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Vasaros šventėje – azartas, 
puiki nuotaika, nauji draugai
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Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų viešųjų ryšių 
vadovė

Ilgai ieškojus, kokiu būdu prigriebti 
savo turto neprižiūrinčius apleistų pasta-
tų savininkus, realus įrankis – mokesčių 
vėzdas pakeitė bergdžius raginimus su-
sitvarkyti ir negadinti miesto įvaizdžio. 
Moralizavimai ir apeliacijos į sąžinę, 
garbę ir atsakomybę baigėsi. Tiems, kurie 

Kam mokesčiai 
nebaisūs

Fotoreportažas – 4-5 psl.

Birželio 16 d. Palūkščio dvaras „Rokynė” ūžė nuo gero šimto rūmų bendruome-
nės narių. Kunkuliavo azartiškos aistros „proto mūšiuose” (ajajai kiek daug nežino-
me, pradedant kardinolu Rišeljė ir baigiant JAV vėliava Mėnulyje), virve susirišusios 
(kad nepamestų kurio nors nario) komandos entuziastingai lakstė po miškus ir šaudė 
iš laidynių, daužė „langus”, žaidė tinklinį atvirkščiai; kapitonai kalė vinis tuščiavi-
duriais plaktukais; pamiršę mamas vaikai klegėjo su Andrėja; suaugusieji žaidė kaip 
vaikai, mėgindami į kitą krantą valtele „teisingai” nuplukdyti vilką, ožką ir kopūstą (ir 
tai – antros klasės uždavinys?). O šviesią birželio naktį šokti galima iki paryčių pagal 
šauniojo scenos džentelmeno V. Kovaliovo atliekamus „Hiperbolės” hitus „Išgalvojau 
lietų..” arba „Kai nieko neturi...“ O paskui juk dar reikia ir pašnekėti...

Taip linksmai gimė nauja rūmų tradicija – kasmet birželį paminėti rūmų gimtadie-
nį. Šventės dalyviai sąžiningai įvykdė visus rūmų prezidento Benjamino Žemaičio tele-

gramoje iš Turkijos nurodytus darbus: sukurti naujos tradicijos pradžią; betarpiškoje 
ir draugiškoje aplinkoje sustiprinti rūmų šeimą, tarpusavio ryšius, draugystę ir solida-
rumą; linksmintis, sportuoti, šokti ir nežiūrėti į laikrodį. (Jei norite turėti laisvalaikį, 
negaiškite laiko!). Taip ir buvo! Visi labai stengėsi! O laimė rasti paparčio žiedą – rūmų 
raktą (ir ne bet kur, o... avilyje) nusišypsojo šventės rėmėjos „UAB „Informacijos sau-
gumo agentūra“ direktorei Danguolei Predeinienei.  

Kuri komanda laimėjo? Nesvarbu. Visos komandos gavo po arbūzą ir kai ką dau-
giau. Ir daugeliui visai nesinorėjo grįžti Kaunan...

O kam vargti aprašinėjant tai, ko neįmanoma aprašyti? Entuziazmo, džiaugsmo, links-
mumo, draugiškumo, gero apetito? Nuotraukose – apstu šventės nuotaikos atspindžių.

Pirmą kartą surengto rūmų gimtadienio dalyviai – naujos tradicijos kūrėjai

gražiuoju nenorėjo susitvarkyti, teks pa-
kratyti piniginę.

Seimas priešpaskutinę pavasario se-
sijos dieną patvirtino, kad nuo kitų metų 
apleistų pastatų šeimininkams tris kartus 
(nuo 1 iki 3 proc.) didinamas maksima-
lus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas. 
Parlamentarai pagaliau savivaldybėms 
įteikė neblogą botagėlį iškaršti kailį tiems, 
kurių pastatai bado akis ir miestiečiams, 
ir svečiams.

Be to, pastatų „vaiduoklių“ šeiminin-
kams Kaune nuo 2013 m. bus taikomas ir 
maksimalus valstybinės žemės mokesčio 
tarifas (4 proc.). 

Galbūt auklėjimas „per kišenę“ pa-
skatins apleistų pastatų savininkus susire-
montuoti arba parduoti savo turtą, nelau-

kiant „kada kainos pakils“. 
Antra vertus, yra ir kita šio medalio 

pusė.
Kokiais kriterijais apibrėžiama, ku-

ris pastatas laikomas apleistu? Atrodo, 
patekti į šį „juodąjį sąrašą“ reikia labai 
pasistengti. Instrukcijos suraitytos taip, 
kad eiliniam piliečiui atrodantis netvar-
komas, apsilupinėjęs, aptrupėjęs pastatas 
nebūtinai jau yra „apleistas“. Kaune to-
kiais formaliai laikomi gal tik pusšimtis 
pastatų. Sugriežtinus įstatymą arba reikia 
koreguoti ir poįstatyminius aktus, arba už 
tai atsakingi specialistai turėtų išeiti į ilga-
laikę ekskursiją po miestą.

Kitoje medalio pusėje slepiasi ir dar 
viena problema. Tai Valstybės turto fon-
dui priklausantys pastatai. Ir anaiptol ne 

patys menkiausi mieste – jie stovi Laisvės 
alėjoje, Karaliaus Mindaugo prospekte  ir 
kt. Per daugelį metų fondui taip ir nepa-
vyko jų nei parduoti, nei kam nors panau-
doti. Ar VTF irgi bus taikomi maksimalūs 
mokesčių tarifai?

Druskininkų savivaldybė rado papras-
tą, tačiau efektyvų būdą kovoti su Valsty-
bės turto fondo „vaiduokliais“: prie tokių 
pastatų miesto centre buvo įkaltos metro 
dydžio lentelės su konkrečiu užrašu: „Šis 
pastatas priklauso Valstybės turto fondui“. 
Miestiečiams ir svečiams aišku, kam dėl 
to turi būti gėda.

Viešos gėdos lentelės padėjo. Bu-
vusiuose seniai aplūžusiuose pastatuose 
labai mikliai įsikūrė jaukios kavinukės ir 
parduotuvėlės.
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Birželio mėnesio rūmų veiklos kronika
Priemonė Veiksmas Įmonės, 

dalyviai

Verslo plėtra

Įmonių (ne narių) lankymas, informacija apie rūmų veiklą, paslaugas, 
kvietimas stoti į narius 20

Regiono plėtra. Jonavos įmonių lankymas kviečiant tapti rūmų 
nariais 11

Planinis rūmų narių lankymas, siekiant geriau patenkinti narių 
interesus 8

Konsultaciniai – 
informaciniai 
seminarai

Įmonės/Įstaigos dokumentų tvarkymas ir apskaita 2012 m.: 2011-
2012 m. įsigaliojusių reikalavimų praktinis taikymas 5

„Koučingas – kaip bendradarbiavimo santykių kūrimo įrankis“ 6
Skolos išieškojimo ypatumai neprarandant kliento 7

Rūmų 
bendruomenė

Finansininkų klubas su NORDEA banku „Ekonomikos apžvalga, 
pokyčiai, kurie svarbūs smulkiąjam ir vidutiniam verslui“ 12

Verslo vadovų klubas. Susitikimas su Ilja Laurs 46
Personalo vadovų klubas „Mobingas, patyčios, priekabiavimas 
darbe“ 14

Verslo moterų tinklas. „Sirenos“ mados namų rankinių pristatymas   35
Rūmų gimtadienio šventė sodyboje „Rokynė“ 84
Buhalterių klubas (Marijampolė) 10
EKSPORTUOTOJŲ KLUBO steigiamasis susirinkimas 19

Tarptautiniai 
ryšiai

Lietuvos diplomatų – ekonomistų suvažiavimas Kaune ir verslo ryšių 
mugė  40

Čekijos-Baltijos prekybos rūmų direktoriaus Karel Sikora ir verslo 
plėtros direktoriaus Ladislav Kubiznak vizitas
Leonardo da Vinci projekto „BRIDGES FROM GREY TO GREEN-
ING JOBS“ partnerių susitikimas Vilniuje 

Enterprise Eu-
rope Network

Dalyvauta verslo kontaktų renginyje „Baltic Business Arena“ Kopen-
hagoje bei Baltijos plėtros forume  

3 
įmonės; 

16 
susiti-
kimų 

Konsultacinė diena. Tarptautinė prekyba, sutarčių sudarymas, ginčų 
sprendimas. Atlikta 10 konsultacijų.

10 
įmonių 

Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas tarp Lietuvos ir Suomijos 
įmonių – UAB „Lemona“ (Lietuva) ir „Taerosol Oy“ (Suomija), 
kurie padedami Kauno PPAR dalyvavo verslo misijos į Lietuvą 
susitikimuose

1

Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas tarp Lietuvos ir Suomi-
jos įmonių – UAB „Kauno viešbutis“ (Lietuva) ir „Resviaria Oy“ 
(Suomija), kurie padedami Kauno PPAR dalyvavo verslo misijoje 
2012 m. Tamperėje 

1

Atsakyta į užsienio partnerių užklausas 43
Konsultacijos tarptautinės verslo plėtros, intelektinės apsaugos, 
finansavimo programų klausimais 7

Atsakymai į Lietuvos įmonių užklausas 3
Organizuotas EK verslo panelis „10 smulkų ir vidutinį verslą labiau-
siai apsunkinančių įstatymų“ 1

Lietuvos įmonių susidomėjimas EEN duomenų bazėje užsienio 
įmonių paskelbtais verslo bendradarbiavimo pasiūlymais 3

Užsienio įmonių susidomėjimas Lietuvos įmonių EEN duomenų 
bazėje paskelbtais verslo bendradarbiavimo pasiūlymais 7

EEN duomenų bazėje patalpinti Lietuvos įmonių verslo bendradar-
biavimo pasiūlymai 3

Viešieji ryšiai

„Rūmų žinios“ Nr. 562, aktualiausi straipsniai: „Diplomatai 
susipažino su Kauno regiono investiciniais projektais“, „Įvaizdis yra 
realybė“, „Verslo vadovų klubo svečias – Ilja Laurs“,  „Verslo tary-
boje – apie paveldo problemas ir mokesčius“, „Verslo įvaizdis: kas 
kaltas ir ką daryti?“, „ Ar verta skubėti euro link?“, „Dviejų greičių 
ekonomika“, „Rūmų bendruomenė sveikina kolegas“

900 egz.

Išplatinta pranešimų spaudai apie rūmų ir rūmų narių veiklą 35
TV ir radijas 3

Dokumentų 
išdavimas

Atlikta tarptautinės prekybos dokumentų autentiškumo ekspertizių ir 
įforminta dokumentų 31

Išduota nenugalimos jėgos Force Majeure aplinkybes patvirtinančių 
pažymų 1

Atlikta prekybos dokumentų ekspertizių ir įforminta prekių kilmės 
sertifikatų 570

Profesinio 
rengimo skyrius

Septyniolikai profesinių mokyklų suderinta: egzaminų grafikai, 
kvalifikacijos egzaminų komisijos, paruošti ir patvirtinti bilietai 
(kvalifikacijoms)

80

Sudarytos paslaugų sutartys su egzaminuotojais 295
Įvertintos profesinių mokyklų mokinių kvalifikacijos. Mokyklų 
pateikti duomenys gegužės mėn.21 d. (planuojamas mokinių sk.) 5374

Įvertintos pirminio mokymo programos 1
Įvertintos tęstinio mokymo programos 13
Suderintos kvalifikacijos egzaminų komisijos, paruošti ir patvirtinti 
bilietai tęstiniame mokyme 3

Užregistruotos praktinio mokymo sutartys 9

Veiksmas Turinys Rezultatas

Rūmų taryba 06.05. 1. Sprendimai dėl narių 
priėmimo / išbraukimo

Priimta – 7;
išbraukta – 0.

2. Informacijos:
a. Verslo taryba
b. Asociacijos prezidiumas 
Klaipėdoje

3. Seminaras „Sėkmingos 
komunikacijos reikšmingi 
niuansai“

 

Pasitarimas su VRM 
regioninės plėtros Kauno 
apskrities vadovu V. Pipine dėl 
renginių Zaporožėje ir Kalin-
ingrade rugsėjo mėnesį

Kviesti verslininkus daly-
vauti renginyje Zaporožėje

Pasitarimas su Kauno 
savivaldybės administracijos 
direktoriumi A. Nesteckiu

Verslo tarybos atstovai 
aptarė miesto valdymo 
aktualijas

Regiono plėtros plano darbo 
grupės posėdis Kauno darbo 
biržoje

Plano rengimas
Parengtas galutinis plano projekto 
variantas, kuris teikiamas Regiono 
plėtros tarybai

Fabriko statybos pradžios 
iškilmės Kauno LEZ

Fabriko statybos pradžios 
iškilmės Kauno LEZ

Rūmų asociacijos prezidiumo 
posėdis Vilniuje 

Aptartos verslo savivaldos 
aktualijos

Susitikimai su Swedbank ir  
verslo atstovais

Swedbank atstovų 
ekonominė apžvalga, rūmų 
veiklos pristatymas

Potencialūs rūmų nariai regionuose 
informuoti apie rūmų veiklą, aptar-
tos galimybės tapti nariais.
Prienuose ir Kaišiadoryse prasidėjo 
pokalbiai dėl atstovybės

Verslo tarybos Miesto ūkio 
ekspertų grupės posėdis

Buvo nustatyti prioritetiniai 
uždaviniai, kurie traukiami į Verslo 
tarybos veiklos planą: energetika, 
savivaldybės įmonių valdymo 
klausimai, miesto tvarkymo darbai

Marijampolės savivaldybės 
viešųjų darbų įgyvendinimo ir 
darbdavių atrankos komisijos 
posėdis

Marijampolės savivaldybės 
darbdavių atranka 
viešiesiems darbams 
įgyvendinti Marijampolės 
sav.

Patenkintas vienos įmonės 
prašymas

Marijampolės sav. Strateginio 
plėtros plano verslo reikalų 
komiteto posėdis

Marijampolės savivaldybėje  
verslo reikalų komiteto 
posėdis dėl vizijos forma-
vimo /verslo sektorius/

Kartu su darbo grupės nariais 
parengta verslo ir ūkio plėtros 
strateginio plano dalis

Baigiamųjų darbų viešojo gy-
nimo komisija (Marijampolės 
kolegija) 

Verslo vadybos studijų 
programos bakalauro darbų 
viešojo gynimo komisija

Susitikimas su LR ūkio 
ministru

Dialogas tarp verslo atstovų 
ir ministro ES struktūrinių 
fondų skirstymo mecha-
nizmo 2014-2020 m. 
laikotarpiui

Atstovavimas 

Apskritasis stalas „Inovacijų 
kūrimas per mokslo ir verslo 
sąveiką”

Diskusija apie galimybes 
verslui plačiau integruotis į 
mokslo veiklą

Atstovavimas 

Birželio 27-29 d. Vilniuje įvyko tarptautinio projekto „BRIDGES FROM GREY 
TO GREENING JOBS“ trečiasis partnerių susitikimas. Aptarta bendra projekto situ-
acija, tarpinės ataskaitos rezultatai ir įvykdytos veiklos, projekto viešinimo ir sklaidos 
strategija. Susitikimo metu pristatytos ir išanalizuotos trys aktualiausios darbo veiklos 
sritys bei pirminiai aprašai pagal šiuos pagrindinius kriterijus: įgytų žinių, mokėjimų, 
įgūdžių, vertybinių nuostatų visuma (Europos kvalifikacijos sistema, ECVET, Euro-
pasas). Atlikta projekto partnerių apklausa, kuria siekiama išsiaiškinti projekto koky-
biškumo lygį remiantis įvykdytomis veiklomis ir turimais rezultatais. Apklausas atliko 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai – partneris, atsakingas už projekto kokybę.
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Verslo taryba: dviejų Lietuvos 
oro uostų konkurencija 
yra pavojinga
Audronė Jankuvienė

Kokios priežastys lėmė įtampą tarp 
Kauno ir Vilniaus oro uostų? Kokios pa-
sekmės laukia miesto ir rajono verslininkų 
(viešbučių, viešojo maitinimo, transporto 
ir kitų paslaugų sektorių), jeigu pigių skry-
džių bendrovė „Ryanair“ į sostinę perkel-
tų daugumą savo skrydžių? Ar iš tikrųjų 
„Ryanair“ pasitraukimą lemia miesto ir 
rajono savivaldybių nevykdomi įsiparei-
gojimai skirti lėšų oro uosto plėtrai? 

Kadangi viešojoje erdvėje pasirodė 
gana prieštaringų aiškinimų, pasipylė 
abipusiai kaltinimai, prie miesto Savi-
valdybės veikianti Verslo taryba nutarė 
analizuoti konflikto priežastis dalyvaujant 
abiejų savivaldybių  ir Susisiekimo minis-
terijos atstovams bei paskatinti visas suin-
teresuotas puses ieškoti išeities.

Faktai ir skaičiai
Šiuo metu iš Kauno oro uosto tiesio-

giai galima pasiekti daugiau kaip 20 Eu-
ropos oro uostų. 2011 m. Kauno oro uosto 
keleivių srautas viršijo 872 tūkstančius. Tai 
vienintelis oro uostas Europoje,  9 metus 
iš eilės nuosekliai didinęs keleivių skaičių. 
Oro uosto paslaugomis naudojasi Lietuvos, 
Latvijos, Baltarusijos, Kaliningrado srities 
ir šiaurinės Lenkijos dalies gyventojai. 

2010 m. „Ryanair“ Karmėlavoje įkūrė 
pirmąją „Ryanair“ bazę Vidurio Europos 
regione – Kaunas nukonkuravo Ispanijos, 
Italijos, Vokietijos, Lenkijos oro uostus. Iš 
šios bazės pigių skrydžių bendrovė plana-
vo vykdyti 120 skrydžių per savaitę, per 
metus aptarnauti iki milijono keleivių. 
Šis sprendimas ir ilgalaikė bendrovės in-
vesticija, atrodo, teikė vilčių, kad pigių 
skrydžių bendrovė ilgam įleidžia šaknis 
Karmėlavoje.  

2010 m. dėl „Ryanair” skrydžių Kau-
no oro uoste aptarnautų keleivių padaugė-
jo 77 proc. – iki 787 tūkst.

Prieš kelerius metus atsakingi Su-
sisiekimo ministerijos pareigūnai, Kau-

no miesto ir Kauno rajono vadovai kūrė 
planus, kaip paversti Kauno oro uostą 
vienu galingiausių pigių skrydžių centrų 
Vidurio ir Rytų Europoje. Buvo nuspręs-
ta, kad Kauno ir Vilniaus oro uostai bus 
plėtojami kaip lygiaverčiai, tik orientuosis 
į skirtingus keleivių segmentus: Vilniaus 
oro uostui atiteks vadinamieji tradiciniai, 
brangesni skrydžiai, o Kauno oro uostas 
taps pigių skrydžių centru.

Prieš daugiau nei dvejus metus Kau-
no miestas įsipareigojo per trejus metus 
TKOU sumokėti 4,7 mln. litų, Kauno 
rajonas – 2,4 mln. litų. Miesto ir rajono 
merai tikina, kad, nors ir vėluodami, tesi 
duotus pažadus, yra suderintas atsiskaity-
mų grafikas, „Ryanair“ pretenzijų neturi.  
Susisiekimo ministerija kaltina įsipareigo-
jimų nevykdymu, dėl kurio esą „Ryanair“ 
traukiasi iš Kauno, ir politikavimu.

V. Makūnas: laukiame valstybinio 
dėmesio

„Mes esame pasirašę sutartį su Kauno 
oro uostu dėl jo plėtros, darbo vietų kūri-
mo, o ne su „Ryanair“. Tad kaltinimai, kad 
pigių skrydžių bendrovė perkelia skry-
džius į sostinę dėl nevykdomų įsipareigo-
jimų, yra nepagrįsti. Kauno oro uostas yra 
ne tik rajono ir miesto savivaldybių, tai 
valstybinės reikšmės objektas. Todėl, in-
vestuodami į jo plėtrą, tikimės deramo at-
sako ir iš Susisiekimo ministerijos. Skau-
du dabar girdėti, kad kelių tiesimo darbai 
nukelti porai metų, vietiniai gyventojai 
palikti purve ir triukšme. Suprasdami, kad 
tai Lietuvai strategiškai svarbus objektas, 
bendradarbiavimo tradicija bus tęsiama, 
tačiau norime, kad ministerija matytų ne 
tik Vilnių ir Klaipėdą, lėšų būtų skiriama 
ir vietinių žmonių gyvenimo kokybei ge-
rinti“, – kalbėjo Kauno rajono meras Va-
lerijus Makūnas.

Rūmų generalinis direktorius Vytau-
tas Šileikis pabrėžė, kad protekcionistinė 
politika nėra valstybinė politika, ir oro 
uostai turi būti ne konkuruojantys, o pa-

pildantys vienas kitą. Ši konkurencija yra 
pavojinga ir žalinga. 

R. Mikaitis: ministerija negali re-
guliuoti oro uostų rinkodaros

Posėdyje dalyvavęs susisiekimo mi-
nistro patarėjas ir miesto Tarybos narys 
Rimantas Mikaitis neigė esant protekcio-
nizmo ministerijos veiksmuose ir tvirtino, 
kad jokie teisės aktai neleidžia ministerijai 
dalyvauti oro uostų veikloje, reguliuoti 
rinkodarą ir pan. „Visi oro uostai veikia sa-
varankiškai. Vilniaus oro uostas  sumažino 
mokesčius iki 7 Lt už keleivį. Netiesa, kad 
sulygino su Kauno – Kaune mokama pusė 
euro už keleivį“, – sakė R. Mikaitis. 

(Tiesa, Verslo tarybos nariai atkreipė 
dėmesį, kad  ministerija per savo atstovus 
oro uostų valdybose gali daryti tiesioginę 
ir nemenką įtaką formuojant tą pačią kai-
nodarą.)

R. Mikaičio teigimu, „Ryanair“ spren-
dimai yra sunkiai prognozuojami, staigūs 
ir netikėti, o skrydžių perkėlimą iš Kauno 
į Vilnių esą lemia konkurencija su kita 
pigių skrydžių bendrove „Wizzair“, kurią 
norima bet kokia kaina išstumti iš Lietu-
vos. Jis paragino miesto ir rajono vadovus 
atkakliau dirbti didinant Kauno žinomu-
mą ir skatinant atvykstamąjį turizmą, oro 
uostą – nebūti strategiškai priklausomu 
tik nuo vieno vežėjo.

Susisiekimo ministro patarėjas pri-
minė, kad ministerija į Kauno oro uosto 
infrastruktūrą yra investavusi apie 60 mi-
lijonų litų, į Vilniaus – perpus mažiau. R. 
Mikaitis tikino, kad niekas neturi piktų 
kėslų pakenkti kam nors.

Tačiau kodėl iš Lietuvos žinomumo 
didinimo programos, kurioje buvo numa-
tyta 24 mln. Lt, Kaunas negavo nė lito? 
R. Mikaitis aiškino, kad iš jos tik vienas 
milijonas panaudotas Europos krepšinio 
čempionato metu, kiti liko neišnaudoti.  
Kai kurie posėdžio dalyviai replikavo, 
kad tai ir buvo Kaunui skirti, tačiau neati-
tekę  pinigai.

A. Kupčinskas: tai dūmų uždanga
Kauno miesto meras Andrius Kup-

činskas įsitikinęs, kad paskleista žinia 
apie tai, jog „Ryanair“ traukiasi iš Kauno 
esą dėl nevykdomų įsipareigojimų, yra  
dūmų uždanga, mėginimas užbėgti už 
akių, apkaltinant savivaldybę. „Susisie-
kimo ministerija nesilaikė nuostatos, kad 
Kaunas turi tapti pigių skrydžių centru, o 
Vilnius orientuosis į tradicines oro ben-

droves. Dėl to įvyko strateginis pokytis.  
Išbalansuota valstybės politika lėmė to-
kias pasekmes“, – teigė miesto meras.

„Aš kaip verslininkas, turėdamas tris 
panašią produkciją gaminančias įmones, 
tikrai nesudaryčiau sąlygų joms konkuruoti 
tarp savęs arba nemesčiau jų visų  į vandenį, 
likdamas stebėti, kuri išplauks, kuri ne“, – 
situaciją iliustravo Verslo tarybos pirminin-
kas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis.

Miesto Tarybos ir verslo tarybos na-
rys Vygandas Gudėnas atkreipė dėmesį, 
kad visose valstybėse „Ryanair“ veiklą 
plėtoja ne sostinėse, o antrame arba tre-
čiame šalies mieste. Jo manymu, pagrin-
dinis sėkmingos iniciatyvos stabdys yra 
strategijos nebuvimas ir konkurencijos 
sudarymas tarp dviejų šalies oro uostų.

Kreiptasi į Vyriausybę
Ilgalaikė (iki 2025 metų) Lietuvos 

transporto sistemos strategija buvo patvir-
tinta 2005 m. Dabar rengiama nauja Na-
cionalinė susisiekimo plėtros programa, 
šiuo metu vyksta jos poveikio aplinkai 
vertinimas.  

Dabar galioja susisiekimo ministro 
Eligijaus Masiulio patvirtinta Lietuvos 
pasiekiamumo oro transportu gerinimo 
2010-2012 m. programa. Joje sakoma, 
kad skrydžių skatinimo priemonės yra bū-
tinos ir įgyvendintinos visų Lietuvos oro 
uostų atžvilgiu, tačiau skrydžių skatinimo 
priemonių įgyvendinimas Vilniaus oro 
uoste laikomas prioritetiniu.  

Verslo taryba nutarė kreiptis į Vyriau-
sybę, kad rengiamoje Nacionalinėje susi-
siekimo plėtros programoje būtų skiria-
mas deramas dėmesys oro uostų veiklos 
koordinavimui ir segmentavimui, kad  jie 
nebūtų priversti konkuruoti tarpusavyje.

Birželio 28 d. Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmuose įsteigtas penk-
tasis klubas. Be sėkmingai veiklą plėto-
jančių Personalo  vadovų, Finansininkų, 

Įsteigtas Kauno eksportuotojų klubas

Steigiamajame susirinkime diskutuota apie steigiamo klubo tikslus ir narių lūkesčius

Verslo vadovų klubų ir Verslo moterų 
tinklo, įmonių vadovai ir specialistai da-
lyvaus ir Eksportuotojų klubo susitiki-
muose.

Klube su kolegomis bus keičiamasi 
žiniomis ir dalijamasi asmenine patirtimi, 
analizuojamos eksporto skatinimo pro-
blemos, diskutuojama apie skirtingų šalių 

verslo kultūros ypatumus. Klubo veiklos 
turinys ir tikslai apibrėžti apklausus įmo-
nių vadovus, steigiamojo susirinkimo dis-
kusijose.

Pasak rūmų prezidento Benjamino 
Žemaičio, yra įvairių eksporto skatinimo 
būdų ir tuo užsiimančių institucijų, o stei-
giamo klubo tikslas – sudaryti galimybę  
neformaliems pokalbiams tarpusavio pa-
sitikėjimo atmosferoje. Ryšys per rūmus 
užtikrina sąveiką plačiame tinkle, stiprina 
partnerių pasitikėjimą, sutrumpėja kelias į 
eksporto rinkas.

Pageidavimus tapti klubo nariais pa-
reiškė 23 Kauno įmonės: AB „Kauno 
Baltija“, AB „Atrama“, UAB „Alga“, 
UAB „Doletos langai“, UAB „Italiana“, 
UAB „Aconitum“ ir kt. Klubo pirmininku 
išrinktas UAB „Novameta“ vyr. projektų 
vadovas Linas Launikonis.

RŽ inf.

Verslo tarybos pirmininkas Benjaminas Žemaitis
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Prie „Rokynės“ akmens registruojasi  rūmų viceprezidentas prof. Mečislovas 
Rondomanskas: „Šventės nuotaiką kursime visi“

Vasaros šventėje – azartas, puiki nuotaika, nauji draugai

Štai šventės scenarijaus sumanytojos Martyna ir Vaida, kurias 
žūtbūt norėjo pamatyti tie, kuriems „protų mūšio“ klausimai 
pasirodė „per sukti“

UAB „Sanveda“ direktorė Nijolė Ivančikienė: 
„Suvažiavome visa šeima – šeši suaugę ir 
vienas vaikas“ (nuotraukoje – su anūke Fausta) 

Minigolfą į šventę atgabenęs UAB „Transer“ 
direktorius Vaidas Bernotas: „Esu naujas rūmų narys, 
tad rūpėjo pažinti, kokie čia žmonės. O jie visi labai 
draugiški, paprasti, nuoširdūs ir geranoriški.“

Gentvilė Jankūnienė: „Iš pradžių  šventėje 
užsiregistravau kaip sirgalė, bet pamačiusi, kokia smagi 
programa prasidėjo, nulėkiau persirašyti į dalyvius. 
Renginys labai sumaniai surežisuotas, visko yra su 
saiku – ir sporto, ir poilsio, ir laiko pašokti, pabendrauti“

UAB „Baldai Jums“ generalinis direktorius Alfonsas 
Meškauskas: „Per linksmybes tikrai pamiršome 
žiūrėti į laikrodžius“

UAB „Informacijos saugumo agentūra“ direktorė Danguolė 
Predeinienė (dešinėje): „Šventė ir nuotaika – puikios! Lauksime 
kito tokio pat šaunaus gimtadienio.“

„IF P&C Insurance AS“ Marijampolės filialo verslo klientų  
vadovė Loreta Šimkūnienė ir verslo klientų ekspertas Vytautas 
Lopeta: „Šventėje buvo malonių pažinčių, susiradome naujų 
bendraminčių“

AB „Naujasis Nevėžis“ eksporto vadovas Arvydas Eimantas su bendradarbiais 
Mindaugu Lekečinsku ir Renaldu Ševčenko išrinkti sportiškiausiais šventės 
dalyviais

Jurgita Mikalauskienė (centre) buvo viena aktyviausių komandoje, kuri  „protų mūšyje“  
sutriuškino konkurentus. „Buvo labai įdomūs klausimai. Smagu pasitikrinti, kuris daugiau 
žinome, nes vyras Saulius apsiskaitęs, o aš sumani!“

Firmos „Du safyrai“ savininkas Arūnas Kleišmantas sodyboje 
pamatė akmenį, kuriam gali būti daugiau kaip 2 milijardai metų

UAB „Teltonus“ direktorus Gintautas Mažeika: „Tokia šventė šimtąkart geriau 
nei tingiai drybsoti ant smėlio. Fantastika!“

UAB „Statybų ekonominiai skaičiavimai“ direktorius Saulius 
Mikalauskas: „Su sūnumi  Tomu dalyvaujame jau antroje rūmų 
šventėje: rūmų 20-mečio proga rudenį kartu sodinome ąžuolus“

Komanda „Raudonieji velniai“ pasirinko šūkį „Visi už vieną, vienas už visus“ Komanda „Tie, kurie sugrįžta“ pažadėjo iš žaidimo „Ainam peklan“ sugrįžti dar stipresni

Komanda „Žydroji lagūna“ įspėjo: kovosim ir nepasiduosim! Gintautas Mažeika išrinktas linksmiausiu 
šventės dalyviu

Jeigu sąžiningai, aktyviausio dalyvio titulą  Arūnas 
Kleišmantas galėtų pasidalyti su drauge Vilma
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Komandos susirišo virvėmis, kad lakstydamos po dvaro teritoriją nepamestų kurio nors nario

Šeši vyrai tikėjosi, gal Vilma nepataikys? Pataikė! Stebėtinai vieninga ataka „daužant langus“, tarsi vaikystėje visi tai būtų darę?

Valtyje – kapitonas, nenorėjęs prisipažinti esąs „kopūstas“

Jolita Simanavičienė iš UAB „Accounting in Style“ (centre) išrinkta 
aktyviausia šventės sirgale

Kapitonų mūšis: kuris greičiau tuščiaviduriu plaktuku įkals vinį? UAB „TUV Uolektis“ plėtros direktorius Tomas 
Pivoras: „Gaila, kad negaliu pasilikti sekmadieniui. 
Bet gal galima rytą atlėkti vėl?“

Advokatas Gilbertas Kinderevičius su žmona Viktorija karštai „sirgo“ 
už komandos draugus

Asta Šileikienė: „Gera nuotaika ir sveiko adrenalino dozė neleido 
užmigti iki paryčių“

Visos komandos tapo nugalėtojomis!

Rūmų kancleris Andrius Verbyla šventėje rūpinosi vos 
vieno mėnesio dukra Guste

Paklaustas, o kada vėl susirinksime, rūmų generalinis 
direktorius Vytautas Šileikis tokiu triračiu, matyt, išrūko 
ieškoti vietos kitų metų gimtadieniui

Į vasaros šventę sugužėjo daug vaikų, kuriems nestigo Andrėjos (centre) sumanytų pramogų UAB „OptimusCRM“ vadovas Antanas Sakalauskas su bendradarbiais 
Donatu ir Andriumi: „Tai ideali proga iš arčiau susipažinti su rūmų nariais bei 
turiningai praleisti laiką gamtoje. Kitais metais vėl būtinai dalyvausim!”

Ojojoi, kas ten slėpėsi viename iš trijų sodybos baublių?.. Ogi lašinukai, kuriuos ištraukė „Rokynės“ šeimininkas Romas Už tai, kad nuo kelių metrų sluoksnio purvo išvalė autentišką 18 amžiaus rūsį, 
Romas sumokėjo nemenką baudą; užtat dabar kantriai renka 18-ąjį parašą, kad 
leistų atstatyti  200 metų senumo giminės dvarą
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Verslo sąlygos keičiasi, 
galimybės – išlieka

Europoje vis dar fiksuojamas eko-
nomikos nuosmukis, tuo tarpu Lietuvoje 
analitikai kas ketvirtį vis skelbia BVP 
augimą. Verslo sąlygos keičiasi, o gali-
mybės išlieka. 

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų įmonės kiekviena savaip išgyveno 
ekonominės krizės laikotarpį. Kai kurios 
sugebėjo pokyčiuose atrasti naujų gali-
mybių, o patyrusios nuopolius, sugebėjo 
sutelkti pastangas ir tikisi teigiamų rezul-
tatų. Kai kurios tapo  lankstesnės priim-
damos sprendimus, optimizavo valdymo 
procesus ir beveik nepatyrė nuosmukio. 

Verslo plėtros skyriaus specialistai 
nuolat siekia grįžtamojo ryšio su rūmų 
nariais, identifikuoja jų lūkesčius rūmų 
atžvilgiu, aiškinasi problemas ir siekia 
padėti pagal galimybes.

UAB „Garlita“ – tarp sėkmingai 
išgyvenusių 

Eksporto rinkų išplėtimas, investici-
jos į naują įrangą, inovatyvių produktų 
įvedimas į rinką garantuoja įmonės kon-
kurencingumą ir sėkmę. Lietuvos rinkoje 
parduodama tik keli procentai produkci-
jos, didžioji dalis eksportuojama į dau-
giau nei 20 šalių. Dirbama su Skandi-
navijos, Afrikos šalimis, arabų kraštais, 
Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje. 

Nuolat atnaujinamos mezgimo maši-
nos, įdiegta ITON gamybos linija sudaro 
palankias sąlygas kurti inovatyvius pro-
duktus. „Garlitoje“ gaminami megztiniai 
karinei pramonei su vitaminais E, anti-
moskitiniai, atsparūs šalčiui ir ultraviole-
tiniams spinduliams.

Įmonėje sukurti prekės ženklai „Gar-
lita“ ir „F&D”, įdiegtos dvi naujos pro-
duktų linijos. 2010 m. įmonės apyvarta 
išaugo 10 proc., 2011 m. – 12 proc.

Kauno PPA rūmai padėjo  „Garlitai” 
plėstis eksporto rinkose. Per Enterpri-
se Europe Network tinklą surasti verslo 
partneriai Jungtinėje Karalystėje, 2011 
m. pabaigoje įmonė pasirašė verslo par-
tnerystės sutartį.

UAB „Garlita“ direktorius Juozas 
Martikaitis, bendraudamas su rūmų spe-
cialistais, išsakė savo poziciją daugeliu 
aspektų. Jam svarbus valdžios požiūris 

į verslą, kokie pokyčiai, kokios tenden-
cijos vyksta visose tiesiogiai verslą įta-
kojančiose srityse. Susirūpinimą kelia 
tai, kad mokslo ir studijų sritis kai kur 
yra nesuvokiamai pasenusi. Apsilankius 
KTU, direktorių nustebino, kad mokymų 
bazė išliko beveik nepasikeitusi per 40 
metų! Specialistai rengiami neatsižvel-
giant į prioritetines, tradicines Lietuvos 
pramonės šakas – medienos, metalo ap-
dirbimo, maisto, tekstilės, baldų. J. Mar-
tikaitis susirūpinęs, kad artimiausiu metu 
tekstilės pramonėje apie 40 specialistų 
išeis į pensiją. O KTU Dizaino ir techno-
logijų fakultete mokosi vos keli studen-
tai! J. Martikaitis siūlo mokslo, studijų ir 
verslo slėniams parengti mokymų bazes 
su įranga, testavimo galimybėmis.

ES struktūrinės paramos programos, 
„Garlitos“ direktoriaus nuomone, pra-
monei nesuteikė pakankamai galimybių 
atsinaujinti. Žemės ūkyje akivaizdūs po-
kyčiai, juos iš dalies lėmė palankesnis 
finansavimo intensyvumas. Tuo tarpu 
pramonei  projektų  intensyvumas siekė 
30-40 proc. Verslininkai priversti nau-
dotis kreditais, kurie susiję su didelėmis 
rizikomis, ypač šiomis  nestabilios eko-
nomikos sąlygomis. 

Verslui nepakeliamos elektros energi-
jos, dujų kainos. Žlugdanti mokestinė bazė 
neskatina jaunimo verslauti. J. Martikaitis 
įsitikinęs, kad būtinos PVM įstatymo pa-
taisos. Reikėtų diferencijuoti pridėtinės 
vertės mokestį, siekiant skatinti kai kurių 
produktų vartojimą, mažinti PVM daržo-
vėms, vaisiams, vaikiškiems gaminiams.

Nemažai problemų susikaupę darbo 
santykių, socialinėje srityje. Valstybė 
neskatina dirbti, o tarsi priešingai – ska-
tina nedirbti. Pašalpų, įvairių išmokų, 
kompensacijų mokėjimas demotyvuoja 
žmones. J. Martikaitis mano, kad  išmo-
kų gavėjai už jas turėtų atidirbti.

UAB „Enerstena“ skatina permai-
nas šilumos ūkyje 

UAB „Enerstena“ atlieka energetikos 
objektų statybos, rekonstrukcijos, moder-
nizavimo, remonto bei techninio aptarna-
vimo darbus, gamina biokuro katilus bei 
kondensacinius ekonomaizerius.

Susitikimo su rūmų darbuotojais 
metu direktorius Virginijus Ramanauskas 
įvardijo įmonės prioritetus – renovaciją 
ir siekį visuotinai keisti kuro rūšį. Įmonė 

skatina biokuro panaudojimą, priklauso 
Lietuvos biokuro asociacijai. 

Vadovas pasakojo, kad gaminamuo-
se katiluose deginamas biokuras, paga-
mintas iš medžių išvartų, medžių žie-
vių, šiaudų, šieno, žilvičių. Miškai taptų 
švaresni, jei daugiau būtų naudojamos 
biokuro katilinės. Svarbu, kad tam būtų 
sudarytos sąlygos. Kuro diversifikacija 
duoda impulsą keistis šilumos tinklams. 

Energetikos bendrovė „GECO inves-
ticijos“ gegužės mėnesį  pradėjo  statyti 
20 MW biokuro katilinę Kaune. Tai bus 
pirmoji nepriklausoma katilinė mieste, 
kuri šilumą gyventojams gamins iš atsi-
naujinančių energijos išteklių. Biokuro 
katilus ir kitą įrangą katilinei gamina 
bendrovė „Enerstena“.

Įmonės direktorius V. Ramanauskas 
pateikė informaciją apie įmonės ekonomi-
nę būklę. Krizės metais išlaikytas stabilu-
mas, 2010 ir 2011 m. rodikliai nepakito – 
apyvarta sudarė po 25 mln. Lt.  2010 m. 
įmonės  pardavimai išaugo 40 proc., pa-
lyginti su 2009 m. Šiemet. planuojama 36 
mln. Lt apyvarta. Dėl kainų konkurencin-
gumo krito pelningumo rodikliai. Didžiu-
lis iššūkis – piniginių srautų suvaldymas. 

Kol kas „Enerstenos“ eksportas – 
simbolinis. Tačiau siekiama jį gerokai 
išplėsti per 3 metus. Tikslinės rinkos – 
Skandinavija ir Rusija. 

Rūmų darbuotojai pasiūlė pagalbą 
eksporto plėtros klausimais – verslo kon-
taktų renginį Danijoje, atnaujinti verslo 
partnerių paieškos anketą, pasinaudoti 
kontaktų paieškos galimybėmis. Pateik-
ta numatomo steigti Eksportuotojų klu-
bo koncepcija. Ši iniciatyva sudomino 
V. Ramanauską.

„Enerstena“ nuolat siekia verslo val-
dymo tobulinimo. Naujovė – mokslo ir 
technologijų skyrius. Bendradarbiauja-
ma su KTU mokslininkais – Šilumos ir 
atomo katedra.

AB „Kauno Baltija“: pelningas 
augimas

AB „Kauno Baltija“ generalinis direk-
torius Vidas Butkus narystę rūmuose ver-
tina visų pirma kaip patikimumo ženklą. 

Pasakodamas, kaip pavyko išgyventi 
krizę, V. Butkus pajuokavo, kad „krizė 
mums galėjo tęstis dar porą metų“. At-
rastos naujos rinkos, užmegzti kontaktai 
su  naujais verslo partneriais. Eksportas 
sudaro 99,5 proc., daugiausia eksportuo-
jama į Jungtinę Karalystę, Prancūziją, 
Suomiją, Rusiją, šiais metais – į Norvegi-
ją. Tik 2009 m. patirtas minimalus nuos-
tolis dėl papildomos investicinės veiklos. 

Pagrindinė veikla buvo pelninga. 2010 ir 
2011 m. fiksuotas 10 proc. augimas, me-
tai buvo pelningi, šiemet taip pat tikimasi 
augimo ir teigiamo rezultato.

Pagrindinis „Kauno Baltijos“ asor-
timentas – keturių linijų moteriški vir-
šutiniai drabužiai: kokteilinės-vakari-
nės suknelės; moderni klasika; casual 
wear – kasdieninė apranga; corporate 
wear – uniformos oro uostų darbuoto-
jams, audito kompanijoms, kosmetikos 
parduotuvių darbuotojams. Dirbama 
prekės ženklams „KAREN MILLEN“, 
„GERARD DAREL“, „CORPO CLA-
SIQUE“, sukurti pačios įmonės prekių 
ženklai „LOULOU“, „SPENCER“.

V. Butkus pasakojo, kad įmonėje 
ypatingas dėmesys skiriamas naujovėms, 
gamybos efektyvumo didinimui. 2011 
m. investuota į naujausias „LECTRA 
system“ versijas, baigiama diegti NAVI-
SION verslo valdymo sistema. Siekiant 
aukštos kokybės ir kaštų mažinimo, nuo-
lat  vykdoma įmonės renovacija, įdiegta 
sistema, kuri užtikrino mažesnį grįžtan-
čios į gamybos linijas produkcijos pro-
centą. Bendrovės vadovas inicijavo ir 
nemažai dirbo diegiant šią naujovę, kurią 
vadina „Vido kokybės sistema“.

Įdiegta ir darbuotojų materialinio 
motyvavimo sistema. Darbuotojai gauna 
papildomas išmokas įvykdę gamybines 
užduotis kiekybine išraiška ir už koky-
binius rodiklius. Jei užduotys vykdomos 
nepertraukiamai pusę  metų – dar papil-
domai premijuojami. 

Susitikime buvo pristatytos rūmų tei-
kiamos paslaugos ir galimybės. V. But-
kus pageidauja daugiau verslo misijų 
siekiant eksporto plėtros, ketina pasinau-
doti Enterprise Europe Network tinklo 
teikiamomis galimybėmis. 

Rekordinė AB „Lytagra“ apyvarta
AB „Lytagra“ yra viena iš didžiausių 

žemės ūkio techniką, metalus, statybines 
medžiagas  ir įvairias paslaugas žemės 
ūkiui tiekianti įmonė. Pastaraisiais me-
tais išplėsta buitinių, sodo ir daržo, elek-
tros ir santechnikos prekių skyriai. Dide-
lis žirginio sporto prekių pasirinkimas.

2010 m. Lietuvos biudžetą papildžiusi 
65,6 mln. Lt, „Lytagros“ įmonių grupė sa-
vaitraščio „Veidas“ projekte „Vertingiau-
sios įmonės Lietuvos valstybei ir gyvento-
jams“  užėmė 10 vietą. 2011 m. bendrovė į 
Lietuvos biudžetą sumokėjo 80,6 mln. Lt. 
AB „Lytagra“ praėjusiais metais įteiktas 
UAB „Creditinfo Lietuva“ aukštą moku-
mo reitingą turinčios įmonės sertifikatas.  

UAB „Garlita“ direktorius Juozas Martikaitis

UAB „Enerstena“ direktorius Virginijus Ramanauskas

AB „Kauno Baltija“ generalinis direktorius Vidas Butkus

AB „Lytagra“ generalinis direktorius Adomas Balsys

Nukelta į 7 psl.
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Atkelta iš 6 psl. 

Sėkmingai įveikti sunkmečio išban-
dymai, kai buvo kiek sumažėjusi prekių 
ir paslaugų apyvarta. Ji didėjančiais tem-
pais vėl pradėjo augti 2010 m.  ir praė-
jusiais metais viršijo geriausiais laikomų 
2008 m.  apyvartą. 

Sėkmingi „Lytagrai“ buvo 2011-ieji. 
Pirmą kartą bendrovės veiklos istorijoje 
prekių ir paslaugų apyvarta perkopė pu-
sės milijardo ribą ir sudarė 572,3 mln. Lt. 
Augimas, palyginti su 2010 m., sudarė 
26 proc. Daug vilčių teikia ir šio pusme-
čio veiklos rezultatai.

Gerus rezultatus lemia sukaupta il-
gametė darbo patirtis. Vadovybei, kuri 
beveik nesikeičia, ši krizė buvo trečioji. 
Didelę įtaką turėjo visų darbuotojų pa-
stangos, jų darbas, išsaugotas AB SEB 
ir DnB bankų vadovybės pasitikėjimas. 
Sunkmetis bendrovę suartino su pagrin-
diniais partneriais žemdirbiais, labiau 
tapo suprantamos jų problemos. 

Įmonei palankūs buvo praėjusieji 
dveji metai. Apyvartos augimas įgalino 
vėl didinti investicijas plėtrai. Valdybos 
nutarimu 2011 m. tam buvo skirta 20 
mln. Lt. Išplėsti du centriniai sandėliai 
Kaune, investicijos panaudotos numa-
tytų statyti prekybos centrų detaliųjų 
planų rengimui, mobilių serviso tarnybų 

plėtrai, logistikai, naujų informacinių 
technologijų diegimui. Dalis numatytų 
investicijų skirta Latvijos įmonės įsigiji-
mui prekybos ir serviso veiklai vystyti. 

2011 m. viduryje AB „Lytagra“ savo 
veiklą pradėjo Latvijoje. Labai išaugo 
prekių eksportas. Per 2011 m. eksportuo-
ta prekių už 46 mln. Lt. Iš to skaičiaus 
eksportas į Latviją sudarė 37,6 mln. Lt.

Šiais metais plėtrai skirta 23,6 mln. 
Lt. Investicijos naudojamos darbo sąlygų 
gerinimui, serviso tarnybos tobulinimui, 
logistikai. Baigiama naujo prekybos cen-
tro statyba Šiauliuose, metų pabaigoje 
numatoma atidaryti 3000 kv. m ploto 
prekybos centrą Marijampolėje. Projek-
tuojama prekybinių plotų plėtra Jurbar-
ke,  centrinių serviso patalpų – Kaune. 
Dalis investicijų bus panaudota moderni-
zuojant žemės ūkio produkcijos gamybą 
„Lytagros“ žemės ūkio bendrovėje, val-
dančioje 3200 ha žemės.

Kiekvienais metais plečiama tiekia-
mos žemės ūkio technikos įvairovė, tie-
kiamų paslaugų apimtys. 

AB „Lytagra“ generalinis direktorius 
Adomas Balsys įvardijo serviso speci-
alistų ir traktorininkų parengimo pro-
blemą. Nėra praktinio mokymo centrų, 
nepakankama darbuotojų kvalifikacija, 
todėl bendrovė pati rengia apie 60 žmo-
nių užsienyje. 

Kauno PPA rūmų generalinis direk-
torius Vytautas Šileikis, susitikęs su ben-
drovės vadovu, pažadėjo šiuo klausimu 
per Profesinio mokymo tarybą kreiptis į 
Švietimo ir mokslo ministeriją.

AB „Lituanica“ ieško rinkų ir par-
tnerių

Pasak bendrovės generalinio direk-
toriaus Kęstučio Deltuvos, po pastarųjų 
metų nemažo nuosmukio įmonės situa-
cija stabilizuojasi. Įsisiautėjus krizei, kai 
kurie užsakovai pakeitė planus, sumaži-

no užsakymų apimtis. Buvo įšaldytos lė-
šos, už kurias įsigyta oda iš Kolumbijos, 
žaliavos neišnaudotos iki šiol. Ieškoma 
naujų rinkų, verslo partnerių, keičiamas 
asortimentas.

Didelėmis pastangomis gamyba di-
dinama, tačiau neigiamą įtaką daro sezo-
niškumas.

Įmonė 70 proc. produkcijos ekspor-
tuoja, daugiausiai į Suomiją, Latviją, 
Didžiąją Britaniją. Pagrindinė problema 
Didžiojoje Britanijoje – valiutų svyravi-
mai, o anglai būtinai nori pasirašyti su-
tartis svarais.

Bendrovė laimi konkursus Latvijoje, 
Estijoje, o Lietuvoje – retai. Planuojama 
plėstis ir į kitas užsienio šalis. Domina 
Rusija, tačiau su ja susijusi didelė rizika, 
ilgi atidėjimai. Kontaktų daugiausiai ieš-
ko internetu, parodos nebe tokios veiks-
nios kaip anksčiau.

AB „Lituanika“ pradėjo  gaminti me-
dicininę avalynę iš tekstilinės medžiagos 
su nanojonais, apdorotos sidabro jonais.  
Dėl to avalynė palaiko pastovią 37 laips-
nių temperatūrą. Šie gaminiai skirti Vokie-
tijos rinkai, jais domisi Suomijos, Angli-
jos verslininkai. Šios produkcijos galima 
įsigyti ir Lietuvoje. Bendradarbiaujama su 
kitu rūmų nariu  UAB „Pirmas žingsnis“.

RŽ inf.

AB „Lituanica“ generalinis direktorius Kęstutis Deltuva

Liepos 3 d. Kaune įvyko speciali kon-
ferencija regiono verslininkams „Kanto-
no importo ir eksporto mugė – vartai į 
Kiniją“. Jos metu delegacija iš Kinijos 
užsienio prekybos centro bei  Kauno pre-
kybos, pramonės ir amatų rūmai kvietė 
verslo atstovus išnaudoti Kinijos rinkos 
galimybes ir dalyvauti svarbiausiame Ki-
nijos prekybos renginyje.

„Pasaulio ekonomika įžengė į sunkų 
etapą, ir tai verčia dar aktyviau bendra-
darbiauti ekonomikos ir prekybos srityje. 
Kuriant ir išnaudojant plėtros galimybes 
laimi abi pusės. Todėl kviečiu pasinaudo-
ti mūsų sukurta verslo bendradarbiavimo 
platforma ne tik įsigyjant kokybiškų Ki-
nijos prekių, bet ir Kinijos rinkai ištirti, 
atsidurti naujausių pramonės tendencijų 
sūkuryje ir savo verslui plėsti“, – kalbėjo 
Kinijos užsienio prekybos centro vice-
prenzidentas Liu Jianjun.

Konferencijoje dalyvavusiems be-
veik 50 įmonių atstovams buvo prista-
tyta Kantono mugė. Kinijos delegacijos 

Vartai į Kiniją

Konferencijos organizatoriai ir dalyviai

atstovas Liu Jianjun pasidžiaugė, kad 
nuo mugės įkūrimo pradžios 1957 m. jau 
įvyko 111 sėkmingų renginių ir galima 
pasididžiuoti įspūdingomis apimtimis 
bei mastais. Šiemet gegužę pasibaigusi 
111-oji mugė pritraukė 210 833 pirkė-
jus iš 213 užsienio valstybių ir regionų. 
Mugės metu pasiekta apyvarta sudarė net 
360 mlrd. JAV dolerių.

Kinijos importo ir eksporto mugėje 
kasmet apsilanko ir dalyviai iš Lietuvos. 
Tai didžiųjų mažmeninės prekybos tin-
klų atstovai, kurie atvyksta pasidairyti ir 
išsirinkti prekių. 111-oje mugėje dalyva-
vo 144 lietuviai.

112-oji mugė vyks spalio 15-lapkri-
čio 4 d. Pirmasis etapas – spalio 15-19 
d. (elektronikos ir namų ūkio elektros 
prietaisai, techninė įranga ir įrankiai, 
įrengimai, transporto priemonės ir at-
sarginės dalys, statybinės medžiagos, 
apšvietimo įranga, cheminiai preparatai, 
veiks tarptautinis paviljonas). Antrasis 
etapas – spalio 23-27 d. (plataus vartoji-

mo prekės, dovanos, namų dekoracijos). 
Trečias etapas – spalio 31-lapkričio 4 d. 
(tekstilė ir apranga, avalynė, kanceliari-
nės prekės, lagaminai ir rankinės, prekės 
poilsiui, vaistai, medicinos priemonės, 
sveikatos produktai, maistas, veiks tarp-
tautinis paviljonas).

Mugės plotas sieks 1,16 mln. kva-
dratinių metrų, kuriuose įsikurs 58700 
stendų. Kasmet pristatoma daugiau nei 

150 tūkstančių kokybiškų kiniškų ir už-
sienio prekių rūšių. Kiekvienos Kantono 
mugės metu apie 80 proc. visų prekių yra 
nauji produktai, pristatomi pirmą kartą. 
Šiemet į tarptautinio paviljono ekspozi-
ciją bus įtraukta aukštųjų technologijų 
produktų grupė, ketinama plėsti dizaino 
parodų sekciją.

Mugė vyksta Guandžou mieste.
RŽ inf.
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Nacionalinis susitarimas 2012 – 2016 m.

Atsispyrusi populizmo pagundoms 
ir laikydamasi fiskalinės drausmės Lietu-
va suvaldė finansinės krizės padarinius ir 
jau 2011 metais tapo sparčiausiai auganti 
ekonomika Europos Sąjungoje.2009 metų 
Nacionalinis susitarimas sudarė teigia-
mas sąlygas Lietuvos Respublikos Vy-
riausybei priimti svarbius sprendimus dėl 
viešųjų finansų konsolidacijos ir pakėlė 
investuotojų pasitikėjimą Lietuva. Toks 
susitarimas buvo puikus socialinės partne-
rystės pavyzdys visame regione. Kertinis 
socialinės partnerystės principas – socia-
linių – ekonominių partnerių, įtraukimas 
į valdžios sprendimų priėmimo, veiksmų, 
programų, strategijų rengimą, įgyvendini-
mą, stebėseną ir vertinimą. Tai universalus 
ir veiksmingas būdas derinti organizuo-
tų partnerių interesus, siekti konsensuso 
sprendžiant visuomenei aktualias proble-
mas, palaikyti socialinę santarvę, skatinti 
ekonominę ir socialinę pažangą. Taip pa-
didinamas valstybės politikos planavimo 
ir prognozavimo, įgyvendinimo ir tobuli-
nimo efektyvumas, mobilizuojamos skir-
tingų partnerių žinios, gebėjimai, ištekliai, 
patirtis, užtikrinamas procesų skaidrumas 
ir viešumas.  Produktyviam nacionaliniam 
socialiniam dialogui yra būtinos prielai-
dos – tarpusavio supratimas, lygiavertė 
partnerystė ir deklaruojamų tikslų sieki-
mas. Tokiam dialogui palaikyti reikalinga 
patariamoji centrinei šalies valdžiai insti-
tucija, kurioje tarpusavyje bendradarbiau-
tų nacionaliniu lygmeniu veikiančių socia-
linių partnerių organizacijų atstovai.

Siekdami išlaikyti pasiektus augimo 
tempus, įveikti eurozonos krizės keliamus 
iššūkius bei atsižvelgdami į tai, kad:

Enterprise Europe Network (Europos 
verslo ir inovacijų tinklas), veikiantis Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, kar-
tu su Enterprise Europe Network Švedijoje 
kviečia dalyvauti tarptautiniame verslo 
kontaktų renginyje, skirtame apdirba-
majai pramonei, Elmia Subcontractor 
2012. Elmia Subcotractor yra viena iš 
perspektyviausių tarptautinių parodų, skirtų 
subrangovams, dirbantiems inžinerijos, au-
tomobilių, metalo, gumos, plastiko, apdir-
bimo, elektrotechnikos ir kitose pramonės 
šakose. Renginys vyks Elmia konferencijų 
centre Jönköpinge lapkričio 6-7 dienomis.

KODĖL VERTA DALYVAUTI?
Elmia Subcontractor verslo kontaktų 

renginio idėja yra išankstinių trumpų su-
sitikimų serija tarp įmonių. Jūs turėsite 
galimybę susitikti su būsimais klientais, 
tiekėjais ir partneriais. Verslo kontak-
tų renginys yra unikali galimybė naujų 
verslo kontaktų užmezgimui ir kontraktų 
sudarymui. Šis modelis yra efektyvus dėl 

(1) ilgalaikiai šalies interesai turėtų 
tapti pagrindu veikti visai šalies visuome-
nei, politinėms partijoms, verslui, nevy-
riausybiniam sektoriui ir t.t.

(2) priimta Lietuvos ilgalaikės pažan-
gos strategija „Lietuva 2030“, numatanti 
pagrindines kryptis – Sumani ekonomika, 
sumani visuomenė, sumanus valdymas,

(3) būtina efektyviai spręsti proble-
mas, sąlygojančias didžiausius iššūkius 
su kuriais Lietuva susiduria pastaraisiais 
metais – emigracija ir jaunimo nedarbu;

(4) pagrindinis šalies interesas – žmo-
nių gėrovė

Šiuo Nacionaliniu susitarimu visos 
pasirašančios šalys sutinka:

1. Ilgalaikiai šalies tikslai yra šie:
a. Ekonomikos stabilumas ir augimas
b. Energetinis saugumas už pagrįstai 

mažiausią kainą
c. Užimtumo didinimas, ypač jaunimo 
d. Struktūrinės reformos (Socialinio 

draudimo, švietimo, sveikatos apsaugos)
2. Siekdami pagrindinio šalies intere-

so ir ilgalaikių šalies tikslų, sutinkame:
a. Laikytis Mastrichto kriterijų:
i. Biudžeto rengimas vidutiniam lai-

kotarpiui (3-5 metams), siekiant subalan-
suoto biudžeto jau 2013 metais ir vėles-
niais metais.

ii. Nepriimti jokių įstatymų ar kitų tei-
sės aktų,kurie būtų infliacinio pobūdžio, 
tame tarpe ir MMA susiejimo su vidutiniu 
šalies atlyginimu ar kitais rodikliais.

iii. Laipsniškai pereiti prie programi-
nio biudžeto, siekti, kad 2016 metais bent 
50 procentų biudžeto būtų programinis.

b. Siekti Mokesčių sistemos stabilu-
mo:

i. Bet kokie mokesčių pasikeitimai 
įsigalioja tik po 1 metų (tokiu būdu sie-
kiama, kad populistiniai sprendimai būtų 
apriboti) ir nekeisti mokesčių įstatymų 
biudžeto formavimo metu, nebent tai būtų 
mokestinių lengvatų naikinimasar pakei-
timai būtų susiję su ES Direktyvų įgyven-
dinimu.

ii. Bet kokios mokesčių lengvatos 
turi būti kryptingos, pagrįstos. Lengvatos, 
iškraipančios valstybės politiką turi būti 
panaikintos (tame tarpe ir PVM šildymui, 
skatinant renovaciją ir socialiai pažeidžia-
mų, o ne visų gyventojų rėmimą).

iii. Nedidinti darbo apmokestinimo. 
Progresyvumo siekti per neapmokesti-
namųjų pajamų dydį mažiau uždirban-
tiems žmonėms. Svarstyti galimybę teikti 
šeimos deklaraciją – taip būtų įvertintas 
šeimos narių skaičius ir atitinkamai pritai-
kytos lengvatos bei neapmokestinamųjų 
pajamų dydis  bei galimybės susigrąžinti 
dalį sumokėtų mokesčių.

c. Gerinti verslo aplinką:
i. Skatinti verslumą, gerinti smulkaus 

ir vidutinio verslo aplinką ir skatinti tarp-
tautinę verslo plėtrą.

ii. Mažinti biurokratizmą, tęsti regu-
liuojančių institucijų reformą.

iii. Visomis priemonėmis ir naujomis 
formomis kovoti su šešėline ekonomika, 
kontrabanda ir korupcija.

iv. Šiuolaikiškas darbo santykių re-
guliavimas, nenutolęs nuo darbo rinkos 
realijų, verslo poreikių ir tam tikrų verslo 
sektorių (pvz. IT, paslaugų srities, smul-
kių ir vidutinių įmonių ir pan.) poreikių, 
skatinantis socialinę atsakomybę, geres-
nį dialogą su darbuotojais bei skatinantis 
kurti naujas darbo vietas.

v. Švietimo ir mokslosistema turi ati-
tikti šiuolaikinės darbo rinkos vystymosi 
tendencijas. Labai svarbu didinti profesi-
nio mokymo patrauklumą.

vi. Gerinti verslo įvaizdį.
vii. Valstybė turi atsisakyti jai nebūdin-

gų funkcijų ir nedubliuoti verslo veiklos.
d. Tobulinti valstybės valdymą:

i. Peržiūrėti pasenusius teisės aktus ir 
pakeisti pagal šiuolaikines realijas ir po-
reikius.

ii. Bet kokie teisės aktų pakeitimai 
turėtų gauti ekspertines išvadas, sukuriant 
atitinkamas ekspertines žinias turinčių 
specialistu grupes (tarybas), dalyvaujant 
socialiniams partneriams bei naudojant 
kaštų ir naudos analizę.

iii. Įvesti naujas teisės aktų derinimo 
procedūras, kurios apimtų derinimą nuo 
idėjos iki galutinio dokumento projekto 
(white paper, green paper, blue paper).

iv. Savalaikis ES direktyvų, ypač ku-
rios skatina ekonomikos augimą, įgyven-
dinimas.

v. Sukurti pilnavertę socialinės par-
tnerystės sistemą.

vi. Šiuolaikiškas įmonių valdymas 
valstybiniame sektoriuje.

vii. E- valdžia – visaapimanti. 
e. Siektienergetinio saugumo už pa-

grįstai mažiausią kainą:
i. Vartojimo lygmenyje (srityje):
1. Vartojimo efektyvumo didinimas ir 

principo – „vartoti tiek, kiek reikia“ die-
gimas.

2. Įvesti principą „teršėjas moka“.
3. Kelti vartotojų energetinio sąmo-

ningumo lygį.
ii. Tiekimo lygmenyje (srityje):
1. Siekti optimalaus energijos / ener-

gijos išteklių transportavimo infrastruktū-
ros vystymo.

2. Siekti energijos tiekimo saugumo ir 
patikimumo, įskaitant aprūpinimo energi-
jos ištekliais laipsniško diversifikavimo.

3. Siekti energijos tiekimo vartotojui 
mažiausiomis sąnaudomis.

iii. Gamybos lygmenyje(srityje):
1. Užtikrinti „draugišką aplinkai“ 

energijos gamybą.
2. Laipsniškai diversifikuoti gamybos 

šaltinius.
3. Subalansuotas gamybos skatini-

mas.
Suformuota nauja Lietuvos Respu-

blikos Vyriausybė, kartu su socialiniais 
partneriais (šio susitarimo šalių atstovais), 
parengs priemonių (veiksmų) planą šio 
Nacionalinio susitarimo įgyvendinimui 
2012 – 2016 metams.

Elmia Subcontractor 2012
kainos, laiko ir verslo rezultatų santykio.

Elmia Subcontractor yra skirta įmo-
nėms, kurios vykdo veiklą šiose srityse:

• Produktų ir jų komponentų iš me-
talo, gumos, plastiko ir medienos gamyba

• Medžiagos, žaliavos ir pusgaminiai
• Gamybos technologijos
• Įrankiai ir įrenginiai
• Projektavimas ir kūrimas
Kas gali dalyvauti?
• Gamintojai, kurie ieško naujų klien-

tų arba bendradarbiavimo partnerių
• Produktų kūrėjai, kurie ieško partne-

rių naujų technologijų kūrimui
• Pirkėjai, kurie ieško kvalifikuotų 

tiekėjų ir bendradarbiavimo partnerių Eu-
ropoje

Informacija apie renginį:
Planuojama, kad šiais metais vers-

lo kontaktų renginyje dalyvaus apie 150 
įmonių iš 20 šalių. Ankstesnių renginių 
rezultatai rodo, kad Elmia Subcontractor 
verslo kontaktų renginių metu 50 procen-

tų susitikimų virsdavo verslo galimybių 
arba tolimesnio bendradarbiavimo sutar-
timis, o 30 procentų užmegztų kontaktų 
virto verslo kontraktais.

Kaip dalyvauti? Paprasta...
Registruokitės internetinėje sve-

tainėje www.connect.b2b-match.com/
elmia. Pildydami dalyvio anketą pateiki-
te tikslią ir aiškią informaciją apie savo 
įmonę, bendradarbiavimo pasiūlymą, ga-
limą partnerį. Aiškiau ir išsamiau pateikta 
informacija plačiau atveria duris ateities 
partnerystei. Pildant registracijos anketą, 
Jums reikės pasirinkti konsultacinį par-
tnerį Lietuvoje („Assisting organisation“). 
Rinkitės „Kaunas chamber of commerce, 
industry and crafts“. 

Visos anketos yra patikrinamos. Jei 
yra netikslumų, dalyvių yra prašoma/re-
komenduojama papildyti informaciją.

Dalyvio mokestis (sąskaita bus iš-
siųsta po registracijos): 

• 200 eurų (pirmam įmonės atstovui);
• 150 eurų (kiekvienam sekančiam 

įmonės atstovui).
Svarbios datos:
Dalyvių registracija: iki 2012 10 19.
Susitikimų su galimais pirkėjais re-

gistracija: iki 2012 10 12.
Susitikimų su galimais tiekėjais regis-

tracija: iki 2012 10 19.
Išankstinis susitikimų grafikas bus pa-

teiktas iki renginio.
Įmonių susitikimai vyks:
lapkričio 6 d. 10:00-12:00 val. ir 

13:30-17:30 val.
lapkričio 7 d. 9:30-12:00 val. ir 13:30-

15:00 val.
Pasirengimas susitikimams. Kie-

kvienas susitikimas truks 25 min. Numa-
tytos 5 min. pertraukėlės tarp susitikimų. 
Iš anksto pasiruoškite aiškius ir konkre-
čius bendradarbiavimo pasiūlymus. Taip 
padidinsite susitikimų efektyvumą.

Pagalba verslo kontaktų mugės da-
lyviui: Mes padėsime Jums pildant daly-
vio registracijos anketą, atsakysime į Jūsų 
klausimus prieš renginį ir renginio metu, 
patarsime, kaip nuvykti į renginio vietą. 
Tarptautinių ryšių vadybininkas Edmun-
das Cylikas, tel. (8 37) 20 14 91, el. paš-
tas: cylikas@chamber.lt 

Daugiau informacijos apie verslo kon-
taktų renginį rasite interneto svetainėje:

www.connect.b2b-match.com/elmia
Daugiau informacijos apie parodą El-

mia Subcontractor 2012 rasite interneto 
svetainėje: http://www.elmia.se/en/sub-
contractor/ 

Birželio mėnesį prasidėjo pirmosios parlamentinių partijų, darbdavių organi-
zacijų ir profsąjungų diskusijos dėl rengiamo Nacionalinio susitarimo. Dokumen-
tą planuojama pasirašyti rugsėjo mėnesį.

Tai būtų antrasis Nacionalinis susitarimas. Pirmasis buvo pasirašytas 2009 m. 
„Kertinis socialinės partnerystės principas – socialinių – ekonominių partnerių 

įtraukimas į valdžios sprendimų priėmimo, veiksmų, programų, strategijų rengimą, 
įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą“, – teigiama rengiamo susitarimo įžangoje.

Jūsų dėmesiui pateikiame Nacionalinio susitarimo projektą.
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ti savo srities dėstytojai, turintys ilgametę 
praktinio darbo patirtį, aukštųjų mokyklų 
dėstytojai. Organizuojami maketavimo 
mokymai nuo A iki Z, nemokami kursai 
Kompiuterijos akademijoje ir t.t.

Penkeri metai rugpjūčio mėnesį su-
kanka UAB „Asiga“, gaminančiai iš-
skirtinius baldus ir interjero detales, ku-
riančiai namų, viešbučių, biurų interjerus. 
Jauna ir kūrybinga komanda tvirtina, kad 
idėjos prasideda čia. 

Rūmų bendruomenė sveikina kolegas, 
kurių įmonėms šis rugpjūtis yra jubilieji-
nis. Sėkmės ir naujų idėjų žengiant į naują 
veiklos etapą!

RŽ inf.

Sveikinimai žengiantiems į naują veiklos etapą

Verslo moterims pristatyta 
naujausia I. Serapinienės 
rankinių kolekcija

Rugpjūčio mėnesį 20 metų sukanka 
UAB „Dovaina“.

Tai viena didžiausių įmonių Lietu-
voje, užsiimančių autobusų, krovininių 
automobilių, priekabų bei puspriekabių 
atsarginių dalių prekyba.

Įmonės sandėliuose platus turimų 
atsargų asortimentas leidžia patenkin-
ti daugumą klientų poreikių. Šiuo metu 
prekiaujama daugiau kaip 12 000 pavadi-
nimų atsarginėmis dalimis. Jei reikiamos 
prekės nėra sandėliuose, įmonė, bendra-
darbiaudama su patikimais tiekėjais, gali 
specialiai, pagal užsakymą, parvežti kli-
entui reikalingą prekę per sutartą laiką. 

UAB „Dovaina“ ypatingas dėmėsys 
skiriamas stabdžių antdėklų bei kaladėlių 

prekių grupei, todėl įmonė pati gamina 
šias prekes, kurios techninėmis savybė-
mis ( ilgaamžiškumas, stabdymo efekty-
vumas) nė kiek nenusileidžia vakarietiš-
kiems stabdžių antdėklams.

Bendrovė tapo SAE ašių atstovais 
Lietuvoje. Visa produkcija gaminama 
išskirtinai Europoje, o tai garantuoja ne-
priekaištingą kokybę.

Įmonė taip pat gamina maisto pramo-
nės įrenginius bei atstovauja kitems ga-
mintojams. Šiuo metu pagrindinis dėme-
sys skiriamas duonos gaminių pjaustymo 
ir pakavimo linijai bei submarinų gamybos 
įrenginiui, kuris baigiamas konstruoti. Siū-
loma įranga kepykloms, konditerijos ce-
chams, šaldymo, pakavimo ir kt. įranga.

Bendradarbiaudama su patikimais 
maisto pramonės įrangos gamintojais 
įmonė siūlo gamybos linijų komplektavi-
mo paslaugas, organizuoja įrangos monta-
vimą bei paleidimą, apmoka aptarnaujantį 

personalą, užtikrina techninį užsakymų 
aprūpinimą, vykdo servisinį aptarnavimą, 
atlieka remonto darbus, tiekia atsargines 
dalis ir kompleksinius mazgus.  

Viešoji įstaiga „Informacijos tech-
nologijų mokymo centras“ įkurta prieš 
10 metų. Šiandien tai – autorizuotas Ado-
be mokymo centras, Corel mokymų par-
tneris, registruotas Microsoft partneris, 
Microsoft IT Academy programos narys, 
OGRA-CAD mokymų partneris, auto-
rizuotas Pearson Vue testavimo centras, 
ECDL testavimo centras, valstybės tar-
nautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaiga. 
Pagrindinės veiklos kryptys – IT kvalifi-
kacijos tobulinimas ir tęstinis mokymas, 
papildomas ugdymas, mokomosios me-
džiagos leidyba.Paskaitas veda sertifikuo-

Jaukioje ir romantiškoje Rotušės 
aikštės aplinkoje rūmų Verslo moterų 
tinklo narėms ir kitoms žymioms Kauno 
ponioms buvo demonstruojamos Irenos 
Serapinienės sukurtos naujos „Sirenos“ 

kolekcijos rankinės. Pristatymas surengtas 
mados namų 18-ojo gimtadienio proga.  

„Aštuoniolika – gražus ir įkvepiantis 
metas. Tai žydinti jaunystė, žinių bagažas 
ir polėkio laikas. Būtent tiek metų dirba-

me ir kuriame grožį moterims – odines 
rankines. O rankinė – tai lyg durys, už ku-
rių slypi moters pasaulis. Juk sakoma, kad 
rankinėje telpa visas moters gyvenimas. 
Atverkime tas duris, ženkime į grožio ir 
kūrybiškumo pasaulį!“ – taip kolekcijos 
pristatymą pradėjo I. Serapinienė.

Prieš aštuoniolika metų aksesuarus iš 
odos, o vėliau ir rankines kurti pradėjusi 
dizainerė tvirtino, kad kūryba niekada 
nenuvilia. Pagrindine sėkmės priežastimi 
ji vadina tai, kad šimtmečiais puoselėtas 

odos tradicijas jungia su naujausiomis di-
zaino idėjomis. 

„Moters rankinė yra moters ginklas. 
Ačiū, kad jau 18 metų mums dovanoja-
te labai gražius ginklus, kuriais retsykiais 
pasinaudojame“, – sveikino Verslo mote-
rų tinklo vadovė Asta Šileikienė.

Renginį vedė aktorė Virginija Ko-
chanskytė, svečiams dainavo valstybinio 
Kauno muzikinio teatro solistės Kristina 
Siurbytė ir Rita Preikšaitė.

RŽ inf.„Moters rankinė yra moters ginklas. Ačiū, kad jau 18 metų mums dovanojate labai gražius ginklus, kuriais retsykiais pasinaudoja-
me“, – sakė Verslo moterų tinklo vadovė Asta Šileikienė

Pristatymas surengtas mados namų „Sirena“ 18-ojo gimtadienio proga

Suaugę dažnai ramina vaikus, kad patyčios baigsis kartu su mokyklos suolu. Ta-
čiau, deja, tai ne visuomet tiesa. Priekabiavimas, žeminimas, persekiojimas, netgi smur-
tas yra gana dažnas reiškinys darbovietėse ne tik užsienio šalyse, bet ir Lietuvoje. 

Mobingas – tikslinis, sisteminis, ilgesnį laiką pasikartojantis kolegų elgesys dar-

Personalo vadovų klube – 
apie mobingą, patyčias, 
priekabiavimą darbe

bovietėse, kurio dažniausias tikslas – pažeminti, apjuokti kurį nors kolegą, sumažinti 
vertę, eliminuoti arba net atkirsti darbuotoją nuo bendradarbių. 

Mobingo temą Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose veikiančiame  Per-
sonalo vadovų klube pristatė VDU teorinės psichologijos katedros doktorantė Milda 
Astrauskaitė. Susitikimo metu stengtasi identifikuoti mobingo atsiradimo priežastis bei 
pasekmes. Pasirodo, patyčios organizacijoje dažniausiai kyla dėl pavydo, žemos orga-
nizacijos kultūros, konkurencijos, noro valdyti, neaiškaus pasiskirstymo vaidmenimis. 

Įsišaknijęs mobingas lemia ne tik fiziologinius ar psichosomatinius sutrikimus, stre-
są, baimę ar nemigą, dažnai turi ir tiesioginės įtakos pačiai organizacijai. Priekabioje 
aplinkoje padidėja darbuotojų kaita, išauga pravaikštų tikimybė, dėl sutrikusio bendra-
vimo komandoje padaugėja neišspręstų problemų. Pasak lektorės Mildos Astrauskaitės, 
didžiausią įtaką tokiu atveju turi įstaigos vadovo palaikymas.

Susirinkusios Personalo vadovų klubo narės aktyviai dalyvavo diskusijoje, aptari-
nėjo konkrečius pavyzdžius.

RŽ inf.
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KONTAKTŲ MUGĖ

KAUNO regiono įmonių kontaktų mugė
UAB DK „PZU Lietuva“
Jūsų verslui – plačiausia draudimo apsauga ir 
sprendimai: įmonės turtui; darbuotojų lojalu-
mui ir gerovės stiprinimui; įmonės automobi-
liams; individualūs sprendimai įvairioms Jūsų 
verslo rizikoms.
Savanorių pr. 363a - 404, Kaunas
Tel: (837) 70 59 10, (8 610) 63 263
El.paštas: j.klumbiene@pzu.lt  

UAB „Tranzito paslaugų centras“
Visos muitinės tarpininko paslaugos, san-
dėliavimas, krovinių pervežimas Lietuvoje 
ir užsienyje, Intrastato ataskaitų pildymas ir 
pateikimas muitinei, transporto priemonių 
draudimas, teisininko paslaugos.Atstovauja 
įmonėms muitinėje, išimant judėjimo ir kil-
mės sertifikatus, taip pat maisto ir veterinarijos 
inspekcijoje, Valstybinėje augalų inspekcijoje, 
išimant fitosanitarinius ir veterinarinius ser-
tifikatus. Tarpininkauja išimant ATA knygelę 
(ATA CARNET).
Taikos pr. 96-318, LT-51178 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 75 50
Faks.: (8 37) 35 06 83
El. paštas: tpc@bnk.lt
www.tir-service.lt
 
UAB „TUV Uolektis“
Teikia šias paslaugas: kokybės (ISO 9001), 
aplinkos apsaugos (ISO 14001), darbuotojų 
saugos ir sveikatos (OHSAS 18001), maisto 
saugos (ISO 22000) vadybos sistemų, infor-
macijos saugumo valdymo sistemų (ISO/IEC 
27001) ir kitų (ISO/IEC 20000-1, SA 8000, 
FSC) vadybos sistemų sertifikavimas; vadybos 
sistemų mokymų organizavimas.  
Partizanų g. 17, LT-49476 Kaunas 
Tel./faks.: (8 37) 33 17 68
Tel.: (8 37) 33 18 60 
El. paštas: info@tuvuolektis.lt 
www.tuvuolektis.lt

UAB „Universal Business Group“
Visos projektavimo, konsultavimo paslaugos. 
Rengia projektus visų tipų pastatams. Rengia 
detaliuosius planus. Rengia vėjo, saulės, hidro, 
bioelektrinių ir kitus techninius projektus. 
 Savanorių pr. 173A, LT-44168 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 32 34
Faks.: (8 37) 33 32 34
El. paštas: info@ub-group.lt
www.ub-group.lt

AS „UniCredit Bank” Lietuvos skyrius, 
Kauno padalinys 
„UniCredit” yra viena didžiausių Europos ban-
kų grupių, veikianti 22 Europos šalyse ir api-
manti apie 50 pasaulinių rinkų. Centrinė banko 
būstinė Baltijos šalyse įsikūrusi Rygoje, padali-
niai – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje,Taline.
Verslo klientams teikia šias paslaugas: kreditai, 
sąskaitos; indėliai; „Master Card“ kredito kor-
telės; išvestinės finansinės priemonės; prekyba 
valiutomis; lėšų valdymas ir prekybos finan-
savimas; dokumentiniai atsiskaitymai; banko 
garantijos; internetinis bankas; lizingas (ben-
dradarbiaujant su SIA „UniCredit Leasing” 
bendrove).
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

UAB „Uolektis“ 
Konsultuoja ir moko diegiant šias vadybos 
sistemas: LST EN ISO 9001:2008 – kokybės 
vadybos sistema; LST EN ISO 14001:2005 – 
aplinkos apsaugos vadybos sistema; BS 
OHSAS 18001:2007 – darbuotojų saugos ir 
sveikatos vadybos sistema; ISO/IEC 20000-
1:2005 – IT paslaugų valdymo sistema; LST 
EN ISO 22000+AC:2006 – maisto saugos 
vadybos sistema; LST ISO/IEC 27001:2006 – 
informacijos saugumo valdymo (ISO/IEC) sis-
temos; SA 8000:2008 – socialinio atsakingumo 
vadybos sistema; FSC – miškų valdymo ir ga-
mybos grandies sistemos.
Apmoko vidaus auditorius ir išduoda pažymė-
jimus. 
Savanorių pr. 284, LT-49475 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 17 70, (8 687) 30 361
Faks.: (8 37) 33 17 70
El. paštas: info@uolektis.lt
www.uolektis.lt 

UAB „Ūkio banko rizikos kapitalo valdy-
mas“
Veiklos rūšys: investavimas į nuosavą kapitalą, 
finansinis tarpininkavimas, nekilnojamojo tur-
to valdymas, pardavimas, nuoma.
Ieško galimybės investuoti į perspektyvias, au-
gimo potencialą turinčias įmones.
Ieško klientų, pageidaujančių pirkti, nuomotis 
komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą.
Laisvės al. 80/Maironio g. 26, 
LT-44249 Kaunas
Tel.: (8 37) 39 55 50
Faks.: (8 37) 30 13 83
www.ubrkv.lt

UAB „Vakoil“
Mažmeninė, didmeninė prekyba automobilių 
degalais. Lietuviško kapitalo degalinių tinklas 
veiklą pradėjo 2001 m. Degalinėse teikiamos 
plataus spektro paslaugos: parduotuvė, greitas 
maistas, karšta kava, motelis, dušas, saugoma 
ginkluota apsauga krovininių automobilių sto-
vėjimo aikštelė bei visų rūšių transporto au-
tomatinė ir rankinė plovykla. Taikoma lanksti 
nuolaidų sistema įmonėms ir lojalumo progra-
ma privatiems klientams.
Draugystės 8B, LT-51262 Kaunas
Tel.: (8 37) 37 30 90
Faks.: (8 37) 37 30 90
El. paštas: pardavimai@vakoil.lt
www.vakoil.lt 

UAB „Vesiga“
Majonezo, kečupo, pomidorų padažų, ekolo-
giškų, be maisto priedų produktų, sojos padažų, 
garstyčių, adžikos gamyba, didmeninė prekyba 
ir eksportas.  
Daukšių k., LT-57174 Kėdainių r.
Tel.: (8 347) 67 020
Faks.: (8 347) 61 557
El. paštas: vesiga@vesiga.lt
www.vesiga.lt

Viešbutis „Daniela“ 4* 
(UAB „Domus Athleticus“)
Jaukūs 75 kambariai, nuo standarto iki VIP 
apartamentų. Veikia 80 vietų restoranas. Įreng-

tos erdvios ir jaukios konferencijų salės, nauja 
sporto ir laisvalaikio zona (sauna ir baseinas).
A. Mickevičiaus g. 28, LT-44311 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 15 05
Faks: (8 37) 32 16 32
El.paštas: daniela@danielahotel.lt
www.danielahotel.lt

Viešbutis „IBIS Kaunas Centre” 
(UAB „Doriteksas”)
Įsikūręs Kauno centre, arti geležinkelio ir auto-
busų stočių. Yra 125 modernūs ir patogūs kam-
bariai su oro kondicionieriais, vonios kambariu 
su dušo kabina ir plaukų džiovintuvu. Visame 
viešbutyje veikia nemokamas bevielio interne-
to ryšys. Svečių paslaugoms – 2 konferencijų 
salės (iki 35 dalyvių) su natūralia dienos šviesa 
ir oro kondicionavimo sistema. „The Oopen 
Pasta & Grill” restorane svečiai gali paskanauti 
makaronų ir kepsnių keptų ant grotelių atviroje 
virtuvėje. Nemokama automobilių stovėjimo 
aikštelė.
Vytauto pr. 28, LT-44328 Kaunas
Tel.: (8 37) 26 56 00
Faks.: (8 37) 26 56 66
El. paštas: h8622@accor.com
www.ibishotel.com

Viešbutis „Kaunas“ 4*  
Teikia apgyvendinimo, maitinimo, konferenci-
jų organizavimo paslaugas. Viešbučiui priklau-
santis restoranas „55º“ teikia maitinimo pas-
laugas, rengia furšetus, banketus, verslo pietus 
įmonėms ir privatiems asmenims.
Laisvės al. 79, LT-44297 Kaunas
Tel.: (8 37) 75 08 50, (8 697) 22 222
Faks.: (8 37) 75 08 51
El. paštas: info@kaunashotel.lt
www.kaunashotel.lt

Viešbutis „Park Inn Kaunas“
Įsikūręs Kauno miesto centre, šalia Laisvės alė-
jos. Viešbutyje yra 206 šiuolaikiški ir patogūs 
kambariai (įskaitant 2 kambarius šeimoms), 
konferencijų ir renginių centras, restoranas 
„Diverso“ (140 vietų) „Ginger“ baras (40 vie-
tų), sveikatingumo centras ir sauna, SPA cen-
tras „Saulėja“, vasaros terasa, „Olympic“ kazi-
no, 50 vietų nemokama automobilių stovėjimo 
aikštelė.
K. Donelaičio g. 27, LT-44240 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 61 00 
Faks.: (8 37) 30 62 00
El. paštas: info.kaunas@rezidorparkinn.com
www.parkinn.com/hotel-kaunas

UAB „Vikspana“ 
Saulėja SPA centrų tinkle – SPA paslaugos, 
masažai, grožio procedūros, pirtys, hamamas, 
soliariumas.SPA užsakymai grupėms, SPA do-
vanų kuponai.
K. Donelaičio g. 27, LT-44240 Kaunas
Tel.: (8 37) 24 08 47, (8 685) 02 902
El. paštas: saulejaspa@sauleja.lt
Baltų pr. 7A, LT-48259 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 88 47, (8 656) 42 890
El. paštas: spa@sauleja.lt
www.sauleja.lt

Vilniaus kooperacijos kolegija
Ekonomikos ir vadybos profesinio bakalauro 
studijos Vilniuje ir Kaune.Tyrimų ir kvalifika-
cijos kėlimo paslaugos.
Kauno skyrius: Vytauto pr. 43, 
LT-44354 Kaunas
Tel.:(8 37) 32 41 48

El. paštas: kaunas@vkk.lt
Vilniaus skyrius: Konstitucijos pr. 11, 
LT-09308 Vilnius
 Tel.: (8 5) 275 01 83, (8 5) 275 01 03
El. paštas: info@vkk.lt
www.vkk.lt

Vilniaus kooperacijos kolegijos Kauno sky-
rius
Vilniaus kooperacijos kolegija – ilgametę 
patirtį turinti ekonominio profilio mokykla 
Lietuvoje. Vilniaus ir Kauno skyriuose ren-
giami vadybininkai, ekonomistai, buhalteriai 
kooperacijos ir valstybinėms įmonėms, akci-
nėms bendrovėms bei kitoms organizacijoms. 
Studijų programos: informacinių sistemų die-
gimas ir priežiūra, verslo ekonomka, mažme-
ninės bankininkystės ekonomika, buhalterinė 
apskaita, pardavimo valdymas, maitinimo 
verslo organizavimas, verslo vadyba, komu-
nikacijos ir informacijos vadyba, verslo anglų 
kalba ir komunikacija (vyksta šios programos 
vertinimas).
Vilniaus skyrius: Konstitucijos pr. 11, 
LT-09308 Vilnius
Tel.: (8 5) 275 01 83, 275 01 03
El. paštas: info@vkk.lt, www.vkk.lt 
Kauno skyrius: Vytauto pr. 43, 
LT-44354 Kaunas
Tel. (8 37) 32 41 48, 
El. paštas: kaunas@vkk.lt
www.vkk.lt 

VšĮ „Vilties žiedas“
Teikia profesinės reabilitacijos paslaugas. Vei-
kia profesinės reabilitacijos metodinis centras, 
ECDL testavimo centras, verslo praktinio mo-
kymo firma. Gamina ir individualiai pritaiko 
ortopedijos priemones, slaugai skirtus siūtinius 
gaminius. Ieško partnerių užsienyje.
A. Juozapavičiaus pr. 7C, LT-45251 Kaunas
Tel.: (8 37) 75 62 07
www.viltiesziedas.lt 

UAB „Vynėja“
Vyno namai „Brome“ – jauki, pačiame Kauno 
centre įsikūrusi gero skonio ir kokybės oazė. 
Čia siūloma rinktis iš plataus vynų asortimen-
to ir gausios tauriųjų gėrimų pasiūlos. Galima 
įsigyti įvairių gurmaniškų užtepėlių, alyvuogių, 
tikrojo Balsamico acto, pirmojo spaudimo aly-
vuogių aliejaus ir kt. Rengiamos įvairios temi-
nės degustacijos – pradedant vyno ir baigiant 
kavos, konjako, viskio, kalvadoso ir kitų gėri-
mų. Taip pat organizuojamos privačios degus-
tacijos įmonių darbuotojams ar partneriams bei 
draugų ratui asmeninių švenčių proga.
A.Mickevičiaus g. 23, LT-44245 Kaunas
Tel.: (8 615) 35 162; (8 662) 22 664
El. paštas: info@brome.lt
www.brome.lt

UAB „Vocalis“
Importo ir eksporto įmonė, dirbanti Lietuvos, 
Latvijos, Estijos rinkose. Verčiasi plačiai var-
tojamų pramoninių prekių didmenine prekyba. 
Prekių asortimentas yra įvairus ir kintantis pa-
gal klientų poreikius, sezoniškumą, vartojimo 
tendencijas: kojinės, apatinis trikotažas, piršti-
nės, kepurės, higienos, kosmetikos prekės ir kt. 
Aukščiausia kokybė už geriausią kainą.  
Totorių g. 3A, LT-44237 Kaunas
Tel.: (8 37) 42 20 33
Faks.: (8 37) 42 20 33
El. paštas: info@vocalis.lt
www.vocalis.lt
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai

GeNerAliNis rūMŲ 20-MečiO reNGiNiŲ rĖMĖjAs

20120525017 Lenkijos įmonė siūlo atstovo/agento paslaugas Lenkijoje. Domina medžiagos, rei-
kalingos baldų gamybai.

20120521030 Lenkijos įmonė specializuojasi grindų dangų srityje. Ieško kiliminių plytelių, PVC, 
vinilo ir laminuotos grindų dangos gamintojų ir siūlo platintojo paslaugas.

20120522007 Lenkijos įmonė gamina ir platina metalo apdirbimo mašinas. Siūlo ir ieško  pro-
dukcijos platintojų paslaugų bei siūlo abipusio gamybinio bendradarbiavimo gali-
mybes. 

20120525011 Pietų Lenkijoje įsikūręs viešbutis ir SPA centras ieško kelionių agentūrų. Viešbutis 
siūlo subrangos paslaugas  ir ieško tarpininkavimo paslaugų.

20120521022 Italijos įmonė gamina ir prekiauja aukščiausios kokybės pirmojo spaudimo alieju-
mi ir vynu. Ieško produkcijos platintojų. Taip pat domina bendros įmonės sukūri-
mas.

20120604011 Prancūzijos įmonė, įkurta prieš 25 metus, specializuojasi naftos ir dujų sektoriuose. 
Siūlo subrangos paslaugas kontrolės ir spartinimo procesuose, techninę pagalbą 
(darbo jėga), kokybės užtikrinimo paslaugas (konsultavimas, auditas ir moky-
mas). 

20120604012 Rusijos įmonė gamina cukrų su kliento prekiniu ženklu. Ieško produkcijos platin-
tojų.

20120604013 Italijos įmonė gamina vyną, aliejų, uogienes, padažus ir medų. Ieško produkcijos 
platintojų ir agentų Europoje, JAV, Pietų Amerikoje, Kinijoje ir Japonijoje.

20120604028 Turkijos įmonė eksportuoja geros kokybės audinius drabužiams ir audinius dar-
binei aprangai, skirtai gaisrininkams, policijai, karinių struktūrų darbuotojams ir 
kt. Įmonė kontroliuoja visą procesą nuo gamybos iki išsiuntimo. Ieško darbužių 
gamintojų ir audinių platintojų. Taip pat domina abipusis gamybinis bendradarbia-
vimas, siūlo subrangos paslaugas.

20120604036 Prancūzijos įmonės specializuojasi šilkografijoje. Ieško techninių dažų  gamintojų 
Europoje, kurie galėtų dirbti pagal subrangos sąlygas. Domina ilgalaikė partnerystė.

20120604038 Rusijos įmonė specializuojasi statybinių medžiagų, baldų, statybos įrankių ir įran-
gos, sodo įrankių didmeninėje prekyboje. Siūlo produkcijos platintojo paslaugas. 
Taip pat gamina dažų ir lako produkciją ir norėtų sukurti bendrą įmonę  su užsienio 
partneriu dažų ir lako gamybai.

20120604041 Ispanijos įmonė gamina ir platina gyvūnų mitybos produktus. Siūlo ir ieško pro-
dukcijos platintojų.

20120604044 Ispanijos įmonė prekiauja hidrauliniais ir pneumatiniais įrankiais ir priedėliais. 
Siūlo ir ieško produkcijos platintojų.

20120605004 Lenkijos vaisių ir daržovių perdirbimo įmonė siūlo ir ieško produkcijos platinto-
jų.

20120605007 Lenkijos rankų darbo baldų gamintojas ieško produkcijos platintojų ir siūlo su-
brangos galimybes.

20120605035 Lenkijos įmonė daugelį metų dirba plieno ir mašinų įrangos srityje. Siūlo užsako-
mąsias paslaugas ir ieško produkcijos platintojų. Gamina įrenginius, skirtus maisto 
perdirbimo gamykloms, ir baldus iš nerūdijančio ir nekoroduojančio plieno.

20120611005 Turkijos įmonė gamina ir prekiauja medicinine įranga, skirta smegenų operaci-
joms. Ieško produkcijos platintojų.

20120612004 Rumunijos įmonė teikia kelionių paslaugas (nuotykių paketai) ir ieško bendradar-
biavimo partnerių turizmo srityje, kurie norėtų pirkti ir perparduoti siūlomus kelio-
nių paketus.

20120612012 Rumunijos įmonė gamina dekoratyvinius keraminius dirbinius: puodus, vazas, 
žvakides, sodo keramikinius dirbinius. Ieško abipusio gamybinio bendradarbiavi-
mo galimybių arba partnerio, kurį domintų įmonės sujungimas arba pasidalijimas. 
Taip pat siūlo tarpininkavimo paslaugas.

20120615029 Rusijos įmonė teikia sveikatos – darbų saugos paslaugas ir specifines inžinerines 
paslaugas. Siūlo subrangos paslaugas ES įmonėms.

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

UAB „AsiGA“ pagrindinė veiklos 
sritis – interjero projektai, pilnas jų pa-
rengimas bei įgyvendinimas. išskirti-
nių baldų dizainas ir gamyba. Įmonės 
dizaineriai turi didžiulę patirtį įgyven-
dinant interjero sprendimų projektus. 
intensyviai domisi naujomis mados 
tendencijomis bei vadovaudamiesi  
jomis projektuoja įvairių stilių baldus 
ir interjerą. Daug dėmesio skiriama 
ne tik patogumui, bet ir funkcionalu-
mui. UAB „AsiGA“ dizainerių sukur-
tuose balduose atsispindi pačios pa-
žangiausios tendencijos, madingos 
spalvos, medžiagų faktūros, patogūs 
funkciniai sprendimai lengvai pritai-
komi kiekvieno kliento norui. Nuolat 

UAB „ASIGA“ – 
išskirtiniai baldai ir interjeras

ieškoma naujovių, galimybių panau-
doti neįprastas medžiagas baldų ir 
interjero dizaine. Pasitikėdami mūsų  
profesionalų komanda, atrasite grožiu 
spinduliuojantį baldų dizainą, tobulas 
medžiagų formas, viską, ko reikia jau-
kiai jus supančiai erdvės harmonijai.

Didelę patirtį įmonė turi įrengda-
ma ir įgyvendindama viešosios visuo-
meninės erdvės projektus.

Vienas naujausių interjero ir bal-
dų projektų – tarptautinis viešbučių 
tinklas „iBis“ Kauno mieste. Vadovau-
jantis bendra viešbučių tinklo „iBis“ 
koncepcija buvo pasiūlyti racionalūs 
baldų ir interjero sprendimai. Vis-
kas, ko reikia, kad viešbučio svečiai 

jaustųsi patogiai. jaukus kambarių 
interjeras, patogūs baldai, pastelinės 
spalvos, puikiai išplanuota restorano, 
baro salė kuria viešbučio svečiams šil-
tą namų aplinką.

Tokių didelės apimties projektų 
sėkmingas įgyvendinimas yra didelis 
iššūkis įmonės dizaineriams.

Mūsų kūrybinės idėjos ir techninės 
galimybės leidžia paversti kliento no-
rus realybe. Džiaugiamės, kad mūsų 
klientai patenkinti puikiais projekto 
įgyvendinimo rezultatais.

Didelis kūrybinis potencialas ir pa-
tirtis leidžia UAB „AsiGA“ dizaineriams 
dalyvauti projektuose užsienio rinko-
se – Vokietijoje, Norvegijoje, rusijoje.

Nuolat stengiamasi tobulinti te-
orines bei praktines žinias, pritaikant 
jas interjero ir baldų dizaine.

Nuolat ieškome naujų iššūkių. Pui-
kiai žinome, koks ilgas kelias nuo idė-
jos iki pilno jos įgyvendinimo. Mūsų 
patirtis leidžia jūsų idėjas paversti 
realybe. 

Todėl vadovaujamės tokiu šūkiu:

www.asiga.eu

Idėjos prasideda čia! 
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