tačiau dėl avarinės patalpų būklės iki šiol negali jomis naudotis,
įrengti darbo vietų. Dėl leidimo į Kauno
m. savivaldybės administraciją kreiptasi
2011 05 11 raštu Nr. ISA/110511/KSA,
visi reikalingi dokumentai dėl planuojamų
atlikti vidaus remonto darbų pristatyti. Atsakymo per nustatytą laikotarpį nesulaukta,
o po dviejų mėnesių, 2011 07 05 gautas
atsakymas Nr.40-2-1296 Iš Miesto plėtros
departamento Urbanistikos skyriaus, kuriame pareikalauta papildomų dokumentų.
Vėliau paaiškinta, kad teikti išvardytų dokumentų nereikia, nes klausimą spręs Turto
valdymo departamentas. Atsakymo į raštą
Nr. ISA/110714/KSA iki šiol negauta. Šiuo
metu įmonė laukia projekto „Kauno apskrities neįgaliųjų socialinė, profesinė reabilitacija ir integracija į darbo rinką“ finansavimo pagal priemonę VP1-1.3-SADM-02-K
patvirtinimo, todėl reikalinga kuo greičiau
gauti sutikimą/leidimą iš Kauno m. savivaldybės susiremontuoti bendrovei skirtas
patalpas. Laiku negavus sutikimo/leidimo,
bendrovei gresia prarasti finansavimą.
UAB „Dinaka“ norėtų plėtoti verslą
Kaune – apžvalgos aikštelėje ant Milikonių kalno įrengti laikinų statinių, kuriuose
veiktų laikina kavinė, suvenyrų kioskas,
būtų įrengti apžvalgos prietaisai (teleskopas). Tačiau planai stringa, į raštus ilgai
negaunama jokio atsakymo.

Atsižvelgdami į Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmų narių – įmonių
reiškiamą nepasitenkinimą dėl jiems svarbių sprendimų vilkinimo, prašome operatyvios ir teigiamos reakcijos palaikant
smulkųjį ir vidutinį verslą, skatinant naujų
darbo vietų kūrimą Kauno m.“
Pareiškimą pasirašė Rūmų generalinis
direktorius dr. Vytautas Šileikis.
Miesto taryba 2011 m. rugsėjį svarstė UAB „Informacijos saugumo agentūra“ prašymą, tačiau parengtas sprendimo
projektas nebuvo priimtas. Problema neišspręsta iki šiol: socialinė įmonė jau trejus metus negali naudotis jai suteiktomis
patalpomis. UAB „Dinaka“ iniciatyva bus
svarstoma tada, kai bus parengtas kompleksinis sprendimas dėl apžvalgos aikštelės panaudojimo ant Milikonių kalno.
Susitikimas su Ministru Pirmininku
A. Kubiliumi (2011 m. rugpjūtis)
Rugpjūčio 18 d. Ministras Pirmininkas
A. Kubilius susitiko su Rūmų nariais, krašto pramonininkais. Rūmų nariai, įmonių
vadovai pateikė klausimų apie valstybės įstaigų protegavimą, nesąžiningą jų konkurenciją su privačiomis įmonėmis, verslui
svarbių teisės aktų vilkinimą, negatyvų požiūrį į verslą ir jį kuriančius žmones ir kt.
Atstovavimas Kauno m. SVV komisijoje (2011 m. rugsėjis)
Kauno miesto savivaldybės taryba
pritarė smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo programai ir sudarė komisiją, kuri
skirstė paramą SVV projektams. Komisijoje dirbo Rūmų atstovas.
Finansavimas skirtas dviem Rūmų narių pateiktiems projektams (UAB „Interjero elementai“ projektas Didėja ir „InŽI
galerijos“ projektas sukurti drabužių ir aksesuarų kolekciją su miesto simbolika).
Verslo taryba
Siekiant nustatyti bendradarbiavimo
su savivaldybėmis taisykles, rasti tam tinkamą ir efektyviai veikiančią formą, Rūmai kartu su Kauno krašto pramonininkų
ir darbdavių asociacija pateikė Kauno m.
savivaldybės vadovams pasiūlymą steigti
Verslo tarybą. Joje turėtų būti svarstomi
svarbiausi su miesto ekonomine pažanga,
verslo aplinka susiję sprendimų projektai,
strateginiai planai ir kt. Tai būtų svarbu ne
tik ginant verslo interesus, bet ir naudinga
miesto valdymui: būtų išsamiau analizuojamas rengiamų sprendimų poveikis verslui, investiciniam patrauklumui, miesto
įvaizdžiui ir kt.
Verslo taryba leistų palaikyti nuolatinį
kontaktą su miesto valdžia ir daryti realią
įtaką miesto valdymui.
Pareiškimas Kauno m. savivaldybės
tarybos nariams (2011 m. spalis)
Rūmai ir Kauno krašto pramonininkų
ir darbdavių asociacija išplatino pareiškimą miesto merui R. Mikaičiui, Savival-

dybės administracijos direktoriui A. Navakauskui, Tarybos frakcijų seniūnams,
kuriame skelbiama:
„Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijai bei Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmams kelia nerimą
pastaruoju metu vykdomi skuboti, nepagrįsti ir vien tik politiniais išskaičiavimais
paremti Savivaldybės kontroliuojamų
įmonių ir įstaigų vadovų keitimai.
Neatlikus išsamios įmonių veiklos
analizės, neįvardijus konkrečių priežasčių,
politine valia keičiami ilgamečiai, patyrę,
didelį autoritetą turintys vadovai. Tai sukelia valdymo krizę įmonėse, įneša sumaišties kolektyvuose. Nėra paskelbtos informacijos apie valdybos narių, deleguotų
koaliciją sudarančių partijų, kompetenciją
kontroliuojamų įmonių valdymo ir įmonės
specifikos išmanymo srityse (...).
Prieš rinkimus deklaruoti pažadai, kad
svarbiausias kriterijus vertinant bet kurio
vadovo darbą bus jo dalykinė kompetencija ir patirtis, o ne partinė priklausomybė,
nevykdomi.
Užuot sprendus aktualiausias Kauno
miesto tvarkymo, investicijų pritraukimo,
strateginių projektų rengimo ir kitas problemas, klimpstama į politines rietenas
ir kovą dėl kėdžių. Tai kenkia Kauno m.
įvaizdžiui, didėja piliečių nepasitenkinimas išrinktais politikais ir jų gebėjimais
valdyti miestą ir įmones.“
Pareiškimą pasirašė Rūmų prezidentas prof. M. Rondomanskas ir Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos
viceprezidentas V.Pečatauskas.
Kauno rajono įmonių vadovų nuomonės tyrimas (2011 m. lapkritis)
Tyrime, kuris buvo atliekamas Kauno rajono savivaldybės užsakymu, buvo
teiraujamasi verslo nuomonės apie strateginius Kauno rajono savivaldybės plėtros
tikslus, verslo aplinką, Savivaldybės darbą
ir jos teikiamas paslaugas verslui bei kt.
Verslo nuomonė apklausose
2011 m. Rūmų bendruomenės nuomonės buvo pateiktos keliose nacionaliniu
mastu vykdytose apklausose – savaitraštis „Veidas“ teiravosi Rūmų nuomonės
renkant geriausius Lietuvos merus, Laisvosios rinkos institutas – pozicionuojant
šalies savivaldybes.
„Verslo pusryčiai“ su miesto vadovais (2011 m. gruodis)
Tradiciniuose „verslo pusryčiuose“
Rūmų ir krašto pramonininkų lyderiai
susitiko su miesto meru A. Kupčinsku, vicemerais ir Savivaldybės administracijos
vadovais aptarti besibaigiančių metų rezultatų ir numatyti tolesnio bendradarbiavimo
būdų ir formų. Miesto vadovai iš principo
pritaria iniciatyvai steigti verslo tarybą,
kuri svarstytų Kauno verslo aplinkai ir
ekonomikai svarbius sprendimų projektus.
Parengė Audronė Jankuvienė
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Nuo metų pradžios – pokyčiai smulkiųjų
verslininkų veikloje
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
spalio mėnesio pabaigoje priėmė smulkiesiems verslininkams aktualius nutarimus.
Svarbiausius pasikeitimus verslininkams,
vykdantiems individualią veiklą pagal
verslo liudijimą pristato Kauno apskrities
valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento direktorė Judita Stankienė.
– Didžioji dalis smulkiųjų verslininkų gruodžio mėnesį įsigyja verslo
liudijimus kitiems metams. Ar VMI jau
pasirengusi verslo liudijimų išdavimui
bei kokie pagrindiniai pasikeitimai laukia gyventojų, veiklą vykdančių pagal
verslo liudijimus?
Kalbant apie pagrindinius pasikeitimus, reiktų akcentuoti, kad 2012 metais
Verslo liudijimų išdavimo gyventojams
taisyklių pakeitimai įsigalios dviem etapais: nuo 2012 m. sausio 1 dienos ir nuo
2012 m. gegužės 1 dienos.
Pagrindiniai dalykai yra tokie: dalis
veiklos rūšių stambinama, kai kurios veiklos rūšys naikinamos. Nuo 2012 m. sausio 1 dienos į verslo liudijimą bus galima
įrašyti tik vieną fizinį asmenį, kuris ir galės
dalyvauti gyventojo vykdomoje veikloje,
kuriai išduotas verslo liudijimas. Mažiau
dokumentų prekybos vietoje galės turėti tie
smulkieji verslininkai, kurie veiklą vykdo
pagal verslo liudijimus, suteikiančius teisę
prekiauti savo pagaminta produkcija – nuo
2012 m. sausio 1 d. prekybos vietoje jiems
nebereikės turėti krovinio važtaraščio.
– Minėjote, kad stambinamas veiklų, kuriomis galima verstis įsigijus
verslo liudijimą, sąrašas. Kokie to sąrašo pasikeitimai?

Iš šiuo metu galiojančių 105 veiklos
rūšių sąraše lieka tik 90.
Panaikinamos žemės ūkio veiklai priskiriamos veiklos rūšys, nes pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas
gyventojų pajamos iš žemės ūkio veiklos
neapmokestinamos, jei gyventojas nėra
PVM mokėtojas. Kadangi nuo 2012 metų
įgijus PVM mokėtojo statusą, teisės vykdyti veiklą su verslo liudijimu nelieka,
todėl iš šio sąrašo išbraukiama žemės
ūkio paslaugų veikla, gyvulių priežiūros
ir šėrimo paslaugų veikla, pynimui skirtų
augalų auginimo veikla, žuvų gaudymo
verslinės žūklės įrankiais ir jų apdorojimo
veikla.
Iš esmės pakeistos statybos veiklos:
naujų statinių statyba, esamų statinių
atstatymas ir remontas, esamų statinių
restauravimas ir konservavimas. Vietoj
šių veiklų atsirado tokios specializuotos
veikos: specialieji statybos darbai (statybvietės paruošimas, stogų dengimas,
pamatų klojimas, mūrijimo, betonavimo,
hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo
platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas), statybos baigimo ir valymo darbai.
Nuo naujųjų metų tikslinama ir patalpų nuomos veiklos rūšis, kuri leidžia
verstis tik gyvenamosios paskirties patalpų nuoma. Vadinasi, gyventojai, įsigiję
verslo liudijimą Gyvenamosios paskirties
patalpų nuomos veiklai, negalės išnuomoti gamybinės, komercinės ar kitos (ne
gyvenamosios) paskirties patalpų
– Senajame veiklų sąraše prekybai
buvo skirta nemažai veiklų. Kaip bus
su prekybinę veiklą vykdančiais gyventojais?

Kontroliniai klausimynai
smulkiajam ir vidutiniam verslui
Nuo gruodžio 1 d. nedidelių viešojo maitinimo įstaigų, nedidelių mažmeninės prekybos vietų, kirpyklų ar grožio salonų tikrinimui pradedami naudoti kontroliniai klausimynai, kurie padės verslininkui suprasti, kurių svarbiausių reikalavimų jis turi laikytis.
Kontrolinis klausimynas – tai verslo priežiūrą atliekančios institucijos dokumentas, sudarytas iš kontrolinių klausimų, leidžiančių patikrinti, ar tam tikroje srityje laikomasi
svarbiausių teisės aktų reikalavimų.
Kontrolinių klausimynų taikymo tikslas – padėti verslininkams skirti daugiau dėmesio pagrindinių reikalavimų įgyvendinimui. Vis dėlto tai nereiškia, kad jie yra atleidžiami nuo kitų nei klausimyne nurodytų teisės aktų reikalavimų laikymosi.
„Kontroliniai klausimynai leis verslininkams suprasti ko iš jų nori verslo prižiūrėtojai, o verslo prižiūrėtojams suprasti ko jie nori iš verslininkų. Šiandien parengti
klausimynai nėra idealūs, tačiau tai yra gera pradžia, leisianti įvesti daugiau aiškumo,
išgryninti svarbiausius dalykus, į kuriuos turės koncentruotis ir verslas, ir prižiūrėtojai.
Tikiuosi, kad jie taps labai naudingu verslo ir prižiūrėtojų bendradarbiavimo įrankiu,
kuris kartu leis geriau apsaugoti ir vartotojų teises“, – sakė teisingumo ministras R. Šimašius.
Nuo 2011 m. gruodžio 1 d. kontrolinius klausimynus privalo naudoti Valstybinė
maisto ir veterinarijos tarnyba, Ne maisto produktų inspekcija, Visuomenės sveikatos
priežiūros tarnyba ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas planinio patikrinimo metu tikrindami nedideles viešojo maitinimo įstaigas, nedideles mažmeninės
prekybos vietas, kirpyklas ar grožio salonus.
Jeigu tikrinantis inspektorius planinio patikrinimo metu klausimyno neturi, verslininkas gali apskųsti inspektoriaus veiksmus administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui. Nusiskundimus dėl priežiūros institucijų taip pat galima pateikti
el. paštu versloprieziura@ukmin.lt.
Kontrolinius klausimynus galima rasti interneto svetainėse www.verslovartai.lt ir
www.ukmin.lt bei institucijų, patvirtinusių kontrolinius klausimynus, interneto svetainėse.
Planuojama, kad iki 2012 m. spalio mėnesio ne mažiau kaip 40 veiklos sričių patikrinimams bus naudojami kontroliniai klausimynai.
RŽ inf.
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Galiojusios aštuonios prekybinės veiklos rūšys sustambinamos į dvi. Nuo sausio 1-osiso sąraše naujai numatyti yra tik
du prekybinės veiklos verslo liudijimai:
„Prekybai tik ne maisto produktais“ ir
„Prekybai“. Įsigijus tokį verslo liudijimą
bus galima prekiauti ir kioskuose, ir turgavietėse, ir užsiimti prekyba iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių bei išnešiojamąja
ir išvežiojamąja prekyba, žodžiu, nuo sausio 1-osis nelieka prekybos veiklos rūšių
skirstymo pagal prekybos būdą bei vietą.
– Nemažai gyventojų vykdo veiklą,
kuri apibrėžiama kaip su laisvosiomis
profesijomis siejama veikla. Kokie pasikeitimai laukia laisvųjų profesijų atstovų?
Taip, pasikeitimų esama ir šioje srityje. Nuo sausio 1-osios sąraše nebelieka
veiklų, pagal kurias gyventojai galėjo atlikti projektinius – konstruktorinius darbus, kūrė išorines informacijos priemones,
ar vertėsi radiofikuotos reklaminės informacijos perdavimu. Be to susiaurintos su
fotografavimu ir filmavimu susijusios dvi
veiklos, iš jų pašalinant laisvųjų profesijų
veiklas: iš fotografavimo veiklos išbraukiama fotoreporterių veikla, o iš filmavimo pramoginiuose renginiuose veiklos
naikinama reportažų, informacinių laidų
rengimo ir kita žurnalistinio ir tiriamojo
pobūdžio veikla.
Su laisvosiomis profesijomis siejamų veiklų srityje nepakeista išlieka tokia
veikla kaip vertimas su nedidelės apimties spausdinimu, o į vieną veiklos rūšį
apjungiamos ,,Suaugusiųjų kvalifikacijos
tobulinimo (x)“ bei ,,Vaikų ir jaunimo
papildomo mokymo (x)“ veiklos. Nuo
sausio 1 dienos įsigijus naują verslo liu-

dijimą ,,Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla (x)“ mokymo
paslaugas bus galima teikti ir vaikams, ir
suaugusiems arba šeimai. Nebereikės įsigyti verslo liudijimo atskirai suaugusiųjų
tobulinimui ir atskirai vaikams.
– Minėjote apie pasikeitimus, įsigaliosiančius nuo 2012 metų gegužės 1-osios. Kokie jie?
Nuo 2012 m. gegužės 1-osios nustatomas apribojimas, jog verslo liudijimas
išduodamas parduoti prekes ir teikti paslaugas gyventojams, taip pat parduoti tik
savo gamybos prekes ir teikti paslaugas
(išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomą) juridiniams asmenims, jeigu iš
juridiniams asmenims parduotų savo gamybos prekių ir suteiktų paslaugų gautos
pajamos nėra didesnės kaip 10 procentų
visų mokestinio laikotarpio pajamų, gautų iš verslo liudijime nurodytos veiklos.
Viršijus 10 proc. ribą, visos iš juridinių
asmenų gautos pajamos būtų apmokestinamos kaip pajamos iš individualios veiklos, vykdant ją įregistravus, t. y. taikant 5
proc., mokesčio tarifą (jei tai laisvoji profesija – 15 proc. tarifą), leidžiant atimti su
tomis pajamomis susijusias išlaidas.
Tačiau reikia neužmiršti, kad, įsigijus
bet kokios (ne prekybos) veiklos verslo
liudijimus, juridiniams asmenims gali
būti teikiamos paslaugos ar parduodamos
savos gamybos prekės tik tuo atveju, jeigu
veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint
verslo liudijimą, rūšis nėra viena iš veiklos, kuria faktiškai verčiasi juridinis asmuo, rūšių.
Be to, įsigalios nuostata, nustatanti,
jog prekybos verslo liudijimą įsigijusiam
gyventojui nebus galima verstis didmenine prekyba: prekybos verslo liudijimą
įsigijusiam gyventojui nebus galima parduoti bet kokias prekes kitam prekybine
veikla užsiimančiam gyventojui (tiek įsigijusiam verslo liudijimą, tiek įregistravusiam individualią veiklą).

Brangsta verslo liudijimai
Kauno miesto savivaldybės taryba nustatė veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint
verslo liudijimą, rūšių fiksuotus pajamų mokesčio dydžius. Jie įsigalioja dviem etapais:
nuo 2012 m. sausio 1 d. ir gegužės 1 d.
Dauguma verslo liudijimų brangsta dešimteriopai – nuo 120 Lt iki 1440 Lt. Prekybai išduodami verslo liudijimai kainuos 2100-2200 Lt. Tiek kainuos ir kirpyklų, kosmetikos salonų, soliarumų paslaugoms reikalingi verslo liudijimai. Vertėjai ir kvalifikacijos kėlimo, mokymo paslaugas teikiantys asmenys turės įsigyti 1800 Lt kainuojančius
liudijimus, statybininkai – 1600 Lt ir t.t.
Veiklų sąrašas ir verslo liudijimų kainos skelbiamos Rūmų svetainėje www.chamber.lt.
RŽ inf.

Daugelio veiklų liudijimai kainuos dešimteriopai daugiau
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Rusijos Federacija

Pasaulio prekybos organizacijoje:
atveriamos rinkos, įšaldomi muitai
Rusijos stojimo į PPO derybos truko net
18 metų. Stojimo dokumentų paketą sudaro
Darbo grupės raportas, kuris detaliai apžvelgia visus Rusijos teisės aktus reglamentuojančius užsienio prekybos režimą. Šio
raporto kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiami konkretūs Rusijos įsipareigojimai dėl
PPO susitarimų nuostatų laikymosi.
Likusią stojimo dokumentų dalį sudaro Rusijos įsipareigojimai dėl importo ir
eksporto muitų, vidaus paramos, eksporto
subsidijų bei paslaugų rinkos atvėrimo.
Po formalaus PPO šalių pritarimo Rusija pasirašys stojimo į PPO protokolą, kuris vėliau kartu su minėtu dokumentų paketu bus ratifikuotas Rusijos parlamente.
Greičiausiai dėl 2012 m. pavasarį vyksiančių Rusijos prezidento rinkimų PPO stojimų dokumentų ratifikavimui Rusija pasiprašė 220 dienų, todėl jų narystė PPO ir
prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimas
prasidės tik 2012 m. antroje pusėje.
I. Informacija apie Rusijos prisiimtus įsipareigojimus.
Stodama į PPO Rusija įsipareigojo
imtis svarbių įsipareigojimų: liberalizuoti
savo prekybos režimą bei sukurti skaidrią ir prognozuojamą aplinką prekybai
ir užsienio investicijoms. Užsienio šalių
prekės ir paslaugos negalės būti diskrimuojamos, o patekusios į Rusijos
rinką, turės būti traktuojamos taip
pat kaip vietinės. PPO narystė užkerta kelią bloginti tarptautinės prekybos
sąlygas – importo ar eksporto muitai ir
kitos prekybos sąlygos negalės būti lengvai keičiami atsižvelgiant į politinius
motyvus ar lobistinių grupių interesus.
Svarbu, kad Rusija beveik visus PPO
susitarimų reikalavimus taikys nuo pirmosios narystės dienos. Vienintelis jų
išsiderėtas pereinamasis laikotarpis taiko-

mas investicijoms į automobilių pramonę.
Pažeidus PPO susitarimų reikalavimus
ar stojimo derybų metu prisiimtus įsipareigojimus prieš Rusiją, kaip ir bet kurią
kitą PPO šalį, galės būti pradėtos ginčų
sprendimo procedūros ir taikomos atsakomosios priemonės. Tuo pačiu pažymėtina,
kad PPO nedraudžia šalių vyriausybėms
vykdyti pasirinktą ekonominę politiką ir
nereikalauja vienašališkai panaikinti visus
importo ar kitus apribojimus. Todėl nereikėtų tikėtis, kad ir Rusijos importo muitai
žymiai sumažės.
1.1 Prekių rinkos atvėrimas.
Vidutinė po PPO narystės Rusijos užšaldyto importo muito riba bus 7,8%, lyginant su dabartiniu 10% vidurkiu. Vidutinė
užšaldomų žemės ūkio produktų importo
muitų riba bus 10,8% (dabartinis vidurkis
13,2%), o vidutinė pramonės prekėms
užšaldoma importo muitų riba bus 7,3%
(dabartinis vidurkis 9.5%).
Analizuojant atskiras prekių grupes,
muitų mažinimo gali būti dar didesnis.
Vidutiniai pieno produktams taikomi
muitai mažės iki 14,9%, lyginant su dabartiniu 19,8% vidurkiu; grūdams iki
10,0% lyginant su 15,1% vidurkiu; cheminėms medžiagoms iki 5,2% lyginant su
6,5% vidurkiu; automobiliams iki 12,0%
lyginant su dabartiniu 15,5% vidurkiu;
elektros mechanizmams iki 6,2% lyginant
su dabartiniu 8,4% vidurkiu; medienai ir
popieriui iki 8,0% lyginant su dabartiniu
vidurkiu. Rusija taip pat taikys importo tarifines kvotas su 0% importo muitu
kiaulienai, 15% importo muitu jautienai ir
25% pauk tienai.
Daugiau kaip trečdaliui visų tarifinių
eilučių muitų nuolaidos bus įgyvendintos
nuo pirmosios PPO narystės dienos, dar
ketvirtadaliui eilučių – per 3 metus. Likusioms tarifinėms eilutėms muitai bus

EUROCHAMBRES
apžvalga: verslas reikalauja
iš vyriausybių daugiau iniciatyvų
Rita Baidokaitė,
Rūmų Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė

2011 m. spalio mėnesį EUROCHAMBRES (Europos prekybos ir pramonės rūmų
asociacija) kartu su Pasaulio rūmų platforma (GCP) atliko įmonių apklausą, kuria buvo
siekiama išsiaiškinti verslo lūkesčius dėl ekonomikos perspektyvų ir pagrindinių iššūkių.
Respondentų buvo paprašyta išsakyti savo nuomonę dėl bendrojo vidaus produkto
(BVP) augimo tendencijų, lyginamų su Pasaulio banko prognozėmis, politikos krypčių, galinčių užtikrinti pasaulio ekonomikos atsigavimą, viešosios politikos sprendimų,
reikalingų įmonių konkurencingumui užtikrinti, dėl regioninių problemų, su kuriomis
šiandien susiduria įmonės, dėl galimo euro zonos žlugimo ir poveikio verslui, Europos
Sąjungos šalių ekonomikos sulėtėjimo, prieštaravimų dėl žaliavų tiekimo ir tvaraus
augimo, aplinkosaugos mokesčių ir žaliosios ekonomikos augimo.
Dauguma respondentų įsitikinę, kad iš esmės yra būtinos struktūrinės reformos siekiant paspartinti pasaulio BVP augimą. Taip pat svarbu skatinti inovacijas, naujoves ir
mokslinius tyrimus įmonių konkurencingumui didinti. Reikalingas griežtesnis finansų
rinkų reguliavimas, būtina didinti galimybes finansavimui. Dabartinis Europos ekonomikos sulėtėjimas gali sumažinti prekybą bei investicijų srautus, kuriems tenka didelis
vaidmuo siekiant pasaulio ekonomikos atsigavimo. Be to, apklausos rodo, kad prieigos
prie finansų ir investicijų įmonėms regioniniu lygiu yra nemaža problema.
Išsamią ekonominę apžvalgą galima atsisiųsti iš:
http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=3861

mažinami per ilgesnį pereinamąjį periodą
maksimaliai siekiantį 5 – 8 metus.
1.2 Paslaugų rinkos atvėrimas.
Stodama į PPO Rusija prisiėmė konkrečius įsipareigojimus dėl 11 paslaugų
sektorių ir 116 sub-sektorių. Pavyzdžiui,
telekomunikacijų sektoriuje per 4 metus jie
panaikins šiuo metu taikomą (ne daugiau
kaip 49%) apribojimą užsienio kapitalo atėjimui; užsienio draudimo bendrovėms bus
leidžiama steigti filialus praėjus 9 metams
po PPO narystės; užsienio bankams bus
leidžiama steigti dukterines bendroves, o
atskirame banke nebus jokio užsienio kapitalo ribojimo; nuo PPO narystės pradžios
be jokių apribojimų užsienio kapitalo įmonės galės užsiimti didmenine, mažmenine
prekyba bei franšize.
1.3 Eksporto muitai.
Stodama į PPO Rusija prisiėmė įsipareigojimus įšaldyti ir atskirais atvejais
mažinti eksporto muitus įvairioms žaliavoms. Šie įsipareigojimai bus privalomi
daugiau nei 700 tarifinių eilučių, įskaitant
tam tikrus produktus iš žuvies, vėžiagyvių, mineralinį kurą ir alyvą, žaliavines
odos, medieną, celiuliozę ir popierių, tauriuosius metalus. Eksportuojamų gamtinių dujų eksporto muitas išliks nepakitęs,
tačiau žymiai mažės eksporto muitai įvairių rūšių medienai.
1.4 Sanitarinės ir fitosanitarinės
priemonės (SPS).
Visos Rusijos ar muitų sąjungos taikomos SPS priemonės nuo pirmosios narystės dienos turės atitikti PPO SPS susitarimo
reikalavimus. Rusijos naujai rengiami ar
šiuo metu jau taikomi standartai, kokybės
ar saugos reikalavimai turės atitikti tarptautinių specializuotų organizacijų standartus
bei rekomendacijas. Išskyrus atskirus neatidėliotinus atvejus, Rosselkhoznadzor ar
RF veterinarijos ir fitosanitarijos priežiūros
tarnyba negalės uždrausti importo remiantis tik baziniais pirminės apžiūros rezultatais, prieš tai nepasiūlę eksportuojančiai
šaliai pačiai ištaisyti situaciją, o visi atvejai, kai importo leidimai bus suspenduoti,
atšaukti ar jie nebus išduoti privalės atitikti
PPO SPS susitarimo ir susijusių tarptautinių organizacijų reikalavimus.
1.5 Geležinkelio tarifai.
Stojimo į PPO dokumentuose Rusija

prisiėmė įsipareigojimą, kad visi importo
ir eksporto geležinkelių tarifai bus suvienodinti su vidaus pervežimų tarifais. Tranzito tarifuose negalės būti diskriminacijos
tarp atskirų krypčių. Taip pat atskirais
atvejais Kazachstano kroviniams bus taikomi ne tranzito, o eksporto tarifai.
1.6 Ginčų sprendimai.
Rusijos PPO narystė reiškia ne tik
konkrečius įsipareigojimus, bet taip pat,
kad už PPO nuostatų nesilaikymą prieš
Rusiją galės būti pradėtos PPO ginčų
sprendimo procedūros, o jų metu patvirtinus pažeidimus, taikomos sankcijos. Iki
šiol nei ES, nei kitos šalys jokio panašaus
instrumento ginčų sprendimui su Rusija
neturėjo, todėl nebuvo galima efektyviai
reaguoti į pastaraisiais metais vis naujai
įvedamas protekcines priemones.
II. Apibendrinimas
Rusijos narystė PPO laikytina svarbiu
rezultatu. Pabrėžtina, kad be prekių ir paslaugų rinkos atvėrimo Rusija prisiėmė
svarbius ir konkrečius įsipareigojimus
daugelyje ekonomikos sričių, kurios
tiesiogiai ar netiesiogiai įtakoja tarptautinę prekybą. Dabartiniai Rusijos
importo muitai, nors ir nežymiai, sumažės
daugeliui Lietuvos eksportuojamų prekių
grupių, taikomi standartai ar kokybės reikalavimai turės atitikti tarptautinių specializuotų organizacijų standartus, o kiekvienas nukrypimas turės būti moksliškai
pagrįstas. Tapusi PPO nare Rusija negalės
diskriminuoti ar kitaip „bausti“ atskiros
šalies prekių ar paslaugų.
Tačiau būsima Rusijos narystė PPO
nereiškia, kad ateityje neliks prekybinių problemų ar kad jos visos labai
greitai bus išspręstos. Taip pat nereikėtų pamiršti, kad Rusija identiškas ginčų
sprendimo procedūras galės pradėti prieš
ES ar kitas šalis. Rusija jau dabar reiškia
nepasitenkinimą dėl ES taikomų antidempingo priemonių trąšoms, ES aplinkosauginių reikalavimų chemijos pramonei ir,
be abejo, investicinio režimo energetikoje
bei trečiojo energetinio paketo įgyvendinimo.
Pagal URM Išorinių ekonominių santykių departamento medžiagą

Komentarai komentarai komentarai
„Tikimės, kad pagerės importo sąlygos, nes daugeliui iš Lietuvos importuojamų
prekių taikys mažesnius muitus. Taip pat Rusija negalės vienašališkai keisti prekybos
sąlygų. Išloš visos pagrindinės pramonės šakos, kurios bendradarbiauja su Rusijos federacija, įskaitant žemės ūkio produkcijos gamintojus.“ (Užsienio reikalų viceministras
Egidijus Meilūnas)
„Anksčiau prekybos režimas galėjo būti keičiamas nuo politinės situacijos. Dar vienas labai didelis pliusas – atsiranda daugiašalis ginčų sprendimo mechanizmas. Jeigu
Rusija nusižengs PPO numatytoms taisyklėms, kyla ne dvišalis, bet daugiašalis ginčas
tarp 154 šalių. Taigi galimos sankcijos ir galimybės išspręsti ginčą yra nepalyginamai
didesnės. Labai svarbus teigiamas aspektas yra tai, kad Rusija, prisiimdama įsipareigojimus, juos prisiima ir Rusijos, Kazachstano ir Baltarusijos muitų sąjungos lygiu. Jie tą
faktą pripažino. Tas pats tarifas galios trims valstybėms.“ ( Užsienio reikalų ministerijos
Išorinių ekonominių santykių departamento direktorė Rasa Adomaitienė)
„Ta bus naudinga ne tik Lietuvos, bet ir Europos, pačios Rusijos verslui. Nustatomi
maksimalūs tarifų dydžiai, kinta bene 700 eilučių. Visos jos kinta mažėjimo kryptimi,
tarp jų yra daug lietuviškos gamybos produktų, ypač kiaulienos, alkoholinių gėrimų ir
daugelis kitų dalykų, kur tarifai arba iš karto sumažėja, arba numatytas pereinamasis
ketverių metų laikotarpis.“ (Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidento pareigas
einantis Gediminas Rainys)
„Yra tame povandeninių akmenų. Jeigu tai būtų daroma normaliai, dujų kaina Rusijoje pakiltų geriausiu atveju iki 200 JAV dolerių, tai yra 2,5-3 kartus mažiau nei mes
mokame. (...) Atsiveria naujos problemos, nes derybos ir antidempingo bylos bus kur
kas sudėtingesnės, nes tai bus kvestionuojama PPO. Europos Komisija bijos būti tokie
drąsūs, kokie buvo iki šiol, nes visa tai persikels į PPO organus Ženevoje.“ („Achemos“
grupės komercijos direktorius Tautvydas Misiūnas)
Parengta pagal žiniasklaidos pranešimus
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KONTAKTŲ MUGĖ

KAUNO regiono įmonių kontaktų mugė
UAB „Ainava“, Kauno padalinys
Teikia kasdieninio patalpų valymo, teritorijos
priežiūros, įvairias kitas valymo paslaugas, kurias
galima užsakyti vieną kartą arba sudaryti ilgalaikę
sutartį. Valo biurų, bankų, verslo centrų, gamybos,
automobilių servisų, salonų, prekybos centrų, medicinos įstaigų patalpas. Atsižvelgia į kiekvieno kliento veiklos specifiką, norus, pageidavimus ir pagal
tai pritaiko valymo būdus, priemones bei grafikus.
Veiverių g. 134, LT 46352 Kaunas
Tel.: (8 37) 42 90 00
Faks.: (8 37) 42 90 01
El. paštas: kaunas@ainava.lt
www.ainava.lt
AB „Aksa“
Gelžbetoninių gaminių gamyba.
Elektrėnų g. 10, LT 51218 Kaunas
Tel.: (8 37) 35 14 05
Faks.: (8 37) 45 57 84
El. paštas: info@aksa.lt
www.aksa.lt
UAB „ALL group“
Komercinis dizainas – logotipai, firminis stilius,
prekiniai ženklai, produktų pakuotės: pakuočių, etikečių dizainas, vitrinų, ekspozicijų dizainas, dizaino projektai akcijoms bei išpardavimams, viešųjų
interjerų dizainas: ofisai, kavinės, restoranai, viešbučiai, parduotuvės.
Atlieka kompleksinius dizaino projektus – gali suformuoti įmonės įvaizdį, apipavidalinti parduodamą
produkciją, įrengti prekyvietę ar reprezentacines erdves, biurus, parodų stendus. Gali pasirūpinti gaminamos/parduodamos produkcijos bei pačios įmonės
vizualine išvaizda.
Savanorių 178, LT 44150 Kaunas
Tel.: (8 652) 59 522
Faks.: (8 37 ) 21 20 99
El. paštas: design@allgroup.lt
www.allgroup.lt
UAB „Alvinta”
Dirba aplinkos apsaugos srityje. Specialistai gali
padėti išspręsti bet kokią aplinkosaugos problemą
ir parengti reikalingus dokumentus. Pagrindinė veikla – atliekų (pavojingų ir nepavojingų) tvarkymas
bei jų antrinio panaudojimo technologijos.
Studentų g. 65-407, LT 51369 Kaunas
Tel.:(8 37) 30 08 16, (8 37) 30 08 22, (8 685) 12 411
Faks.:(8 37) 45 15 99
El. paštas: alvinta@ktc.lt
www.alvinta.ktc.lt
UAB „Anona“
Reklamos agentūros specializacija – reklaminiai
suvenyrai ir verslo dovanos, sporto prizai, įvairūs
apdovanojimai, antspaudų gamyba ir smulkiatiražė
spauda. Veikia nuo 1991 m. Turi lazerinio graviravimo, tampografijos, graviravimo smėliu ir kitas
technologijas, reikalingas reklaminei produkcijai
ženklinti.

Gedimino g. 47, LT 44242 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 37 65
Faks.: (8 37) 32 37 65
El. paštas: info@anona.lt
www.anona.lt
UAB „Asiga“
Išskirtinių baldų ir interjero detalių gamyba. Projektuoja išskirtinius baldus, teikia interjero dizaino
paslaugas. Dirba su architektais, kartu realizuoja
reikliausių klientų projektus. Baldų gamybai naudojamos aukštos kokybės sertifikuotos medžiagos
ir įranga. Gamina baldus pagal individualius projektus privatiems namams. Įgyvendina didelius
projektus visuomeniname sektoriuje: restoranuose,
kavinėse, viešbučiuose. Ieško potencialių klientų ir
partnerių tarptautiniams projektams.
Neries g. 4, LT 54370 Domeikava, Kauno r.
Tel/fax. (8 37) 26 31 24
www.asiga.eu
UAB „Betonika“
Pagal individualų kliento užsakymą projektuoja,
gamina, pristato, montuoja surenkamo gelžbetonio
konstrukcijas: perdangos plokštes, kolonas, sijas,
rygelius, trisluoksnes ir vienasluoksnes sienas, laiptus ir kitus gelžbetonio gaminius. Teikia optimalius
konstrukcinius sprendimus logistikos terminalams,
administraciniams, pramonės ir prekybos pastatams, gyvenamiesiems namams, laisvalaikio ir pramogų objektams.
Naglio g. 4A, LT 52367 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 01 00
Faks.: (8 37) 40 01 11
El. paštas: info@betonika.lt
www.betonika.lt
UAB „Doleta“
Medinių, medžio-aliuminio, aliuminio langų, lauko
durų, žiemos sodų, medžio-stiklo bei aliuminio-stiklo fasadų gamyba. Automatizuota ir robotizuota
gamyba, sudėtingiausios konstrukcijos, „pasyviajam namui“ skirti gaminiai, prekybos atstovai daugelyje pasaulio šalių.
Ieško partnerių įvairiose šalyse.
Vilniaus 52, LT 59422 Jieznas
Tel.: (8 319) 57 270
Faks.: (8 319) 60 501
El. paštas: export@doleta.lt
www.doleta.lt
UAB „Galinta ir partneriai“
Grūdų bei birių maisto produktų importas ir eksportas, kruopų bei dribsnių gamyba, ankštinių kultūrų perdirbimas, birių maisto produktų fasavimas,
didmeninė prekyba Lietuvos ir užsienio rinkose,
importuojamų prekių distribucija Pabaltijo šalyse,
nekilnojamojo turto nuoma.
Veiverių g. 51C, LT 46336 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 85 40
Faks.: (8 37) 39 02 28
El. paštas: galinta@galinta.lt
www.galinta.lt

Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
20111220035 Italijos įmonė, gaminanti baldų sudedamąsias dalis, ieško produkcijos platintojų,
architektų ir dizainerių. Domina bendros įmonės įkūrimo galimybės.
20111220033 Rumunijos įmonė specializuojasi elektroninės mokomosios programinės įrangos
srityje. Ieško komercinio bendradarbiavimo galimybių: tarpininkavimo paslaugų ir
bendros įmonės įkūrimo galimybių.
20111220029 Švedijos įmonė dirba audinių srityje. Ieško, kas galėtų gaminti pašto krepšius.
20111220020 Izraelio įmonė gamina ir prekiauja aukštos kokybės kosmetikos produktais: makiažo, veido ir kūno priežiūros, nagų priežiūros priemonėmis ir kvepalais. Ieško
produkcijos platintojų.
20111220004 Švedijos didmeninės prekybos įmonė, turinti 30 metų patirtį, prekiauja durimis,
langais ir medienos granulėmis. Ieško durų, langų ir medienos granulių tiekėjų
Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje.
20111219040 Švedijos įmonė gamina ir prekiauja lentynomis, stovais ir lentynų dalimis. Produkcija pagaminta iš metalo, skirta komerciniams tikslams – parduotuvėms. Ieško
prekybos agentų.
20111219032 Rumunijos kelionių agentūra specializuojasi įvairiose turizmo veiklose. Siūlo tarpininkavimo paslaugas ir bendros įmonės įkūrimo galimybes.
20111219025 Ispanijos inžinerijos ir konsultavimo įmonė ieško partnerių bendros įmonės įkūrimui. Taip pat siūlo subrangos paslaugas inžineriniuose projektuose.
20111216039 Serbijos įmonė teikia aukštos ir žemos įtampos elektros instaliacijos, kompiuterinių
tinklų, programavimo ir instaliavimo paslaugas. Taip pat verčiasi prekyba ir transporto paslaugomis. Siūlo tarpininkavimo paslaugas, bendros įmonės įkūrimo galimybes,
abipusį gamybinį bendradarbiavimą ir subrangos paslaugas, domina frančizė.
20111216033 Rumunijos įmonė gamina krepšius, diržus ir kitus odos aksesuarus. Ieško produkcijos platintojų.

10

UAB „Inalva“
Transporto – kompleksinės logistikos paslaugas
teikianti įmonė.
Savanorių pr. 287–367, LT 50127 Kaunas
Tel: ( 8 37) 31 16 90
Faks: ( 8 37) 31 15 74
El. paštas: info@inalva.lt
www.inalva-logistics.com
UAB „Indigo print“
Ofsetinė ir skaitmeninė spauda, įvairūs pospaudiminiai darbai, greiti darbų atlikimo terminai, ypač
aukšta darbų kokybė, lanksčios kainos, profesionalus dizainas ir maketavimas, produkcijos pristatymas visoje Lietuvoje.
Gamina visų rūšių kalendorius, katalogus, albumus,
žurnalus, reklaminės paskirties spaudinius, dėžutes,
pakuotes, aplankus, firminę įmonių produkciją,
žemėlapius, blonknotus, etiketes, įvairių dydžių
dovanų maišelius. Spaustuvėje susega, suklijuoja
knygas bei pakuotes, iškerta, laminuoja, biguoja,
perforuoja, siuva knygas, įriša spirale, lakuoja, folijuoja, numeruoja, sulanksto pagal jūsų poreikius.
Dirba Lietuvoje ir užsienyje.
Piliakalnio g. 1, LT 46223 Kaunas
Tel./faks.: (8 37) 20 58 38, 22 75 12
El. paštas: info@indigoprint.lt
www.indigoprint.lt
UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras“ (UAB „IRTC“)
Kuria bei diegia informacinių technologijų valdymo sprendimus bei automatizuotas komercinės
apskaitos programas: šilumos gamybos bei tiekimo
įmonėms, vandentvarkos įmonėms, elektros energijos gamybos, tiekimo bei paskirstymo įmonėms,
dujų tiekimo bei paskirstymo įmonėms, paslaugų
sektoriui, gatvių bei kelių apšvietimo įmonėms,
pramonės ir prekybos įmonėms.
Atsiskaitymų su klientais sistema „Mokesta“ skirta įmonėms, kurios teikia paslaugas klientams ir
periodiškai rengia mokėjimų pranešimus. Sistemos dėka galima išrašyti sąskaitas (PVM sąskaitas
faktūras) mokėtojams už suteiktas paslaugas pagal darbų įvykdymo faktą ar pagal tarifus, įvesti/
administruoti mokėjimus, sekti atsiskaitymus už
suteiktas paslaugas, valdyti įsiskolinimus ir permokas, administruoti tarifus ir juos keisti (sudaryti
tarifinius planus, kuriuos galima priskirti kiekvienam pastatui ar mokėtojui individualiai), generuoti įvairias ataskaitas, leisti vartotojams jungtis prie
sistemos per internetą (sekti mokėjimų istoriją, atsisiųsti mokėjimų pranešimus, gauti pranešimus iš
administratoriaus), importuoti duomenis iš bankų
ar kitų mokesčius surenkančių įmonių ataskaitų,
galimybė integruoti kasos aparatą į šią sistemą,
eksportuoti duomenis į kitas programas (buhalterinė programa).
Breslaujos g. 3B, LT 44403 Kaunas
Tel. . (8 37) 49 10 41
Faks. (8 37) 45 16 02
El. paštas: info@irtc.lt
www.irtc.lt
UAB „Interjero elementai“
Jūsų pasirinktą medžiagą užklijuos ant MDP, MDF,
MPP, klijuotos faneros, skydų su koriniu užpildu

ir kt. Klientui pageidaujant paruoštas detales apipjaus pagal pateikus matmenis, uždės briaunas bei
nušlifuos.
Atlieka lenktų ir figūrinių paviršių klijavimo paslaugas. Gamina baldines detales lakuotais, beicuotais paviršiais, sienų ir lubų skydus pagal individualius baldų gamintojų ir interjero dizainerių
užsakymus.
Plento g. 6, LT 54305, Užliedžiai, Kauno raj.
Tel.: (8 618) 27 852
Faks.: (8 37) 40 68 85
El. paštas.: info@interjeroelementai.lt
www.interjeroelementai.lt
BĮ UAB „Irona“
Gamina nestandartinius metalo gaminius ir konstrukcijas statybų, maisto apdirbimo, logistikos ir
kt. pramonės įmonėms, reklamos ir dizaino agentūroms, individualiems naudotojams, dalyvauja
daugiabučių rekonstrukcijos projektuose. Gamina
metalines laiptų konstrukcijas, pandusus, turėklus,
balkonus, tvoras, vartus, taip pat dekoratyvinius
kalviškus metalo gaminius interjerui ir eksterjerui (pertvaros, baldai, gėlių laikikliai, medlaikiai),
metalo dirbinius dovanoms.
Lakštingalų g. 3, LT 55302 Šveicarija, Jonavos r.
Tel.: (8 611) 84 541
El. paštas: info@irona.lt
www.irona.lt
UAB „Lakmalit“
Pastatų inžinerinių sistemų projektavimas, montavimas, aptarnavimas.
Projektuoja, montuoja, aptarnauja: oro kondicionavimo, šildymo, elektros-automatikos, vandentiekio, buitinių nuotekų valymo ir lietaus surinkimo inžinerines sistemas.
Kęstučio g. 87, LT 44299 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 34 95, (8 687) 30345
Faks.: (8 37) 32 40 87
El. paštas: info@lakmalit.lt
www.lakmalit.lt
UAB „Marijampolės pieno konservai“
Vienintelė Baltijos šalyse pieno perdirbimo įmonė
gamina pieno konservus, įvairaus dydžio skardines
dėžutes ir pieno produktus: saldintą sutirštintą pieną, saldintą sutirštintą pieninį gaminį, nesaldintą
sutirštintą pieną, nesaldintą sutirštintą pieninį gaminį, saldintą sutirštintą pieną su kakava, saldintą
sutirštintą pieną su kava, karamelizuotą saldintą
sutirštintą pieną „Rududu“, nugriebto pieno ir nenugriebto pieno miltelius, sviestą.
Kauno g. 114, LT 68108 Marijampolė
Tel.: (8 343) 98 450
Faks.: (8 343) 98 431
El. paštas: mpk@milk.lt
www.milk.lt
Marijampolės profesinio rengimo centras
Profesinis mokymas, bendrasis ugdymas.
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

20111216005 Kipro įmonė gamina elektros generatorius ir ieško produkcijos platintojų Europoje.
20111215064 Italijos įmonė verčiasi mozaikos darbais, skirtais pastatų išorei ir vidui. Ieško interjero dizainerių, architektų, statybos įmonių. Bendros įmonės sukūrimo ir subrangos paslaugų sutartys yra privalomos.
20111215055 Turkijos įmonė specializuojasi statybinių medžiagų srityje. Ieško produkcijos platintojų ir frančizės paslaugų.
20111215045 Vengrijos įmonė dirba medicinos turizmo, viešbučių ir viešojo maitinimo paslaugų
sektoriuje. Ieško tarpininkavimo paslaugų ir frančizės partnerių užsienio medicinos turizmo srityje, kurie būtų užmezgę tarptautinius ryšius ir turėtų stabilų finansinį pagrindą.
20111215008 Kipro įmonė prekiauja vonios baldais, keramikiniais vonios komplektais, virtuvės reikmenimis, grindų ir sienų plytelėmis, santechnikos, centrinio šildymo ir oro
kondicionavimo įranga. Siūlo produkcijos platintojo paslaugas.
20111214053 Lenkijos įmonė specializuojasi medžio apdirbimo ir įvairių medienos produktų gamyboje. Gamina vonios suoliukus, stalus, lentynas, spintas, duris ir sodo namelius.
Siūlo subrangos paslaugas.
20111214050 Serbijos įmonė verčiasi projektine veikla, plėtoja ir įgyvendina žemės ūkio ir kaimo plėtros projektus. Siūlo tarpininkavimo paslaugas. Domina bendros įmonės
įkūrimo galimybės.
20111214038 Vengrijos įmonė verčiasi namų prekyba. Prekiauja nekilnojamuoju turtu ir norėtų
išplėsti savo veiklą kitose Europos šalyse. Siūlo subrangos paslaugas.
20111214021 Lenkijos įmonė gamina visų tipų plienines konstrukcijas. Ieško produkcijos platintojų.
20111214006 Lenkijos įmonė yra viena iš pirmaujančių importo/eksporto įmonių, specializacija – konservuotų vaisių ir daržovių produkcija. Ieško abipusio bendradarbiavimo
galimybių.
Kiti verslo pasiūlymai anglų kalba skelbiami rūmų interneto svetainėje http://chamber.lt/
LT/Pradzia/Paslaugos/Verslo-pasiulymai arba interneto svetainėje http://www.paramaverslui.eu/index.php?1612999331 du kartus per mėnesį.
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www.aviga.lt
AVIGA įmonių grupė įkurta 1991 metais ir baigta formuoti 1994 metais.
Veiklos kryptys:
Gamyba:
• vienkartiniai antgaliai alkotesteriams
• informaciniai irenginiai medicinos įstaigoms.
Prekyba:
• tiekia medicinos, odontologijos, oftalmologijos, kompensacinę, kosmetologinę, rentgeno, laboratorijų,ir kitą įrangą, techniką, baldus,
prietaisus ir instrumentus medicinos ir veterinarijos įstaigoms bei Lietuvos gyventojams.
• tiekia specialius matavimo ir kitos paskirties prietaisus, kaip alkotesterius, greičio matuoklius, naktinio matymo ir radijacijos matavimo
prietaisus, termografus bei kitą laboratorinę techniką ir prietaisus policijai, armijai, kitoms spec. tarnyboms ir civilinėms įstaigoms bei
Lietuvos gyventojams.
• prekiauja retaisiais metalais ir jų izotopais
Paslaugos:
• teikia odontologijos paslaugas įmonių grupei priklausančiose odontologijos klinikose
• vykdo tiekiamos įrangos montavimą, remontą, kalibravimą ir valstybinę patikrą.

Tilžės g. 20, Kaunas, LT-47181, Lietuva. Tel: 37 363570, Faks. 37 362615, info@aviga.lt
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UAB „ASIGA“ –
išskirtiniai baldai ir interjero detalės.

Pagrindinė UAB „ASIGA“ veiklos sritis: baldų ir interjero detalių projektavimas,
dizainas ir gamyba. Profesionalių dizainerių komanda padės Jums atrasti patį geriausią sprendimą kuriant išskirtinį baldų dizainą Jūsų namams ar biuro aplinkai.
UAB „ASIGA“ projektuoja ir gamina baldus namams, mokykloms, valstybinėms įstaigoms, knygynams, restoranams, kavinėms, viešbučiams, privačioms
klinikoms ir ligoninėms.
UAB „ASIGA“ prekės ženklas – išskirtiniai baldai, atsakingas, inovatyvus požiūris į verslą. Įmonė sėkmingai vysto veiklą jau penketą metų. Sėkmingai dirba
Lietuvos ir Skandinavijos rinkose, nuolat ieško naujų iššūkių ir galimybių.
Patikėkite interjero ir baldų kūrimo rūpesčius UAB„ASIGA“ dizaineriams, kurie
puikiai išmano savo darbą.

Idėjos prasideda čia…

Rūmų 20-mečio renginių rėmėjai

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) ir biomasės tvarumo (ISCC).
Organizuoja mokymus tarptautinių standartų reikalavimų įgyvendinimo klausimais.
UAB „Informacijos saugumo agentūra“
Kompiuterių programavimo, konsultacinės ir
kitos su kompiuteriais susijusios paslaugos.
UAB „Liningas“
Tekstilės audimas, tekstilės apdaila – gamyba ir prekyba. Oeko-Tex Standart 100.

UAB „Pirmas žingsnis“
Teikia antrinės ambulatorinės sveikatos
priežiūros paslaugas: ortopedijos ir traumatologijos, kineziterapijos; konsultuoja
gydytojas ortopedas traumatologas, chirurgas. Gamina ir pritaiko įvairius ortopedinius gaminius: protezus, įtvarus, įtvarines
sistemas, profilaktinę ir sudėtingą ortopedinę avalynę, batų įdėklus.Mažmeninėje
prekyboje siūlo įvairios kompensacinės
technikos, ergoterapijos, kineziterapijos
priemonių, slaugos priemonių.

UAB „Informatikos ir ryšių technologijų
centras“ (UAB „IRTC“)
Automatizuotų duomenų surinkimo, komercinės apskaitos informacinių sistemų
kūrimas ir diegimas.
Sprendimai energetikos sektoriui: šilumos,
vandens, elektros tiekimo įmonėms, savivaldybėms, komunalinių paslaugų įmonėms,
pramonės įmonėms, gatvių apšvietimo įmonėms. Produktai: SCADA sistemos, komercinės apskaitos sistemos, kaštų bei savikainos
suvaldymo sistemos, bilingo sistemos.
UAB „Verslo draugai“
Nekilnojamojo turto pirkimas, pardavimas,
parengimas, nuoma; bendroji pastatų statyba ir inžinerinių statinių statyba; konsultacinė verslo ir valdymo veikla.
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