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Šaukiama

Generalinė
asamblėja

Gerbiamieji Kauno PPA rūmų nariai,
kviečiame Jus į Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų ataskaitinę-rinkiminę
Generalinę asamblėją, kuri vyks 2012 m.
vasario 23 d. (ketvirtadienį), viešbučio
„Park Inn“ konferencijų salėje „Alfa“.
Registracija nuo 14.15 val., pradžia –
15 val.
Darbotvarkės projektas:
1. Mandatų komisijos rinkimai
2. Mandatų komisijos pirmininko
pranešimas
3. 2008–2011 m. rūmų veiklos ataskaitos pristatymas		
4. Revizijos komisijos ataskaitos
pristatymas			
5. Balsavimai dėl ataskaitų patvirtinimo
6. Svečių pasisakymai
7. Rūmų prezidento rinkimai
8. Rūmų viceprezidentų rinkimai
9. Rūmų tarybos rinkimai
10. Revizijos komisijos rinkimai
11. Pranešimas apie siūlomą 20122015 m. rūmų veiklos gairių projektą
12. Diskusijos dėl veiklos gairių ir
programinių nuostatų
13. Balsavimas dėl rūmų veiklos programos
14. Tarybos sprendimas dėl vykdomosios valdžios
Po oficialiosios dalies – furšetas.
Kauno PPA rūmų prezidentas 		
prof. Mečislovas Rondomanskas

Vadovaujantis Kauno PPA rūmų įstatais (str. 7.2.6. – dėl galimybės susipažinti
su dokumentais, susijusiais su Generalinės
asamblėjos darbotvarke) iki vasario 17 d.
elektroniniu paštu informuosime, kaip
galėsite susipažinti su visa Generalinės
asamblėjos medžiaga (veiklos ataskaita;
veiklos strateginių gairių projektu). Su
medžiaga taip pat galima susipažinti Kauno PPA rūmuose, K. Donelaičio g. 8. Visiems asamblėjos dalyviams renginyje bus
įteikta atspausdinta medžiaga.
Mandatas balsavimui išduodamas
registracijos metu visiems tiems rūmų
nariams, kurie vykdo įstatus, t.y. juose nustatyta tvarka moka rūmų nario mokestį.
Rūmų taryba tikisi, kad šie įsipareigojimai bus laiku įvykdyti.
Rūmų nariams, kuriems Generalinėje
asamblėjoje atstovaus ne įmonės vadovas,
registracijos metu būtina pateikti įgaliojimą dalyvauti ir priimti sprendimus Kauno
PPA rūmų Generalinėje asamblėjoje.
Maloniai prašome iki vasario 20 d. informuoti Kauno PPA rūmų administraciją
dėl dalyvavimo Generalinėje asamblėjoje, nurodant įmonės pavadinimą ir atstovo
pavardę, pareigas, kontaktinius duomenis
tel.: 22 9212; faksas 20 83 30 arba el. paštu: andreja.starkute@chamber.lt
Kauno PPA rūmų generalinis
direktorius dr. Vytautas Šileikis
Verslo savivalda
prasideda nuo
grįžtamojo ryšio | 2 psl.

Kaune bus steigiama pirmoji
Lietuvoje Verslo taryba

Verslo taryba koordinuos bendradarbavimą tarp valdžios ir verslo bendruomenės

Audronė Jankuvienė
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų iniciatyva steigti Verslo tarybą,
kurioje būtų svarstomi su verslo aplinka,
miesto ekonomine pažanga, strateginiu
planavimu, verslo skatinimu susiję sprendimai, sulaukė Kauno politikų pritarimo.
Sausio 26 d. miesto taryba pritarė
sprendimui pasirašyti sutartį su Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmais bei
Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių
asociacija.
Sutartis bus pasirašyta ketverių metų
laikotarpiui.
„Iki šiol buvo įvairiausių bendradarbiavimo formų aktualiais miestui klausimais. Tačiau ši sutartis skatins informacijos sklaidą bei operatyvų keitimąsi ja
įvairiais miesto plėtros klausimais, prisidės prie spartesnio miesto ekonominio
vystymosi”, – posėdžio metu teigė Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius Vytautas Šileikis.
Tokiai nuomonei pritarė Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, pažymėjęs,
kad šis bendradarbiavimas duos daug
naudos įgyvendinant miesto plėtros programas, tobulinant verslo aplinką ir skatinant miesto ekonominį vystymąsi.
Verslo tarybą sudarys po penkis deleguotus atstovus iš kiekvienos sutarties
šalies – rūmų, pramonininkų ir savivaldybės. Steigiamąjį posėdį planuojama
sušaukti per du mėnesius, t.y. iki kovo
pabaigos.
Įsteigus patariamają instituciją – Verslo tarybą, bendradarbiavimas įgautų nuolatinį pobūdį, paremtą verslo bendruomenės sukaupta kompetencija bei organizaTrys euro zonos
scenarijai | 3 psl.

ciniais ištekliais iš vienos pusės ir politine
valia bei piliečių savivaldos galiomis iš
kitos pusės.
Tiek Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmai, tiek ir Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija yra
Kauno regiono plėtros tarybos socialiniai partneriai. Be to, Kauno PPA rūmai
kartu su Kauno miesto savivaldybe yra
VšĮ „Technopolis” bei VšĮ „Kauno regiono plėtros agentūra“ steigėjai. Rūmų
ir pramonininkų asociacijos prezidentai
yra visuomeniniai miesto mero patarėjai.
Todėl šioms plačią verslo bendruomenę
jungiančioms organizacijoms yra gerai
žinomi regionui ir miestui aktualūs bei
spręstini klausimai.
Verslo taryba, per kurią veikdamos
šalys sieks stiprinti tarpusavio partnerystę organizuojant tarpusavio konsultacijas

verslo plėtros ir verslo aplinkos tobulinimo klausimais bei įgyvendinant vietos
savivaldos uždavinius, skatins dialogą bei
bendradarbiavimą tarp valdžios institucijų
ir verslo bendruomenės, koordinuos bendradarbiavimą, skatinantį informacijos
sklaidą bei operatyvų keitimąsi ja įvairiais
miesto plėtros, strategijų kūrimo, miesto
įvaizdžio klausimais.
Bus organizuojamas bendradarbiavimas regioninės plėtros (plėtros strategijos
ir programos, ES projektai, investiciniai
projektai), švietimo (profesinis rengimas,
kvalifikacijos kėlimas, profesinis orientavimas), energetikos (elektros ir šilumos
ūkis), inovacijų (mokslo įtaka ekonominei ir socialinei plėtrai), darnios plėtros
(gamtą tausojančių technologijų diegimas
pramonėje, subalansuotas vartojimas) ir
kitose srityse.

Dar vienas žingsnis verslo
naudai | 4 psl.

Davose minėta ir Lietuva | 7 psl.
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Verslo savivalda prasideda nuo grįžtamojo ryšio
Verslo savivalda, kaip socialinės organizacijos forma, pasireiškia jau daugelį šimtmečių ir yra siejama su laisvos rinkos santykiais. Lietuvoje ji buvo užgniaužta bemaž
penkis dešimtmečius sovietinio valdymo laikotarpiu nuo 1940 m. iki kooperatinio judėjimo pradžios devintojo dešimtmečio pabaigoje.
Atkūrus PPA rūmus, verslo savivaldos vystymasis, ypač regionuose ir vietose, įgavo
nuoseklų sisteminį pobūdį: pradėjo veikti rūmų tarybos, jų deleguoti atstovai įvairiuose
išoriniuose komitetuose, komisijose, kolegijose, tarybose, darbo grupėse prie Vyriausybės, ministerijų, jų žinybų, regioninių ir vietos savivaldos institucijų.
2008–2011 m. rūmų narių interesams buvo atstovaujama tokiu instituciniu lygmeniu:
Bendriesiems verslo interesams atstovaujančios tarybos, komitetai, komisijos
ir darbo grupės, kuriose dalyvauja PPA rūmų sistemos atstovai
Atstovavimas institucijose
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Eurochambres direktorių valdyba, Briuselis
Baltijos jūros šalių prekybos rūmų asociacijos (BCCA)
prezidiumas (nuo 2000)
ES reikalų išorinių ekonominių santykių darbo grupė
(2008)
SVV taryba (nuo 2008)
Tikslinės nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo
programos įgyvendinimo makroekonominės politikos
darbo grupė prie LR Ūkio ministerijos (2008)
Tikslinės nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo
programos įgyvendinimo užimtumo skatinimo ir
investicijų į žmoniškąjį kapitalą darbo grupė (2008)
Švietimo mainų fondo Leonardo da Vinci programos
atrankos komisija
Kauno kolegijos taryba
Geresnio reglamentavimo programos įgyvendinimo
analizės ir priežiūros komisija (2008)
Mokslo, technologijų ir inovacijų plėtros komisija prie LR
Vyriausybės
Nacionalinė darnaus vystymosi komisija (2008)
Trišalė taryba (nuo 2008)
Lietuvos studijų kokybės vertinimo tarybos kolegijų
komisija (iki 2010)
Lietuvos studijų kokybės vertinimo tarybos aukštojo
mokslo programų komisija (2008)

Deleguoti atstovai
V. Šileikis (iki 2010)
R. Šidlauskas (nuo 2010)
V. Šileikis
R. Šidlauskas
S. Baliukynas (LPPARA)
Z. Dargevičius, V. Šileikis,
A. Špėlis, B. Zaubidovas,
J. Jarmala, V. Matkevičius
A. Jonuška
S. Gailiūnas (Panevėžio
PPAR prezidentas)
V. Šileikis

R. Šidlauskas
J. Gecevičius (Kauno PPAR),
V. Šileikis
R. Šidlauskas
S. Gailiūnas
V. Šileikis
A. Giedrienė (Kauno PPAR)

A. Šileikienė (Kauno PPAR,
UAB „Garliavos šeimos
klinika” direktorė)
Europos įmonių parlamento koordinacinis komitetas (2008) A. Šileikienė
Nacionalinė reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų
S. Baliukynas
pripažinimo taryba (LR Ūkio ministerija, nuo 2010)
R. Stankevičius (LPPAR
Centrinis profesinis komitetas (nuo 2008)
prezidentas)
Lietuvos veterinarijos akademijos taryba (iki 2010)
V. Šileikis
V. Lašas (Kauno PPAR,
Muitinės konsultacinis komitetas (iki 2011)
UAB „Skubios siuntos“
direktorius)
Nacionalinė profesinio orientavimo darbo rinkos sistemos
R. Šidlauskas
strategijos rengimo darbo grupė (2009)

17.
18.
19.
20.
21.

22. Tautinio paveldo produktų taryba (nuo 2009)

R. Šidlauskas

Leidimo vartoti LR oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį)
valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės
heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat
S. Baliukynas
23.
garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo
ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose ir dizaine
suteikimo komisija (nuo 2009)
Verslo aplinkos gerinimo komisija („Saulėtekio“ komisija)
24.
R. Šidlauskas
(2009)
A. Pabedinskienė (Kauno
25. „Saulėtekio“ komisijos darbo grupė (2009)
PPAR, Marijampolės filialo
direktorė)
V. Paulauskas (UAB
Nemuno upių baseinų rajono koordinavimo taryba (nuo
26.
„Hidrosta“ generalinis
2009)
direktorius, Kauno PPAR)
R. Liepa (Panevėžio
Dauguvos upių baseinų rajonų koordinavimo taryba (nuo
PPAR, UAB „Aukštaitijos
27. 2009)
vandenys“ generalinis
direktorius)
V. Japertas (Šiaulių PPAR
28. Lielupės upių baseinų rajonų koordinavimo taryba
prezidentas)
29.

Statybos produkcijos sertifikavimo centro koordinacinė
taryba (nuo 2009)

30.

Lietuvos ir Ukrainos prekybinio ir ekonominio bei mokslinio
R. Šidlauskas
ir techninio bendradarbiavimo komisija (nuo 2009)
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R. Šidlauskas
V. Šidlauskas (Panevėžio
PPAR viceprezidentas)
R. Šidlauskas

A. Špėlis (Kauno PPAR
revizijos komisijos
pirmininkas)
Lietuvos studijų kokybės vertinimo centro taryba (nuo 2009) S. Baliukynas
Dvišalės Lietuvos ir Azerbaidžano prekybinio ir ekonominio
R. Šidlauskas
bendradarbiavimo komisijos Lietuvos dalis (nuo 2009)
Verslo projektų atrankos komitetas (Ūkio ministerija, nuo
S. Baliukynas
2009)
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarybos trišalė komisija
S. Baliukynas
(nuo 2009)
ES Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo
S. Baliukynas
priežiūros darbo grupė (URM, 2009)
Lietuvos profesinio mokymo taryba
V. Šileikis
A. Jonuška (Šiaulių PPAR
ES Ekonominių ir socialinių reikalų komitetas, Briuselis
generalinis direktorius)
Standartizacijos departamentas prie LR Aplinkos
R. Šidlauskas
ministerijos (nuo 2010)
Standartizacijos taryba
K. Gečas (LIC direktorius)
Verslo skatinimo ir darbo vietų išsaugojimo darbo grupė
V. Japertas
(prie LRV, 2010)
Nedarbo mažinimo grupė (prie LRV, 2010)
N. Filipova (Vilniaus PPAR)
Valstybės projekto ,,Profesijos mokytojų ir dėstytojų
technologinių kompetencijų sistemos sukūrimas ir
M. Rondomanskas
įdiegimas“ valdymo grupė
Valstybės projekto „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo
karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir
įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo V. Šileikis
specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų
priemonių sukūrimas“ valdymo grupė
Transporto ir tranzito komisija (prie LRV, nuo 2010)
R. Šidlauskas
VšĮ „Eksportuojančioji Lietuva“ patarėjų taryba (nuo 2010) V. Šileikis
D. Gesevičius (Panevėžio
VšĮ „Investuok Lietuvoje“ patarėjų taryba (nuo 2010)
PPAR)
Tabako reglamentavimo ir kontrolės klausimų darbo grupė G. Dirgėla („Philip Morris
(Ūkio ministerija, 2010)
Lietuva“)
Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialistų
S. Baliukynas
mokymo programos atnaujinimo darbo grupė (2010)
Statybos komitetas prie LR Aplinkos ministerijos (nuo
D. Gesevičius (Panevėžio
2010)
PPAR)
2014–2020 m. ES struktūrinės paramos klausimams
R. Šidlauskas
spręsti darbo grupė (2010)
S. Baliukynas
Centrinis profesinis komitetas (nuo 2010)
S. Baliukynas
J. Gvazdauskas (Panevėžio
SVV tarybos valdyba (nuo 2010)
PPAR)
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryba (nuo 2010) V. Šileikis
Lietuvos aukštojo mokslo taryba (nuo 2011)
R. Šidlauskas
Garantinio fondo taryba prie LR Socialinės apsaugos ir
J. Novickas (Vilniaus PPAR
darbo ministerijos (nuo 2011)
viceprezidentas)
Vytauto Didžiojo universiteto taryba (nuo 2011)
V. Lašas
Praktinio profesinio mokymo išteklių programos valdymo
V. Šileikis
komitetas prie LR Švietimo ir mokslo ministerijos (nuo 2009)

34. Auditorių garbės teismas
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

V. Šileikis, M. Misiūnas

15. Eurochambres verslo moterų tinklas (nuo 2008)
16.

Lietuvos ir Rusijos prekybinio ir ekonominio
bendradarbiavimo darbo grupė (2009)
Energetikos sektoriaus problemų sprendimo darbo grupė
32.
(2009)
Dvišalės Lietuvos ir Baltarusijos prekybinio ir ekonominio
33.
bendradarbiavimo komisijos Lietuvos dalis (2009)
31.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Verslo savivalda prasideda nuo grįžtamojo ryšio iš įmonės. Šis ryšys buvo nuolatinis, nors ir ne visuomet aktyvus iš bendruomenės pusės. Per jį buvo formuojamas
verslo savivaldos turinys. Sprendžiamų
problemų ratas buvo labai platus ir įvairus.
Visi sprendimai gimdavo diskusijose.
Rūmų nariai ir kitos regiono verslo

Kauno PPAR

Generalinės asamblėjos dalyviai. 2008 02 21

įmonės buvo daug kartų informuojamos
ir jų prašoma reaguoti į įvairius Europos
Komisijos parengtus teisės aktus ir jais reguliuojamų verslo sąlygų pakeitimus.
Rūmai yra visų pirma regioninė verslo savivaldos institucija. Rūmų santykis
su municipalinėmis valdžiomis – rajonų ir
miestų savivaldybėmis yra ypatingai svarbus. Savivaldybės žymia dalimi formuoja vietinę aplinką
verslui. Savivaldybių atstovai,
dalyvaudami regionų plėtros
tarybų veikloje, priima sprendimus, kuriais perskirsto 10 % ES
struktūrinės paramos lėšų. Verslo ir piliečių savivaldos sąveika
yra neišvengiama būtinybė, jeigu keliami tikslai verslui ir regionui būti konkurencingiems.
			
Iš 2008–2011 m. kadencijos veiklos ataskaitos
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Trys euro zonos scenarijai
Audronė Jankuvienė
Kaip susigaudyti naujienų apie euro
zonos problemas sraute? Ką reiškia vieni
ar kiti įvykiai ir susitarimai? Kaip suvokti,
kurie iš jų svarbūs ir ką jie reiškia?
Swedbank vyriausiasis ekonomistas
dr. Nerijus Mačiulis rūmuose susirinkusiems Finansininkų klubo nariams ir įmonių atstovams, apibūdinęs dvejus metus
trunkančią euro zonos skolų krizę, pabrėžė, kad dar anksti kalbėti apie problemos
sprendimą, pakilimą iš duobės ar lūžį.
Optimistinio varianto tikimybė –
55 proc.
Pasak analitiko, dabartinę situaciją galima palyginti su į kalną lipančia alpinistų
grupe, kai vienas suklupęs gali nutempti į
bedugnę visus. Kelionės baigtis gali būti
trejopa: arba visi laimingai pasiekia viršūnę, arba pradeda slysti nuosaikiu šlaitu žemyn, arba nugarma bedugnėn nuo stataus
krašto. Taigi galimi trys krizės scenarijai.
Pagrindinio scenarijaus tikimybė – 55
proc. Šiuo atveju labai reikšminga neseniai Briuselyje suderinta Europos Sąjungos šalių Fiskalinės drausmės sutartis. N.
Mačiulio teigimu, ši sutartis ištikusios krizės problemų neišspręs, tačiau svarbi ilgalaikės perspektyvos kontekste (griežtai
apribojamas valstybių biudžetų deficitas,
numatomos sankcijos, prižiūrimos valstybių skolos) ir kaip prevencijos priemonė.
Europos centrinis bankas, sudaręs galimybę euro zonos bankams vos už 1 proc.
bet kuriuo momentu gauti likvidumo pa-

skolų, sugebėjo pašalinti įtampą rinkose.
Dar vienas svarbus veiksnys – Graikijoje, Italijoje pradėjo dirbti vadinamosios
technokratinės vyriausybės, kurios pernelyg nesirūpina savo politiniu įvaizdžiu
ir gali priimti nepopuliarius, bet būtinus
sprendimus.
Jei šis optimistinis scenarijus pasitvirtintų, euro zonos ekonomika susitrauktų
0,3 proc.
Lūžio taškas – Graikija
Tačiau Fiskalinės drausmės sutarties
įgyvendinimas stringa. Didžioji Britanija
atsisako ją pasirašyti. Valstybėms reikės
keisti savo konstitucijas, Lietuvai – taip
pat. N. Mačiulis abejoja, ar tai pavyks. Yra
ženklų, įspėjančių apie tai, kad gali būti
sumažinti ir Vokietijos reitingai, kurios galia dar sugeba palaikyti pasitikėjimą euro
zona. Gali žlugti derybos dėl Graikijos
skolų nurašymo (siekiama, kad privatūs
investuotojai nurašytų ne 21, kaip kalbėta
pradžioje, o 70 proc. skolos, kuri sudaro
apie 200 mlrd. eurų). O laiko jau nėra – jei
kovą Graikija negrąžins skolos, ji gali bankrutuoti. Nors tai maža ekonomika (joje
sukuriama 2 proc. euro zonos BVP), viena
ji nenutemptų žemyn visų, tačiau nerimas
ir nepasitikėjimas persimestų į kitas valstybes – Italiją, Portugaliją, Ispaniją. „Graikija yra mažas, tačiau esminis lūžio taškas
krizės scenarijuje“, – teigė Swedbank vyriausiasis ekonomistas N. Mačiulis.
Antrasis eksperto pristatytas scenarijus, kurio tikimybė – 40 proc., stumteltų
euro zoną į kur kas didesnę recesiją.

Swedbank vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis (centre)

Trečiajam – chaotiškajam scenarijui –
paliekama 5 proc. tikimybės: Graikija
bankrutuoja, Ispanija, Italija nebegali pasiskolinti, euro zona skyla (dalis arba visos
valstybės grįžta prie nacionalinių valiutų).
Tai, kad tokiu atveju krizės pasekmės būtų
dar gilesnės nei 2008 m., supranta dauguma politinių ir finansinių institucijų.
Lietuvos ekonomika augs
Ką reiškia bankrotas valstybei? Atsakydamas į šį klausimą, ekspertas pajuokavo, kad valstybės niekas neuždaro ir nelikviduoja, turto neatima. Graikijai reikėtų
dešimtmečių grąžinti skolas, o bankroto
atveju jos nurašomos iki nulio. Tai gali
būti vienašališkas valstybės sprendimas.
Tačiau tik iš pirmo žvilgsnio ir trumpam jis atrodo patrauklus. Valstybė negalėtų pasiskolinti ir turėtų akimirksniu subalansuoti pajamas ir išlaidas, išstojimas
iš euro zonos ir grįžimas prie nacionalinės
valiutos reikštų jos devalvaciją, brangtų
visi importuojami ištekliai. Visi įsipareigojimai eurais būtų perskaičiuoti vietine

valiuta, ir visų skolos išaugtų. Finansinė
sistema būtų paralyžiuota, BVP sumažėtų
40-50 proc. per metus.
Kalbėdamas apie Lietuvos įmonių
lūkesčius, Swedbank analitikas teigė, kad
pramonės ir vartotojų pasitikėjimo rodikliai žemyn krenta nuo vasaros dėl išorinių priežasčių. Tačiau nepaisant nerimo,
vartojimas auga.
N. Mačiulio prognozėmis, Lietuvos
ekonomika šiemet augs dvigubai lėčiau
nei pernai, tačiau sparčiausiai ES. Pagrindiniai augimo veiksniai bus gyventojų
vartojimas ir investicijos. Nepaisant recesijos euro zonoje, eksportas didės Rytų
rinkų sąskaita. Dėl išorinių priežasčių infliacija sparčiai mažės, darbo užmokestis
augs realiai, greičiau nei infliacija. Darbo
našumo augimas ir toliau viršys darbo
užmokesčio augimą (pasak analitiko,
didesnio darbo našumo Lietuvoje buvo
pasiekta ne dėl džiuginančių priežasčių:
buvo sugebėta sukurti daugiau vertės su
ta pačia darbo jėga). Dauguma disbalansų
Lietuvoje pašalinta.

Rūmų klube – apie mobilius
sprendimus versle

Rūmų klubo susitikimo UAB „Agmis“ akimirkos

Vasario 9 d. tradicinis Rūmų klubo susitikimas įvyko vienoje iš VšĮ „Technopolis“
įsikūrusių inovatyvių įmonių – rūmų narius į svečius pakvietė UAB „Agmis“. Ši bendrovė teikia profesionalias informacinių sistemų, interneto svetainių, taikomųjų programų projektavimo, programavimo, integravimo ir palaikymo paslaugas, o jos klientų
yra JAV, Vokietijoje, Švedijoje, Airijoje, Belgijoje ir kt. Lietuvoje bendrovė dirba su
žiniasklaidos portalu alfa.lt, Ūkio banku, UAB „Alna Software“, VšĮ „Investuok Lietuvoje“, UAB „Omnitel“ ir t.t.
UAB „Agmis“ direktorius Saulius Kaukėnas, UAB „Omnitel“ valdymo vadovas
Kęstutis Pečiulis ir UAB „Interinfo“ pardavimų ir marketingo vadovas Saulius Vanagas
pasakojo apie mobiliųjų įrenginių rinkos tendencijas Lietuvoje, sėkmingiausias mobiliąsias aplikacijas pasaulyje bei kuo mobilūs sprendimai gali būti naudingi kiekviename
versle.
Kaip jau įprasta, neformalioje klubo aplinkoje bendruomenei prisistatė nauji rūmų
nariai. Tai UAB „Gintarinis suvenyras“, VšĮ amatų ir menų centras „NaujaSirena“,
kurianti originalias „Sirena“ vardines rankines, UAB „Pop Test“ (viskio baras), UAB
„Salpronė“ (šviežių salotų ir daržovių gamyba ir eksportas), UAB „Accounting in style“ (įmonių finansinės veiklos analizės paslaugos ir konsultacijos), UAB „Verslo aljansas“ (darbo sauga, kokybės valdymo sistemos, statinių priežiūra), UAB „PZU Lietuva“,
UAB „Adeo Web“ (el. sprendimų įmonė), UAB „Teltonus“ (prekyba dažais, transporto
priemonėmis), AB „UniCredit Bank AS“, UAB
„ECDLTE“ (kompiuterinė įranga), UAB „Ainava“ (patalpų valymo
paslaugos, darbų sauga),
UAB „Softera Baltic“
(sertifikuotas Microsoft
partneris) ir UAB „Inalva“ (transporto, eksporto, medienos paslaugos).
RŽ inf.
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Dar vienas žingsnis verslo naudai
Aivaras Knieža,
Enterprise Europe Network projekto
vadovas-koordinatorius Lietuvoje
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmuose veikiantis Enterprise Europe
Network yra Jūsų kontaktinis taškas 600
verslo paramos organizacijų jungiančiame tinkle. Nuo tinklo įkūrimo pradžios
2008 m. šis Europos Komisijos įsteigtas ir
remiamas verslo paramos tinklas padeda
ES įmonėms kuo efektyviau pasinaudoti
visomis bendrijos teikiamomis galimybėmis. Tinklas Lietuvoje 2012 m. žengia dar
vieną žingsnį verslo naudai.
Renginių Lietuvoje organizavimas
Enterprise Europe Network Lietuvoje organizuoja įvairių tipų nemokamus renginius (seminarus, konferencijas,
mokomuosius seminarus ir t.t.), skirtus
smulkaus ir vidutinio verslo gebėjimams
tarptautinio verslo ir inovacijų srityje.
Organizuodami šiuo seminarus siekiame
Lietuvos įmonėms suteikti naujausią ir
aktualiausią informaciją, susijusią su ES
teisės aktualijomis, paramos programomis
verslui ir kita naudinga informacija, kuri
reikalinga norint kuo efektyviau pasinaudoti ES rinkos teikiamais privalumais.
2011 m. tinklas Lietuvoje organizavo
beveik 40 renginių, kuriuose dalyvavo
2285 dalyviai. Tai rodo, kad tinklo organizuojami renginiai tampa vis aktualesni
ir pritraukia vis daugiau dalyvių (palyginti
su 2008-2010 m. laikotarpiu, kai vidurkis
buvo 26 dalyviai). Šiais, 2012 m., taip pat
planuojame organizuoti ne mažiau renginių, nekeisdami jų tematikos, tačiau šiais
metais didesnį dėmesį kreipsime į mokomuosius ir konsultacinius seminarus. Todėl dalyvių skaičius šiek tiek gali sumažėti dėl tokių renginių dalyvių skaičiaus
ribojimo. Artimiausių tinklo organizuojamų renginių sąrašą galite pamatyti www.
paramaverslui.eu tinklapyje.
Tarptautinių verslo kontaktų renginių ir misijų organizavimas
Tarptautinių verslo kontaktų renginių
ir misijų organizavimas yra viena iš populiariausių tinklo teikiamų paslaugų, kuri

Verslo kontaktų renginio „Anuga Matchmaking 2011“ susitikimai
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skirta Lietuvos įmonių tarptautinio verslo
kooperacijai, inovacijų ir žinių bei technologijų apsikeitimo skatinimui. Įmonės,
dalyvaudamos verslo kontaktų renginiuose, turi ne tik galimybę susitikti su potencialiais klientais, tačiau ir sužinoti daugiau
apie konkrečios verslo šakos tendencijas.
Mūsų ekspertai teikia informaciją ir konsultuoja prieš apsisprendimą dalyvauti
renginiuose, pasirengimo renginiui, renginio metu ir po jo. Atliekame tarptautinio
verslo plėtros galimybių vertinimą.
Per praėjusius metus iš viso organizavome 14 verslo misijų/verslo kontaktų
renginių, kuriuose dalyvavo 247 įmonės.
Joms vidutiniškai teko po 3 susitikimus
su užsienio partneriais. Praėjusiais metais
padaugėjo dalyvių skaičius – 2008–2010
m. laikotarpiu renginyje dalyvaudavo
beveik 10 įmonių, o 2011 m. šis skaičius
pakilo iki 17. Šie skaičiai rodo, kad Lietuvos įmonės atsigauna po krizės ir pradeda
žvalgytis tarptautinių rinkų savo produkcijai, paslaugoms arba technologijoms.
Atsižvelgdami į vis populiarėjantį dalyvavimą šiuose renginiuose, 2012 m. taip pat
planuojame organizuoti renginius, kurie
jau tapo populiarūs tarp mūsų klientų, bei
kviesime dalyvauti ir naujuose, kurie yra
aktualūs Lietuvos smulkiam ir vidutiniam
verslui. Renginių sąrašą galite rasti www.
paramaverslui.eu.
Atsakymai į Lietuvos ir užsienio
įmonių užklausas, konsultacijos
Mūsų nemokamos konsultacijos ir informacijos paieška, pasinaudojant 50 šalių
veikiančiu tinklu, gali padėti Jums atsakyti
į iškylančius klausimus apie prekybą Europos Sąjungos šalyse, nepriklausomai, ar
Jūs norite pirkti, ar parduoti. Teikiame informaciją ir konsultacijas šiais klausimais:
• ES verslo teisinė bazė: direktyvos, reglamentai, sprendimai;
• ES ir nacionalinės finansinės paramos
verslui programos: naujausi kvietimai, dalyvavimo sąlygos ir taisyklės;
• verslo plėtra ES vidaus rinkoje: reikalavimai produktams, mokesčiai, viešieji pirkimai, rinkos, verslo plėtros
galimybės;
• įmonių tarptautinio verslo plėtros ga-

limybių vertinimas: konsultacijos ir
pagalba įmonėms pasiruošti dalyvauti
tarptautiniuose verslo kontaktų renginiuose, misijose; teikiamos konsultacijos vystant bendradarbiavimą su
potencialiu verslo partneriu;
• ES teisės aktai ir paramos programos
inovacijų srityje: direktyvos, reglamentai, sprendimai, naujausi kvietimai, dalyvavimo sąlygos ir taisyklės;
• Europos bendroji mokslinių tyrimų
programa: naujausi kvietimai, dalyvavimo sąlygos ir taisyklės; padedame
surasti partnerių bendriems programos projektams;
• įmonių technologinių galimybių vertinimas: identifikuojamas įmonės technologinis potencialas ir poreikiai, atliekamas technologinis auditas, padedama
numatyti strategines plėtros kryptis;
• inovacijų vadyba ir intelektinės nuosavybės apsauga: patentavimas, rekomendacijos verslo strategijos ir vadybos klausimais;
• technologijų plėtros tendencijos Europoje.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų darbuotojai padės Jums atsakyti į
šiuos klausimus, pasinaudodami sukaupta
tarptautinio verslo paramos patirtimi.
Tačiau pagrindinis privalumas, kuriuo nemokamai gali pasinaudoti Lietuvos įmonės, yra tas, kad Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmai yra didžiausio
verslo paramos tinklo Enterprise Europe
Network nariai. Todėl beveik 600 verslo
paramos organizacijų dirbantys 4000 ekspertų iš visų ES šalių ir už jos ribų, teikdami paslaugas tokiu pačiu principu visose
šalyse, padeda sukurti sinergijos efektą ir
padėti verslui gauti nemokamą ir kokybišką informaciją per sąlyginai trumpą laiką.
Tarptautinės partnerių paieškos
paslaugos
Siekdami padėti Lietuvos įmonėms
plėtoti savo verslą užsienyje, teikiame
tarptautinių partnerių paieškos paslaugas.
Paslaugas teikiame pasinaudodami Enterprise Europe Network 50 valstybių duomenų bazėmis, kurias reguliariai atnaujina
beveik 600 partnerių organizacijų dirbantys

tinklo darbuotojai. Į technologinių pasiūlymų duomenų bazę keliami technologiniai
pasiūlymai arba technologinių sprendimų
užklausos (paieška), o į verslo pasiūlymų
duomenų bazę keliami verslo pasiūlymai
arba užklausos. Nuo 2011 m. vidurio verslo ir technologiniai pasiūlymai talpinami
www.paramaverslui.eu svetainėje, todėl
yra prieinami visiems norintiems.
Palengvinus duomenų bazės prieinamumą bei atsigaunant tarptautinėms
rinkoms 2011 m. ši paslauga buvo viena
iš populiariausių tinklo paslaugų. Buvo
išplatinta daugiau kaip 2500 užsienio
įmonių verslo pasiūlymų, skirtų Lietuvos
įmonėmis, iš kurių susidomėta 645. Atlikome konsultacijas ir patalpinome beveik
100 Lietuvos įmonių pasiūlymų, kuriais
susidomėjo 240 užsienio įmonių.
Lietuvos įmonių ir Europos Komisijos bendradarbiavimas
Vienas iš tinklo uždavinių užtikrinti
Lietuvos įmonių bendradarbiavimą su
Europos Komisija. Tokiu būdu gerinamos
verslo sąlygos, mažinamos biurokratinės
kliūtys ES vieningoje rinkoje, sudaromos
sąlygos įmonėms įtakoti EK priimamus
sprendimus, o EK gali gauti informaciją bei įvertinti, kaip veikia ES norminiai
aktai, ir inicijuoti jų pakeitimus. Tinklo
teikiami EK ir Lietuvos įmonių bendradarbiavimo instrumentai:
• SME feedback (liet. grįžtamasis smulkaus ir vidutinio verslo ryšys) – Lietuvos įmonės nuolat kviečiamos teikti
informaciją apie joms nepalankius,
verslą varžančius ES teisės aktus bei
jų poveikį;
• EK viešosios konsultacijos – Lietuvos įmonės kviečiamos pareikšti
savo nuomonę dėl tam tikrų verslo
ES temų EK Įmonių ir pramonės generalinio direktorato paskelbtų viešų
konsultacijų metu;
• SME panels (liet. smulkaus ir vidutinio verslo nuomonė apie ES teisės
aktus/iniciatyvas/reglamentavimą ES
vidaus rinkoje) – Lietuvos įmonės
kviečiamos aktyviai išsakyti savo poziciją dėl planuojamų priimti ES teisės aktų bei jų poveikio verslui.
Pasiūlymų talpinimas, konsultacijos,
brokerystės renginiai ir kita Enterprise
Europe Network darbuotojų Lietuvoje pagalba per 2011 m. padėjo Lietuvos
įmonėms sudaryti 13 komercinių ir technologijų perdavimo partnerystės sutarčių
(Partnership Agreement).
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Eksperimentas „Pasiskirk
sau atlyginimą pats”:
kodėl verta tai daryti
Audronė Jankuvienė
Darbuotojai atlyginimą pasiskiria patys sau. Kas tai? Avantiūra? Utopija? Pasitikėjimo darbuotojais išraiška? Organizacijos ir darbuotojų brandos išmėginimas?
Tokia tema diskutuota rūmų Verslo
vadovų klube, o šią idėją pristatė UPS įgaliotojo atstovo Lietuvoje – UAB „Skubios
siuntos“ direktoriaus pavaduotoja (šiuo
atveju – bendrovės darbuotojų ir klientų
laimės ekspertė) Jūratė Stanišauskienė ir
įmonės vadovas dr. Vladas Lašas.
Drąsų ir neįprastą eksperimentą įmonė
pradėjo 2007 m. rudenį. Tad Kauno verslo
lyderius intrigavo ne tik pats sumanymas,
bet ir jo rezultatai – ar pasiteisino, kokios
naudos davė įmonei ir darbuotojams, kas
po to pasikeitė?
„Šiai idėjai pirmiausia reikia trijų
dedamųjų: organizacijos kultūros, lyderystės (vadovo autoritetas ir vaidmuo) bei
mokymų. Projektas gimė, kai darbo jėga
brango ne dienomis, o valandomis, emigracijos banga buvo didžiausia Europoje,
darbo rinka tuščia, išlaikyti darbuotojus
vien gerais atlyginimais neužteko“, – pa-

sakojo Jūratė Stanišauskienė.
Kiekvienas UAB „Skubios siuntos“
darbuotojas tuo metu gavo asmeninį laišką
su idėjos „Pasiskirk sau atlyginimą pats“
aprašymu ir anketa. Joje buvo klausimai
apie paties darbuotojo lūkesčius, jo supratimą apie bendrovės veiklą, atsakomybę
ir kt. Pasak bendrovės vadovų, atsakymai
buvo labai įvairūs, bet visi – itin nuoširdūs, atviri ir pozityvūs. Paaiškėjo, kad 39
proc. darbuotojų nuomonės sutapo (kiek
uždirbu ir kiek noriu), nedidelius skirtumus nurodė 40 proc., o gauti didesnius nei
15 proc. atlyginimus pageidavo 21 proc.
darbuotojų.
Asmeniniuose pokalbiuose buvo teiraujamasi apie kiekvieno darbą, atsakomybės laipsnį, indėlį bendrovės veikloje,
argumentų, kodėl būtent tiek nori uždirbti. „Vienas pageidavo dvigubai daugiau,
ir mes jam tokį atlyginimą paskyrėme,
kai jis paaiškino, ką veikia ir kokią vertę
sukuria bendrovei. Kitas, taip pat norėjęs
du kartus didesnio atlyginimo, pokalbio
metu suprato, kad nėra tiek vertas, ir ką
turi padaryti, kad būtų to vertas“, – aiškino J. Stanišauskienė.

Renginio metu kelių kadencijų rūmų tarybos nariui Vladui Lašui prisegta bronzos „Darbo žvaigždė“

Jūratė Stanišauskienė ir Vladas Lašas įmonių vadovams pasakojo apie projekto rezultatus

Po pusmečio darbuotojus pasiekė antras laiškas, kuriame ne tik buvo prašoma
patiems įvertinti save, bet ir išreikšti požiūrį į darbą ir aplinką.
2009 m. vasarį išplatintas trečiasis
laiškas klausiant – kaip bendrovė galėtų
uždirbti daugiau pajamų, kaip išgyventi
sunkmetį, kaip būtų galima sutaupyti? Vėl
buvo klausiama apie atlyginimą.
„Kai rinką purtė krizė, mes neatleidom nė vieno darbuotojo ir nė vienam
nesumažinom atlyginimo“, – pabrėžė ekspertė. Po trečiojo laiško labai patenkintų
darbuotojų buvo jau 92 proc., patenkintų – 2 proc., nepatenkintųjų – 6 proc.
Šis eksperimentas davė visokeriopos
naudos įmonei: išanalizuoti visi darbuotojų pasiūlymai, aktyviai komunikuojant su
darbuotojais, jie suprato esantys svarbūs
bendrovei, jais pasitikima, išaugo jų loja-

lumas. 2008 m. iniciatyva nugalėjo Lietuvos personalo profesionalų asociacijos
konkurse „Geriausias personalo valdymo
projektas“. Tai pirmas Lietuvos verslo
atvejis, aprašytas Europos universtetų vadovėliuose ir paskelbtas populiariausiose
pasaulio žinių svetainėse.
Verslo vadovai pateikė įvairiausių
klausimų ir samprotavimų, „testavo“ idėją savai įmonei, dalijosi personalo valdymo patirtimi.
Rūmų Verslo vadovų klubas neformaliam bendravimui renkasi nuo rugsėjo. Sudaryta iki kovo 31 d. veiksianti
steigiamoji taryba, pirmininku išrinktas
konsultacinės firmos „Šėža ir partneriai“
vadovas Nerijus Šėža.
Artimiausiuose klubų renginiuose bus
ne mažiau intrigos – numatyta susitikimų
su kitais įdomiais žmonėmis.

Verslo vadovų klubo nariai dalijosi savo patirtimi ir „testavo“ idėją savai įmonei

Naujas narys. VIZITINĖ KORTELĖ
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KONTAKTŲ MUGĖ

KAUNO regiono įmonių kontaktų mugė
UAB „Adeo Web“
El. prekybos sistemos „Magentas“ vystymas ir tobulinimas. Mobiliųjų aplikacijų kūrimas: Android ir
iOS, el. verslo sistemų sprendimai.
Lietuvoje dirba su AB „Audimas“, UAB „Iris“,
UAB „Baltijos kontaktų grupė“ ir kt.
Studentų g. 65, LT 51369 Kaunas
Tel.: (8 676) 47 849
El. pa tas: info@adeoweb.lt
www.adeoweb.lt, www.adeoweb.biz
BĮ UAB „Irona“
Oficialusis „SoloDiesel“ atstovas Baltijos šalyse.
Kuro bako dangtelis „SoloDiesel“ skirtas kuro sumaišymo prevencijai. Gaminamas pagal ES kokybės reikalavimus ir yra sertifikuotas.
Tel. : (8 611) 84 541
El. paštas: solodiesel@irona.lt
www.solodiesel.eu
UAB „Mechel Nemunas”
Stambiausias Baltijos regione vielos, vinių ir metalinio tinklo gamintojas. Vienintelė kompanija
Lietuvoje, gaminanti fibrą ir vielą fibrai. Priklauso
„Mechel“ grupei (www.mechel.ru).
Specializuojasi metalo dirbinių gamyboje ir turi platų produkcijos asortimentą: viela (atkaitinta, karštai
cinkuota, bendros paskirties, spyruoklinė, suvirinimo, viela plieninio pluošto gamybai ir plieninis
pluoštas (fibra)); regztas vielos tinklas; vinys (padėklinės, kasetėse, stoginės ir palaidos automatinės
(mašininės)).
Ieško partnerių didmeninei prekybai užsienio ir vidaus rinkose.
R. Kalantos g. 83, LT 52005 Kaunas
Tel.: (8 37) 49 05 55/37
Faks.: (8 37) 49 05 56/38
El. pa tas: nemunas@nemunas.lt
www.mechelnemunas.lt
UAB „Metga“
Gumos ir metalo gaminiai. Gamina vienetinius ar mažaserijinius gaminius pagal individualius užsakymus.
Raudondvario pl.164, LT 47173 Kaunas
Tel.: (8 37) 36 25 30
Faks.: (8 37) 36 29 40
UAB „MVP sprendimai“
Finansų specialistų komanda, dirbanti finansavimo
ir finansų valdymo srityse. Refinansavimas, konsultacijos, paskolos, verslo planai.
Savanorių pr. 135, LT 44146 Kaunas
Tel.: (8 616) 34 494
Faks.: (8 37) 79 70 38
El. paštas: info@findep.lt
www.findep.lt
UAB „Naujinta“
Gamina medinius padėklus. Prekiauja medžio pjuvenų granulėmis, taip pat granulinių ir kieto kuro
katilų gamintojų „Biokaitra“, „RED“, „KORTEX“,
„PER-EKO“, „MODERATOR“, „THERMOROSSI“ produkcija. Parduoda ir montuoja granulinio
kuro degiklius į įvairius kieto kuro katilus.
Atstovauja Vokietijos kompanijai, gaminančiai elastingas birių produktų talpyklas-bunkerius-aruodus.

Butrimonių g. 7-132, LT 50218 Kaunas
Tel.: (8 37) 31 23 10
Faks.: (8 37) 31 23 10
El. paštas: info@naujinta.lt
www.naujinta.lt
AB „Ortopedijos technika“
Medicinos paslaugos: gydytojų ortopedų, reabilitologų, neurologų, chirurgų ir kt. konsultacijos;
protezavimas – įmonė sertifikuota taikyti ir C-leg
(„kompiuterinius“ šlaunies protezus); reabilitacinis
gydymas; chirurginės operacijos (artroskopinės sąnarių operacijos, išsiplėtusių venų gydymas pažangiausia lazerine technologija ir kt).
Ortopedijos priemonių (avalynė ir įdėklai, įvairūs
įtvarai sportui ir reabilitacijai, gaminiai būsimoms
mamytėms, megzti įtvarai ir kt.) gamyba ir individualus jų pritaikymas.
Importuoja kompresines kojines, kompensacinę
techniką neįgaliesiesiems, mankštos ir masažo priemones bei kt.
Partizanų g. 17/ Savanorių pr. 284, LT 49476 Kaunas
Tel.: (8 37) 31 33 03
Faks.: (8 37) 31 32 94
El. paštas: info@ortopedija.lt
www.ortopedija.lt
UAB „Personalo sprendimai“
Teikia išorinio personalo valdymo paslaugas: darbuotojų paieška ir atranka, darbuotojų kompetencijų
vertinimai, motyvacinės (atlygio ir nepiniginės motyvacijos) sistemos kūrimas ir diegimas, mikroklimato tyrimas, psichologinis kandidatų testavimas.
Vytauto pr. 32-209, LT 44328 Kaunas
Tel.: (8 674) 56 342
Faks.: (8 37) 21 04 43
El. paštas: info@personalosprendimai.com
www.personalosprendimai.com
AB „Pieno žvaigždės“ filialas „Kauno pienas“
Pieno produktų gamyba.
Taikos pr. 90, LT 51181 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 25 00
Faks.: (8 37) 45 32 25
El. paštas: b.gudaitiene@pienozvaizdes.lt
www. pienozvaigzdes.lt
UAB „Pirmas žingsnis“
Teikiamos antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos: ortopedijos ir traumatologijos,
kineziterapijos; konsultuoja gydytojas ortopedas
traumatologas, chirurgas.
Gamina ir pritaiko įvairius ortopedinius gaminius:
galūnių ir krūtų protezus, įtvarus, įtvarines sistemas, profilaktinę ir sudėtingą ortopedinę avalynę,
batų įdėklus.
Mažmeninėje prekyboje siūlo įvairios kompensacinės technikos, ergoterapijos, kineziterapijos priemonių, slaugos priemonių.
Įsigydami prekę įmonės „Pirmas žingsnis“ parduotuvėse, remiate Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugiją.
Vytauto pr. 37B, LT 44352 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 92 80
Faks.: (8 37) 42 48 37
El.paštas: info @pirmaszingsnis.lt
www.pirmaszingsnis.lt

Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
20120120036 Prancūzijos įmonė gamina ir prekiauja aukštos kokybės konjako ir spiritiniais gėrimais. Ieško produkcijos platintojų.
20120120003 Didmeninė Turkijos įmonė prekiauja kava ir kavos įranga. Siūlo ir ieško produkcijos platintojų, frančizės, bendros įmonės įkūrimo galimybių ir subrangos paslaugų.
Taip pat domina transporto/logistikos paslaugos.
20120120001 Moldovos įmonė specializuojasi internetinių sprendimų srityje ir siūlo savo paslaugas Europos įmonėms. Siūlo užsakomąsias paslaugas ir domisi subrangos paslaugomis iš švietimo institucijų, bankų, gamintojų, medicininių institucijų, paslaugų
sektoriaus.
20120119012 Lenkijos įmonė gamina ir prekiauja papuošalais. Siūlo savo produkciją, parduoda
įmonę, ieško jos pirkėjų.

UAB „Prienų langai“
Gamina plastikinius langus ir duris iš KBE bešvinio
profilio (70mm ir 88mm). Prekiauja plastikiniais
langais, durimis, aliuminio gaminiais, šarvuotomis
durimis, garažo ir kiemo vartais, jų automatikomis,
tvoromis, roletais, žaliuzėmis.
Mačiūnų km., LT 59157 Prienų rajonas
Tel.: (8 319) 52 003
Faks.: (8 610) 37 934
El. paštas: info@prienu-langai.lt
www.prienu-langai.lt
UAB „Pop test“
Vienintelis Lietuvoje viskio baras „W 1640“ siūlo
ne tik daugiau kaip 170 viskio rūšių iš viso pasaulio, bet ir naują požiūrį į šio tauraus gėrimo kultūrą.
Krautuvėlėje – visko pasirinkimas asmeninei kolekcijai ar dovanai. Bare organizuojamos degustacijos – įdomi laisvalaikio praleidimo forma tiek
pavieniams asmeninims, tiek kolektyvams.
Kurpių g. 29, LT 44287 Kaunas
Tel.: (8 657) 53 440
www.viskiobaras.lt
UAB DK „PZU Lietuva“
Jūsų verslui – plačiausia draudimo apsauga ir sprendimai: įmonės turtui; darbuotojų lojalumui ir gerovės stiprinimui; įmonės automobiliams; individualūs sprendimai įvairioms Jūsų verslo rizikoms.
Savanorių pr. 363A-403, Kaunas
Tel.: (8 37) 32 43 96, (8 618) 81 797
El. paštas: k.zinkevicius@pzu.lt
UAB „Salinta“
Plastmasės gaminių liejimas įpurškimo būdu, atliekamas naudojant užsakovo formas. Lieja produkciją įvairioms pramonės šakoms: statybos, elektros,
automobilių, žemės ūkio, buitinės technikos, baldų,
sandėlių, sporto ir laisvalaikio.
Gamina ir parduoda aukštos kokybės plastikinius
(HDPE) sniego, grūdų semtuvus, sniego stumtuvus.
Draugystės g. 19, LT 51230 Kaunas
Tel.: ( 8 37) 35 03 90
Faks.: (8 37) 35 01 68
El. paštas: export@salinta.lt
www.salinta.lt
UAB „Sekasoft“
Kuria ir diegia kolektyvinio darbo, skaitmeninio turinio, dokumentų ir procesų valdymo sistemas IBM
ir „Microsoft“ technologijų pagrindu.
S. Daukanto g. 23, LT 44249 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 13 41
Faks.: (8 37) 40 73 40
El. paštas: info@sekasoft.com
www.sekasoft.com
UAB „Soloservis“
Gamina antstatus ir priekabas komerciniam transportui, vienpusio ir tripusio vertimo kėbulus statybiniam ir žemės ūkio transportui, žemės ūkio priekabas ir puspriekabes, medvežių antstatus ir priekabas,
BDF važiuokles/platformas ir priekabas, konteinerines važiuokles, mobilias rampas, aukščio išlyginimo
tiltelius, statybines konstrukcijas ir kitus gaminius.
Teikia metalo apdirbimo paslaugas: lankstymas ir
pjaustymas plazma; plieno, nerūdijančio plieno bei
aliuminio virinimas; metalo konstrukcijų gamyba,
valymas srautiniu smėliavimo būdu bei dažymas dvikomponenčiais dažais. Atlieka transporto priemonių
remonto ir rekonstrukcijos darbus. Montuoja trans-

porto priemonių oro, hidraulines ir elektros sistemas.
Įmonėje įdiegta Kokybės vadybos sistema ISO
9001, pradėtas įgyvendinti statybinių konstrukcijų standartizavimo projektas pagal standartą ISO
1090.
Pramonės g. 41, LT 55198 Jonava
Tel.: (8 349) 50 698
Faks.: (8 349) 66 118
El. paštas: info@soloservis.lt
www.soloservis.lt
UAB „Telrada“
Lakštinio plieno apdirbimas jau 14 metų. Gamina
įvairius gaminius pagal kliento pageidavimus, kai
taikomas mechaninis apdirbimas. Įmonėje yra visi
gamybai reikalingi barai, kur atliekamos šios operacijos: iškirtimas, štampavimas, perforavimas, lenkimas, frezavimas, tekinimas, aliuminio ir nerūdijančio plieno virinimas, šlifavimas, miltelinis dažymas,
gaminių surinkimas.
Konstruoja ir projektuoja gaminius pagal kliento
norus.
Draugystės 19, LT 51230 Kaunas
Tel.: (8 37) 45 45 84, (8 610) 26 743
Tel/faks.: (8 37) 45 45 78
El. paštas: info@telrada.lt
www.telrada.lt
UAB „Tranzito paslaugų centras“
Teikia muitinės tarpininko ir logistikos paslaugas
24 valandas, 7 paras per savaitę. Nereikia vykti į
muitinę, eksporto procedūra įforminama asmens
pageidaujamoje vietoje. Kliento patogumui atidarytos naujos patalpos „Regitros“ patalpose, Raudondvario pl. 234, Kaune, kuriose ne tik tvarkomi
muitinės formalumai, bet tuo pat metu galima apdrausti transporto priemones civilinės atsakomybės
ir kasko draudimu.
Laikinai įvežti prekes ar darbo įrangą į kitas šalis,
nemokant muitų ir kitų importo mokesčių, įmanoma turint ATA knygelę (ATA Carnet). Išimti ATA
knygelę – viena iš daugelio centro teikiamų paslaugų.
Taikos pr.. 96-318, LT 51178 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 75 50
Faks.: (8 37) 35 06 83
El.paštas: tpc@bnk.lt
www.tir-service.lt
AS „UniCredit Bank" Lietuvos skyrius,
Kauno padalinys
„UniCredit“ yra viena didžiausių Europos bankų
grupių, veikianti 22 Europos šalyse ir apimanti apie
50 pasaulinių rinkų. Centrinė banko būstinė Baltijos
šalyse įsikūrusi Rygoje, padaliniai – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje,Taline.
Verslo klientams teikia šias paslaugas: kreditai, sąskaitos; indėliai; „Master Card“ kredito kortelės; išvestinės finansinės priemonės; prekyba valiutomis;
lėšų valdymas ir prekybos finansavimas; dokumentiniai atsiskaitymai; banko garantijos; internetinis
bankas; lizingas (bendradarbiaujant su SIA „UniCredit Leasing“ bendrove).
Bankas vadovaujasi penkių vertybių kodeksu: sąžiningumas, pagarba, laisvė, skaidrumas, bendradarbiavimas ir pasitikėjimas.
Savanorių pr. 363, LT 49425 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 87 58
Faks.: (8 37) 40 87 57
El. paštas.: kaunas@unicreditgroup.lt
www.unicreditbank.lt

20120117012 Italijos įmonė teikia konsultacines ir inžinerines paslaugas atsinaujinančių energijos šaltinių srityje. Ieško tarpininkavimo paslaugų.
20120117008 Graikijos įmonė gamina ir prekiauja keraminėmis plytelėmis ir mozaikomis. Ieško
produkcijos platintojų.
20120117004 Čekijos metalo apdirbimo įmonė ieško abipusio gamybinio bendradarbiavimo partnerių ir siūlo tarpininkavimo paslaugas Čekijoje. Taip pat ieško investuotojų į šį
verslą.
20120117003 Slovėnijos įmonė gamina profesionalius nerūdijančio plieno produktus senuoju
tradiciniu būdu ir naujais technologiniais įrenginiais maisto, farmacijos ir chemijos
pramonėms. Ieško produkcijos platintojų.
20120116033 Latvijos įmonė projektuoja ir gamina aukštos kokybės drabužius moterims. Ieško
produkcijos platintojų.
20120116017 Rusijos įmonė gamina čiužinius ir rūbus kūdikiams. Ieško prekybos atstovų.
20120116011 Lenkijos prekybos įmonė ieško įrankių, tvirtinimo detalių ir kitų metalinių priedų
tiekėjų. Siūlo platintojo paslaugas.

20120118032 Ispanijos įmonė siuva moteriškus rūbus. Ieško produkcijos platintojų.

20120112038 Bosnijos architektūros ir statybos įmonė, turinti geras rekomendacijas, siūlo subrangos paslaugas.

20120118020 Patirties turinti Turkijos įmonė gamina megztus ir austus moteriškus rūbus. Ieško
produkcijos platintojų ir bendros įmonės įkūrimo galimybių. Taip pat domina visos
įmonės arba dalies pardavimas.

20120111005 Vokietijos įmonė specializuojasi tiksliųjų įrankių srityje. Ieško patikimų šių produktų tiekėjų: pakavimo dėžių, metalo ir plastiko kasečių, įrankių kabyklų, pagamintų iš plastiko, plieninių strypų, gryno įrankių plieno.

20120118017 Lenkijos įmonė, turinti malūną ir kepyklą, gamina įvairių rūšių šaldytus duonos
gaminius. Siūlo subrangos paslaugas.

20120110033 Rusijos įmonė gamina alkoholinius ir nealkoholinius gėrimus iš medaus. Ieško
produkcijos platintojų.

20120118009 Vengrijos įmonė gamina unikalius, tradicinius ir natūralius kosmetikos produktus,
muilą. Ieško produkcijos platintojų, didmeninės prekybos atstovų. Taip pat domina
ir mažmeninės prekybos įmonės Europoje.

20120110029 Rusijos farmacijos produktų gamintoja ieško produkcijos platintojų.

20120117022 Turkijos įmonė specializuojasi medicininės tekstilės produktų srityje. Ieško produkcijos platintojų.
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Kokia verslo nuomonė dėl
viešųjų pirkimų ir koncesijų
reguliavimo?

Ūkio ministerija kviečia visus suinteresuotus asmenis aktyviai bendradarbiauti
ir pareikšti savo nuomonę formuojant
Lietuvos poziciją dėl Europos Komisijos
(EK) pasiūlytų viešųjų pirkimų ir koncesijų direktyvų projektų. Šiuo metu šiuos
projektus svarsto Europos Sąjungos (ES)
Tarybos darbo grupė.
ES valdžios institucijos kasmet viešiesiems pirkimams išleidžia 18 proc.
bendrojo vidaus produkto. Šiais biudžeto suvaržymo ir ekonominio sunkmečio
laikais viešųjų pirkimų politika turi užtikrinti racionalų viešųjų lėšų panaudojimą,

padėti siekti ekonomikos augimo, naujų
darbo vietų kūrimo.
Be to, pagal EK atliktus tyrimus paskaičiuota, kad daugiau kaip 60 proc.
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės
sutarčių galėtų būti klasifikuojama kaip
koncesijos. Bendrų ES taisyklių, reguliuojančių koncesijas, nebuvimas lemia teisinį
neapibrėžtumą, įėjimo į rinką kliūtis, teisinės apsaugos pretendentams trūkumą.
Atsižvelgdama į tai, EK siūlo supaprastinti ir modernizuoti viešųjų pirkimų
reguliavimą, sukurti koncesijoms taikomas taisykles. Tai turėtų skatinti konku-

rencingą, inovacijomis pagrįstą ekonomiką ir jos augimą, palengvinti investavimą
bendradarbiaujant viešajam ir privačiajam
sektoriui.
EK inicijuotos pataisos suteiktų perkančiosioms organizacijoms daugiau pasirinkimo galimybių ir lankstumo. Patikslinus viešųjų pirkimų reguliavime vartojamas sąvokas ir taikymo sritį, sumažėtų pažeidimų rizika dėl nepakankamai aiškaus
esamo reguliavimo.
EK siūlo plėsti specializuotų viešųjų
pirkimų institucijų – priežiūros institucijos, kompetencijų centro, centrinės perkančiosios organizacijos – veiklą. Tai turėtų padėti kelti viešųjų pirkimų sistemos
dalyvių kvalifikaciją, siekti kokybiškų ir
efektyvių viešųjų pirkimų rezultatų.
Siūlomuose direktyvų pakeitimuose
perkančiosioms organizacijoms sudaroma galimybė vykdyti viešuosius pirkimus
taip, kad kartu būtų įgyvendinami įvairių
politikų, pavyzdžiui, socialinės, aplinkosaugos, inovacijų, tikslai. Valstybėms na-

rėms siūloma suteikti galimybę rinktis šių
priemonių įgyvendinimo būdus, nes taip
jos galėtų atsižvelgti į faktinę situaciją šalyje ir turimus finansinius išteklius.
Taip pat siekiama nustatyti aiškią
teisinę koncesijoms taikomą sistemą.
Konkretūs įsipareigojimai nustatytų perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams aiškias taisykles, sudarant koncesijų sutartis ir suteiktų ūkio
subjektams tam tikrų esminių garantijų,
susijusių su sutarčių sudarymo procedūromis.
Savo nuomonę dėl viešųjų pirkimų
galite teikti el. pašto adresu birute.maciunskiene@ukmin.lt ir jurgita.kluseviciute@ukmin.lt, dėl koncesijų – jurgita.
staneikaite@ukmin.lt, virginijus.pasakarnis@ukmin.lt.
Su EK pateiktais siūlymais galima
susipažinti ES informaciniame portale
www.europa.eu.
RŽ inf.

Pasirengti naujiems
Davose minėta ir Lietuva
teisiniams reikalavimams
skirti 3 mėnesiai

Nuo vasario 1 d. taikomas trijų mėnesių laikotarpis, per kurį verslininkai galės išsamiai susipažinti su nuo gegužės 1 d. įsigaliosiančiais naujais verslą reguliuojančiais
teisės aktais ir pasirengti juos taikyti.
Tam, kad verslininkai turėtų laiko išsiaiškinti, kokie konkrečiai yra naujai nustatomi ar keičiami ūkio subjektų priežiūros teisiniai reguliavimai ir galėtų prie jų prisitaikyti, jie gali peržiūrėti Ūkio ministerijos interneto puslapyje(http://www.ukmin.lt/lt/
dvi_datos) skelbiamus teisės aktus ir jų išimtis.
Pagal Teisingumo ir Ūkio ministerijų inicijuotą tvarką, verslo priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai įsigalioja tik du kartus per metus: nuo gegužės 1 d. arba nuo lapkričio 1 d. Šie teisės aktai turi būti paskelbti ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki jų
įsigaliojimo, t. y. vėliausiai vasario 1 d. arba rugpjūčio 1 d.
Atlikta priimtų verslo sąlygas reguliuojančių teisės aktų apžvalga rodo, kad dar ne
visos verslo priežiūros institucijos, taip pat ir ministerijos, laikosi šios taisyklės. Tačiau
siekiama ir dirbama taip, kad dviejų datų taisyklė būtų įgyvendinama nepriekaištingai.
Vienoje vietoje susisteminta informacija apie teisės aktus leis verslo subjektams
patogiai susipažinti su visais numatomais pakeitimais, kuriais įvedamas naujas reguliavimas. Tais atvejais, kai teisės aktų pokyčiai verslo sąlygas lengvina, ši taisyklė nėra
taikoma.
Išimtiniais atvejais dviejų datų taisyklė gali būti netaikoma, kai būtina nedelsiant
įgyvendinti Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis numatytus reikalavimus, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais.
RŽ inf.

Ilja Laurs, ISM Verslo tarybos narys, „GetJar“ įkūrėjas bei vadovas, Lietuvos vardą
neformalių forumo diskusijų metu girdėjo ne vieną, o daugiau nei dešimt kartų.
Ryškiausiai pašnekovui įsiminė du kontekstai ir abu buvo teigiami.
Pirma, Baltijos šalys minimos kaip ekonominių priemonių, leidžiančių suvaldyti
krizę ir apsaugoti šalį nuo bankroto grėsmės, kaip atsitiko Graikijai ir gresia dar kelioms
Europos valstybėms, pavyzdžiai. Priemonės esą nepopuliarios, tačiau „kai ranka gangrenuoja, reikia galvoti apie jos nukirtimą, nes kitaip grėsmė kyla visam kūnui“.
I. Laurs pastebėjo, kad Lietuva dažnai minima aukštųjų technologijų kontekste.
Visų pirma – kalbant apie interneto infrastruktūras ir paslaugas. Tokie klausimai kaip
mokesčių deklaracija internetu ar „e-vyriausybė“ susilaukia labai daug dėmesio ir Lietuva dažnai minima tokiose diskusijose.
Patį I. Laurs forumo diskusijose labiausiai nustebino naujas požiūris į visuomenės
progreso matavimą. „Šiuo metu visuomenės ir atskirų šalių progresą įprasta matuoti
ekonominiais rodikliais, pavyzdžiui, BVP vienam žmogui. Prieš keletą metų sociologai pastebėjo, kad ekonominė gerovė nebūtinai koreliuoja su laime. Pavyzdžiui, Kosta
Rika tikrai negali pasigirti itin aukštais ekonominiais rodikliais, tačiau turi labai daug,
apie 90 proc. laimingų žmonių. Lietuvoje, kuri irgi buvo paminėta, „laimės rodiklis“
pakankamai žemas – tik apie 30 procentų. Tokiose sėkmingose ir išsivysčiusiose šalyse
kaip Amerika „laimės procentas“ taip pat nedidelis – siekia apie 60 procentų“, – pasakojo I. Laurs.
Taigi, kodėl daug uždirbantys žmonės nėra tokie laimingi? Kas iš tikrųjų yra laimė?
Ar orientacija į ekonominę gerovę yra teisinga? Kokia nauda iš tokios gerovės, jei ji
nesuteikia žmonėms laimės?
Pasak pašnekovo, šios problemos nagrinėjimas buvo vienas įdomiausių aspektų,
tiriančių iš tiesų dideles ir svarbias pasaulio problemas.
Pagal verslobanga.lt

Naujas narys. VIZITINĖ KORTELĖ

7

Nr. 558 | KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ žinios
Naujas narys. VIZITINĖ KORTELĖ

Naujas narys. VIZITINĖ KORTELĖ

Naujas narys. VIZITINĖ KORTELĖ

SL 2279. Redakcinė kolegija.
Laikraštis prenumeruojamas rūmuose. Rūmų nariams platinamas nemokamai.
Rūmų laikraštis Nr. 558, 2012 m. VASARIO 17 d.
ISSN 2029-462X
Steigėjas ir leidėjas: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Tiražas: 800 egz.
Adresas: K. Donelaičio g. 8, LT-44213 Kaunas, tel. (8 37) 22 92 12, faks. (8 37) 20 83 30, internetinė svetainė www.chamber.lt

8

