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Jonavoje atidaryta rūmų atstovybė

Audronė Jankuvienė,
Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmų viešųjų ryšių vadovė

Rugsėjo 4 d. Jonavoje iškilmingai 
pakelta Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų atstovybės vėliava. At-
stovybė atidaryta UAB „Baldai Jums“ 
administraciniame pastate, Fabriko g. 3. 
Vėliavą pakėlė rūmų prezidentas Ben-
jaminas Žemaitis ir atstovybės vadovas, 
bendrovės „Baldai Jums“ generalinis di-
rektorius Alfonsas Meškauskas.

Prieš oficialų atstovybės atidarymą 
rajono Savivaldybės salėje vyko forumas-
diskusija „Savivaldos ir verslo sąveika: 

patirtis ir galimybės“.  
Pasak rūmų generalinio direktoriaus 

dr. Vytauto Šileikio, sąveika tarp verslo 
ir valdžios yra naudinga abiem pusėms. 
Verslo įmonės gali tiesiogiai informuoti 
valdžios institucijas apie reikalingus po-
kyčius verslo aplinkoje ir įtakoti tų poky-
čių įgyvendinimą. Verslo įmonės tampa 
gerai informuotos apie valdžios sprendi-
mus ir planus, per asocijuotas struktūras 
gali dalyvauti kuriant veiklos strategijas, 
projektus, juos remiant ir valdant. Val-
džios institucijos tiksliau nustato verslo 
poreikius, gali prieiti prie versle sukauptų 
materialinių, intelektualinių, informaci-
nių ir kitų išteklių. Svarbiausia, sąveika 
padeda susitarti ir valdyti prieštaravimus 
bei konfliktus. Kaip sakė V. Šileikis, vie-
šosios ir privačios partnerystės sėkmė 
artimiausiu metu lems, kurie miestai bus 
laimėtojai, o kurie pralaimėtojai.

Jonavos rajono savivaldybės meras 
Mindaugas Sinkevičius tvirtino, kad  pi-
liečių rinktiems savivaldos atstovams 
reikalingas bendravimas su verslo ben-
druomene, ypač svarstant ir priimant vers-
lui svarbius sprendimus. „Kartais mums, 
politikams, sunku nuspręsti, pavyzdžiui, 
kokių priemonių reikia smulkiojo ir vi-

Rūmų Jonavos atstovybės atidaryme dalyvavo beveik šimtas vietos verslininkų

dutinio verslo paramai? Buvo parengtas 
tarybos sprendimo projektas, kuriame nu-
matėme iki 10 įvairių paramos galimybių, 
tačiau bendro sutarimo neradome.  Jūs 
turite padėti mums apsispręsti, ko reikia, 
mums svarbu žinoti Jūsų nuomonę“, – 
susirinkusiems beveik šimtui verslininkų 
kalbėjo rajono meras.  

Seimo narys Rimantas Sinkevičius 
pasveikino rūmų iniciatyvą telkti Jonavos 
verslininkus į asocijuotą struktūrą . Verslo 
ir valdžios dialogui tai suteiks sisteminio 
ir nuolatinio pobūdžio. „Jei norime kal-
bėtis ir susitarti, reikia turėti, su kuo tar-
tis“, – pabrėžė Seimo narys.

Forume svečio teisėmis dalyvavo 
susisiekimo ministras Eligijus Masiulis. 
Verslininkai teiravosi ministro dėl Kauno 
oro uosto perspektyvų, nepanaudotų ES 
lėšų keliams tiesti  bei remontuoti ir kt.

Atidarymo dieną rūmų narių pažymė-
jimai įteikti UAB „Jonavos vandenys“,  
AB „Jonavos šilumos tinklai“, UAB „Jo-
navos paslaugos“, UAB „Transachema“,  
UAB „Jonavos autobusai“.

Renginio dalyviams buvo pristatyti 
Jonavos rajono verslo atstovų apklausos 
rezultatai. (Tyrimo duomenys išsamiai 
aprašomi „Rūmų žinių“ 4–6 psl.).

Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų viešųjų ryšių vadovė

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai kartu su Kauno krašto pramoninin-
kais vėl rengia viešus politikų ir versli-
ninkų debatus. Artėjant Seimo rinkimams 
svarbu ne tik išryškinti svarbiausias partijų 
ekonomines nuostatas ateičiai, bet ir pati-
krinti, kaip jos vykdė prieš ketverius me-
tus duotus pažadus. Tiesiogiai bendraujant 
debatuose geriausiai patikrinama politikų 
kompetencija ir fiksuojami jų pažadai.  

Vieši debatai demokratinėse šalyse yra 
įprastas ir populiarus, visuomenės laukia-
mas būdas išsiaiškinti jai svarbius reikalus. 
Tai demokratijos, tolerancijos, idėjų mainų, 
kritinio mąstymo bei komandinio darbo 
ugdymo mokykla. Vieši kandidatų deba-
tai padeda išsiaiškinti, kokie tikri politiko 
ketinimai slypi už reklaminių šūkių. Viena 
skaityti iš anksto parengtus nušlifuotus po-
litinės kampanijos tekstus, visai kita – atsa-
kyti į iš anksto nežinomus klausimus, čia 
pat rizikuojant susilaukti oponento dūrio.

Ankstesnių rinkimų patirtis įkyriai 
primena, kad Lietuvoje pernelyg lengvai 
dalijami politiniai vekseliai, kurių paskui 
niekas neapmoka. Politikai dažnai šaudo 
tuščiais šoviniais, lenktyniauja gražbylys-
tėmis, o duotus  pažadus iki kito politinio 
sezono rinkėjai paprastai pamiršta – vi-
suomeninės, pilietinės kontrolės mecha-
nizmai Lietuvoje veikia vangiai. 

Šiemet beveik trečdalis rinkėjų neži-
no, už ką balsuoti rinkimuose arba žada 
apskritai nedalyvauti rinkimuose. Men-
kas aktyvumas užregistruotas ir 2008 m. 
rinkimuose: tuomet balsavo 48,59 proc. 
rinkėjų, 2004 m. – 46,8 proc. Rinkėjų mo-
tyvaciją itin smukdo nusivylimas dėl poli-
tinės kampanijos šūkių ir jiems priešingų 
realių veiksmų, dėl ideologinių vertybių 
atsisakymo arba išmainymo į palankesnę 
poziciją valdžios dėlionėse. Dėl politinio 
išskaičiavimo rinkėjo balsas tampa perka-
ma – parduodama preke.

Rūmai jau antrą kartą inicijuoja viešus 
politikos ir verslo atstovų debatus. Pirmieji 
buvo surengti pernai vasarį prieš savival-
dos rinkimus. Tuomet verslininkai  labiau-
siai pasigedo konkretumo ir itin nustebino 
partijų atstovų nesugebėjimas nurodyti 
didžiausias, sėkmingiausias ar inovaty-
viausias Kauno įmones. Patyrę politikai 
suklupo ties elementariausiu klausimu.

Kaip bus šįkart? Į debatus kviečia-
mos visos parlamentinės partijos. Vienas 
klausimas joms pateikiamas iš anksto, kiti 
klausimai bus nežinomi, traukiami bur-
tų keliu. Debatus moderuos politologas, 
prof. Algis Krupavičius.

Verslo ir 
politikos 
debatai
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Rugpjūčio mėnesio rūmų veiklos kronika
Priemonė Veiksmas

Įmonės, 
dalyviai

Verslo plėtra

Lietuvos įmonių susidomėjimas užsienio įmonių paskelbtais 
verslo bendradarbiavimo pasiūlymais 8

Planinis rūmų narių lankymas, siekiant geriau patenkinti narių 
interesus 16

Potencialių narių lankymas, informacija apie rūmų veiklą, 
paslaugas, kvietimas stoti į narius 14

Konsultaciniai – 
informaciniai 
seminarai

Seminaras: Koučingas – kaip bendradarbiavimo santykių kūrimo 
įrankis 5

Darbdavių ir darbuotojų susivienijimų ir organizacijų 
vadovaujančio personalo švietimas ir mokymas. „Socialinės 
partnerystės srities gebėjimų ir kolektyvinių darbo santykių 
tobulinimas“. Projektas socialinio dialogo skatinimas

75

Darbdavių ir darbuotojų susivienijimų ir organizacijų 
vadovaujančio personalo švietimas ir mokymas. „Derybų tak-
tikos, konfliktų ir krizių valdymas bei nelegalaus darbo preven-
cija, lanksčių ir inovatyvių darbo formų diegimas, lyčių lygybės 
darbe užtikrinimas“. Projektas socialinio dialogo skatinimas

75

Darbuotojų švietimas ir mokymas. „Kolektyvinių sutarčių 
rengimas, lyčių lygybės darbe užtikrinimas“. Projektas socialinio 
dialogo skatinimas.

377

Darbuotojų švietimas ir mokymas. „Darbuotojų teisės ir pareigos 
bei kolektyvinės sutartys“. Projektas socialinio dialogo skatini-
mas

400

Rūmų 
bendruomenė

Verslo moterų tinklas. Susitikimas Kauno S. Dariaus ir S. Girėno 
aerodrome 10

Eksportuotojų klubas: veiklos temų, formato aptarimas 9

Enterprise 
Europe Net-
work

Išplatintas kvietimas į verslo kontaktų renginį ELMIA SUB-
CONTRACTOR 175

Kontaktų paieška Lietuvos įmonėms 6

Konsultacijos tarptautinės verslo plėtros, intelektinės apsaugos, 
finansavimo programų klausimais 12

Verslo pasiūlymų patalpinimas į internetinę svetainę 260

Lietuvos įmonių susidomėjimas EEN duomenų bazėje užsienio 
įmonių paskelbtais verslo bendradarbiavimo pasiūlymais 16

Užsienio įmonių susidomėjimas Lietuvos įmonių EEN duomenų 
bazėje paskelbtais verslo bendradarbiavimo pasiūlymais 9

EEN duomenų bazėje patalpinti Lietuvos įmonių verslo bendra-
darbiavimo pasiūlymai 6

Viešieji ryšiai

„Rūmų žinios“ Nr. 563, aktualiausi straipsniai: „Vasaros šventėje 
– azartas, puiki nuotaika, nauji draugai“; „Kam mokesčiai 
nebaisūs“, „Verslo taryba: dviejų Lietuvos oro uostų konkuren-
cija yra pavojinga“; „Įsteigtas Kauno eksportuotojų klubas“; 
„Verslo sąlygos keičiasi, galimybės išlieka“, „Vartai į Kiniją“. 
„Sveikinimai žengiantiems į naują veiklos etapą“

900 
egz.

Išplatinta pranešimų spaudai apie rūmų ir rūmų narių veiklą 29

TV ir radijas 2

Veiksmas Turinys Rezultatas

Rūmų Tarybos posėdis 07.03

Diskusija dėl Nacionalinio 
susitarimo projekto

Pateiktos pastabos dėl Naciona-
linio susitarimo

Sprendimas dėl VšĮ 
Technopolis vystymo ir 
valdybos sudėties

Pritarta naujiems  valdybos 
kandidatams

Sprendimas dėl 
Eksportuotojų klubo 
nuostatų patvirtinimo.

Patvirtinti Eksportuotojų klubo 
nuostatai

Sprendimai dėl narystės 
(priėmimas/išbraukimas). Priimta 6 / išbraukta 2

Verslo tarybos posėdis 

Dėl Kauno miesto 
savivaldybės įmonių 
valdymo

Priimtas kreipimasis į Kauno 
miesto tarybos narius, politikus

Kiti klausimai.

Vizitas Kauno oro uoste Aptarta Kauno oro uosto 
situacija

2 susitikimai su KTU rekto-
riumi P. Baršausku

Dėl verslo ir mokslo ben-
dradarbiavimo

Aptartas bendradarbiavimas 
Rengiama bendradarbiavimo 
sutartis

Susitikimas su ASU rekto-
riumi A. Maziliausku

Dėl verslo ir mokslo ben-
dradarbiavimo

Aptartas bendradarbiavimas 
Universitetas tapo rūmų nariu

Susitikimas su LSMU rekto-
riumi R. Žaliūnu

Dėl verslo ir mokslo ben-
dradarbiavimo Aptartas bendradarbiavimas

Dokumentų 
išdavimas

Atlikta tarptautinės prekybos dokumentų autentiškumo 
ekspertizių ir įforminta dokumentų 29

Išduota nenugalimos jėgos Force Majeure aplinkybes 
patvirtinančių pažymų 1

Atlikta prekybos dokumentų ekspertizių ir įforminta prekių 
kilmės sertifikatų 725

Profesinio 
rengimo 
skyrius

ŠMM 2012 m. ministro įsakymu Nr. V-903 Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmams suteikta akreditacija (kvalifikaci-
joms)

165

Įvertintos 17 profesinių mokyklų mokinių kvalifikacijos 5200
Paskaičiuotas darbo užmokestis ir išrašytos darbų atlikimo 
pažymos egzaminuotojams 336

Paruošta 2011/2012m.m. pirminio profesinio mokymo kvali-
fikacijos egzaminų, vykusių Kauno ir Klaipėdos regionuose 
ataskaita

1

Atlikta Rūmų narių apklausa, tirianti verslininkų numonę apie 
studentų praktiką 1

Įvertintos pirminio mokymo programos 1
Įvertintos tęstinio mokymo programos 3
Suderintos  kvalifikacijos egzaminų komisijos, paruošti ir pat-
virtinti bilietai  tęstiniame mokyme 2

Užregistruotos praktinio mokymo sutartys 105

Kviečiame rūmų narius aktyviai dalyvauti viešuose verslininkų ir politikų deba-
tuose „Rinkimai į Seimą 2012: idėjos ir realybė“, kuriuos rengia Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmai ir Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija.

Debatai vyks Savivaldybės didžiojoje salėje (Laisvės al. 96) spalio 2 d., antradie-
nį, 15 val. Debatus moderuos politologas, prof. Algis Krupavičius. 

Į debatus kviečiamos  visos parlamentinės partijos, Kaune iškėlusios savo kandida-
tus: Darbo partija, Liberalų ir centro sąjunga, Liberalų sąjūdis, Lietuvos socialdemokra-
tų partija, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai, Tvarka ir teisingumas.

Išankstinis klausimas visiems debatų dalyviams – kokios trys pagrindinės, ekono-
mikai ir verslui svarbios Jūsų partijos rinkimų nuostatos ir kaip jos bus įgyvendina-
mos? 

Kiti klausimai debatų dalyviams nežinomi, juos partijų atstovai trauks burtų keliu. 
Be iš anksto numatytų klausimų, numatyta papildomai laiko skirti klausimams iš 

auditorijos. Debatai bus tiesiogiai transliuojami internetu.

RŽ inf.

Debatai – spalio 2 d. Savivaldybės didžiojoje salėje

2011 m. vasarį, prieš savivaldos rinkimus surengtuose politikos ir verslo atstovų debatuose dalyvavo per šimtą žmonių

Verslo savivalda
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Audronė Jankuvienė

Kauno m. Verslo taryba liepos mėne-
sį vykusiame posėdyje konstatavo, kad 
šiandien Savivaldybės, kaip pagrindinio 
akcininko, valdomų įmonių valdybos 
formuojamos tik pagal „politinio pasida-
lijimo“ principą. Todėl pasigendama pro-
fesionalumo, kompetencijos, klasikinių 
vadybos principų, dažnai neišvengiama  
protekcionizmo. 

Pasak Verslo tarybos nario, UAB 
„Kautra“ generalinio direktoriaus Lino 
Skardžiuko, verslo atstovai nesupranta 
tokio valdymo, kai politiniu principu pa-
sidalijus įmones bei postus stebėtojų ta-
rybose ir valdybose, atsakingi asmenys iš 
esmės neprisiima atsakomybės už įmonių 
strateginius, ilgalaikius plėtros tikslus ir 
planus, neformuluoja ilgalaikių užduo-
čių, nes pasikeitus politinei konjunktūrai,  
įmonės ir postai vėl perdalijami tuo pačiu 
politiniu principu. 

Savivaldybė yra atsakinga už įvairių 
kokybiškų paslaugų teikimą miesto gy-
ventojams ir svečiams. Šį paslaugų teiki-
mą ji gali organizuoti tiek per savo įmo-
nes, tiek ir per kitokio pavaldumo įmones. 
Tačiau bet kuriuo atveju ji privalo užti-
krinti kokybišką valdymą.

Verslo taryba siūlo depolitizuoti 
Savivaldybės įmonių valdymą

Pagal teikiamų paslaugų apimtis sa-
vivaldybę galima prilyginti įvairiašakei 
korporacijai. Todėl valdymą, L. Skardžiu-
ko siūlymu, tikslinga realizuoti laikantis 
korporatyvinio valdymo principų.

Verslo taryba siūlo steigti  Savivaldy-
bės įmonių valdančiąją bendrovę (holdin-
gą), kaip valdymo koordinavimo centrą, 
perduodant šių įmonių akcijas. Tikslas: 
efektyvus korporatyvinis valdymas, vie-
ninga informacinė valdymo sistema, si-
nergijos efektas, pirkimų koncentravimas, 
biudžetavimo principai, atsižvelgiant ir į 
pagrindinio akcininko (kapitalo grąža), ir į 
viešąjį interesą (socialinė paslauga) ir t. t.

Taip pat siūloma artimiausiu metu 
keisti Savivaldybės valdomų įmonių ste-
bėtojų tarybų  ir valdybų sudarymo tvarką, 
akcentuojant  narių nepriklausomumo ir 
kompetencijos kriterijus. Ne mažiau kaip 
trečdalis stebėtojų tarybos ar valdybos 
narių būtų skiriami ne partiniu principu, o 
deleguojami nuo Verslo tarybos. Taip pat 
siūloma, kad įmonės vadovas (generalinis 
direktorius) būtų valdybos nariu, bet ne 
pirmininku.

Siekiant užtikrinti kompetencijos 
kriterijų, likusieji stebėtojų tarybos ar 
valdybos nariai būtų ne partiniu principu 
skiriami politikai, politinio pasitikėjimo 

pareigūnai ir ne partijų deleguoti atstovai, 
o valstybės karjeros tarnautojai (finansų, 
audito skyriaus, ūkio šaką kuruojančio 
skyriaus, strateginio planavimo ar įmonių 
priežiūros skyrių atstovai). 

Panašiu principu jau reformuojamas 
Lietuvos valstybės įmonių valdymas: su-
daromos nepriklausomos valdybos, kurios 

turi užtikrinti efektyvesnį ir skaidresnį įmo-
nių valdymą. Valstybės valdomų įmonių 
reformos gairės svarstytos Vyriausybėje.

Verslo tarybos posėdyje dalyvavę 
miesto politikai pripažino, kad dar nese-
niai buvo menkai žinoma, kas ir kodėl 
teikia asmenis į Savivaldybės įmonių 
valdymo organus, o aiškinimai buvę labai 
migloti. Todėl buvo nuspręsta, kad atsa-
komybę prisiima kandidatus siūlančios 
frakcijos. Miesto taryboje svarstant įmo-
nių ataskaitas, politikai pastebi nemažai 
įmonių vadovų nekompetencijos.

Verslo taryba pasiūlymus dėl Savival-
dybės įmonių valdymo perdavė svarstyti 
miesto politikams.

Iš įvairių verslo asocijuotų struktūrų 
ir miesto politikų sudaryta Verslo taryba 
pasiūlė keisti dabartinę Kauno miesto 
savivaldybei pavaldžių įmonių valdy-
mo tvarką, įvedant jų deleguotus verslo 
atstovus į šių įstaigų valdybas. Tėvynės 
sąjungos-Lietuvos krikščionių demokra-
tų (TS-LKD) frakcija remia tokius vers-
lininkų siūlymus.„Manome, jog įtraukus 
visuomenės ir verslo atstovus į savivaldy-

Kauno savivaldybės įmonėms 
praverstų verslininkų patirtis

Verslo taryba pasiūlymus dėl įmonių valdymo perdavė svarstyti miesto politikams

bės įmonių valdymą, padidėtų sprendimų 
priėmimo skaidrumas ir viešumas. Versli-
ninkų patirtis privačiame sektoriuje padė-
tų įnešti naujų idėjų ir metodų tvarkantis 
apsnūdusiose valdiškose įmonėse“, – įsi-
tikinusi TS-LKD frakcijos seniūno pava-
duotoja Gintarė Skaistė.

Nors šis klausimas buvo svarstytas 
Kauno miesto savivaldybės tarybos ko-
legijos posėdyje, joks sprendimas nebuvo 

priimtas. Anksčiau analogišką siūlymą – 
į bendrovės valdybą skirti ir asocijuotų 
verslo organizacijų pasiūlytus asmenis – 
yra pateikusi Ūkio ministerija.

„Pagal dabartinę vidinę savivaldybės 
patvirtintą tvarką, egzistuoja tik vieninte-
lis reikalavimas įmonių valdybų nariams – 
aukštasis išsilavinimas. Mūsų nuomone, 
toks kriterijus yra nepakankamas norint 
užtikrinti efektyvų įmonės valdymą. Sie-

kiant maksimalaus savivaldybės įmonių 
veiklos skaidrumo ir naudingumo, svar-
biausia turi būti ne politinis pasitikėjimas, 
o valdybos nario patirtis ir kompetenci-
ja“, – teigė G. Skaistė.

Priėmus Verslo tarybos siūlymą, nauji 
valdybų nariai galėtų atsirasti šiose savi-
valdybės įmonėse: AB „Kauno energija“, 
UAB „Kauno autobusai“, UAB „Kauno 
vandenys“, UAB „Kauno švara“, UAB 
„Kauno gatvių apšvietimas“, UAB „Kau-
no aikštelė“, UAB „Stoties turgus“, UAB 
„Kauno profilaktinės dezinfekcijos stotis“, 
UAB „Centrinis knygynas“, UAB „Labo-
ratorinių bandymų centras“, UAB kino 
teatras „Romuva“, UAB Kauno komuna-
linis ir butų ūkis, UAB „Būsto valda“.

RŽ inf.

Rugsėjo mėnesį reikšmingą 20 metų jubiliejų pažymi UAB „Struktūra“. Tai 
šiuo metu viena iš 5 didžiausių statybos įmonių Kaune, vykdanti generalinio rangovo 
funkcijas įvairios paskirties statybos projektuose. 

Įmonės ištakos siekia 1955 m. Valstybinio statybos treste. Keturis dešimtmečius 
ji veikė kaip statybos valdyba Nr. 2. Per šį laikotarpį buvo pastatyta daugiau kaip 
40 Kaunui svarbių visuomeninių pastatų – M. Žilinsko, M. K. Čiurlionio galerijos, 
Kauno apskrities viešoji biblioteka, viešbutis „Takioji Neris“, IX forto memorialas, 
paminklas S. Dariui ir S. Girėnui, VDU rūmai, LŽŪU mokomieji korpusai, prekybos 
centras „Merkurijus“, nemažai švietimo, sporto ir gydymo įstaigų pastatų.

1992 m. įmonė buvo privatizuota ir įregistruota kaip UAB „Struktūra“.
Teikdama platų statybos paslaugų spektrą „nuo pamatų iki rakto“, bendrovė at-

lieka komercinės, pramoninės, visuomeninės, kultūrinės ir gyvenamosios paskirties 
pastatų statybos, remonto ir renovacijos darbus. Įmonėje dirba apie 160 darbuotojų,

UAB „Struktūra“ darbų sąraše – prekybos centra „Dainava“ ir „Topocentras“, 
viena moderniausių Vidurio ir Rytų Europoje bendrojo lavinimo mokykla Lapių 
miestelyje, Kauno tardymo izoliatorius, Trakų irklavimo bazės kompleksas, Kauno 

Rugsėjo jubiliejinės sukaktys
aukštųjų ir informacinių technologijų ir Žemės ūkio mokslų ir technologijų parkai, 
„Sostinių golfo“ administracinis pastatas bei kt.

Bendrovėje įdiegta ISO 9001 Kokybės vadybos sistema, ISO 14001 Aplinkos 
apsaugos vadybos sistema, profesinės sveikatos ir saugos vadybos sistema OHSAS 
18001.

UAB „Telrada“ įkurta 1994 m. AB „Banga“ nestandartinės radijo ir TV elektro-
ninės aparatūros gamybos cecho bazėje kaip bendrovės filialas. 1997 m. išperkamo-
sios nuomos būdu išsipirko iš AB „Banga“ savo turtą ir tęsė verslą. Naujasis kolek-
tyvas perėmė kolegų patirtį ir ją papildė naujomis technologijomis, galimybėmis bei 
sugebėjimais. 

Įmonėje galima sukonstruoti, pagaminti ir išbandyti įvairios paskirties elektroni-
nės ir elektrotechninės aparatūros korpusus, technologinius įrenginius ir įrangą bei 
kitas iš metalo lakštų gaminamus gaminius ir detales. Įmonėje gaminama produkcija 
keliauja į ES ir NVS šalis, taip pat ir įvairias Lietuvos įmones.

RŽ inf.
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Audronė Jankuvienė,
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų viešųjų ryšių vadovė

Vaida Kriščiūnaitė,
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų specialistė

Kaip Jonavos rajono verslininkai vertina Savivaldybės veiklą? Koks jų požiūris į 
strateginius rajono plėtros tikslus? Kiek verslui trukdo korupcija ir biurokratizmas sa-
vivaldos institucijoje? Kas kliudo verslo ir valdžios partnerystei, smulkiojo ir vidutinio 
verslo plėtrai rajone?

Tai dalis  klausimyno iš liepos – rugpjūčio mėnesį vykdytos Jonavos verslo atstovų 
apklausos. Anketos elektroniniu būdu buvo išplatintos daugiau nei 300 Jonavos rajone 
registruotų ir veikiančių įmonių vadovų. 

Atsakyti į anketą buvo galima ir viešojoje erdvėje – visą apklausos vykdymo laiko-
tarpį aktyvuotos nuorodos buvo paskelbtos Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų, 
Jonavos rajono savivaldybės ir Jonavos verslo informacijos ir turizmo centro svetainėse. 

Apklausa buvo vykdoma anonimiškai. Techniniai sprendimai užpildyti anketą iš to 
paties kompiuterio leido tik vieną kartą. 

Į anketos klausimus atsakė 102 respondentai.

Vyrauja nedidelės, rinkoje įsitvirtinusios bendrovės
Respondentų atstovaujamą daugumą (72 proc.) sudaro uždarosios akcinės bendro-

vės. 70 proc. dalyvavusių įmonių veikia nuo 10 iki 20 metų ir daugiau, t.y. turi sukau-
pusios nemažai patirties ir gali vertinti verslo aplinką bei sąlygas, atsižvelgiant į jų 
pokyčius ir rinkos kontekstą. 

Tarp anketas užpildžiusiųjų vyrauja paslaugas teikiančios arba kelias veiklas vyk-
dančios įmonės, kuriose dirba  iki 50 darbuotojų. 

Jūsų įmonės tipas (teisinis statusas):
Atsakymų variantai %
Individuali įmonė 16
Akcinė bendrovė 7
Uždaroji akcinė bendrovė 72
Tikroji ūkinė bendrija 0
Kooperatyvas 1
Kitas 4

Įmonės veiklos trukmė:
Atsakymų variantai %
Iki 5 metų 16
Nuo 5 iki 10 metų 14
Nuo 10 iki 15 metų 28
Nuo 15 iki 20 metų 22
Daugiau nei 20 metų 20

Pagrindinė įmonės veikla:
Pažymėti: %
Gamyba 17
Prekyba 14
Paslaugos 41
Vykdome kelias veiklas 28

Darbuotojų skaičius:
Pažymėti: %
Iki 10 46
Nuo 10 iki 50 31
Nuo 50 iki 250 18
Daugiau nei 250 5

Strategijos verslui nežinomos
67 proc. atsakiusiųjų prisipažino, kad nežino rajono savivaldybės plėtros krypčių. 

Tai leidžia daryti prielaidas, kad Savivaldybės parengtos strategijos yra formalios, „guli 
stalčiuose“, jos nėra pakankamai iškomunikuotos verslo bendruomenei, jas rengiant 
nebuvo platesnio dialogo su verslininkais.

Ar žinote Jonavos rajono savivaldybės plėtros prioritetus? 
%

Taip 33
Ne 67

Žinantieji plėtros prioritetus juos vertina pozityviai ir palankiai. 
Palyginti su Kauno miesto ir Kauno rajono apklausų rezultatais, šiuo atveju išskir-

tinė atrodo ypatybė, jog Jonavos verslininkai vertinimų skalėje praktiškai nesirinko nei-
giamiausio vertinimo „labai blogai“.

Geriausiai atsiliepiama apie patrauklios savivaldybės (57 proc. „labai gerai“ ir 
„gerai“) ir žmogui draugiškos aplinkos (46 proc. „labai gerai“ ir „gerai“) prioritetus.  
(Kauno rajone aplinkos kokybės gerinimą „labai gerai“ ir „gerai“ vertino 29 proc. ap-
klaustųjų.)

 Bendruomenės ugdymas tiek Jonavos, tiek Kauno rajone sulaukė po lygiai – 33 
proc. teigiamų atsakymų, tačiau vertinimų „blogai“ ir „labai blogai“ skaičiai skiriasi 
(Jonavos rajone – 11 proc., Kauno rajone – 26 proc.).

Kaip vertinate Jonavos rajono savivaldybės plėtros prioritetus ir jų įgyvendinimą? 
Labai 
gerai Gerai Patenki-

namai Blogai Labai 
blogai

Patraukli savivaldybė 18 39 36 7 0
Moderni ekonomika 7 30 52 11 0
Pažangi bendruomenė 7 26 56 11 0
Žmogui draugiška aplinka 14 32 39 11 0
Šiuolaikiškas kaimas 0 11 78 4 7

Trūksta žmogiškųjų išteklių
Verslo steigimo sąlygos vertinamos prieštaringai, teigiami ir neigiami atsakymai 

pasidalijo beveik po lygiai. 
SVV paramos priemonės, bankinių ir draudimo paslaugų prieinamumas, verslo 

aplinkos atsinaujinimas ir verslo „pašildymo“ sąlygos vertinamos labai panašiai, kaip ir 
Kaune ir Kauno rajone. Jonavos rajone blogiau atsiliepiama tik dėl žmogiškųjų išteklių 
gausos.

Kaip vertinate Jonavos rajono savivaldybės verslo aplinką? 

Labai 
gerai Gerai Paten-

kinamai Blogai Labai 
blogai

Verslo steigimo sąlygos 0 46 43 11 0
SVV paramos priemonės ir jų gausa 0 18 64 14 4
Bankinių ir draudimo paslaugų 
prieinamumas ir jų kaina 3 29 50 18 0

Žmogiškųjų išteklių gausa 11 11 53 21 4
Verslo aplinkos atsinaujinimas 0 25 57 14 4
Verslo „pašildymo“/ inkubavimo 
galimybės 0 18 60 11 11

Bendras korupcijos lygis – žemas
Jonavos rajono savivaldybės pageidavimu apklausoje buvo išskirti klausimai apie 

biurokratiją ir korupciją. Taip pat respondentų paprašyta atskirai įvertinti Savivaldybės 
administracijos skyrių darbą pagal šiuos kriterijus. 

63 proc. respondentų nurodė, kad bendras biurokratijos lygis Savivaldybėje yra „la-
bai aukštas“ ir „aukštas“, ypač Architektūros ir urbanistikos (73 proc.), Viešųjų pirkimų 
(65 proc.) ir Remonto ir statybos skyriuose (54 proc.).

Kaip vertinate bendrą biurokratijos lygį Jonavos rajono savivaldybėje?
Pažymėti: %
Labai aukštas 11
Aukštas 52
Žemas 30
Labai žemas 7

Jonavos verslininkų požiūris: palankūs atsiliepimai ir 
dialogo su vietos valdžia trūkumas

Ar žinote Jonavos rajono savivaldybės plėtros prioritetus?

33%

67%

Taip Ne

Ar žinote Jonavos rajono savivaldybės plėtros prioritetus?

Bendras biurokratijos lygis Jonavos rajono savivaldybėje 
Bendras biurokratijos lygis Jonavos rajono savivaldybėje 

11%

52%

30%

7%

Labai aukštas
Aukštas
Žemas
Labai žemas
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Kaip vertinate biurokratijos lygį Jonavos rajono savivaldybės administracijos 
skyriuose?

Labai 
aukštas Aukštas Žemas Labai 

žemas
Bendrasis skyrius 4 35 42 19
Finansų ir biudžeto skyrius 16 32 36 16
Remonto ir statybos skyrius 8 46 34 12
Socialinės pramos skyrius 20 28 40 12
Strateginio planavimo ir investicijų 
skyrius 11 37 30 22

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 12 35 38 15
Architektūros ir urbanistikos skyrius 23 50 15 12
Žemės ūkio skyrius 8 28 44 20
Teisės skyrius 8 40 36 16
Aplinkosaugos ir civilinės saugos skyrius 8 25 46 21
Viešųjų pirkimų skyrius 15 50 23 12
Viešosios tvarkos skyrius 8 32 48 12
Turto įmonių valdymo skyrius 8 36 36 20

Antra išskirtinė ypatybė tarp iki šiol vykdytų apklausų yra ta, kad 67 proc. apklaus-
tųjų tvirtina, kad Jonavos rajono savivaldybėje nėra korupcijos arba jos lygis „žemas“ 
ir „labai žemas“. 

Tiesa, kai kuriuose administracijos skyriuose, verslo atstovų nuomone, korupcija di-
džiulė (Viešųjų pirkimų, Remonto ir statybos bei Architektūros ir urbanistikos skyriuose).

Kaip vertinate bendrą korupcijos lygį Jonavos rajono savivaldybėje?
Pažymėti: %
Labai aukštas 0
Aukštas 33
Žemas 37
Labai žemas 22
Nėra 8

Kaip vertinate korupcijos lygį Jonavos rajono savivaldybės administracijos 
skyriuose?

Labai 
aukštas Aukštas Žemas Labai 

žemas Nėra
Bendrasis skyrius 5 21 33 11 30
Finansų ir biudžeto skyrius 3 26 37 8 26
Remonto ir statybos skyrius 13 30 25 8 24
Socialinės pramos skyrius 3 21 41 13 22
Strateginio planavimo ir investicijų 
skyrius 7 26 29 14 24
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 6 19 34 17 24
Architektūros ir urbanistikos skyrius 16 23 30 10 21
Žemės ūkio skyrius 12 17 40 8 23
Teisės skyrius 3 17 41 14 25
Aplinkosaugos ir civilinės saugos 
skyrius 5 17 40 15 23
Viešųjų pirkimų skyrius 10 35 29 11 15
Viešosios tvarkos skyrius 5 25 37 10 23
Turto įmonių valdymo skyrius 7 25 35 11 22

Giria dėl gatvių priežiūros
Palankiausiai iš Savivaldybės teikiamų paslaugų verslininkai vertina gatvių bei ke-

lių infrastruktūros priežiūrą  ir rajono įvaizdžio formavimą bei propagavimą. Minėtos 
sritys sulaukė 60 ir 59 proc. „labai gerų“ ir „gerų“ vertinimų.

Šie rezultatai  skiriasi nuo atitinkamų Kauno miesto ir rajono savivaldybių veiklos 
vertinimų. 

Kaune ir Kauno rajone gerai apie gatvių priežiūrą atsiliepė atitinkamai 31 ir 26 
proc. apklaustųjų. 

Kaune  palankiausiai apibūdinamas visuomeninis transportas, atliekų surinkimas ir 
vietos policijos veikla. Kauno rajone – atliekų surinkimas, rajono įvaizdžio formavimas 
bei propagavimas ir visuomeninis transportas.

Atliekų surinkimo ir visuomeninio transporto paslaugos Jonavos rajone taip pat 
vertinamos gana aukštai: „labai gerai“ ir „gerai“ jas vertina daugiau kaip 50 proc. res-
pondentų. Policija – penktoje pozicijoje.

Jonavos rajone palyginti blogiau atsiliepiama tik dėl verslo plėtrai tinkamų sklypų 
ir objektų pasiūlos. Ji sulaukė absoliučiai daugiausiai neigiamų vertinimų tarp visų vie-
tos savivaldos paslaugų.

Kaip vertinate vietos savivaldos teikiamas paslaugas?

Labai 
gerai Gerai Patenki-

namai Blogai Labai 
blogai

Rajono įvaizdžio formavimas ir 
propagavimas 15 44 34 7 0
Sprendimų priėmimas savivaldybės 
taryboje 2 32 47 13 6
Gatvių ir kelių infrastruktūros 
priežiūra 16 44 33 6 1
Vietos policijos veikla 3 39 43 10 5
Visuomeninis transportas 4 48 45 2 1
Atliekų surinkimas 9 44 33 9 5
Verslo plėtrai tinkamų sklypų ir 
objektų pasiūla 0 16 48 20 16
Bendras vertinimas 7 38 40 10 5

Nesinaudoja parama, negauna konsultacijų
64  proc. Jonavos verslininkų nesinaudoja savivaldos parama verslui, 36 proc. į šį 

klausimą atsakė teigiamai.
Palyginti su kitų apklausų rezultatais, jonaviečiai aktyviau naudojasi galimybe gau-

ti informacijos, lengvatinių kreditų, paramos per SVV fondus. Kaune ir Kauno rajone 
tuo pasinaudojo 11–12 proc. apklaustųjų. 

Į klausimą, ar gauna pakankamai konsultacijų rengdami paraiškas, verslo planus ir 
pan., 82 proc. Jonavos verslininkų atsakė neigiamai (Kaune – 92 proc., Kauno rajone – 
70 proc.). 

Ar naudojatės vietos savivaldos parama verslui? 
Pažymėti: (x)
Taip 36
Ne 64

Kokios rūšies parama Jums buvo suteikta? (galimi keli atsakymų variantai)
Pažymėti: %
Aprūpinimas informacija 20
Mokesčių lengvatos 0
Lengvatiniai kreditai 20
Finansinė parama per SVV fondus 20
Kita (įrašykite) 40

Ar sulaukiate pakankamai paramos iš rajono savivaldybės rengiant paraiš-
kas, verslo planus, konsultuojantis kitais Jūsų įmonei aktualiais klausimais? 
Pažymėti: (x)
Taip 18
Ne 34
Norėjau, bet negavau 2
Nesu apie tokias girdėjęs 46

Atsakymai dėl kliūčių smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai labai panašūs tiek Kau-
ne, tiek Kauno ir Jonavos rajonuose. 

Jonaviečiai labiau akcentuoja apyvartinių lėšų trūkumą ir didelius mokesčius. Aš-
tuonių sąlygų apibūdinimai bemaž sutapo: SVV plėtrai trukdančios aplinkybės beveik 
visur tos pačios.

Nukelta į 6 psl.

Bendras korupcijos lygis Jonavos rajono savivaldybėje

Ar naudojatės vietos savivaldos parama verslui?

Ar sulaukiate pakankamai paramos iš rajono savivaldybės 
rengiant paraiškas, verslo planus, konsultuojantis kitais Jūsų

įmonei aktualiais klausimais?

Bendras korupcijos lygis Jonavos rajono savivaldybė je

0%

33%

37%

22%

8%

Labai aukštas

Aukštas

Žemas

Labai žemas

Nėra

Ar naudojatės vietos savivaldos parama verslui?

6%

94%

Taip
Ne

Ar sulaukiate pakankamai paramos iš rajono savivaldybės 
rengiant paraiškas, verslo planus, konsultuojantis kitais Jūsų 

įmonei aktualiais klausimais?

18%

34%
2%

46% Taip
Ne
Norėjau, bet negavau
Nesu apie tokias girdėjęs
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Kas trukdo smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai? (galimi keli atsakymų variantai) 
Pažymėti: (x)
Pradinio kapitalo stoka 6
Sudėtingos kredito gavimo sąlygos 8
Apyvartinių lėšų trūkumas 12
Dideli mokesčiai 19
Menka vartotojų perkamoji galia 10
Didelė konkurencija 4
Valstybės valdymo institucijų/savivaldybių darbuotojų biurokratizmas 7
Valdininkų korupcija 7
Didelis valstybės reguliavimas 5
Neefektyvi institucijų, teikiančių paramą smulkiajam ir vidutiniam verslui, 
veikla 5
Paramą SVV teikiančių institucijų paslaugos nepakankamai kokybiškos 1
Verslo paramos stoka 9
Kompetentingų specialistų trūkumas 5
Kita 2

Verslui stinga informacijos apie plėtrą
Visose iki šiol vykdytose apklausose akivaizdžiai matyti, kad verslo bendruomenei 

chroniškai stinga informacijos apie savivaldybių plėtros kryptis. To pasigenda 70 proc. 
jonaviečių, 85 proc. kauniečių ir 62 proc. Kauno rajono įmonių atstovų.

 
Ar vietos valdžia pakankamai teikia informacijos apie savivaldybės plėtros 

kryptis?
Pažymėti: %
Taip 30
Ne 70

Jonaviečiai skeptiškiau nusiteikę dėl dalyvavimo savivaldybės plėtros planavimo ir 
įgyvendinimo procesuose. 57 proc. teigiamų atsakymų į šį klausimą nėra mažai, tačiau 
verslininkų intencija įsitraukti į šiuos procesus ryškesnė Kaune ir Kauno rajone (apie 
70 proc.).

Ar pageidaujate dalyvauti savivaldybės plėtros planavimo ir įgyvendinimo 
procesuose?

Pažymėti: %
Taip 57
Ne 43

Į klausimą, kokios informacijos gavimo ir teikimo priemonės verslui būtų efekty-
viausios, 40 proc. jonaviečių nurodė internetą, 26 proc. – spaudą, 14 proc. – asocijuotas 
struktūras.  

Kauno mieste ir rajone taip pat vyrauja tie patys trys variantai, tik skiriasi eilišku-
mas (internetas, asocijuotos struktūros, spauda).

Kokios informacijos gavimo/teikimo priemonės Jūsų įmonei būtų efektyviau-
sios? (galimi keli atsakymų variantai)

Pažymėti: %
Spauda 26

Televizija 12
Radijas 3
Internetas 40
Per asocijuotas struktūras 14
Kita (įrašykite) 5

Bendras Jonavos rajono savivaldybės darbo įvertinimas panašus, kaip Kauno rajo-
ne (Jonavoje šiek tiek daugiau gerų vertinimų ir mažiau nepatenkinamų). 

Kaune teigiami vertinimai („labai gerai“ ir „gerai“) sudaro 13 proc., nepatenkina-
mi – 35 proc.

Koks bendras Jonavos rajono savivaldybės darbo įvertinimas?
Pažymėti: %
Labai geras 2
Geras 43
Patenkinamas 47
Nepatenkinamas 8

Jonavos kaip vietos verslui teigiami ir neigiami vertinimai pasidalijo beveik pusiau 
(apytikriai po 50 proc.), panašiai kaip Kaune. Kauno rajoną kaip gerą vietą verslui ver-
tina daugiau – 63 proc. apklaustųjų.

Koks bendras Jonavos rajono savivaldybės teritorijos, kaip vietos verslui, ver-
tinimas?
Pažymėti: %
Labai geras 2
Geras 47
Patenkinamas 40
Nepatenkinamas 11

Kelios išvados
Jonavos rajono verslo nuomonės tyrimo rezultatai rodo gana palankų ir pozityvų  

verslininkų požiūrį į Savivaldybę, teigiamai vertinama dauguma paslaugų, ypač gatvių 
ir kelių priežiūra bei rajono įvaizdžio formavimas.

Reiktų pažymėti, kad atsakymuose į klausimus apie savivaldybės plėtros prioritetus 
visiškai nėra vertinimų „labai blogai“ (išskyrus klausimą apie kaimą). (Kauno miesto 
apklausoje atvirkščiai – visiškai nebuvo apibūdinimo „labai gerai“).

Kitas išskirtinis rezultatas – nors bendras biurokratijos lygis Savivaldybėje apibūdi-
namas kaip aukštas, 67 proc. respondentų teigia, kad Jonavos rajono savivaldybėje nėra 
korupcijos arba jos lygis žemas.

Antra vertus, apklausa atskleidė  akivaizdų savivaldos ir verslo kontaktų bei komuni-
kavimo trūkumą. Verslo atstovams stinga informacijos apie savivaldybės plėtros priorite-
tus,  jie nesinaudoja parama, negauna konsultacijų aktualiais savo įmonei klausimais. 

 

Jonavos verslininkų požiūris: palankūs atsiliepimai ir dialogo su vietos valdžia trūkumas
Atkelta iš 5 psl.

Ar vietos valdžia teikia pakankamai informacijos apie 
savivaldybės plėtros kryptis?

Efektyviausios informacijos gavimo iš vietos savivaldos 
institucijų priemonės

Bendras Jonavos rajono savivaldybės darbo vertinimas

Bendras Jonavos rajono savivaldybės, kaip vietos verslui, vertinimasAr pageidaujate dalyvauti savivaldybės plėtros planavimo ir 
įgyvendinimo procesuose?

Ar vietos valdžia teikia pakankamai informacijos apie 
savivaldybės plėtros kryptis?

30%

70%

Taip
Ne

Ar pageidaujate dalyvauti savivaldybės plėtros planavimo ir 
įgyvendinimo procesuose?

57%

43%
Taip
Ne

Efektyviausios informacijos gavimo iš vietos savivaldos 
institucijų priemonės 

26%
12%

3%

40%

14%

5%

Spauda
Televizija
Radijas
Internetas
Per asocijuotas struktūras
Kita (įrašykite)

Bendras Jonavos rajono savivaldybės darbo vertinimas

2%

43%

47%

8%

Labai geras
Geras
Patenkinamas
Nepatenkinamas

Bendras Jonavos rajono savivaldybės, kaip vietos verslui, 
vertinimas

2%

47%
40%

11%

Labai geras
Geras
Patenkinamas
Nepatenkinamas
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Audronė Jankuvienė,
Specialiai RŽ iš Kaliningrado

Rugsėjo 12–14 dienomis Kaliningrade 
vykusiuose forumuose dalyvavo  itin gau-
si Lietuvos verslo ir savivaldybių atstovų, 
regioninės politikos specialistų delegaci-
ja – beveik 80 žmonių. Tai buvo didžiau-
sias svečių būrys tarp bemaž 300 dalyvių, 
atvykusių į IV Kaliningrado srities par-
tnerių – pasienio regionų forumą ir į tarp-
tautinio projekto „CREATE4COMPETE“ 
atidarymo konferenciją. Šio projekto pa-
reiškėjas yra Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų Marijampolės filialas. 

Kaliningradas vadinamas vartais į 
Rusiją, o regiono investicijos – investici-
jomis į ateitį.

Kūryba ir kompetencija
Kiek kūrybos reikia versle? Kaip kūry-

biškai taikyti inovacijas mažajame bizny-
je? Pagaliau ką reiktų vadinti inovacija? 

Pasak Kaliningrade veikiančio žinių 
ir technologijų fondo „Viktorija“ gene-
ralinio direktoriaus Olego Matukevič, 
inovacija netampa inovacija tol, kol ji 
nėra įdiegta ir nepradėjo duoti naudos. 
Ji privalo suteikti kokybinį procesų arba 
produkcijos efektyvumo šuolį. Visa kita – 
tik kalbos. „Visi jus mokys biznio ir jus 
apgaus. Jei kopijuosite kitų jau nueitą ke-
lią, būsite pralaimėtojas. Privalote sukurti 
naują produktą ir naują veiklos aikštelę, 
kurioje pats būsite laimėtojas ir diktuo-
site žaidimo taisykles. Inovatyvumas yra 
gebėjimas kurti sprendimus, kurie lemia 
naują, neįprastą problemos matymą ar si-
tuaciją“, – projekto „CREATE4COMPE-
TE“ (kūrybiškumas SVV kompetencijoms 
ir konkurencingumui didinti) atidarymo 
konferencijoje kalbėjo O. Matukevič. 

Jo vadovaujamas fondas, Kaliningrade 
įsteigtas prieš ketverius metus, taip pat yra 
inovacija, nes niekas nedirba tokiais prin-
cipais, kaip „Viktorija“. Dauguma verslą 
pradeda panašiai: gauna pinigų, nusiperka 
pasenusią technologiją ir žlunga. Fondas 
dirba „gamybos franšizės“ principu: ieško 
naujų technologijų, kurias gali sėkmingai 
pritaikyti smulkusis ir vidutinis verslas. 

Fondas „Viktorija“ yra vienas iš dve-
jus metus truksiančio projekto „CRE-
ATE4COMPETE“ partnerių. Projektas 
vykdomas pagal 2007–2013 m. Lietuvos, 
Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per 
sieną programą. Pasienio regionas gali tapti 
bendradarbiavimo tarp ES ir Rusijos labo-
ratorija, skatinant ir plėtojant  inovacijas. 

Kiti projekto partneriai, be Kauno 
PPA rūmų Marijampolės filialo ir fondo 

Kaliningradas: sienos turi jungti, o ne skirti
„Viktorija“, yra Kauno regiono plėtros 
agentūra ir Kaliningrado prekybos rūmai.

Pasak projektą pristačiusios Kauno 
PPA rūmų Tarptautinių ryšių skyriaus 
vadovės Ritos Baidokaitės, į projektą 
numatoma įtraukti 130 SVV įmonių. Dvi 
verslo atstovų grupės mokymų metu, tai-
kant koučingo principus, padidins verslo 
vadybos gebėjimus bei pasienio verslo 
konkurencinį pranašumą. Kitos dvi  SVV 
atstovų grupės mokymų metu, taikant 
koučingo principus, padidins gebėjimus 
vystant pasienio teritorijos verslą bei įgis 
bendradarbiavimo žinių.

Pasak Baltijos lyderystės ugdymo ins-
tituto direktoriaus, koučingo specialisto 
Modesto Gelbūdos, tarpregioniniam vers-
lui itin kenkia pasitikėjimo stoka, tarpusa-
vio supratimo stoka (tie patys žodžiai ne-
reiškia tos pačios reikšmės), o koučingas 
padeda suprasti save ir kitą, suvokti savo 
tikslus, ugdyti lyderystę, valią, koncen-
traciją, atsakomybę, įtaką, įveikti rutininį 
mąstymą, išmoko palikti komforto zoną ir 
ieškoti naujų plėtros sričių.

Teatras ir gintaras versle
„Teatras kaip biznis, biznis kaip tea-

tras“. Tokia filosofija vadovaujasi Kali-
ningrado teatro studijos „Evoliucija“ įkū-
rėjas ir direktorius Aleksejus Beiba.  Dar 
prieš porą metų jis dirbo Maskvoje, audi-
to ir mokesčių konsultacijų kompanijoje 
„PricewaterhouseCoopers“. Tačiau ryžosi 
viską mesti ir sujungti meną bei verslą.  
Dabar studijoje – beveik 100 žmonių, ren-
giami spektakliai ir socialinės, labdaros 
akcijos, veikia oratorių klubas. 

Tatjana Košeleva iš fondo „Viktorija“ 
gavo pasiūlymą įdiegti Rusijoje neįprastą 
valymo būdą – valymą sausuoju ledu. Jis 
ekologiškas, nekenksmingas nei aplinkai, 
nei daiktui, ypač kai svarbu nepažeisti 
įrenginių, elektronikos ir pan. Pavyzdys – 
automobilio variklis išvalomas nenaudo-
jant chemijos ir per 5 minutes. 

Dar vienas kūrybiško verslo atvejis, 
pristatytas konferencijoje – unikalus gin-
taro festivalis „Amberfest“. Prasidėjęs 
nuo asmeninės iniciatyvos, gintaro festi-
valis tapo tarptautiniu, o dabar pripažin-
tas svarbiausiu vasaros renginiu Kalinin-
grado srityje. Rengėjai siūlo Lietuvoje ir 
Lenkijoje rengti festivalio atrankos turus, 
o finalas vyktų Kaliningrade.

Susitikimai kontaktų renginyje
Pagal iš anksto suderintą susitikimų 

grafiką prie derybų stalelių sėdo kelias-
dešimt Lietuvos verslo atstovų iš UAB 
„Alga“, UAB „Setrida“, UAB „Asiga“, 

UAB „Piko valanda“, „UAB „Nemuno 
baldai“, UAB „Damsa“, UAB „Mantinga“, 
UAB „Gulbelė“, UAB „Bakūžė LT“ ir kt. 
Dauguma jų – iš Marijampolės regiono.

„Esu patyręs lengvą šoką. Nesitikė-
jau tokio efekto, – po kontaktų renginio 
sakė UAB „Setrida“ vadovas Artūras 
Grabliauskas. – Pirmas susitikimas – su 
devynių stambių prekybos centrų atstovu. 
Antrasis atstovavo 180 agentų visame Ka-
liningrado regione. Trečiasis – 18 agentų 
ir 150 netinklinių parduotuvių. Ketvirta-
sis – labai įtakingas verslo žmogus, vei-
kiantis prekybos, logistikos srityje. Penk-
tasis atidaro ekologiško maisto tinklą.  
Manyčiau, kontaktų renginys buvo kaip 
reta sėkmingas.“

„Kadangi Kaliningrade esu ne pirmą 
kartą, tai buvo labai gera proga oficialiu 
lygiu pagilinti kontaktus ir įtvirtinti ben-
dradarbiavimo ryšius“, – kalbėjo UAB 
„Asiga“ komercijos direktorė Gražina 
Grigaravičienė.

UAB „Alga“ generalinis direktorius 
Irmantas Urbonas pasakojo renginio metu 
suradęs perspektyvių kontaktų dėl metalo 
konstrukcijų gamybos ir tiekimo Kali-
ningrado regionui. Susitikimai atgaivino 
pastaraisiais metais nutrūkusius ryšius su 
srities įmonėmis.

UAB „Piko valanda“ direktorius 
Arūnas Reinikis prisipažįsta patenkintas 
vizito rezultatais, nes gavęs daugiau, ti-
kėjęsis mažiau. Šešis kontaktus įmonės 
vadovas vertina kol kal atsargiai, viską 
lems tolesnės derybos. Tačiau akivaizdu, 
kad kaliningradiečius domina bendrovės 
siūlomos leidybinės paslaugos.

UAB „Damsa“ savininkė Auksė 
Vaičaitienė džiaugiasi keliais svarbiais ir 
naudingais susitikimais, tačiau tolesnė sė-
kmė didžia dalimi priklausys nuo abiejų 
valstybių susitarimų dėl maisto produktų 
sertifikavimo.

Lietuva – pasyvi stebėtoja?
Atrodo, Lietuva nepadarė išvadų 

iš praėjusių metų forumo, kai į didžiulį 
tarptautinį renginį šalies atstovai atvyko 

neparengę „namų darbų“. Šįsyk forume 
labai aktyviai pasireiškė lenkai ir vokie-
čiai. Forumo atidarymo, plenarinės sesi-
jos metu Lietuvos atstovų balso beveik 
nebuvo girdėti. 

Lietuvos Užsienio reikalų ministe-
rijos Regioninės politikos departamento 
direktorius Arūnas Plikšnys kalbėjo apie 
2004–2006 m. Lietuvos, Lenkijos ir Ka-
liningrado srities bendradarbiavimo pro-
gramą „INTERREG“. Projektui, kurio 
metu įvykdyti 158 projektai už 48 mln. 
eurų, vadovavo Lietuvos Užsienio rei-
kalų ministerija. Tuo metu realizuota 25 
ekonominio ir mokslinio-technologinės 
krypties projektai, 14 – infrastruktūros, 
14 – ekologijos srityje, 15 – turizmo, 55 – 
visuomeniniai projektai, 35 – kultūros pa-
veldo srityje.  

Tačiau ši sėkmė – jau istorija, ji pa-
siekta prieš šešerius ir daugiau metų. 

Kaliningradas vadinamas vartais į 
Rusiją, tačiau verslo sąlygos ten iš es-
mės skiriasi nuo visos Rusijos teritorijos 
(palankus muitų režimas, nulinis pelno ir 
turto mokesčio tarifas užsienio investuo-
tojams ir kt.). Regione plėtojama nemažai 
stambių investicinių projektų (automo-
bilių pramonės klasteris, infrastruktūros 
įrengimo darbai ir 40 tūkstančių vietų 
stadiono statyba 2018 m. pasaulio fut-
bolo čempionatui, turizmo ir rekreacinių 
kompleksų statyba, 120 ha įrengtų sklypų 
investuotojams Kaliningrado pramonės 
parke ir kt.). 

Kaliningrade galima pastebėti lie-
tuviško verslo ženklų – „Arvi“, „VICI“, 
„Klaipėdos delikatesas“, tačiau tai pavie-
nių pastangų rezultatas.

Kaliningrado regione dabar vykdo-
muose 53 projektuose, kurių vertė – 75 
mln. eurų, Lietuva dalyvauja kur kas pa-
syviau. Išvykdami kai kurie verslininkai 
apmaudžiai klausinėjo: o ką Lietuvos re-
gioninės politikos strategai ir vykdytojai 
veikė šįkart? Koordinuotų veiksmų, inves-
ticijų į ateitį, iniciatyvų, kad dalyvavimas 
europinėse programose būtų maksimaliai 
efektyvus, nebuvo pateikta ir šiemet.

UAB „Asiga“ komercijos direktorė Gražina Grigaravičienė Kauno PPA rūmų Marijampolės filialo 
direktorė Algimanta Pabedinskienė

UAB „Setrida“ direktorius Artūras Grabliauskas UAB „Piko valanda“ direktorius Arūnas Reinikis

UAB „Alga“ generalinis direktorius Irmantas Urbonas (dešinėje)
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Dauguma mažų ir mikroįmonių (MMĮ) sprendžia problemas, susijusias su jų 
produkcijos platinimu, darbo jėgos kvalifikacija, išlaidų optimizavimu ir verslo 
valdymo procesais. Gilesnės strateginio verslo planavimo žinios padėtų sumažinti 
ar net visiškai išspręstų daugelį minėtų problemų, trukdančių joms sėkmingai ir 
efektyviai konkuruoti rinkoje. Šiandien dauguma strateginio verslo planavimo mo-
kymo programų universitetuose ir kolegijose nėra pritaikytos specifiniams MMĮ porei-

„BeSTrain“ didina 
verslumo modulių kokybę

Europos valstybių ekonomiką sudaro mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ). Glo-
balizacija pakeitė ekonominę Europos MVĮ aplinką. Tarptautinė veikla skatina įmonių 
plėtrą, padėdama didinti jų konkurencingumą. Daugumai MVĮ valstybinės sienos vis 
dar yra reikšmingas barjeras, kliudantis plėstis užsienyje, nors Europos bendroji rinka 
užtikrina galimybę mažoms įmonėms lengviau vykdyti veiklą kitose valstybėse narėse. 
Tuo pačiu metu ES leidžia ir padeda MVĮ veikti už bendrosios rinkos ribų. Atlikta 
daug tyrimų, rodančių tiesioginį ryšį tarp internacionalizacijos ir geresnių MVĮ veiklos 
rezultatų. Aktyvi internacionalizacija skatina įmonės augimą, didina konkurencingumą 
ir palaiko ilgalaikį įmonės tvarumą. Europos MVĮ paprastai vis dar pasikliauna savo 
šalių rinkomis, nekreipdamos dėmesio į globalizacijos ir, svarbiausia, padidėjusios ben-
drosios rinkos, teikiamas galimybes ir keliamą grėsmę. Tokiu atveju Europos Komisija 
rekomenduoja nukreipti pagrindines pastangas į labiau internacionalizuotas bendroves, 
o ne sutelkti dėmesį tik į turinčias didžiausią potencialą.

Pagrindinis INCONEXT projekto tikslas yra pritaikyti elektroninio mokymosi pa-
ketą, siekiant vystyti asmeninius ir organizacijos gebėjimus, kelti pažangių ir į techno-

INCONEXT – įrankis 
pažangioms MVĮ, 

siekiančioms įsitvirtinti 
tarptautinėse rinkose

logijas orientuotų MVĮ strateginio verslo valdymo kvalifikaciją internacionalizacijos 
kontekste,  išbandyti bei platinti paketą Lietuvoje. Projekto uždaviniai yra orientuoti 
į esamos elektroninio mokymosi medžiagos analizę, medžiagos pritaikymą tikslinės 
grupės poreikiams ir perdavimą kuriant naujus modulius bei sudarant sąlygas naudoti 
pritaikytą medžiagą taikant naujovišką elektroninio mokymosi platformą.

Projektą vykdo 5 partneriai iš 3 ES valstybių. Austrijos FH Joanneum taikomųjų 
mokslų universiteto sukurtą  mokomąją medžiagą apie internacionalizacijos konsul-
tacijas partneriai iš Lietuvos – Kauno regiono smulkių ir vidutinių įmonių asociacija, 
KTU regioninis mokslo parkas ir Tarptautinės teisės ir verslo aukštoji  mokykla pritai-
kė  tikslinės grupės poreikiams. Elektroninę mokymosi  platformą projektui pritaikė  
Italijos programavimo kompanija Dida. Projekto partneriai turi patirties ES projektų 
valdymo srityje. 

Naudodamos elektroninio mokymosi medžiagą ir įgydamos žinių pažangios MVĮ 
gali paspartinti išorinę veiklą, sukurti Europos bendrovių tinklus arba prisijungti prie 
esamų, tokiu būdu stiprindamos tarptautinę prekybą.

Elektroninio mokymosi medžiaga skirta plėsti pažangių ir į technologijas orien-
tuotų MVĮ vadybininkų bei darbuotojų žinias ir tobulinti jų gebėjimus tam tikrose su 
tarptautine veikla susijusiose srityse, t.y. verslumo, kūrybiškumo, tarpkultūrinių as-
pektų, užsienio kalbos (ypač verslo terminologijos), gebėjimo mokytis savarankiškai, 
praktinės patirties skaitmeninių technologijų srityje. Šie įgūdžiai pagerina darbingo am-
žiaus kokybę ir neleidžia darbuotojams pamiršti konkrečių žinių, padeda jiems pasiekti 
aukštesnį lygį palaikant konkurenciją ir efektyvumą. MVĮ vadovai ir darbuotojai turi 
galimybę susieti turimus gebėjimus ir patirtį su įgūdžiais, įgytais studijuojant elektro-
ninio mokymo medžiagą. Tokiu būdu darbuotojai galės tobulinti informacinių ir ryšių 
technologijų taikymo žinias, kaip numatyta Lisabonos strategijoje.

Siekiantiems sužinoti daugiau apie projektą INCONEXT kviečiame apsilankyti in-
ternetinėje svetainėje www.inconext.eu

Informaciją parengė Kauno regiono smulkių ir vidutinių verslininkų asociacija 
www.versloasociacija.lt

Projektas INCONEXT (LLP-LdV-TOI-2010-LT-0074) yra finansuojamas remiant 
Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali 
būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. Leonardo 
Da Vinci paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis. Šią programą 
Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

N E X T
I n t e r n a t i o l i z a t i o n  C o n s u l t i n g

NEXT
I n t e r n a t i o l i z a t i o n  C o n s u l t i n g

N E X T
Internatiolization Consulting

NEXT
I n t e r n a t i o l i z a t i o n  C o n s u l t i n g

Akcinė bendrovė „Šatrija“ – Lietu-
vos tekstilės rinkos senbuvė, įkurta 1955 
metais. Šiuo metu įmonėje dirba 200 
darbuotojų. AB „Šatrija“ priklauso kon-
cernui SBA.

Įmonės generalinis direktorius dr. 
Giedrius Grondskis susitikime su Verslo 
plėtros skyriaus vadove Vera Mileikiene 
papasakojo, kad įmonė sėkmingai atlaikė 
ekonomikos sąstingį ir konkuruoja už-
sienyje su Azijos valstybių gamintojais. 
Įsitvirtinti pasaulio rinkose „Šatrijai“ 
padėjo laiku priimti strateginiai veiklos 
vystymo sprendimai. 

2005 m. įmonė pradėjo specializuo-
tis techninės tekstilės srityje. AB „Šatri-
ja“ – vienintelė Lietuvoje įmonė, turinti 
„GoreTex“ gamybinę licenziją. „Gore“ – 
tai vandeniui ir vėjui nepralaidus, bet 
„kvėpuojantis“ audinys. 

AB „Šatrija“ yra ir viena iš vos 6 Eu-
ropos įmonių, turinčių „GoreTex Cros-
setech“ gamybinę licenziją. Ši licenzija 
leidžia gaminti drabužius iš specialių 

„Šatrija“ įveikė sąstingį
žaliavų – audinio ir laminato, kurie ap-
saugo nuo virusų, kenksmingų organiz-
mui medžiagų. Nuo mirtino pavojaus 
apsauganti apranga yra nedegi, pasižymi 
antistatinėmis savybėmis. 

Visa tai leidžia įmonėje gaminti 
technologiškai sudėtingus specialius rū-
bus ugniagesiams, karinėms tarnyboms, 
gelbėtojams, specialiosioms tarnyboms, 
aktyvaus poilsio ir ekstremalaus sporto 
entuziastams. Geros kokybės apranga 
taip pat siūloma žvejams, medžiotojams, 
sniego, vandens sporto mėgėjams.

„GoreTex Crossetech“ gamybinė li-
cencija suteikia teisę nuomotis „GoreTex“ 
įrenginius, gamybai taikyti jų audinius, 
naudotis tiekėjo žiniomis bei patirtimi. 
Siekdama užtikrinti aukščiausią produkci-
jos kokybę, atitikimą standartams, „Gore“ 
kompanija du kartus per metus tikrina 
gamybos procesą ir įrengimus. Be to, 
Didžiosios Britanijos standartų institutas 
nuolat tikrina, kaip laikomasi vieno griež-
čiausių užsienio rinkos reglamentų, ku-

riuo remiantis turi būti organizuota rūbų 
ugniagesiams gamyba – 11B straipsnio.

AB „Šatrija“ nuolat investuoja į 
naujus įrenginius – nuo 2006 m. įsigyta 
nauja įranga, reikalinga kokybiškos pro-
dukcijos gamybai. 

G. Grondskis pažymėjo, kad minėtos 
prielaidos lėmė, jog „Šatrijos“ pagaminta 
apranga eksportuojama ne tik į Europos 
Sąjungos valstybes – Didžiąją Britaniją, 
Vokietiją, Švediją, Suomiją, Norvegiją, 
Prancūziją - bet ir tolimas rinkas – Hon-
kongą, Naująją Zelandiją, Malaiziją,  
Saudo Arabiją, Nigeriją. Įmonė džiaugia-
si besiplečiančiu klientų ratu – „Šatriją“ 
užsakovams rekomenduoja Vokietijoje 
įsikūrusi „GoreTex“ organizacija bei kiti 
verslo partneriai.

AB „Šatrija“ šiais metais sugebėjo 
dar labiau padidinti eksporto apimtis: 
2009 m. eksportas sudarė 95,7 proc. vi-
sos įmonės produkcijos, 2010 ir 2011 
m. – atitinkamai 94 ir 93 proc., šiemet 
planuojama eksporto apimtis – 97 proc. 
visos parduotos įmonės produkcijos.

Įmonei net ir per ekonomikos sun-
kmetį pavyko išlaikyti stabilias pardavi-
mo pajamas. 2009-2011 m. jos smukte-

lėjo tik kiek daugiau nei 6 proc. – nuo 
9,2 iki 8,6 mln. litų. Bet ir tai yra susiję 
ne su veiklos apimties sumažėjimu, o su 
pardavimo kainų pasikeitimais rinkoje.

RŽ inf.

AB „Šatrija“ generalinis direktorius dr. Giedrius Grondskis

kiams, todėl labai svarbu mokymo programas nuolat atnaujinti ir, pasitelkiant naujausias 
interaktyvias priemones, informaciją pateikti aiškiai ir prieinamai.

Projekto „BeSTrain“ įgyvendinimo tikslas – kelti profesinio mokymo įstaigų vers-
lumo srities mokytojų, verslo paramos organizacijų dėstytojų ir MMĮ vadybininkų kva-
lifikaciją, palengvinti savarankiškam mokymuisi skirtos strateginio verslo valdymo me-
džiagos prieinamumą ir, svarbiausia, didinti dėstomų verslumo modulių kokybę. Viešam 
naudojimui bus pateikta atnaujinta strateginio įmonės valdymo e. mokymosi medžiaga 
su praktinėmis užduotimis ir jau 2012 m. pabaigoje sukurta nauja animacinė interaktyvi 
praktinė priemonė (kompiuterinis žaidimas) geresniam teorinių žinių suvokimui.

Naujausią informaciją apie projekto rezultatus ir kontaktų duomenis galite rasti pro-
jekto tinklalapyje www.bestrain.eu. Kviečiame apsilankyti!

Leonardo da Vinci programos projektą „Verslo strategijos vystymo mokymai (Busi-
ness Strategy Development Training) – BeSTrain“ įgyvendina Marijampolės profesinio 
rengimo centras kartu su VšĮ KTU regioniniu mokslo parku ir užsienio partneriais iš 
Austrijos, Ispanijos ir Kipro.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik 
autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame patei-
kiamos informacijos naudojimą.
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Įgūdžiai ir įspūdžiai išliks visam gyvenimui

Birželio 11 – liepos 20 dienomis vyko Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo pro-
jekto „Pameistrystės plėtojimas Lietuvoje“ Nr. DE/10/LLP-LdV/TOI/147320 metu 
sukurto pameistrystės modelio išbandymas. Jame dalyvavo 10 Kauno paslaugų verslo 
darbuotojų profesinio rengimo centro mokinių, besimokančių pagal Paramediko moky-
mo programą. 

Šešių savaičių praktika vyko Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje. 
Paskutinę praktikos dieną visų mokinių praktinį pasirengimą vykdyti paramediko vei-
klą vertino Kauno MGMPS praktikos vadovai. Šį vertinimą stebėjo Vytauto Didžiojo 
universiteto atstovas dr.V. Tūtlys, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Profesinio 
rengimo skyriaus darbuotojos A. Giedrienė ir M. Vaitiekūnaitė, Kauno paslaugų verslo 
darbuotojų profesinio rengimo centro direktorės pavaduotoja R. Čepkauskienė.

Likus keletui mėnesių iki projekto pabaigos suplanuotos šios veiklos: rekomendaci-
jos pameistrystės modelio praktikos tobulinimui; baigiamieji projekto sklaidos renginiai 
(numatomi Vilniuje rugsėjo pabaigoje); projekto baigiamoji konferencija (Kaune spalio 
22-23 d.). 

RŽ inf.

Taip apie šešių savaičių stažuotę Ita-
lijoje ir Danijoje kalba Marijampolės 
profesinio rengimo ir Kauno statybininkų 
rengimo centrų staliaus specialybės tre-
čiakursiai. Leonardo da Vinci programos 
projekto „Modernios baldų technologijos 
šiuolaikiniam biurui ir namams“ Nr.  LLP-
LDV-IVT-2011-LT-0511 stažuočių metu 
mokiniai dirbo įvairiose baldų gamybos 
įmonėse. Vieniems teko padirbėti didžiu-
lėse gamyklose, dirbti su pačiomis moder-
niausiomis staklėmis, kiti nedidelėse pri-
vačiose firmose kartu su savininku ne tik 
dirbdavo, bet ir bendraudavo su klientais.

Italijoje dirbę projekto dalyviai gyve-
no Prato mieste ir dirbo įvairiose Pistojos, 
Montale Agliana ir Prato miestų medžio 
apdirbimo įmonėse. Danijoje visų praktika 
vyko Kopenhagos baldų įmonėse. Įvairius 
darbus mokiniai dirbo savarankiškai visais 
įrenginiais: pjovimo, obliavimo, šlifavi-
mo, frezavimo staklėmis ir kita įranga. 

Vienas iš projekto tikslų buvo padėti 
mokiniams įgyti tarptautinių ir tarpkultū-
rinių kompetencijų, vystyti bendravimo 
įgūdžius, mokyti dinamiškumo ir suge-

Mokinių stažuotė Danijoje

Mokiniai ne tik dirbo, bet ir įdomiai 
leido laisvalaikį. Vaikinai aplankė Floren-
ciją, Veneciją, Pizą Italijoje, pramogavo 
Tivoli parke Danijoje. 

RŽ inf.

bėjimo patiems prisiimti atsakomybę už 
savo mokymosi rezultatus bei pasiekimus 
profesinėje srityje. Todėl buvo ne tik gi-
linamasi į staliaus/baldžiaus specialybės 
profesines žinias bei naujausią informa-
ciją apie modernias technologijas, bet ir 
nemažai dėmesio skiriama susipažinimui 
su vietine kultūra, papročiais. 

Pasakodami savo įspūdžius ir patirtis 
visi mokiniai pabrėždavo užsienio kalbos 
svarbą. Nors pradžioje susikalbėti būda-
vo ir sunkiau, daug padėdavo užsieniečių 
geranoriškumas, paslaugumas. Mokiniai 
džiaugėsi, kad jų žinios ir įgūdžiai buvo 
vertinami danų ir italų darbdavių. Moki-
niai sakė, kad stažuotė suteikė jiems pasi-
tikėjimo savimi, parodė jų pasirinkto kelio 
teisingumą, daugelį paskatino gilinti anglų 
kalbos žinias ir, be abejo, domėtis kitų ša-
lių baldų pramone ir technologijomis. 

O kadangi daugelį mokinių darbdaviai 
kvietė ir toliau padirbėti arba atvykti kitais 
metais, tai įrodė ir jiems patiems ir moky-
klų bendruomenėms, kad jie dirbo gerai, 
sąžiningai, buvo pareigingi, kad mokykla 
ugdo gerus šios specialybės darbuotojus. 

Visiems projekto dalyviams buvo 
įteikti Europasai, kuriuose pripažįstami jų 
darbiniai, kalbiniai, kompiuteriniai, orga-
nizaciniai, socialiniai, kultūriniai įgūdžiai 
ir kompetencijos.

Pameistrystės modelis 
išbandytas Greitosios 
medicinos pagalbos stotyje

Paskutinę praktikos dieną visų mokinių pasirengimą vertino praktikos vadovai

2011/2012 m. m. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai organizavo kvalifi-
kacijos egzaminus 17-oje profesinio mokymo įstaigų (14 jų priklauso Kauno regionui, 
3 – Klaipėdos).  

Rūmai įdarbino 378 egzaminuotojus (darbdavius ir profesijos atstovus),  buvo suda-
rytos 225 kvalifikacijos egzaminų komisijos. 

Šiais mokslo metais didžiausią būrį absolventų išleido profesinio rengimo centrai: 
Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras (1125), Marijampolės pro-
fesinio rengimo centras (666), Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų 
profesinio rengimo centras (461), Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras 
(398). Mažiausiai mokinių baigė Raseinių technologijos ir verslo mokykloje (90), Kai-

225 egzaminų komisijose – 
beveik 400 darbdavių ir 
profesijos atstovų

šiadorių technologijų ir verslo mokykloje (93),Vilkijos žemės ūkio mokykloje (102).
Kvalifikacijos egzaminų protokolų duomenimis, profesines mokyklas baigė ir įgijo 

kvalifikaciją 5200 mokinių: Kauno apskrityje – 4006, Marijampolės – 666, Klaipėdos 
regiono Kauno PPA rūmams priskirtose mokyklose sėkmingai mokslus baigė 528 mo-
kiniai. 

Lyginant baigusių mokinių skaičiaus dinamiką Kauno regione per 12 metų, ryški jų 
augimo tendencija.

Bendras 17 profesinių mokyklų mokinių žinių įvertinimo vidurkis (su specialiais 
skyriais) yra 8 balai. Kauno regiono profesinių mokyklų mokinių žinių įvertinimo vidur-
kis 7,9 balo. Klaipėdos regiono 3 profesinių mokyklų mokinių žinių įvertinimo vidurkis 
siekia 8 balus. 

 Kvalifikacijos egzaminų vidurkiai išlieka stabilūs, atsiskleidžia mokinių rezultatų 
pažangumo tendencija. 

Mokiniams, išlaikiusiems kvalifikacijos egzaminą gerais ir labai gerais pažymiais 
bei esant darbdavių rekomendacijai, buvo įteikti 511 Kauno PPA rūmų pažymėjimų, 
liudijančių mokinių išskirtinį tinkamumą ir pasirengimą atitinkamai profesinei veiklai. 

Procentine išraiška didžiausias egzaminų nelaikiusių ir neišlaikiusių mokinių skai-
čiaus nubyrėjimo procentas Kauno ir Klaipėdos regiono profesinėse mokyklose siekia 
9,4%. Kauno regiono profesinėse mokyklose nubyrėjimas yra 9,5%. Klaipėdos regiono 
mokyklose šis procentas siekia 8,2 %.

  RŽ inf.
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KONTAKTŲ MUGĖ

KAUNO regiono įmonių kontaktų mugė
UAB ,,BDO auditas ir apskaita“
Tarptautinė audito kompanija,  užimanti 5 vietą 
pagal dydį Lietuvoje ir pasaulyje. Finansinių 
ataskaitų auditas (finansinių pagal nacionali-
nius ir/arba tarptautinius finansinės atskaitomy-
bės standartus); kitos audito paslaugos įskaitant 
Europos Sąjungos lėšų panaudojimo auditą ir 
t.t.; įmonių apskaitos tvarkymas bei finansinės 
atskaitomybės parengimas; mokesčių ir aps-
kaitos konsultacijos; reorganizavimo projektų 
sąlygų įvertinimas; bendrovių veiklos atitikimo 
LR Akcinių bendrovių įstatymui įvertinimas; 
ekspertizė ir atstovavimas ūkinėse-finansinėse, 
mokestinių ginčų ir bankroto bylose; vidinės 
kontrolės ir audito paslaugos; verslo konsulta-
cijos (verslo analizė, valdymo apskaita, sąnau-
dų įvertinimas, biudžeto bei pinigų srautų pro-
jektavimas); finansinės konsultacijos (įmonių 
sujungimai ir įsigijimai, pardavimo sandoriai).
Kęstučio g. 58-5, LT-44304 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 03 90
Faks.: (8 37) 20 27 40 
El. paštas: info@bdo.lt 
www.bdo.lt 

UAB „Aconitum“
Vaistų ir maisto papildų gamintojas garantuoja 
preparatų kokybę ir saugumą. Visi preparatai 
gaminami Lietuvoje iš aukščiausios kokybės 
Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančių 
žaliavų pagal Geros gamybos praktikos (GGP) 
standartus. Kokybę ne vieną kartą aukštai  įver-
tino Lietuvos pramonininkų konfederacija: 
įmonės gaminami maisto papildai pelnė ne 
vieną aukso medalį geriausio metų gaminio 
kategorijose. 
Inovacijų g. 4, LEZ, LT-54469 Kauno r. 
Tel.: (37) 32 80 08
Faks.: (37) 33 84 87
El. paštas: aconitum@aconitum.lt
www.aconitum.lt, internetinė parduotuvė  
www.gyvenksveikai.lt

UAB „Acorus Calamus“
Vaistažolinių arbatų ir produktų iš vaistažolių 
(kapsulės, sirupai, pastilės ir kt.) gamyba ir 
prekyba. Gaminama produkcija su prekiniais 
ženklais „Gripolis“, „Bronchos“, „Neuro-3“, 
„E.Šinkūnaitės arbatos“. Gamina įvairias re-
klamines arbatas ar jų rinkinius pagal individu-
alius užsakymus.
Statybininkų g. 6A, LT-83182 Pakruojis
Tel.: (8 37) 31 07 86
Faks.: (8 37) 31 24 61
El. paštas: info@acorus.lt
www.vaistazoles.lt, www.acorus.lt

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. paštas: info@adeoweb.lt
www.adeoweb.lt, www.adeoweb.biz

UAB „Ainava“ Kauno padalinys
Teikia kasdieninio patalpų valymo, teritorijos 
priežiūros, įvairias kitas valymo paslaugas, ku-
rias galima užsakyti vieną kartą arba sudaryti 
ilgalaikę sutartį.Valo biurų, bankų, verslo cen-
trų, gamybines, automobilių servisų, salonų, 
prekybos centrų, medicinos įstaigų patalpas.
Atsižvelgia į kiekvieno kliento veiklos specifi-

ką, norus, pageidavimus ir pagal tai pritaikome 
valymo būdus, priemones bei grafikus.
Veiverių g. 134, LT-46352 Kaunas
Tel.: (8 37) 42 90 00
Faks.: (8 37) 42 90 01
El. paštas: kaunas@ainava.lt
www.ainava.lt

UAB „Aivita“
Didmeninė prekyba įvairiais įrankiais, grin-
djuostėmis, kopėčiomis, dažais ir kitomis pre-
kėmis. 
Asortimentą sudaro apie 10 000 pavadinimų 
prekės. 
Svirbygalos 6, LT-46281 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 76 41 
www.aivita.lt

AB „Aksa“
Gelžbetoninių gaminių gamyba.
Elektrėnų g. 10, LT-51218 Kaunas
Tel.: (8 37) 35 14 05
Faks.: (8 37) 45 57 84
El. paštas: info@aksa.lt
www.aksa.lt
UAB „All Group“
Dizaino studija „ALLdesign“  teikia interjero 
dizaino konsultacijas, vykdo interjero, baldų, 
grafinio dizaino projektus. Dizaino paslaugų 
įvairovė leidžia pasiūlyti nestandartinių apdai-
los sprendimų, esant poreikiui, išpildyti visą 
interjero projektą iki smulkiausių detalių. Mak-
simalus kliento poreikių išpildymas, konkuren-
cinga kaina, šiuolaikiškumas bei kūrybiškumas. 
Darbinės užsienio kalbos: anglų, italų, rusų.
Komerciniams objektams siūloma: firminis sti-
lius, pakuotės, reklaminiai projektai, produkto 
dizainas, baldai. Interjero koncepcijos ir kom-
pleksiniai projektai.
Privatiems objektams siūloma: grafinio dizaino 
sprendimai namų interjerams, baldų dizainas, 
aksesuarai. Interjero konsultacijos, interjero 
dizaino projektai.
Kuršių g.7, LT-48107 Kaunas
Tel.: (8 652) 59 522
Faks.: (8 37) 21 20 99
El. paštas: design@allgroup.lt
www.allgroup.lt

UAB „Alvinta“ 
Aplinkosaugos dokumentų tvarkymas; atliekų 
(pavojingų, nepavojingų) tvarkymas (ATĮR 
219195);
darbuotojų profesinės rizikos vertinimas ir kitos 
su darbo sauga susijusios paslaugos; prekyba 
kompanijų „Chemjay“, „Norstar“ produkcija.
Studentų g. 65-407, LT-51369 Kaunas
Tel.:(8 37) 30 08 16, (8 37) 30 08 22, (8 685) 
12 411
Faks.:(8 37) 45 15 99
El.paštas: alvinta@ktc.lt
www.alvinta.ktc.lt

UAB „Anona“
Reklamos agentūros specializacija – reklami-
niai suvenyrai ir verslo dovanos, sportiniai pri-
zai, įvairūs apdovanojimai, antspaudų gamyba 
ir smulkiatiražė spauda. Veikia nuo 1991 m. 
Turi lazerinio graviravimo, tampografijos, gra-
viravimo smėliu ir kitas technologijas, reikalin-
gas reklaminei produkcijai ženklinti.
Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 37 65
Faks.: (8 37) 32 37 65
El. paštas: info@anona.lt
www.anona.lt 

UAB „Arvi ir ko“ 
ARVI įmonių grupė sėkmingai veikia trąšų, 
biodegalų, pašarų, cukraus gamybos ir preky-
bos, kalakutienos mėsos gamybos, perdirbimo 
ir prekybos, akmens anglies, techninės druskos 
prekybos, šalutinių gyvūninių produktų perdir-
bimo, krovinių ekspedijavimo srityse.
J. Basanavičiaus a. 8,  LT-68308 Marijampolė
Tel.: (8 343) 310 20
Faks.: (8 343) 515 76
El. paštas: arvi@arvi.lt
www.arvi.lt

UAB „Asiga“
Projektuoja, gamina išskirtinius baldus ir inter-
jero detales. Teikia baldų  projektavimo pas-
laugas pagal individualius kliento  užsakymus. 
Turi didelę  patirtį baldų privačiam ir viešajam 
sektoriui  gamyboje. Taikomi aukšti kokybės 
reikalavimai projektavimo paslaugai ir gami-
namai produkcijai.
Neries g. 4, Domeikava, LT-54370 Kauno r.
Tel./faks.: ( 8 37) 26 31 24
Tel.: (8 655) 32 332
El. paštas: albertas@asiga.eu
www.asiga.eu
 
UAB „Aša“
Sprendimai stiklo tobulinimui. Plėvelių gamin-
tojo SOLAMATRIX Inc. (JAV) atstovas Pa-
baltijo šalims. Plėvelių nuo akinimo, karščio, 
sužalojimo šukėmis, žaibiškos vagystės klija-
vimas pastatams ir automobiliams. Stiklo per-
tvarų ir baldų stiklų dekoravimas ornamentais 
ir įvariaspalve spauda. Ieško partnerių – baldi-
ninkų ir stiklo pertvarų statytojų. 
Partizanų g 17, LT-49476 Kaunas
Tel.: (8 37) 41 15 66
Faks.: (8 37) 41 08 20
El. paštas: info@pleveles.lt
www.pleveles.lt

AB ,,Atrama“
Gamina kieto kuro šildymo katilus, akumulia-
cines talpas, automobilinius dujų balionus, bui-
tinius dujų balionus. Gamina iš metalo pagal 
užsakovo pateiktus brežinius. Ieško produkci-
jos pirkėjų tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse.
Raudondvario pl. 162, LT-47174 Kaunas 
Tel./faks: (8 37) 36 25 42
El. pa tas: sales@atrama.lt; info@atrama.lt
www.atrama.lt

UAB „Autokurtas“
„Mersedes-Benz“ lengvųjų automobilių ir ko-
mercinio transporto priežiūra ir remontas; origi-
nalios, neoriginalios, dėvėtos detalės. „Volvo“, 
„Scania“ naujos ir dėvėtos detalės, šių ir kitų 
markių sunkvežimių priežiūra ir remontas. Auto-
nominių („Webasto“, „Eberspacher“) šildytuvų 
pardavimas, montavimas, priežiūra ir remontas. 
Tachografų patikra, priekabų remontas. Padali-
niai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose.
Verslo g.13, LT-54311 Kumpių k. Kauno r.
Tel.: (8 37) 39 10 90
Faks.: (8 37) 39 14 54
El. paštas: info@autokurtas.lt
www.autokurtas.lt

UAB „Autotoja“
Oficiali „TOYOTA“ ir „LEXUS“ atstovybė 
Kaune.Prekiauja „TOYOTA“ ir „LEXUS“ 
markės naujais ir naudotais automobiliais, šių 
markių automobilių aksesuarais ir atsarginėmis 
dalimis.
Teikia garantinio aptarnavimo, techninės prie-
žiūros paslaugas bei visų markių automobilių 
kėbulo remonto ir dažymo darbus.     
Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 80 32

Faks.: (8 37) 31 27 79
www.autotoja.lt

UAB „Aveiras“
Vienas iš didžiausių lazerinio graviravimo cen-
trų Lietuvoje atlieka lazerinio graviravimo ir 
markiravimo paslaugas pramonei: metalinių, 
medinių, plastikinių detalių markiravimas-žy-
mėjimas. Identifikacinių lentelių įrengimams 
gamyba. Darbuotojų kortelių gamyba. Apdo-
vanojimų, padėkų ,suvenyrų ir verslo dovanų 
gamyba bei graviravimas. Iškilių polimerinių 
lipdukų gamyba. Įvairių ženkliukų, raktų ir 
rūbinių pakabukų gamyba. Antspaudai. Dirba 
nuo 1995 m.
Lydos g. 4, LT-44213 Kaunas
Tel.: (8 37) 20 87 04
Faks. : (8 37) 20 36 73
El. paštas: info@aveiras.lt
www.aveiras.lt

UAB „Azovlitas“ 
Importuoja ir prekiauja įvairių Europos ir Azijos 
gamintojų plieno linijinių ir lakštinių gaminiais. 
Ieško verslo kontaktų, plieno gaminių vartoto-
jų, metalo konstrukcijų gamintojų, statybinių 
firmų, katilų gamintojų.
Domina pasiūlymai iš užsienio metalurgijos 
įmonių ir plieno tiekėjų.
Elektrėnų g. 10, LT-51218 Kaunas
Tel.: (8 37) 45 26 00
Faks.:(8 37) 35 02 48
www.azovlitas.lt

UAB ,,Baldai Jums“
Gamina svetainės, miegamojo, vaikų kambario 
baldus iš ąžuolo ir beržo masyvo. Baldų ekspo-
zicijas galima rasti internete: http://parduotuve.
baldaijums.lt/, www.baldaijums.lt, 
firminėse parduotuvėse: 
Fabriko g. 3, LT-55111 Jonava
Tel.: (8 349) 50 525, (8 655) 47 006
Faks.: (8 349) 59 226
El. paštas: svetlana@baldaijums.lt
Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius
Akropolio baldų centras
El. paštas: parduotuve@baldaijums.lt
Nemuno baldų centras
Taikos pr. 125B, Kaunas 
Tel.: (8 699) 94 124
El.paštas: kaunas@baldaijums.lt
www.baldaijums.lt

UAB „Baltic Clipper“
Visos turizmo paslaugos užsienyje ir Lietuvo-
je. Rezervuoja, užsako ir parduoda aviabilietus, 
viešbučius, vizas, organizuoja poilsio ir pažin-
tines keliones, keliones šeimoms, poroms, gru-
pėms, vaikams, pagal individualius užsakymus 
į visas šalis.
Teikia verslo (tarnybinių) kelionių organizavi-
mo paslaugas. Organizuoja konferencijas, mo-
kymus, verslo renginius, sutinka užsienio sve-
čius. 17 metų kelionių organizavimo patirtis!
Laisvės al. 61-1, LT-44304 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 03 00
Faks. (8 37) 22 34 71
www.bc.lt , www.avia.lt 

UAB „Baltijos paslaugų brokeris“
Siūlo internetinėje parduotuvėje įsigyti karna-
valinių kostiumų ir aksesuarų, pakavimo me-
džiagų, rankų darbo stiklo suvenyrų, įvairių 
ortopedinių gaminių, medicinos, sporto prekių, 
šiaurietiško ėjimo inventoriaus. Ieško klientų ir 
sveikatingumo prekių tiekėjų.
K. Petrausko 26-201 kab.,  LT-44156 Kaunas
Tel.: (8 657) 61 704
El. paštas:  info@bpb.lt
www.rinkaplius.lt
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
20120806014 Vokietijos įmonė gamina energiją taupančias pastato/sienų konstrukcijas ir siūlo 

bendros įmonės sukūrimo galimybes ir subrangos paslaugas architektams, betono 
gamykloms, statybininkams ir rangovams Europoje.

20120806025  Prancūzijos įmonė specializuojasi maisto ir aksesuarų, skirtų naminiams gyvū-
nams, srityje. Įmonė ieško subrangovo, kuris galėtų pagaminti naują medinių pro-
duktų liniją, skirtą auginamiems lauke naminiams gyvūnams ir paukščiams.

20120807016 Serbijos turizmo įmonė rengia turistinius maršrutus ir norėtų bendradarbiauti su 
turizmo agentūromis ir viešbučiais. Įmonė siūlo Serbijos turistams keliones į Bul-
gariją ir nori išplėsti turizmo paslaugų spektrą kitose Europos šalyse.

20120808008 Lenkijos įmonė gamina aukštos kokybės vyną, ieško produkcijos platintojų ir par-
tnerių ilgalaikiam bendradarbiavimui.

20120810003 Slovakijos įmonė prekiauja šildymo ir vėdinimo produktais, ieško minėtų sistemų 
sudedamųjų dalių gamintojų.

20120814013 Jungtinės Karalystės įmonė prekiauja arbata ir ieško šiaudelių, puodelių ir grietinė-
lės gamintojų.

20120815011 Bulgarijos įmonė specializuojasi energetikoje, energetikos projektų vykdyme, pre-
kiauja elektros gaminiais, aparatais ir įranga. Įmonė siūlo agento, atstovo, produk-
cijos platintojo ir subrangos paslaugas.

20120816008 Vokietijos įmonė gamina vežimėlius, skirtus žmonėms su negalia, privačiam ir 
viešam naudojimui. Įmonė ieško bendradarbiavimo partnerių Europoje ir Rusijoje, 
siūlo subrangos paslaugas kaip gamintojas. Taip pat įmonę domina siūlomos pro-
dukcijos platintojai ir abipusis gamybinis bendradarbiavimas.

20120817004 Viena pirmaujančių Prancūzijos įmonių gamina vaikiškus rūbus ir siūlo frančizės 
galimybes visoje Europoje.

20120806005 Turkijos įmonė gamina įvairių rūšių saldainius, ieško produkcijos platintojų ir siūlo 
subrangos paslaugas.

20120806024 Lenkijos įmonė gamina moteriškus drabužius, ieško produkcijos platintojų ir siūlo 
subrangos paslaugas.

20120807005 Belgijos tyrimų įmonė, kuria medicininius prietaisus, ieško verslo bendradarbiavi-
mo partnerių, kurie reklamuotų ir platintų gaminamą produkciją.

20120807011 Bulgarijos prabangių parduotuvių grandinė, prekiaujanti knygomis, dovanomis, 
raštinės reikmenimis, muzikos ir kavos produktais, ieško strateginių partnerių, ku-
riuos domina įmonių sujungimas arba įsigijimas.

20120808023 Lenkijos įmonė pardavimų agentūra padeda įvesti į Lenkijos rinką pramoninius ir 
ekologinius projektus ir siūlo savo paslaugas. Ieško užsienio partnerių, kurie norėtų 
pristatyti savo produkciją Lenkijos rinkai ir siūlo tarpininkavimo paslaugas.

20120808026 Danijos įmonė kuria įvairius maisto ir pašarų priedus. Šiuo metu sukūrė augalų 
šaknų ekstraktą, turintį mažai kalorijų, druskos ir riebalų, kuris gali būti naudoja-
mas maiste, gėrimuose ir konditerijoje. Įmonė ieško produkcijos platintojų visoje 
Europoje.

20120809011 Švedijos įmonė prekiauja dažais, dangomis ir kitomis cheminėmis medžiagomis, 
ieško naujų produktų ir chemikalų tiekėjų visoje Europoje.

20120809022 Turkijos įmonė gamina baldų aksesuarus, ieško produkcijos platintojų ir siūlo fran-
čizę ir subrangos paslaugas.

20120810011 Turkijos įmonė gamina kartono dėžes, ieško produkcijos platintojų Europoje.
20120810016 Ispanijos įmonė teikia konsultavimo ir inžinerines paslaugas aplinkosaugos sekto-

riuje ir siūlo subrangos paslaugas. Taip pat įmonę domina bendros įmonės sukūri-
mo galimybės.

20120813007 Jungtinės karalystės įmonė teikia ekspertų konsultavimo, specialistų rengimo ir 
renginių planavimo paslaugas, ieško atstovų ir agentų.

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