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Geresnio gyvenimo horizontas
Dr. Vytautas Šileikis,
Kauno PPAR
generalinis direktorius
Pasaulinę parodą „Expo 2010“ Šanchajuje (Kinija) per keturis mėnesius aplankė per 50 milijonų lankytojų: vadinasi,
kasdien po pusę milijono žmonių gilinasi
į „Geresnio miesto, geresnio gyvenimo“
temą. Dauguma šių lankytojų – jauni žmonės, Kinijos moksleiviai ir studentai. Pasipuošę ryškiomis skirtingų spalvų kepuraitėmis, didžiulėmis grupėmis organizuotai
vedami parengtų vadovų, kinai metodiškai
lanko paviljoną po paviljono, gyvai aptarinėja įspūdžius ir mokosi. Atidžiau stebėdamas tai, kas vyksta šioje pasaulinėje
parodoje (ir pažindamas platesnį Kinijos
pažangos kontekstą), pradedi įžvelgti didelio strateginio plano kontūrus. Kinijos
valdžia neslepia, kad šalies ekonominio
ir socialinio vystymo horizontas apima
artimiausius 60 metų, todėl taip ryžtingai
investuojama į jaunąją kartą. Investicijų į
technologijas, infrastruktūrą rezultatai jau
matyti: Kinijos ekonomika ką tik tapo antroji pasaulyje.
Ši trumpa kelių sakinių ekskursija į
Kiniją vienareikšmiškai išskiria strateginio valdymo svarbą. Galima būtų pateikti
ir daugiau įspūdingų pavyzdžių iš kitų
šalių. Jų sėkmės istorijos yra mažesnio
masto, tačiau kokios įtikinamos! Kad ir
kokios būtų pokyčių priežastys – krizės,
globalizacijos procesai rinkoje ar gamtos
reiškiniai, sutelktos pastangos rengiant
pažangos strategijas ir nuoseklus darbas
jas įgyvendinant lemia puikius rezultatus.
Atsigręžus į mūsų kasdienybę, bendrame nepasitenkinimo fone galima išgirsti ir
profesionalių ekonomistų minčių apie tai,
kad šalis vis dar nesivadovauja strateginio
planavimo ir valdymo principais. Nors

kiekviena savivaldybė, kiekvienas regionas turi parengtus strateginės plėtros planus, vyriausybės institucijų ir savivaldybių veiksmų dažnai negalėtume pavadinti
kitaip nei „gaisrų gesinimu“. Strateginiai
planai – profesionaliai parengti, tačiau jais
menkai vadovaujamasi. Neveikia darnių
efektyvumo rodiklių sistema, vykdytojai
nesiekia įgyvendinti šių strategijų, todėl

jos dulka stalčiuose, kol morališkai pasenusios vėl (nepigiai) keičiamos naujomis.
Už tai mokame mes visi.
Pavasarį prasidės naujas vietos savivaldos ciklas. Į kokį horizontą orientuosis
naujasis savivaldos stuburas? Pats laikas
pradėti viešai diskutuoti dėl regiono ateities. Piliečiams, verslo ir akademinėms
bendruomenėms būtina atskleisti, kokio

geresnio miesto, miestelio ar kaimo siektume per artimiausius ketverius metus ir
kokio gyvenimo norėtume sau, vaikams ir
anūkams. Lai gula šie lūkesčiai į realias
kad ir trijų puslapių strategijas ir lai tampa
jos sutelkto darbo programa visiems, kas
neabejingi krašto likimui ir pasirengę atsakingai dirbti.

Verslo ir valdžios partnerystė:
per atvirumą – į pasitikėjimą
Vienas iš pagrindinių Rūmų siekių – efektyviai atstovauti verslo interesams: skatinti verslininkų aktyvumą, derinti skirtingų interesų grupių nuomonę, stiprinti asocijuotų verslo struktūrų ir valdžios institucijų
partnerystę, vykdyti tiesiogines derybas su atsakingais, sprendimus
priimančiais asmenimis ir institucijomis, palaikyti ryšius su visuomene.
Verslo aplinka labai priklauso nuo verslo ir piliečių savivaldos ben-

2010–2011 m. Enterprise Europe
Network tarptautiniai verslo
ryšių renginiai | 2 psl.

„Rūmų 85-mečio proga –
„Darbo žvaigždės““ | 3 psl.

dradarbiavimo – kuo daugiau ryšių, atvirumo ir skaidrumo, tuo daugiau
rasis pasitikėjimo ir bendrų konstruktyvių veiksmų.
Kaip sekasi Jonavos ir Kaišiadorių rajonų verslininkams, Rūmų nariams, dalyvauti planuojant ekonominę rajonų plėtrą, bendrauti su savivaldos institucijomis? Įmonių vadovams pateikėme penkis klausimus.
Plačiau skaitykite 4–9 puslapiuose

„Atitarnavusi padanga –
kūrybinei fantazijai“ | 10 psl.

Naujų narių
vizitinės kortelės | 12 psl.
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2010–2011 m. Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo)

organizuojami tarptautiniai verslo ryšių renginiai
Kviečiame Jus pasinaudoti 45 valstybėse veikiančio Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) organizuojamų tarptautinių verslo ryšių renginių
2010–2011 m. tvarkaraščiu http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/public/
calendar/home.cfm. Jame rasite trumpai, bet išsamiai pateiktą informaciją apie kiekvieno mėnesio renginius: pavadinimą, šalį, tikslinius renginio verslo sektorius, dalyvavimo sąlygas ir kitą informaciją. Dauguma renginių organizatorių netaiko dalyvavimo
mokesčių. Įmonei kainuoja tik kelionė ir gyvenimas užsienio šalyje.
Renginių metu vykstančiuose dvišaliuose susitikimuose galėsite rasti komercinės ir
/ ar technologinės partnerystės, bendros veiklos, naujų technologijų kūrimo ar tobulinimo partnerių, įsigyti naujų produktų ar gamybos technologijų, susipažinti su naujausiomis rinkos tendencijomis ir inovacijomis.
Susidomėjusius kuriuo nors renginiu prašome kreiptis dėl registracijos į Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklą), veikiantį Kauno PPAR, tel.:
(8 37) 20 14 91 (Daiva Vyšniauskienė, Edmundas Cylikas), (8 37) 32 43 72 (Rita Baidokaitė).
Tinklo darbuotojai padės Jums įsiregistruoti, pateikti savo įmonės aprašą, pageidavimus dvišaliams susitikimams, atsiųs susitikimų tvarkaraščius ir suteiks išsamią informaciją apie renginį. Susidarius kelių įmonių grupei, vyksime kartu su Jumis į renginį.
Kviečiame dalyvauti šiuose tarptautiniuose renginiuose:
2010 09 29–30 – verslo ryšių renginys „ICT & Automation in Industry at International Fair 2010“ Plovdive (Bulgarijoje)
Tarptautinis informacijos ir komunikacijos technologijų bei automatizavimo verslo
ryšių renginys. Kviečiame dalyvauti šių teminių sričių įmones:
• pramonė;
• automatika;
• robotų technika;
• informacinės technologijos;
• elektronika;
• mikroelektronika;
• informacijos apdorojimas;
• informacinės sistemos;
• telekomunikacijos.
Renginys vyks Plovdivo parodų centre tarptautinės parodos „ICT & Automation in
Industry at International Fair 2010“ (rugsėjo 29–30 d.) metu.
Pirmoji šio renginio diena bus skirta seminarui, kurio pagrindinė tema – klasterių
ir asociacijų veiklos plėtra.
Antroji verslo ryšių diena bus skirta dvišaliams susitikimams, kurių metų įmonės
ir mokslo institucijos turės puikią galimybę užmegzti naujus bendradarbiavimo ryšius,
rasti partnerių bendrai veiklai, įsigyti naujų technologijų ir gaminių, aplankyti parodą.
Registracija vyksta iki rugsėjo 13 d. elektroniniame renginio dalyvių kataloge. Patvirtinus registraciją, Jūs galėsite prisijungti prie renginio duomenų bazės ir rinktis susitikimų partnerius. Pageidavimai dėl susitikimų priimami iki rugsėjo 17 d.
Dalyvavimas renginyje nemokamas. Dalyviai moka už kelionę, nakvynę viešbutyje ir
kt. Išsamią informaciją apie tarptautinę parodą rasite interneto svetainėje: www.fair.bg.
2010 10 06–07 – verslo ryšių renginys „SIMO NETWORK 2010“ Madride (Ispanijoje)
Renginys vyks tarptautinės parodos „SIMO NETWORK 2010“ (spalio 5–7 d.)
metu. Kviečiame dalyvauti šių teminių sričių įmones ir mokslo institucijas:
• infrastruktūra ir sistemos (kompiuterinė techninė įranga, spausdinimas, duomenų perkėlimas į skaitmeninį formatą, IT apsauga, operacinės sistemos, virtualizacijos technologijos, įmonės tinklo sistemos, viešųjų paslaugų elektroninių tinklų infrastruktūra);

Anonsai

Siūlomas tarptautinis verslo bendradarbiavimas
e-p. 156

Rumunijos įmonė verčiasi didmenine automobilių padangų prekyba,
siūlo skirstytojo / platintojo paslaugas.

e-p. 153

Prancūzijos įmonė, pirmaujanti muzikinio ugdymo srityje, ieško
partnerių ir siūlo platinti muzikinio ugdymo prekes, kurioms taikoma
„Žaislų saugos“ direktyva ir EN 71 standartas.

e-p. 152

Kanceliarinių prekių platintojas iš Lenkijos ieško šios produkcijos
gamintojų Europoje, kurie norėtų eksportuoti prekes į Lenkiją.

e-p. 158

Lenkijos didmeninės prekybos įmonė, prekiaujanti buitinėmis
prekėmis, virtuvės reikmenimis, porceliano, stiklo ir plastiko
gaminiais, ieško šios produkcijos gamintojų Europoje ir siūlo
platintojo paslaugas.

e-p. 161
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Nepriklausomas apatinio trikotažo moterims mažmenininkas iš
Prancūzijos ieško šios produkcijos tiekėjo ir gamintojo, galinčio
siūti užsakovo prekės ženklo gaminius.

• priemonės ir sprendimai verslui (BPM, ERP, CRM, programinė įranga, duomenų
bazių administravimas, tinklo ir saugumo poreikius atitinkančios technologijos, mobiliosios programos, socialinės programinės įrangos modeliai ir priemonės, IT paslaugos,
konsultacijos verslui);
• internetas ir telekomunikacijos (operatoriai, mobiliosios duomenų bazės, mobilioji rinkodara, skaitmeninis turinys, elektroninis verslas, mobilusis internetas, mobilusis
biuras, mobilumas).
Dalyvavimas renginyje nemokamas. Dalyviai moka už kelionę, nakvynę viešbutyje
ir kt.
2010 10 07 – verslo ryšių renginys „LIGNUMEXPO 2010“ Nitroje (Slovakijoje)
Tarptautinis medienos sektoriui skirtas verslo ryšių renginys. Kviečiame dalyvauti
šių teminių sričių įmones:
• medienos apdorojimas ir medienos gaminiai;
• staklės, techninė įranga, paslaugos atliekant miško darbus;
• staklės ir techninė įranga medienos paviršiaus apdailai;
• krovimo įranga, sandėliavimo ir eksploatacijos technologijos, robotų technologijos;
• mobili įranga pjautinei medienai apdoroti;
• medienos likučių (dulkių, skiedrų, malkų, medžio žievės) panaudojimas, energijos
gamyba ir šildymas naudojant medieną, energijos taupymas, gamtos apsauga.  
Registracija vyksta iki 2010 m. rugsėjo 27 d.
Dalyvavimas renginyje nemokamas. Dalyviai moka už kelionę, nakvynę viešbutyje
ir kt.
2010 10 11–13 – verslo ryšių renginys „TECH F&L 2010“ Avinjone (Prancūzijoje)
Tarptautinis technologijų ir inovacijų verslo ryšių renginys, skirtas šviežių vaisių ir
daržovių perdirbimo sričių įmonėms.
Kviečiame dalyvauti šių teminių sričių įmones ir mokslo institucijas:
• maisto kokybė ir sauga: produktų sekamumo technologijos ir metodai;
• logistika: Europos Bendrijos reglamentai, maisto sauga transportuojant;
• saugios produkcijos metodai ir aplinkosaugos klausimai;
• inovatyvių technologijų procesai.
Programa:
Spalio 11–12 d. vyks tarptautinis verslo ryšių renginys ir praktinė veikla.
Spalio 13 d. skirta aplankyti MIFFEL parodą (http://www.miffel.com).
Dalyvavimas renginyje nemokamas. Dalyviai moka už kelionę, nakvynę viešbutyje
ir kt.
2010 11 03–06 – verslo ryšių renginys „ECOMONDO 2010“ Riminyje (Italijoje)
Kviečiame dalyvauti 14-ajame tarptautiniame aplinkosaugai skirtame verslo ryšių
renginyje. Renginys vyks tarptautinės parodos „ECOMONDO 2010“ metu. Kviečiame
dalyvauti šių teminių sričių įmones ir mokslo institucijas:
• atliekų tvarkymas ir perdirbimas;
• atliekų tvarkymas ir perdirbimas bei oro kokybė;
• iš atliekų gaunama energija;
• atsinaujinanti energija, energijos naudojimo efektyvumas pastatuose;
• tvarusis mobilumas.
Dalyvavimas renginyje nemokamas. Dalyviai moka už kelionę, nakvynę viešbutyje
ir kt.
Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklas)
www.paramaverslui.eu
Tel. (8 37) 20 14 91, 32 43 72
e-p. 162

Kompiuterių įrangos platintojas Lenkijoje norėtų bendradarbiauti
su kompiuterių gamintojais ir platintojais užsienio šalyse. Lenkijos
įmonė turi išvystytą platinimo tinklą ir norėtų pasiūlyti agento
paslaugas platinant produkciją Lenkijos rinkoje.

e-co. 1180

Aukštos kokybės sportinių drabužių platintojas iš Lenkijos ieško
šios produkcijos gamintojų ir platintojų. Įmonė siūlo platintojo
paslaugas tiekiant produkciją Lenkijos rinkai.

e-co. 1264

Portugalijos įmonė, besiverčianti didmenine automobilių dalių ir
aksesuarų prekyba, parduoda įmonę.

e-sp. 61

Graikijos įmonė verčiasi popieriaus gamyba, apdorojimu, tvarkymu
ir prekyba. Ieško abipusio prekybinio bendradarbiavimo partnerių.

e-sp. 59

Kipro farmacijos įmonė ieško abipusio prekybinio bendradarbiavimo
partnerių, besiverčiančių farmacijos, dantų priežiūros, vaikų ir
suaugusiųjų sveikatos apsaugos priemonių prekyba.

e-sp. 56

Italijos įmonė prekiauja tiksliaisiais ir matavimo prietaisais.
Ieško abipusio prekybinio bendradarbiavimo partnerių.

Kiti verslo siūlymai skelbiami Rūmų interneto svetainėje http://www.chamber.lt/
index.php?tid=t111 du kartus per mėnesį, trečiadieniais.
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Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas
Rimantas Stankevičius (kairėje) įteikė apdovanojimą V. Kučinskui

Kauno PPAR generalinį direktorių V. Šileikį po adovanojimo sveikino rūmų bendruomenė

Rūmų 85-mečio proga –

„Darbo žvaigždės“
2010 m. birželio 18 d. Vilniaus kongresų rūmuose iškilmingai minint Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų 85-erių metų jubiliejų, labiausiai nusipelnę bendruomenės nariai buvo apdovanoti aukščiausiais Rūmų apdovanojimais – „Darbo žvaigždėmis“.
Tarp jų – du Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovai.
Iškilmingos ceremonijos metu sidabro (II laipsnio) „Darbo žvaigždė“ buvo įteikta
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generaliniam direktoriui dr. Vytautui Šileikiui.

Dr. V. Šileikis – vienas iš Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų atkūrimo iniciatorių ir aktyvių Rūmų sistemos kūrėjų (1991–2010 m.), ilgametis Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmų vadovas (nuo 1992 m.), išplėtojęs organizacijos narių tinklą,
verslo savivaldos ir paslaugų infrastruktūrą.
Sidabro (II laipsnio) „Darbo žvaigžde“ apdovanotas ir „Arvi“ įmonių grupės valdybos pirmininkas, prezidentas Vidmantas Kučinskas.
V. Kučinskas, plačios erudicijos, talentingas inžinierius ir verslo organizatorius, vien
per paskutinį dešimtmetį sukūrė apie 1000 naujų darbo vietų. Jis yra aktyvus visuomenės
veikėjas, finansiškai remiantis įvairius Lietuvos kultūros, mokslo, sporto ir kitus renginius.
„Darbo žvaigždės“ ženklas įsteigtas 1938 m. gruodžio mėnesį, o pirmą kartą įteiktas 1939 m. pradžioje. Juo už nuopelnus Lietuvos gerovei buvo pagerbiami labiausiai
pasižymėję verslininkai ir tarnautojai. 2009 m., pirmą kartą po 1939 m., už nuopelnus
Lietuvai aukso (I laipsnio) „Darbo žvaigžde“ buvo apdovanotas LR Prezidentas Valdas
Adamkus.

Jubiliejaus iškilmėse skambėjo sveikinimai ir klasikinė muzika

Keli šimtai garbingų svečių, visų Lietuvoje veikiančių rūmų ir asociacijos atstovų, dalyvavo iškilmingame Prekybos,
pramonės ir amatų rūmų 85 metų jubiliejaus minėjime, kuris birželio 18 dieną
vyko Vilniaus kongresų rūmuose.
Oficialiąją renginio dalį pradėjo rūmus vienijančios asociacijos prezidentas
Rimantas Stankevičius. Istorikas doc. Algis Kasperavičius apžvelgė Rūmų funkcijų ir poveikio valstybei kaitą nuo pat jų
įkūrimo 1925 m. Visiems renginio svečiams buvo padovanota jubiliejaus proga išleista knyga „Rūmų istorija: vardai,
vertybės, tradicijos. Prekybos, pramonės
ir amatų rūmai Lietuvoje 1925–2010 m.“.
Labiausiai nusipelniusiems bendruomenės nariams buvo įteiktos sidabro (II
laipsnio) „Darbo žvaigždės“. Be Kauno ir

Marijampolės atstovų V. Šileikio ir V. Kučinsko, garbingais ženklais apdovanoti Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų
viceprezidentas, UAB „Impeksservis“ vadovas Juozas Jarmala, Klaipėdos universitetinės ligoninės vyriausiasis gydytojas
Vincas Janušonis, AB „Neaustinių medžiagų fabrikas“ generalinis direktorius Stanislovas Grušas, UAB „Umaras“ generalinis
direktorius Vytautas Samsonas ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Eugenijus Gentvilas.
Po oficialiosios dalies skambėjo maestro Gintaro Rinkevičiaus vadovaujamo
Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro
atliekami populiarūs žymiausių kompozitorių kūriniai.
Nuotraukose: šventinio renginio akimirkos
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Jonava: neoficialūs, neformalūs, draugiški santykiai

Penki klausimai įmonių vadovams

1. Kokių pramonės ir verslo stiprybių, silpnybių, galimybių ir pavojų įžvelgiate
rajone?
2. Kaip manote, kodėl nuo 2006-ųjų iki dabar Jonavos rajone beveik perpus sumažėjo tiesioginių užsienio investicijų?
3. Kokie yra verslo santykiai su vietos valdžia? Kokius lūkesčius siejate su jos
veiksmais skatinant investicijas, gerinant verslo aplinką ir gyvenimo kokybę rajone?

4. Prieš keletą metų surengtoje apklausoje vertindamos Savivaldybės teikiamas
paslaugas, įmonės buvo labiausiai nepatenkintos verslo plėtrai tinkamų sklypų
pasiūla, parama smulkiajam ir vidutiniam verslui ir miesto, rajono, regiono propagavimu. Kokia Jūsų nuomonė šiandien?
5. Kaip verslo bendruomenė dalyvauja priimant sprendimus? Ar dalyvavote
svarstant Jonavos rajono savivaldybės plėtros iki 2015 m. strateginį planą? Ar
rengiami reguliarūs Savivaldybės administracijos ir verslo atstovų susitikimai,
kaip numatyta strateginiame plane?

AB „Achema“
AB „Achema“ – didžiausia azoto trąšų ir kitų pramoninių chemijos produktų gamintoja šalyje, didžiausia tokio pobūdžio gamykla Baltijos šalyse. Jos statyba prasidėjo 1962 m., o 1965 m. vasario 9 d. pradėtas gaminti sintetinis amoniakas. Ši diena
laikoma įmonės įkūrimo data ir didžiosios chemijos pradžia Jonavoje.
Šiandien bendrovė gamina daugiau kaip 70 pavadinimų produktų. Pastaraisiais
metais į gamybą investuota 200 mln. Lt. Pradėjo veikti kalcio amonio salietros cechas, išplėsta azoto rūgšties gamyba, rekonstruotas karbamido cechas, paleista 22
megavatų galingumo kogeneracinio tipo dujų jėgainė. Visi technologiniai procesai –
kompiuterizuoti.
Apie 82 proc. produkcijos yra eksportuojama, 18 proc. – realizuojama Lietuvoje.

Jonas Sirvydis, AB „Achema“
generalinis direktorius:
1. Mūsų savivaldybė yra Lietuvos
centre, patogioje geografinėje vietoje,
čia – gera susisiekimo infrastruktūra. Viena vertus, tai – pranašumas: esame netoli
Kauno, kuriame rengiami mums reikalingi
specialistai, tad galime ten ieškoti potencialių darbuotojų, juo labiau kad važiuoti
į darbą 30 km šiais laikais nėra sudėtinga.
Antra vertus, jaučiamas ir neigiamas poveikis: nemažai Jonavos gyventojų vyksta
dirbti į greta esantį didmiestį. Be to, 66
proc. rajono žmonių gyvena kaime, tad jie
nėra pramonės darbo jėga.
„Achema“ yra didžiausia Jonavos
įmonė, joje dirbo apie 1700 darbuotojų. Dėl pasaulinės krizės ir brangstančių
energijos išteklių mažindami gamybą,
darbuotojų skaičių buvome priversti sumažinti maždaug 300. Nors ekonominė
situacija sudėtinga, cechai nedirba, siekiame net ir esant tokioms sąlygoms išlaikyti
specialistus ir darbininkus. Darbo jėga dėl
emigracijos apskritai labai sumenkusi (ir
ne vien Jonavoje), o specialistų ir patirties
turinčių kvalifikuotų darbininkų įmonei

Jonas Sirvydis, AB „Achema“ generalinis direktorius

reikės ir rytoj. Mes patys juos ugdėme,
skyrėme stipendijas, tad jų praradimas
būtų nuostolis ir mums, ir Jonavai. AB
„Achema“ ir „Achemos grupei“ priklausančiose antrinėse įmonėse iš viso dirbo
apie 4000 darbuotojų, o jeigu jie dirba,
vadinasi, moka mokesčius į valstybės biudžetą, perka prekes ir paslaugas Jonavoje.
Ne veltui esame ne kartą sulaukę padėkos
iš Valstybinio socialinio draudimo fondo
kaip vieni iš didžiausių mokesčių mokėtojų. Nuo to, kaip sekasi „Achemai“,
priklauso ir bendras gyvenimo lygis, gyvenimo kokybė Jonavoje, tad jaučiame ir
didžiulę socialinę atsakomybę.
Kadangi Jonava negali pasigirti pramogų sektoriumi, esame nusipirkę nemažą sklypą būsimam pramogų centrui
statyti. Turime parengę projektą, tačiau
trūksta lėšų.
2. Tiesioginių užsienio investicijų Jonavoje nematau. Kur jos? Kiek sukurta
naujų darbo vietų? Ar pastatytas koks nors
naujas fabrikas? Tokių duomenų neturiu,
tad ir komentuoti, kodėl sumažėjo inves-

Savivaldybių biudžetų pajamos 2009 m.
Jonavos r. sav.
Dotacijos
Kitos pajamos
Lėšos pagal tarpusavio atsiskaitymus
Mokesčiai, iš viso
Pajamos, iš viso
Gyventojų pajamų mokestis
Prekių ir paslaugų mokesčiai
Sandoriai
Turto mokesčiai
Kaišiadorių r. sav.
Dotacijos
Kitos pajamos
Lėšos pagal tarpusavio atsiskaitymus
Mokesčiai, iš viso
Pajamos, iš viso
Gyventojų pajamų mokestis
Prekių ir paslaugų mokesčiai
Sandoriai
Turto mokesčiai
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2010

4

52 366,0
4 109,2
..
50 489,3
107 084,4
47 930,5
912,6
119,9
1 646,2
33 112,9
2 936,5
..
40 323,0
76 710,8
31 632,7
276,1
338,4
8 414,2

ticijų, negalėčiau. Nebent skaičiuotume
Europos Sąjungos fondų pinigus. Daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijai
Jonavoje skirta daugiau kaip 20 mln. Lt.
Už 7 mln. Lt rekonstruojamos Santarvės
ir Sąjūdžio aikštės – labai svarbios reprezentacinės ir miesto gyventojų bei svečių
susitikimų, bendravimo, laisvalaikio vietos. Dar 4,2 mln. Lt skirta dumblo kompostavimo aikštelei pastatyti ir įrengti. Tačiau svarių investicijų į pramonės sektorių
tarsi ir nėra.
3. Vietinės valdžios veiksmai nedaro
tiesioginio poveikio mūsų bendrovės veiklai. Daugelį problemų sprendžiame patys, o strateginiai klausimai dažnai susiję
su visos Lietuvos, Seimo ir Vyriausybės
priimamais sprendimais. Tačiau mums
labai svarbu, kad Jonava būtų patraukli
gyventi, kad čia būtų teikiamos geros viešosios paslaugos – nuo švietimo, kultūros
iki sveikatos apsaugos, piliečių saugumo.
AB „Achema“ – neatskiriama Jonavos ir regiono bendruomenės dalis,
mes noriai bendradarbiaujame vykdant
visuomenės, kultūros, socialinius ar edukacinius projektus, dažnai juos ir inicijuojame. Kasmet apie 4 mln. Lt bendrovė
skiria Jonavos bendruomenės kultūros,
socialinėms reikmėms. „Achemos“ dėmesį nuolat jaučia Jonavos vaikų globos
namai, Jonavos senelių pensionatas, Neįgaliųjų veiklos centras, Jonavos kultūros
centras, rajono mokyklos ir kt. Lietuvos
vardo tūkstantmečio proga AB „Achema“
dovanojo miestui paminklą, skirtą krašto
šviesuoliui Abraomui Kulviečiui. Mūsų
santykiai su rajono Savivaldybe – draugiški ir dalykiški.
Aš gyvenu Jonavoje jau 46 metus.
Žinoma, per tą laiką sulaukiau siūlymų
keltis gyventi į Vilnių. Tačiau likau čia.
Kodėl? Todėl, kad svarstydamas ir dėliodamas pliusus ir minusus pamačiau, kad
ties Jonava išsirikiavo daug daugiau pliusų nei prie sostinės. Čia nėra didmiesčio
triukšmo, įtampos, čia pigiau gyventi, ma-

žiau biurokratizmo, operatyviau tvarkomi
piliečių reikalai. O panorėjus visuomet
galima nuvažiuoti į kultūros ar sporto renginius. Verslas vis dar sutelktas didžiuosiuose miestuose, nors kaštai jį pradėti ir
plėsti rajonuose gerokai mažesni. Kažkodėl verslas to dar nesuvokė.
4. Iš klausime išvardytų paslaugų
mums svarbiausia – regiono pristatymas,
teigiamo įvaizdžio kūrimas. Tikriausiai
pamenate, kad anksčiau Jonava buvo
laikoma chemijos užterštu miestu. Mes
patys inicijavome ne vieną aplinkosaugos akciją, skatinome jaunimo judėjimą
„Žalioji karta“, labai daug investavome ir
investuojame į modernias, saugias technologijas. Taršą sumažinome iki minimalios. Tai patvirtina ES institucijų atliekami
testai ir vertinimai. 2009 m. Nacionalinio
atsakingo verslo apdovanojimo ceremonijoje AB „Achema“ didžiųjų šalies įmonių
grupėje buvo pripažinta „Metų aplinkosaugos įmone“. Taip įvertintos bendrovės
pastangos mažinti poveikį aplinkai. „Geltonos lapės uodegos“ virš „Achemos“
jau nepamatysite, o garai – tai ne dūmai.
Jonava – švarus miestas, oro tarša čia mažesnė nei didmiesčiuose.
5. Jonavos rajono savivaldybės plėtros iki 2015 m. strateginiame plane yra
numatyti penki prioritetai: patraukli savivaldybė, moderni ekonomika, pažangi
bendruomenė, žmogui draugiška aplinka
ir šiuolaikiškas kaimas. Kad savivaldybė būtų patraukli, joje būtų gera gyventi
ir investuoti, reikia dar daugiau bendrų
ir kryptingų pramonininkų, verslininkų,
vietos valdžios pastangų. Stiprinti dialogą
tarp verslo ir valdžios organizuojant nuolatinius susitikimus būtų naudinga. Šiandien šis bendravimas yra neoficialus, neformalus, bet tai netrukdo geranoriškiems
santykiams. Kritiškai vertinčiau siūlymą
parengti ir įgyvendinti Jonavos ir Kauno
dvimiesčio strategiją. Jeigu europinė geležinkelio atšaka suktų pro Jonavos savivaldybę, manau, strategiškai tai būtų svarbu.

KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ žinios | Nr. 542

UAB „Baldai jums“
UAB „Baldai Jums“ tęsia šimtametes baldžių tradicijas Jonavoje. Pirmosios gamybinės patalpos įmonės teritorijoje buvo įkurtos 1911 m. Kitąmet įmonė minės 100
metų jubiliejų. Kaip UAB, įmonė sėkmingai veikia jau 16 metų.
Pagrindinė gamybos kryptis – eksportas. 98 proc. produkcijos yra išvežama į
prestižinius parduotuvių tinklus Vokietijoje, Anglijoje, Austrijoje, Olandijoje, JAV,
Skandinavijos šalyse.
UAB „Baldai Jums“ yra įdiegusi visą gamybos ciklą nuo rąstų pirkimo iki baldų pateikimo pirkėjams. Veikia moderniausias medienos džiovinimo ūkis Lietuvoje,
įmonė turi CNC apdorojimo centrus ir kitą modernią įrangą. Visa produkcija gaminama iš natūralios medienos – masyvo. Įmonė turi FSC sertifikatą, užtikrinantį, kad
mediena buvo įgyta iš tinkamai tvarkomo miško. Baldų apdailai yra naudojamos
ekologiškos sertifikuotos medžiagos.

Alfonsas Meškauskas, UAB „Baldai Jums“ generalinis direktorius

Alfonsas Meškauskas, UAB „Baldai
Jums“ generalinis direktorius:
1. Rajono pramonės ir verslo stiprybės, silpnybės, galimybės ir pavojai yra
išsamiai išanalizuoti Jonavos rajono savivaldybės plėtros iki 2015 m. strateginiame plane. Viena iš stiprybių yra tai, kad
didelė Jonavoje pagamintos produkcijos
dalis yra eksportuojama, vietinė pramonė
sukuria gana daug pridėtinės vertės. Šie
teiginiai išliko teisingi netgi sunkmečiu.
Krizė, žinoma, ne pyragai, tačiau ji atskleidžia tai, ko esant įprastoms sąlygoms
nepamatytum. Ji skatina mąstyti.
Prieš porą metų mūsų įmonėje dirbo
apie 500, dabar – 400 žmonių. Šiemet
įsteigėme 62 naujas darbo vietas. Nesutikčiau, kad Jonavoje darbo jėga yra
pigi. Mes gyvename kryžkelėje – po 30
kilometrų iki Kauno, Kėdainių ir Kaišiadorių. Tokia geografinė padėtis didina
darbo jėgos mobilumą. Kiekvienas iš šių
miestų gali privilioti ar nuvilioti gerus
specialistus. Tad ir vidaus, ir tarptautinė
migracija dar labiau aštrina kvalifikuotų
specialistų stoką. Mūsų įmonėje vadovaujantys specialistai beveik nesikeičia,
jų kompetencija užtikrina mūsų sėkmę.
Tai, kad neskausmingai ištvėrėme krizę,

yra prieš dvejus metus sukaupto įdirbio
rezultatas. Mes ir šiandien jau dirbame ne
rytojui ar kitam mėnesiui, o 2011–2012
metams. Šiemet dalyvavome keturiose
tarptautinėse parodose.
Baldų rinka Lietuvoje yra sudėtinga,
sujaukta, joje nemažai šešėlio. Daugelis mano, kad eksportuodamas į Vakarus
patenki į aukso rojų. Anaiptol. Reikia
įsisprausti į perpildytą rinką, į kurią agresyviai braunasi Kinijos, Tailando ir kitos
trečiojo pasaulio šalys. Orientuojamės į
ilgalaikius ryšius, tačiau versle draugų
nėra. Ir jeigu kas nors kitas pasiūlys geresnį produktą, niekas tavęs nepasigailės
nepaisant gražios bendradarbiavimo istorijos.
Nesutikčiau su teiginiu, kad Jonavos
rajone energijos kaštai yra maži. Argi
energijos ištekliai pas mus pigesni nei
Kaune ar Kėdainiuose?
2. Tiesioginių užsienio investicijų rajone nėra daug. Jonavos stiprybė, manau,
yra stiprios vietinio kapitalo, daug eksportuojančios įmonės. Juk ir „Achema“, ir kitos sėkmingai veikiančios bendrovės (taip
pat ir mūsų įmonė) yra vietinio kapitalo.

Gal todėl joms labiau rūpi ir socialiniai ar
kultūros reikalai?
Mūsų augimas buvo nuosaikus, tačiau
tvirtas. Nesiekėme uždirbti daug ir iškart,
nebandėme priblokšti konkurentų naujais
įrenginiais už banko paskolas. Investavome nuosavas lėšas, iš viso – apie 10 mln.
Lt. Nesinaudojome ir ES pinigais, nes siekiant juos gauti procesas trunka kelerius
metus, keliami įvairūs (dažnai – biurokratiniai) reikalavimai. Geriau pirkti nenaują
įrangą, tačiau be apribojimų ir greičiau.
Šiandien būtų kur kas sunkiau, jei sėdėtume bankų kišenėje.
3. Verslo santykiai su valdžia nėra formalizuoti, neturime stiprios verslininkus
vienijančios organizacijos ar struktūros,
kuri skatintų verslo bendruomenę aktyviau dalyvauti svarstant vietos valdžios
sprendimus, apibendrintų jos nuomonę,
lūkesčius ir pan. Tie santykiai – asmeninio, atsitiktinio pobūdžio. Bet jei tenka
spręsti problemą, drįsčiau teigti, Savivaldybėje ji konstruktyviai sprendžiama.
Karštų ginčų, kam taikyti žemės mokesčio lengvatą, ką atleisti nuo turto mokesčio, dažniausiai nebūna.
Gyvenimo kokybę kuriame visi. Kuo
daugiau mokėsime mokesčių – tuo Jonavoje bus geresnis švietimas, darnesnė
sveikatos apsauga, aktyvesnis kultūros
gyvenimas.
4. Kas keletą metų Savivaldybė patvirtina planus, numato, kuriose teritorijose galima formuoti sklypus pramoninei ar komercinei veiklai, tad žmonės iš
anksto žino, kur bus degalinė ar prekybos
centras. Verslo informacijos centre teikia-

mos nemokamos paslaugos, patariama,
kaip pradėti verslą ir pan. Smulkiajam ir
vidutiniam verslui skatinti yra įsteigtas
specialus fondas, teikiantis paskolas be
palūkanų. Labai retai kas jų negauna. Kita
bėda – mažai kas jų kreipiasi.
Ar reikia, kad Jonavoje būtų steigiamos pramoninės zonos, investuotojai viliojami mokesčių lengvatomis? Abejoju.
Ir be specialių zonų yra pakankamai laisvų pramoninių pastatų, sklypų, tik dirbkime. Nuolaidos visuomet suteikiamos kieno nors sąskaita. Kieno sąskaita sudaryti
subsidijuojamų paslaugų ir mokestinių
lengvatų investuotojams sistemą, kaip numatyta strateginiame plane?
Jonavoje leidžiami net trys laikraščiai,
yra dvi televizijos. Tai – stiprios priemonės kurti rajono įvaizdį.
5. Žmonės gali atvirai dalyvauti svarstant ir strateginius projektus, ir atskirus
klausimus, tačiau kiek jų ir kaip aktyviai
jie dalyvauja tuose viešuose svarstymuose? Dažniausiai – tyla. Trūksta pilietinio
aktyvumo.
Ar vyksta reguliarūs vietos valdžios ir
verslo atstovų susitikimai? Tikriausiai ne.
Apskritai savivaldoje reikia kuo mažiau politikos, čia svarbiausi – ūkiniai
reikalai. Žinoma, norai visuomet didesni,
nei turime lėšų, todėl svarbiausia – žinoti
žmonių reikmes ir gebėti atrinkti svarbiausias gaires. Esant versle reikia uždirbti ir
protingai išleisti, valdžioje – tik protingai
išleisti. Aš – už asmeninę valdžios atstovų
atsakomybę. Kolektyvinė atsakomybė yra
niekieno atsakomybė.
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UAB „Lonas“ ir partneriai
Verslo savininkas ir įkūrėjas – Kazimieras Jakutis, veiklos pradžia – 1993 m. Iš
individualios įmonės išaugo uždaroji akcinė bendrovė „Lonas“ ir partneriai, vėliau ji
buvo restruktūrizuota. Dalis verslo – kempinių gamyba – parduota, įsteigtos bendrovės „Porolonas“ ir „Lono mažmena“. UAB „Lonas“ ir partneriai šiuo metu intensyvios veiklos neatlieka – valdo nekilnojamąjį turtą, verčiasi patalpų nuoma.
Pagrindinė veikla – serijinė plataus asortimento čiužinių gamyba. Įmonėse dirba
apie 70 žmonių. UAB „Porolonas“ prekiauja aukštos kokybės porolonu. Glaudžiai
bendradarbiaujama su vieno iš didžiausių pasaulyje porolono gamintojų „British Vita
PLC“ įsteigtu padaliniu Lietuvoje UAB „Vita Baltic International“. Daugiau kaip
dešimt metų bendrovė yra Čekijos firmos „Molitan“ atstovė Lietuvoje. „Lono mažmena“, nukreipta į plačiai vartojamų prekių rinką, jau 15 metų bendradarbiauja su
„Gumotex“ firma.

Kazimieras Jakutis, bendrovių
įkūrėjas ir savininkas:
1. Savo verslą pradėjau Jonavoje be
jokios pagalbos ir privatizacijos, „plynoje vietoje“. Tai – pramonės ir transporto
magistralių miestas. Jonavos stiprybe laikyčiau vietinį kapitalą ir eksportą. Mes
dalį produkcijos jau eksportuojame, o per
trejus–ketverius metus eksporto apimtį

Kazimieras Jakutis, bendrovių įkūrėjas ir savininkas

sieksime padidinti du kartus.
Strateginiame plane matau tam tikrą
prieštarą tarp nurodytų pramonės ir verslo
pranašumų ir silpnybių. Pavyzdžiui, kartu minimos stiprybės – santykinai pigi
darbo jėga ir didesnis nei vidutinis darbo
užmokestis. Teigiama, kad sparčiai auga

materialinės investicijos, bet yra žemas
tiesioginių investicijų lygis. Santykinai
maži energijos kaštai? Kuo grindžiamas
toks teiginys? Darbo pasiūlos koncentracija vienos įmonių grupės rankose, aišku,
darbo rinką daro pažeidžiamą.
Kaip silpnybė vis dar išlieka aplinkos
tarša, neigiamas ekologinis įvaizdis. Gal
dėl to Jonavoje labai menkai išvystyta
turizmo, poilsio infrastruktūra? Gera idėja – nuotykių parkas „Lokės pėda“. Jonaviečiai tokį aktyvaus laisvalaikio centrą
įsteigė pirmieji Lietuvoje. Tačiau iš noro
pastatyti ir viešbutį liko tik svajonė – per
arti „Achema“. Jonavoje nėra turizmo
tradicijų, nors Skaruliuose stovi XVII a.
statyta Šv. Onos bažnyčia, turime savo
Šveicariją, Londoną, Paryžių, Veneciją.
2. Tiesioginės užsienio investicijos
Jonavoje nėra svarios. ES lėšomis gražinamos aikštės, bet tai – ne gamyba.

Vietos valdžios teikiamos paslaugos ir santykiai
su vietos valdžia

Analizuojant Jonavos rajono savivaldybę kaip vietą verslui, 4 proc. įmonių nurodė,
jog tai puiki vieta verslui, 54 proc. – kad gera, 42 proc. – vertino patenkinamai.

Tyrime įmonių atstovų buvo prašoma įvertinti aštuonių vietos valdžios teikiamų
paslaugų kokybę. Duomenų vertinimui naudota penkiabalė skalė (nuo 1 – puikiai,
iki 4 – blogai, 5 – nežinau arba tokia paslauga neteikiama). Įmonės labiausiai nepatenkintos verslo plėtrai tinkamų sklypų pasiūla, parama smulkiam ir vidutiniam
verslui ir miesto, rajono, regiono propagavimu.

Savivaldybėje teigiama:
• Savivaldybė yra Lietuvos centre, patogioje geografinėje padėtyje;
• Pigios paslaugos, nekilnojamasis turtas;
• Žema darbo jėgos kaina ir yra jos perteklius;
• Gera susisiekimo infrastruktūra (tarptautinės magistralės, geležinkelis, netoli
Karmėlavos oro uostas);
• Išvystyta energetikos infrastruktūra (gamtinės dujos, elektros energija);
• Pakankamas vandens kiekis (Neris);
• Jaučiama pagarba verslininkui, iniciatyva, vadovaujamasi logika.

3,58

Miesto, rajono, regiono propagavimas
3,30

Sprendimų priėmimas savivaldybės taryboje

3,09

Gatvių ir kelių infrastruktūros priežiūra
Vietos policijos veikla

3,27
2,87

Visuomeninis susisiekimas

3,10

Atliekų surinkimas

3,95

Verslo plėtrai tinkamų sklypų ir objektų pasiūla
Parama smulkiam ir vidutiniam verslui

3,58
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Bendras Jonavos savivaldybės vertinimas

Gerai
42%
Patenkinamai
58%

4,0

4,5

Įmonių nuomone, neigiama:
• Žema darbo jėgos kvalifikacija;
• Jaučiamas didelis dirbančiųjų išvykimas dirbti į Kauno miestą;
• Nėra senamiesčio;
• Nėra strateginio plėtros plano (apklausa surengta iki rengiant planą – red.past.)
• Prastai rūpinamasi gyvenimo kokybe;
• Įmonės yra ignoruojamos kuriant Savivaldybės įvaizdį ir infrastruktūrą;
• Stambieji verslininkai nenori investuoti Jonavos rajono savivaldybėje;
• Bloga socialinė paslaugų vartotojų padėtis;
• Didelė oro tarša.
91 proc. įmonių rekomenduotų Jonavos rajono savivaldybę kaip gerą vietą pradėti verslą šiame regione, o 83 proc. – kaip gerą vietą verslo pradžiai visos Lietuvos mastu.
Apklausos pabaigoje įmonių buvo prašoma nurodyti, kokių plėtros sričių problemų sprendimą turėtų apimti Jonavos rajono savivaldybės strateginis plėtros planas.
Dažniausiai išskiriamos sritys buvo Savivaldybės administravimas ir valdymas,
viešasis transportas, komunalinės paslaugos bei Savivaldybės įvaizdis.
Tyrimas buvo atliktas rengiant Jonavos rajono savivaldybės strateginį planą iki 2015 m.
Šaltinis: Kauno regiono plėtros agentūra
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3. Meras – svarbiausias žmogus rajone. Nuo jo asmenybės, mąstymo ir požiūrio labai daug kas priklauso.
Manyčiau, valdžios ir verslo santykiuose svarbiausia – netrukdyti ir nevogti. Ir sudaryti vienodas sąlygas veikti
visiems. Savivalda yra ūkiniai santykiai,
kokia ten politika? Ar kuri partija prieštaraus, kad ateitų investicijos, būtų kuriamos darbo vietos, kad būtų gera, linksma
gyventi?
4. Manau, kad reikia naujos apklausos.
5. Kaip verslo bendruomenė dalyvauja priimant sprendimus? Lozungai,
lozungai... Bet kai pradedi į juos gilintis,
pamatai, kad už akmenėlio slypi kažkieno privatūs interesai – nei pastumsi, nei
nukelsi... Tai kam plėšytis? Jeigu savivaldoje bus daugiau verslininkų, jie atneš
vadybos žinių ir įgūdžių.
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Kaišiadorys:

reikia trumpos ir aiškios strategijos

Penki klausimai įmonių vadovams

1. Kokių pramonės ir verslo stiprybių, silpnybių, galimybių ir pavojų įžvelgiate
rajone?
2. Kokie yra verslo santykiai su vietos valdžia? Kokius lūkesčius siejate su jos veiksmais skatinant investicijas, gerinant verslo aplinką, gyvenimo kokybę rajone?
3. Kaip verslo bendruomenė dalyvauja priimant sprendimus? Ar dalyvavote
svarstant Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2013 m. strateginį planą? Ar
rengiami reguliarūs Savivaldybės administracijos ir verslo atstovų susitikimai?

4. 2007 m. Kaišiadorių verslo informacijos centrui atlikus įmonių apklausą, paaiškėjo, kad iš visų valdžios institucijų rajono verslininkai bene prasčiausiai vertino
Savivaldybės administracijos darbą. Kaip manote, kodėl? Ko reikėtų, kad ši nuomonė pasikeistų į gera?
5. Kaišiadorių rajone palyginti kuklios tiesioginės užsienio investicijos, vos 4 proc.
rajono verslininkų naudojosi ES struktūrinių fondų parama. Kas lemia tokį vangumą?

UAB „BHJ Baltic“
„BHJ“ yra tarptautinė bendrovė, tiekianti žaliavas ir gaminių sudedamąsias dalis
mėsos perdirbimo, naminių ir kailinių gyvūnų pašarų gamybos ir farmacijos pramonėms. Danijoje įsikūrusi bendrovė yra JAV bendrovės „The Lauridsen Group“
antrinė įmonė.
1969 m. Danijoje įsteigtos „BHJ“ bendrovės tikslas buvo atliekų iš Danijos
skerdyklų rinkimas ir jų paruošimas gyvūnų pašarų ir farmacijos produktų gamybai.
Šiandien „BHJ“ dirba trijose pagrindinėse veiklos srityse: gyvūnų baltymų, maisto
produktų ir gyvūnų pašarų.
Baltijos šalims atkūrus nepriklausomybę, „BHJ“ Lietuvoje įsteigė atstovybę,
kuri 1997 m. išaugo į antrinę įmonę – UAB „BHJ Baltic“. Vėliau bendrovė iš Kauno persikėlė į Kaišiadoris, kur po sėkmingos veiklos dešimtmečio 2007 m. duris
atvėrė moderni gyvūninės kilmės atliekų perdirbimo gamykla. 2009 m. bendrovė
pripažinta pažangiausia rajono įmone.
Bendrovėje dirba 28 žmonės. Metinė apyvarta – apie 12 mln. Lt, kas mėnesį
pagaminama 850–1100 tonų produkcijos. Nuo pat įmonės atkūrimo jai vadovauja
mokslų daktarė Zita Biržinė.

Zita Biržinė, UAB „BHJ Baltic“
direktorė:
1. Mūsų įmonės veiklai labai svarbi
logistika. Todėl rinkdamiesi vietą būsimai
gamyklai dairėmės vidurio Lietuvoje –
nuo Marijampolės iki Kėdainių, žvilgsnis
buvo nukrypęs net iki Klaipėdos. Sulaukėme įvairių siūlymų, tačiau palankiausias sąlygas pasiūlė Kaišiadorys, tiksliau,
vietos investuotojas. Gamyklos patalpos
nėra mūsų nuosavybė – investuotojas statė jas atsižvelgdamas į mūsų reikalavimus
ir sąlygas. Taigi esame labai vakarietiški – nuomojame patalpas, be to, samdome
transporto, šaldymo įrangos priežiūros,
pastatų eksploatavimo įmones, esame sudarę sutartį ir dėl patalpų valymo bei teritorijos tvarkymo. Nedarome nieko, kas
būtų nesusiję su gamyba ir mums keltų tik
papildomų rūpesčių. Kiekvienas turi daryti tai, ką sugeba geriausiai. Labiau verta
mokėti kitai įmonei, kuri specializuojasi
tam tikroje srityje, nei nervintis sugedus
automobiliui ar matant blogai sutvarkytas
patalpas. Be to, žinome, iš ko reikalauti
atsakomybės.
Statydami naują įmonę, išnaudojome
vieną iš pagrindinių Kaišiadorių pranašumų – geografinę padėtį, persikėlėme
iš Kauno. Aš pati kasdien važinėju iš
Vilniaus. Darbininkai – vietos žmonės,
specialistai – iš Jiezno, Elektrėnų, Kauno.
Būdami centre, galime sutelkti geriausius
žmones. Ir darbo vietas jie saugo – ne vien
dėl gerų atlyginimų, bet ir dėl vyraujančios pagarbos žmogui. Toks danų požiūris
man buvo labai svarbus ir ypač patiko, kai
dirbdama universitete gavau pasiūlymą
dirbti kartu. Mūsų įmonėje darbas sunkus,
cechuose šalta, todėl buitinėms sąlygoms
skiriame nemažai dėmesio, darbuotojai
nemokamai gauna kavos, arbatos, geria-

mojo vandens. Kartu plaukiojome laivu
Kuršių mariose, švenčiame gimtadienius
ir Kalėdas, vykstame į ekskursijas. Štai
dabar sumanėme rinkti geriausią vairuotoją, nors jie ir nėra mūsų darbuotojai.
Užtat kiek padaugėjo šypsenų. Užsimezga draugiški, šilti santykiai, ir tai beveik
nieko nekainuoja.
Silpnybe laikyčiau mažo miestelio
sindromą, žmogiškąjį jo aspektą. Visi pažįsta vieni kitus, visi viską žino, vieni ant
kitų pyksta, bet negalima tų nedraugiškų
santykių perkelti į darbą. Kolektyvui iškart pasakiau, kad netoleruosiu trijų dalykų – vagysčių, girtavimo, melo ir intrigų.
Suprato...
2. Bendradarbiavimas su Savivaldybe
iš pradžių klostėsi sunkiai. Anksčiau rajone veikė utilizavimo įmonė, dėl nešvaros
aplink ją sklido nemalonūs kvapai, vyravo
antisanitarinės sąlygos, todėl susidūrėme
su išankstine nuostata – vėl bus tas pats.
Nuėjome ilgą pokalbių, diskusijų, susitikimų su valdžios atstovais ir gyventojais
kelią, kol Tarybai ir gyventojams įrodėme, kad nė kiek nepabloginsime aplinkos
ir gyvenimo kokybės. Prieš lemtingąjį Tarybos posėdį beveik nemiegojau. O rytą
Taryboje visi balsavo „už“, vos vienas
susilaikė. Dabar šauniai sutariame. Labai dalykiškai ir draugiškai bendraujame
su darbo biržos, veterinarijos tarnybos
specialistais, Kaišiadorių rajono turizmo
ir verslo centru. Nuoširdžiai globojame
Šv. Juozapo vaikų namus. Labdarai skiriame įmonės lėšų, tačiau pakvietėme prisidėti ir darbuotojus, kas kuo gali... Puoselėjame bendruomeniškumo jausmą ir tarp
įmonės darbuotojų, ir bendruomenėje.

Zita Biržinė, UAB „BHJ Baltic“ direktorė

Graži idėja kasmet apdovanoti geriausias, pažangiausias rajono įmones – smagu pasidžiaugti savo ir kitų sėkme. Meras
dalyvavo ir mūsų įmonės atidaryme.
3. Aš visada gerbiu kitų darbą. Ir jei
mano nuomonė svarbi, jei manęs klausia, prašo atsakyti į klausimus ar anketą,
visuomet tai darau. Dalyvavau ir prieš
trejetą metų verslo centro surengtame tyrime. Manau, verslo atstovams dalyvauti
priimant sprendimus tinkamiausia elektroninė forma – ir patogu, ir sugaištama
nedaug laiko.
4. Savivaldybės administracijos darbuotojai galėtų būti atviresni, daugiau
bendraujantys. Dabar atrodo, kad jie atitrūkę nuo žmonių, užsidarę savo kabinetuose. Nebūtinai mes turėtume pas juos
važiuoti – ir jie galėtų užsukti į įstaigas ar
pas gyventojus. Linkėčiau, kad tas judėjimas vyktų abiem kryptimis.
5. Įvardyčiau kelias priežastis, dėl
kurių verslininkai vangiai naudojasi ES
pinigais. Pirma, bijo popierizmo. Todėl
geriausia patikėti šį darbą išmanantiems
specialistams ir jiems už tai sumokėti. An-

tra, trūksta informacijos, įmonės jos neranda, nežino, kaip kryptingai ir tikslingai
ieškoti. Trečia, reikalinga griežta pinigų
srautų kontrolė. Būtina atidžiai išdėstyti
prioritetus. Vadovas turi dirbti kartu su
finansininku kaip laikrodis.
Mūsų įmonė pirmoji rajone dalyvavo
bendrame ES finansuojamame projekte su
Kaišiadorių darbo birža – įsteigėme darbo
vietų neįgaliesiems. Šiemet mums skirtas
iki 175 tūkstančių litų finansavimas pagal
Ekonominio augimo veiksmų programos
priemonę „Naujos galimybės“ – skatinamas eksportas į Rusiją ir Lenkiją. Pagal kitą projektą iš Europos žemės ūkio
fondo įsigijome gamybos, sandėliavimo
ir laboratorinės įrangos. Norėtume pasinaudoti elektroninio verslo skatinimo vidutinėse ir mažose įmonėse galimybe, bet
susiduriame su problema. Mes negalime
pretenduoti, nes pirminė mūsų bendrovė
patenka į didžiųjų įmonių grupę, nors mes
patys esame maži. Kitas apribojimas –
programoje negali dalyvauti žemės ūkio
produkcijos perdirbimo įmonės. O apskritai jeigu tik nebūtų apribojimų, mes visur
dalyvautume. Man imponuoja nauji iššūkiai ir galimybės.
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Individuali įmonė „Desė“
Įmonė pradėjo veikti 1994 m., pagrindinė jos veikla – žuvies perdirbimas. Bendrovėje žuvis sūdoma, marinuojama, kepama, ruošiami kulinarijos gaminiai. Daugiausia perdirbama šaldyta silkės filė ir silkė, ji importuojama iš Norvegijos ir Islandijos.
Per metus pagaminama apie 3 tūkst. tonų žuvies produkcijos, visa ji atitinka ES
maisto saugos standartus. Gaminiai eksportuojami į Didžiąją Britaniją, Airiją, JAV,
Latviją ir Estiją. Įmonės gaminiai yra pelnę „AgroBalt“ parodos, „Metų gaminio“ ir
kitų apdovanojimų. Įmonėje dirba apie 130 žmonių. Gamybinės patalpos Žasliuose
užima 1600 m2.

Gintaras Kanaševičius, IĮ „Desė“
savininkas:
1. Jokių ypatingų aplinkybių ar
sąlygų, kodėl mano verslas prasidėjo
Žasliuose, nėra. Visur galima sėkmingai suktis, jei tik turi gerą verslo idėją.
Manyčiau, Kaišiadorių rajonas nėra
išskirtinis palyginti su kaimyninėmis
savivaldybėmis. Žinoma, jo pranašumas – pusiaukelė tarp Vilniaus ir Kauno,
Lietuvos centras. Čia visuomet buvo stiprūs ūkiai, gal todėl laikantis tradicijos
čia telkiasi maisto produktų gamintojai –
paukštynai, duonos kepėjai, žuvies perdirbėjai. Žmonės gali rinktis, kur dirbti,
jei tik nori. Mes darbuotojus kasdien vežame iš Elektrėnų. Tik perėjūnams visur
ir visada blogai.
Sunkmetis paveikė vienodai, nepriklausomai nuo verslo vietos. Bet krizė
padarė ir gerų darbų: atsijojo blogus
darbuotojus, sumažino jų kaitą, padidino

darbo našumą, šiek tiek pakeitė žmonių
mąstymą. O tai padaryti labai nelengva.
Štai keli vyrai lyg susitarę išėjo tėvystės
atostogų. Tačiau spėju, kad iš tikrųjų jie
dirba nelegaliai ir dar gauna iš valstybės
tėvystės išmokas. Bedarbiai ateina tada,
kai jiems nustoja mokėti bedarbio pašalpą. Socialinės apsaugos sistema neskatina žmonių dirbti.
2. Esame gavę paramos iš Savivaldybės, mūsų darbuotojai dalyvavo mokymų
programoje, buvome pripažinti geriausia
rajono įmone. Per vietos veiklos grupes
dalyvaujame viešojo sektoriaus projektuose. Turime socialinių įstaigų, mūsų
labdaros gavėjų, būrį. Jeigu kyla problemų, sprendžiame jas tiesiogiai, individualiai. Manau, kad valdžiai labiau reikia
verslo, nei mums jos.

Veikiančių ūkio subjektų skaičius 2010 m.
Iš viso pagal darbuotojų skaičių
Jonavos r. sav.
Kaišiadorių r. sav.
0–4 darbuotojai
Jonavos r. sav.
Kaišiadorių r. sav.

389
296

5–9 darbuotojai
Jonavos r. sav.
Kaišiadorių r. sav.

143
76

10–19 darbuotojų
Jonavos r. sav.
Kaišiadorių r. sav.

99
66

20–49 darbuotojai
Jonavos r. sav.
Kaišiadorių r. sav.

74
60

50–99 darbuotojai
Jonavos r. sav.
Kaišiadorių r. sav.

40
30

100–149 darbuotojai
Jonavos r. sav.
Kaišiadorių r. sav.

13
13

150–249 darbuotojai
Jonavos r. sav.
Kaišiadorių r. sav.

5
7

250–499 darbuotojai
Jonavos r. sav.
Kaišiadorių r. sav.
500–999 darbuotojai
Jonavos r. sav.
Kaišiadorių r. sav.

8

769
550

4
..
1
2

Gintaras Kanaševičius, IĮ „Desė“ savininkas

3. Strateginiai planai? Tie patys žodžiai,
daug žodžių... Tokie, kokie jie yra šiandien,
manau, mažai kam reikalingi. Ir visuose rajonuose tikriausiai labai panašūs?
4. Daugiausiai keblumų verslas patiria dėl biurokratizmo. Štai jau ir dabar
galėtume pradėti naują veiklą, susijusią
su antrinių žaliavų surinkimu ir perdirbimu. Tačiau derinimai, leidimai Savivaldybėje užtruks bent pusmetį. Kadangi
žemė nuosava, reikia parengti detalųjį
planą. O jei ji būtų nuomojama, plano
nereikėtų...
5. Europos žuvininkystės fondui
Nacionalinė žuvų perdirbėjų ir prekybi-

ninkų asociacija yra parengusi projektą
dėl žuvies vartojimo skatinimo. Tam
buvo skirtos televizijos ir radijo laidos,
publikuojami straipsniai, leidžiamas
2011 metų kalendorius, asociacijos narių veiklą pristatantis leidinys. Tačiau tikrintojams užkliuvo, kad kalendoriuje ir
knygelėje yra žuvies perdirbimo įmonių
ženklų, ir liepė juos pašalinti. Keisčiausia, kad Latvijoje tokie įmonių logotipai
spausdinami ant tų pačių ES finansuojamų leidinių, o Lietuvoje – neleidžiama.
Asociacija juk negali egzistuoti be narių.
Tokie sunkiai suvokiami reikalavimai nuslopina norą teikti projektus ES
lėšoms gauti. Ne mažiau žalos padarė ir
su europiniais pinigais susijusios aferos.

1 000 ir daugiau darbuotojų
Jonavos r. sav.
Kaišiadorių r. sav.

1
..

Įregistruotų ir išregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičius 2010 m.
pradžioje
Jonavos r. sav.
Įregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje
44
Išregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje
32
Kaišiadorių r. sav.
Įregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje
22
Išregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje
14
Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių ir darbuotojų skaičius 2010 m.
pradžioje
Jonavos r. sav.
Darbuotojų skaičius metų pradžioje
7 899
Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje
549
Kaišiadorių r. sav.
Darbuotojų skaičius metų pradžioje
5 754
Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje
379
Tiesioginės užsienio investicijos metų pradžioje
Jonavos r. sav.
2006 2007 2008 2009 2010
Tiesioginės užsienio investicijos, mln. litų
18,8 22,5 25,4 21,9 10,7
Tiesioginės užsienio investicijos vienam
360 433 492 424 208
gyventojui, litai
Kaišiadorių r. sav.
Tiesioginės užsienio investicijos, mln. litų
13,8 14,2 11,2 19,2 18,0
Tiesioginės užsienio investicijos vienam
377 392 312 541 510
gyventojui, litai
Gyventojų skaičius metų pradžioje
Miestas ir kaimas
Jonavos r. sav.
Kaišiadorių r. sav.
Miestas
Jonavos r. sav.
Kaišiadorių r. sav.
Kaimas
Jonavos r. sav.
Kaišiadorių r. sav.

2007

2008

2009

2010

51 941
36 290

51 745
35 905

51 676
35 578

51 401
35 334

34 521
13 534

34 446
13 488

34 238
13 456

34 056
13 372

17 420
22 756

17 299
22 417

17 438
22 122

17 345
21 962
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Giedrė Streikauskaitė, Kaišiadorių
turizmo ir verslo informacijos
centro direktorė:
2. Kadangi mūsų centras glaudžiai
bendradarbiauja ir su valdžia, ir su verslu, tam tikrais atvejais būname savotiška
jų jungtis. Organizuojame susitikimus,
diskusijas. Tačiau neteko girdėti, kad į
Savivaldybę kreipęsi verslo atstovai nebūtų sulaukę jokio atsako, nebūtų sprendžiamos problemos. Savivaldybė remia
rajono verslininkus per SVV skatinimo
fondą, kompensuodama darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidas, dalį paskolų
palūkanų, verslo dalyvavimą parodose,
įmonės registravimo išlaidas. Fondo
nuostatai esant poreikiui keičiami, atsižvelgiant ir į pačių verslininkų pasiūlymus.
Mano lūkesčiai – kaip, manau, ir dažno piliečio: vietos valdžia dar glaudžiau
bendrauja ir bendradarbiauja su verslu,
gyventojais, dažniau tariasi dėl galimų
pokyčių, tam tikrų verslo sričių skatinimo ir rėmimo. Toliau visa tai įtraukiama
į planus ir vykdoma.
3. Kaip matyti mūsų centro „akimis“, verslo bendruomenė gali dalyvauti
priimant sprendimus, teikti siūlymus,
organizuoti susirinkimus. O kiek ji iš
tiesų dalyvauja – tai kita medalio pusė.
Savivaldybė dažniausiai pateikia viešai
svarstyti preliminarią strategiją, kviečia
gyventojus, verslo atstovus, bendruomenes skaityti, teikti savo siūlymus, kore-

guoti. Kiek tų siūlymų gaunama ir ar jie
įtraukiami į strateginį planą, galėtų tiksliau atsakyti Savivaldybė.
Mes, savo ruožtu, apie tokius dalykus visuomet operatyviai informuojame
verslininkus ir kitas visuomenės grupes,
kviečiame nebūti abejingiems, įsitraukti
svarstant rajono ateitį. Taip pat rengiami
vieši strateginių planų ir bendrųjų planų
aptarimai. Papasakosiu apie vieną iš jų.
Buvo kviečiami dalyvauti visi gyventojai. Deja, susirinko tik politikai, Savivaldybės darbuotojai ir spaudos atstovai.
Dėl tokio visuomenės pasyvumo ir, sakyčiau, silpno pilietiškumo tikrai liūdna.
Ir tai būdinga ne tik mūsiškei savivaldybei. Mūsų centras organizavo rajono
bendrojo plano koncepcijos pristatymą ir
aptarimą su verslininkais. Tąkart verslininkai buvo aktyvesni.
Mūsų įstaiga dirba ne tik verslo ir
turizmo srityje – siekiame ugdyti patriotiškumą, pilietiškumą, sudominti ir paskatinti jaunimą likti mūsų rajone. Tam
skirtas projektas „Jaunime, rinkis Kaišiadoris!“, gyventojų nuomonės tyrimas,
apklausų organizavimas ir siūlymų dėl
miesto, rajono ateities, turizmo ir verslo
rinkimas. Siūlymams apibendrinti rengėme Savivaldybės, verslo atstovų ir gyventojų diskusiją „Kaišiadoryse gyventi
gera?“. Šiais metais organizavome idėjų
konkursą „Ateities Kaišiadorys“.

Gyventojų migracija
Vidinė ir tarptautinė migracija
Jonavos r. sav.
Atvyko
Išvyko
Migracijos saldo
Kaišiadorių r. sav.
Atvyko
Išvyko
Migracijos saldo
Tarptautinė migracija
Jonavos r. sav.
Atvyko
Išvyko
Migracijos saldo
Kaišiadorių r. sav.
Atvyko
Išvyko
Migracijos saldo
Registruoti bedarbiai
Jonavos r. sav.
Bedarbiai, tūkst.
Bedarbių įdarbinimas, tūkst.
Kaišiadorių r. sav.
Bedarbiai, tūkst.
Bedarbių įdarbinimas, tūkst.

2008

2009

1 432
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Materialinės investicijos
Jonavos r. sav.
2006
2007
2008
Materialinės investicijos, tūkst. litų
197 798 245 807 386 363
Materialinių investicijų tenka vienam gyventojui, litai 3 795
4 741
7 472
Kaišiadorių r. sav.
Materialinės investicijos, tūkst. litų
85 396 124 422 162 218
Materialinių investicijų tenka vienam gyventojui, litai 2 345
3 447
4 539
Bendroji žemės ūkio produkcija visuose ūkiuose
Jonavos r. sav.
Kaišiadorių r. sav.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2010

2007
105 812
207 421

2008
111 433
235 127

Giedrė Streikauskaitė, Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė

Kalbant apskritai apie strateginius
planus, manau, dauguma jų rengiami popieriui, o ne kasdieniam naudojimui. Ar
reikalingos 50–100 puslapių strategijos?
Žinoma, jos – neblogas informacijos šaltinis studentams, rašantiems referatus.
Gal užtektų 10 puslapių išsamiai aptartų
strateginių krypčių su numatomais konkrečiais prioritetiniais darbais, kuriems
reikėtų numatyti ar ieškoti finansavimo?
Tačiau visi planai bus blogi, jei nebus apsvarstyti įvairių visuomenės grupių. Tik
konsensuso būdu priimta strategija gali
tikėtis sėkmės. Tuomet ją įgyvendinti norėtų ne tik Savivaldybės tarnautojai, bet
ir verslas, bendruomenės, kitos įstaigos.
Kartu apibrėžtas rajono raidos kryptis
(telpančias dviejuose puslapiuose) turėtų
būti pasidėjęs ant stalo kiekvienas ir matyti tą ateitį, savo darbais judėti link jos.
Blogai yra tada, kai prie planų kūrimo
neprisidėję asmenys (nors ir buvo kviesti)
vėliau juos destruktyviai kritikuoja. Tai
sąmoningumo ir pilietiškumo stoka.
Savivaldybės administracijos ir verslo
atstovų susitikimai rengiami ne reguliariai,
o esant poreikiui. Savivaldybė su Turizmo
ir verslo informacijos centru jau 8 metai
rengia geriausio SVV atstovo konkursą,
kurį vainikuoja tradicinis Verslo vakaras.
Jame ne tik apdovanojami ir pagerbiami
pažangiausieji – tai ir proga verslininkams
pabendrauti su vietos valdžia.
4. Manau, šiandien apklausos rezultatai galėtų būti kitokie. Dabar iš pačių
verslininkų tiesiogiai ir iš jų pareiškimų
spaudoje išgirstame priešingą nei tyrimo
rezultatai nuomonę apie rajono Savivaldybės darbą palyginti su kitomis rajono
ir regiono institucijomis. Galiu tik spėti,
kad minėtus apklausos rezultatus lėmė
tai, kad Savivaldybėje, kitaip nei kitose
su verslu susijusiose įstaigose, reikalų
tvarkymas užtrunka ilgiausiai (palyginus, pvz., su VMI ar Valstybine maisto
ir veterinarijos tarnyba). Kadangi sprendimų priėmimo procesas apipintas biurokratinėmis teisės aktų pinklėmis, neretai
reikia gauti daug suderinimų, juk pažeisti
įstatymų nevalia. Todėl interesantai piktinasi, kad reikia ilgai laukti atsakymo.
Dar prie tokio vertinimo galėjo prisidėti ir kai kurių Savivaldybės darbuotojų
„valdiškas“ požiūris į klientą. O kad
nuomonė pasikeistų, reikia supaprastinti
teisės aktus – tai paspartintų sprendimų
priėmimą, netrukdytų verslui operatyviai vykdyti savo projektų, sumanymų,

nes laikas versle labai svarbus. Taip pat
reikėtų ugdyti tarnautojus, suvokiančius,
kad yra paskirti visų pirma tarnauti žmogui, o ne vadovauti, rodyti galią.
5. Struktūriniai fondai – vis dar
skaudus klausimas, neretam verslininkui
keliantis neigiamų asociacijų. Šia tema
rengiame nemažai seminarų, mokymų,
supažindiname su naujienomis, nuolatos
siunčiame verslininkams kvietimus – paskatinimus teikti paraiškas, pasinaudoti
parama. Nesinaudojimo priežastys yra
kelios: neadekvatus projektų apimčiai
popierizmas (paraiškos, ataskaitos), savo
piniginės dalies neturėjimas (taikomas
mažas finansavimo intensyvumas), nenoras rizikuoti ir prisiimti įsipareigojimų
(nekeisti veiklos 5 metus, pasiekti numatytus rodiklius), projekto pabrangimas
(įgyvendinant jį pagal SF reikalavimus),
taisyklių sudaromi apribojimai (sunku
atitikti visus reikalavimus, norint būti
tinkamam pareiškėjui).
Neigiamai veikia ir tai, kad verslininkams bendraujant tarpusavyje gavusieji paramą neretai atsiliepia negatyviai,
skundžiasi perdėtu biurokratizmu, netgi
gailisi, kad „prasidėjo“, nes versle situacija keičiasi, o įgyvendindamas ES
finansuojamą projektą esi surištomis
rankomis, turi laikytis parašyto plano.
Žiniasklaidoje apie struktūrinius fondus
matome daug „lozunginės“, reklaminės
informacijos, kuri klaidina žmonės, sudaro įspūdį, kad tą paramą pasiimti labai
paprasta. Kai klientai ateina konsultuotis
ir pradedame kartu nuosekliai nagrinėti
reikalavimus, dažniausiai paaiškėja, kad
jie negali pretenduoti į paramą dėl vienos
ar kitos sąlygos. Dažnai žmogus puikiai
išmano verslą, norisi jam padėti, tačiau
pasirodo, kad jis negali įvykdyti visų
projektui keliamų reikalavimų.
Be to, paramos priemonių yra labai
daug. Sunku orientuotis ne tik eiliniam
potencialiam pareiškėjui, bet ir konsultantams. Kodėl nepritaikius čia „vieno
langelio“ principo ir nesujungus į vieną
portalą visų įmanomų paramos formų
(struktūrinių fondų, paramos pagal Kaimo
plėtros programą, Norvegijos finansinių
mechanizmų, savivaldybių SVV fondų ir
daugelio kitų)? Gyventojui ar juridiniam
asmeniui įvedus į pateiktą anketą atsakymus į klausimus, padedančius nustatyti jo
atitikimą vienai ar kitai priemonei, sistema jam nurodytų, kokiomis konkrečiomis
paramos priemonėmis jis gali naudotis.
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Leonardo da Vinci programa suteikia Lietuvos profesinių
mokyklų mokiniams puikias galimybes tobulėti
Pranešimas spaudai

2010 m. kovo 19 d.

Kauno statybininkų mokykla šiuo metu vykdo Leonardo da Vinci programos mobilumo projektą Nr. LLP-LdV-IVT-2009-LT-0247 „Virėjų profesinių įgūdžių plėtra per tarptautinę praktiką – neįgaliųjų sėkmės galimybė darbo rinkoje“, kurio tikslinė grupė – virėjo
specialybės mokiniai su sutrikusiu intelektu, kompleksine negalia iš Kauno statybininkų
mokyklos, Alytaus profesinio rengimo centro, Lietuvos reabilitacinio profesinio rengimo
centro ir Kauno maisto pramonės mokyklos, iš viso – 24 mokiniai ir 6 lydintys asmenys.
Šiandieninei darbo rinkai reikalingi kvalifikuoti specialistai, gebantys prisitaikyti prie naujų darbo sąlygų, mokantys dirbti savarankiškai, kokybiškai, sparčiai, todėl
svarbu sudaryti optimalias sąlygas profesiniam ir geografiniam neįgalių mokinių mobilumui, skatinti jų profesinį tobulėjimą, kelti kvalifikaciją, supažindinti su virėjo darbo kokybe, specifika ir naujovėmis (bendradarbiaujant su partneriais Vokietijoje). Taip
pat svarbu ugdyti neįgaliųjų gebėjimus prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos poreikių,
tobulinti praktinius įgūdžius, užsienio kalbos žinias, teorines žinias sieti su praktika –
siekti lengvesnės profesinės adaptacijos, suteikti projekto dalyviams daugiau galimybių
integruotis į darbo rinką. Bendradarbiaujant siekiama perimti naudingą patirtį iš partnerių Vokietijoje, palyginti Vokietijos ir Lietuvos maitinimo įmonių darbo ypatumus,
susipažinti su Vokietijos kultūra ir tobulinti kalbos įgūdžius
Šeši Alytaus profesinio rengimo centro virėjo specialybės mokiniai su sutrikusiu
intelektu, kompleksine negalia stažavosi Leipcige, „Wisamar GbR“ organizacijoje, o
praktiką atliko Leipcigo transporto įmonės valgyklose ir baruose. Šeši Lietuvos reabilitacinio profesinio rengimo centro mokiniai atliko praktiką Chemnice, organizacijos „F+U
Sachsen gGmbH“ organizacijos maitinimo centre. Dauguma stažuotojų buvo draugiškai
priimti į kolektyvus, globojami, jiems viskas buvo aiškinama, rodoma. Jau pirmosiomis
dienomis stažuotojai atkreipė dėmesį į sanitarinius reikalavimus (ne vienam teko plauti
indus, valyti, šveisti grindis) ir griežtą darbo režimo laikymąsi. Rytais stažuotojai gamindavo maistą: pjaustydavo daržoves, mėsą, dešrą, ruošdavo sumuštinius, kurie labai
populiarūs Vokietijos maitinimo įmonėse, vėliau gaudavo formuoti pusgaminius, ruošti
ir puošti patiekalus. Prasidėjus pietų metui, mokiniams tekdavo surinkti ir plauti indus,
tvarkyti patalpas. Stažuotojai įmonėse gaudavo nemokamus pietus. Kadangi stažuotė
vyko Leipcigo transporto įmonės valgyklose ir baruose, patiekalai nebuvo labai sudėtingi ar įmantrūs: dažniausiai buvo gaminamos tirštos mėsos ar kreminės (pertrintos)
sriubos, sumuštiniai. Karštieji patiekalai skirstomi į kelias grupes: įvairias dešras ir maltos mėsos patiekalus; žuvies patiekalus; kiaulienos patiekalus; vištienos patiekalus ir t. t.
Dažnai buvo gaminami troškiniai su paukštiena, kiauliena, daržovėmis, aštriais padažais.
Mokiniai stažuotės metu galėjo palyginti Vokietijos ir Lietuvos maitinimo įmonių darbo
specifiką, išmokti naujos darbo technikos. Stažuotojai susipažino su Vokietijos maitinimo
įmonių darbo organizavimu, pagilino savo specialybės teorines žinias, susipažino su Vokietijos kultūra, patobulino kalbos įgūdžius, lankėsi Berlyne, Drezdene ir kituose Vokietijos miestuose, „Aqua Marien“ vandens parke, „Friweika“, „CMA“ ir Edeka“ įmonėse.
Daugiau informacijos
Ričardas Šeštokas, Kauno statybininkų mokyklos direktorius
Tel. (8 37) 45 14 34, el. p. ksm@takas.lt
Tomas Vilčinskas, Kauno statybininkų mokyklos projektų vadovas
Tel. (8 37) 76 90 00 , el. p. projektai@ksm.lt

KTU Ekonomikos ir vadybos fakultetas organizuoja
tarptautinio projekto „Subalansuotumas ir socialinė atsakomybė per mokymąsi mvį“
tarptautinę konferenciją

SĄŽININGAS IR BESIMOKANTIS VERSLAS
Ši konferencija skirta mokymo moderatoriams ir mokymo paslaugų teikėjų konsultantams, pelno ir ne pelno siekiančioms organizacijoms bei kitoms organizacijoms,
siekiančioms išmokyti smulkiojo ir vidutinio verslo atstovus planuoti ir įgyvendinti
įmonių socialinę atsakomybę (ĮSA) savo versle.
Konferencijoje susipažindinsime su projekto metu parengta Socialiai atsakingo
mokymosi MVĮ metodika, pasidalysime socialinės atsakomybės ir mokymosi darbo
vietoje idėjomis.
Konferencijoje dalyvaus ir pranešimus skaitys Bulgarijos, Ispanijos, Kipro, Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Portugalijos, Rumunijos ir Vokietijos konsultacijų ir mokymo
organizacijų atstovai, konsultantai, ekspertai.
Konferencija vyks Kaune, viešbutyje „Daugirdas“ (T. Daugirdo g. 4)
2010 m. rugsėjo 23 d. 10.00 val.
Daugiau informacijos ir konferencijos programą rasite adresu
http://www.socialsme.org/index.php/lt/naujienos.
Norinčius dalyvauti kviečiame registruotis el. paštu ausra.rutelione@ktu.lt
iki 2010 m. rugsėjo 15 d.
Dalyvavimas nemokamas.
Konferencijos kalba – anglų.

NOVATORIŠKŲ, PATIRTIMI GRĮSTŲ MOKYMO(SI) METODŲ DIEGIMAS
VADOVŲ MOKYME

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai dalyvauja įgyvendinant tarptautinį Leonardo da Vinci projektą „Novatoriškų, patirtimi grįstų mokymo(si) metodų diegimas
vadovų mokyme“ (Nr. LLP-LdV-TOI-2008-LT-0028). Projekto koordinatorius – ISM
Vadybos ir ekonomikos universitetas (Lietuva). Projekto dalyviai: Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmai (Lietuva); Tartu universitetas (Estija); Navigator Consulting
Group Ltd. (Graikija); ECCH (Jungtinė Karalystė).
Specifinis projekto tikslas – įtvirtinti atvejo analizės (angl. case study) mokymo(si)
metodą mokant vadovus, suteikti dėstytojams ir instruktoriams šio metodo taikymo
kompetenciją. Bendras projekto tikslas – pritaikyti ir išvystyti novatoriškus, verslo patirtimi grįstus mokymo(si) metodus, padedančius gerinti vadovų mokymo kokybę.
Birželio 10–11 d. Atėnuose (Graikija) vyko projekto dalyvių susitikimas. Susitikimo metu dalyviai pristatė projekte aprašytų verslo atvejų bandomųjų mokymų organizavimą, eigą, rezultatus.
Spalio 14 d. vyks tarptautinė baigiamoji projekto konferencija, kurios metu bus
pristatyti lietuvių ir estų verslo atvejai. Renginio programa ir registracijos forma pateikta interneto svetainėje http://www.ism.lt/versloatvejai. Dalyvavimas nemokamas.
Norinčius daugiau sužinoti apie projektą maloniai kviečiame rašyti Jelenai Veršininai (Jelena.Versinina@chambers.lt) arba Rasai Stasiukynaitei (Rasa.Stasiukynaite@ism.lt).

Atitarnavusi padanga – kūrybinei fantazijai

Nuotraukoje: suknelė iš padangų atrodė efektingai
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Kur dėti atitarnavusias padangas?
Palikti montavimo įmonėje, nuvežti komunalininkams, atiduoti utilizuoti? O gal
pasitelkti kūrybinę fantaziją ir pritaikyti
seną daiktą savo aplinkai?
Žmonėms kyla visokiausių idėjų. Padanga gali virsti vazonu, skulptūra, tvorele. Pasaulį užkariavusius „Crocs“ batelius
keičia avalynė, pagaminta iš šių nebetinkamų naudoti daiktų. Ir tai dar ne viskas.
UAB „Antrinis perdirbimas“ surenka
dėvėtas padangas iš juridinių ir fizinių asmenų visoje Lietuvos teritorijoje, kad šios
atliekos nesukeltų papildomų rūpesčių, o
pasiektų perdirbėjus ir teiktų maksimalią
naudą. Ši veikla – ne tik komercinė, jai labai svarbūs ir ekologiniai tikslai. Bet kur
besimėtančios padangos ne tik bado akis
įmonės darbuotojams, bet ir skatina kuo
aktyviau veikti. O kad kasdienybė nevirstų rutina, kyla ir įvairių kūrybinių minčių.
Suknelė iš padangų? O kodėl gi ne?
Žinoma, tai ne kasdieninis ar vakarinis drabužis, tačiau puikus, originalus ir netikėtas

šou elementas. Tokia idėja tapo tikrove ir
buvo pristatyta žiūrovams restorane „Prie
svarstyklių“ kartu su ugnies šou.
Originalios idėjos autorė – UAB „Antrinis perdirbimas“ rinkodaros direktorė
Danguolė Butkienė. Pasitelkusi į pagalbą
kolektyvo vyrus, ji supjaustė padangas,
sukūrė suknelės modelį, pasikvietė į pagalbą juvelyrę Lolitą Siomkiną. Grąžtais,
lituokliais, žalvariu moterys „susiuvo“
padangų karpinius.

Suknelės gamybai supjaustytos penkios
lengvųjų automobilių padangos, panaudotos
šešių industrinių (traktorių) padangų vidinės
gumos išpjovos, dvi kameros ir pora metrų
žalvario vielos. Suknelė sveria 23,430 kg.
Apie tai, kaip pristatyti ypatingą suknelę, Danguolė Butkienė svarstė su
„Ugnies šou“ studijos vadovu Sauliumi
Venclausku. Keletas repeticijų, muzikinio
fono parinkimas, jaudulio porcija ir galiausiai buvo surengtas įspūdingas reginys.
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KONTAKTŲ MUGĖ

KAUNO regiono įmonių kontaktų mugė
UAB „Verslumo tiltas“

Teikia gamybinių, mažmeninės ir didmeninės
prekybos įmonių atsargų valdymo paslaugas.
Mobil. tel. 8 620 22223
El. p. info@stockm.eu
www.stockm.eu

UAB „Frondita“

Gamina apvalius antspaudus ir spaudus. Siūlo
buhalterinės apskaitos paslaugas. Teikia įmonių
steigimo ir perregistravimo dokumentų rengimo paslaugas.
Taikos pr. 4, Kaunas
Tel. (8 37) 33 32 20
Faks. (8 37) 33 32 03
www.frondita.lt

UAB „Gabileta“

Gamina maistą banketams, furšetams, išvažiuojamiesiems pokyliams. Siūlo apgyvendinimo
paslaugas. Ieško įmonių Lietuvoje ir užsienyje,
kurioms reikalinga ilgalaikė nakvynė.
Žalioji g. 19b, Garliava, Kauno raj.
Tel. (8 37) 55 22 58
Mobil. tel. 8 652 93 111
Faks. (8 37) 55 71 61
www.vilasenjora.lt

AB bankas „Snoras“

Teikia visas finansines ir investicines paslaugas
privatiems ir verslo klientams. Ieško bendradarbiavimo partnerių, potencialių banko klientų.
Kauno filialas
Donelaičio g. 76, Kaunas
Kauno filialo Pramonės skyrius
Taikos pr. 88ª (verslo centras „1000“), Kaunas
Tel.: (8 37) 49 08 58, 45 26 15
Faks. (8 37) 49 08 33
www.snoras.com

UAB „Baltic Clipper“

Teikia visas turizmo paslaugas užsienyje ir Lietuvoje. Organizuoja verslo (tarnybines) keliones, konferencijas, mokymus, verslo renginius,
sutinka užsienio svečius.
Laisvės al. 61-1, Kaunas
Tel. (8 37) 32 03 00
Faks. ( 8 37) 22 34 71
www.bc.lt, www.avia.lt

AB „Ortopedijos technika“

Gamina ir individualiai pritaiko ortopedijos
technines priemones. Teikia gydytojų specialistų konsultacijas. Atlieka protezavimą, taiko
reabilitacinį gydymą. Prekiauja kompensacine
technika ir kt. ortopedinės paskirties gaminiais.
Partizanų g. 17/ Savanorių pr. 284, Kaunas
Asanavičiūtės g. 27a, Vilnius
Mažvydo al. 9, Klaipėda
Vilniaus g. 25, Šiauliai
Smėlynės g. 25, Panevėžys
Vytauto g. 105, Ukmergė
Tel. (8 37) 31 33 03
Registratūros tel.: (8 37) 31 26 99, 31 26 80
Parduotuvės tel. (8 37) 31 25 09
Faks. (8 37) 31 324
www.ortopedija.lt

UAB „Jusma“

Teikia pastatų elektros instaliacijos montavimo,
žaibosaugos, elektros įrenginių aptarnavimo
paslaugas, patalpų ir automobilių apsaugos,
vaizdo stebėjimo sistemų montavimo paslaugas. Ieško tiekėjų, partnerių prekiauti elektros
instaliacijos, apšvietimo prietaisais.
Pramonės pr. 15, Kaunas
Mobil. tel. 8 698 22 681
Faks. (8 37) 45 20 49
www.jusma.lt

UAB „Sekasoft“

Siūlo organizacijos skaitmeninio turinio, procesų ir dokumentų valdymo sprendimus.
Tel. (8 37) 32 13 41
Faks. (8 37) 40 73 40
El. p. info@sekasoft.com
www.sekasoft.com

Noriu personalo sprendimų grupė
UAB „Noriu darbo“

Siūlo šias paslaugas: darbuotojų paiešką, atranką, įvertinimą, konsultavimą, vidinius ir
atviruosius darbuotojų mokymus, darbo grupės renginius.
K. Donelaičio g. 62-203, Kaunas
Tel. (8 37) 32 37 14
Mobil. tel. 8 687 36 287
Faks. (8 37) 40 68 34
El. p. kaunas@noriudarbo.lt
www.noriudarbo.lt

UAB „Infoerdvė“

Teikia interneto svetainių kūrimo, programavimo, dizaino kūrimo ir tinklalapių optimizavimo
interneto paieškai paslaugas. Ieško partnerių,
investuotojų, pardavimo atstovų.
Laisvės al. 45-205, Kaunas
Mobil. tel. 8 603 24 738
Faks. 8 315 90 007
www.infoerdvė.lt

UAB „Mantinga“

Gamina šaldytus duonos ir pyrago gaminius,
pikantiškus užkandžius, picas, sumuštinius.
Ieško naujų verslo plėtros galimybių, eksporto
partnerių, tiekėjų.
Stoties g. 51, Marijampolė
Tel. (8 343) 98 122
Faks. (8 343) 69 82 12
El. p. info@mantinga.lt

UAB „Personalo sprendimai“

Siūlo personalo valdymo paslaugas: darbuotojų paiešką ir atranką, motyvacijos sistemos
kūrimą, metinių pokalbių sistemos diegimą,
personalo dokumentų auditą, mikroklimato,
pasitenkinimo darbu, mokymų poreikio, kompetencijos vertinimo tyrimus.
Vytauto pr. 32-209, Kaunas
Mobil. tel. 8 674 56 342
Faks. (8 37) 21 04 43
www.personalosprendimai.com

UAB „Agmis“

Siūlo interneto svetainių, savitarnos, klientų aptarnavimo sistemų ir kitų interneto technologijų
sprendimus. Integruoja banko, telekomunikacijų ir komunalinių paslaugų įmonių sistemas.
Projektuoja ir kuria specializuotą programinę
įrangą. Pagrindinės technologinės kompetencijos: Java (J2EE, JSP, JSF, Tomcat, Wickets,
Hibernate), C++, .NET, Windows CE, MFC,
Oracle, MySQL, Alfresco, eZ Publish. Siūlo
IBM Rational programinę įrangą. Ieško programuotojų, dizainerių.
Europos pr. 121, Kaunas
Tel. (8 37) 21 13 51
Faks. (8 37) 21 13 52
www.agmis.lt

UAB „Pakma“

Siūlo maisto pramonės (fasavimo, pakavimo)
įrenginius.
Sporto g. 24, Marijampolė          
Tel. (8 343) 98 770                              
Faks. (8 343) 98 771
www.pakma.lt

UAB „Diremta“

Gamina spaudinius (lankstukus, skrajutes, plakatus ir kt.). Siūlo spaudos ir reklamos paslaugas. Teikia konsultacijas reklamos klausimais.
Draugystės g. 19, Kaunas
Tel. (8 37) 40 90 10
Faks. (8 37) 40 90 19
www.diremta.lt

AB DnB NORD bankas

Teikia finansines paslaugas privatiems ir verslo
klientams. Siūlo naujiems klientams 25–100%
sumažintus paslaugų įkainius ir specialias aptarnavimo sąlygas naujai registruotoms įmonėms.
Laisvės al. 86, Kaunas
Tel. (8 37) 40 94 94
Faks. (8 37) 40 94 06
www.dnbnord.lt

UAB „Hispack Baltic“

Gamina plastikines lentynas, stelažus, mobiliuosius konteinerius, dėklus, suolelius, vežimėlius, plastikinius baldus vaikų darželiams,
inventorių baseinų patalpoms, nestandartines
konstrukcijas. Ieško klientų, pardavimo agentų
ar platintojų.
Gaižiūnų g. 4, Kaunas
Tel./ faks. (8 37) 30 21 23
Mobil. tel. 8 698 50 059
www.plastikineslentynos.lt

UAB koncernas „Alga“

Gamina metalo konstrukcijas (antenų stiebus,
bokštus, atramas, statybines metalo konstrukcijas, konteinerius), plastiko ir aliuminio sistemas. Teikia įvairias metalo apdirbimo paslaugas. Ieško naujų partnerių.
Gamyklų g. 4, Marijampolė
Tel. (8 343) 98 700
Faks. (8 343) 98 701
www.alga.lt

UAB „Gravera“

Gamina veidrodžius, grūdintą, laminuotą, lenktą stiklą interjerui ir eksterjerui. Siūlo stiklo
grūdinimo, laminavimo, lenkimo paslaugas.
Ieško prekybos agentų, atstovų Lietuvoje ir užsienyje.
Draugystės g. 19, Kaunas
Tel. (8 37) 33 77 33
Faks.  (8 37) 33 89 02
www.gravera.lt
www.glass.lt

UAB „Naujasis Nevėžis“

Gamina sausus pusryčius, sūrius, saldžius užkandžius, pusgaminius maisto pramonei.
Jiesios g. 2, Ilgakiemis, Kauno raj.
Tel. (8 37) 39 45 61
Faks. (8 37) 53 62 91
www.nevezis.lt

UAB „Ispado“

Siūlo mokymo paslaugas. Organizuoja masažo, aromaterapijos kursus, įvaizdžio dizaino,
stiliaus, etiketo, vizažo, makiažo sau kursus,
stiliaus atostogas merginoms, masažisto specialybės mokymus.
Raguvos g. 4, Kaunas
Tel. (8 37) 74 09 98
Mobil. tel. 8 686 34 772
Faks. (8 37) 74 09 98
El. p. info@ispado.lt
www.ispado.lt

UAB Informacijos saugumo agentūra

Paslaugos: kompiuterių programavimo veikla;
kompiuterių konsultacinė veikla; kompiuterių
įrangos tvarkyba; duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (priglobos) veikla;
interneto paslaugų veikla; kompiuterių ir išorinės įrangos remontas; kompiuterių ir išorinės
įrangos gamyba.
Kęstučio g. 86-4C, Kaunas
I. Kanto g. 18-4C, Kaunas
Tel. (8 37) 291821
Tel./ faks. (8 37) 391403
El. p. info@isagency.eu

UAB „CID Baltic“

Siūlo klientų poreikiams pritaikytas verslo
valdymo sistemas, kuriose daugiausia dėmesio skiriama automatizuotam verslo valdymui.
Kuria, diegia ir nuolat tobulina pažangiausius
verslo valdymo sprendimus, skirtus finansinių
paslaugų, visuomenės informavimo (žiniasklaidos), mažmeninės ir didmeninės prekybos
įmonėms ir viešajam sektoriui.
Raudondvario pl. 101, Kaunas
Tel. (8 37) 75 00 60
Faks. (8 37) 75 00 59
El. p. info-lt@cid.biz
www.cid.biz

UAB „Kauno staklės“

Gamina įvairias metalo detales, įrangą. Teikia
nuomos paslaugas. Ieško staklininkų operatorių, suvirintojų, tekintojų.
Savanorių pr. 192, Kaunas
Tel. (8 37) 33 22 67
Faks. (8 37) 33 26 69
El. p. info@kaunostakles.lt

UAB „Baltijos paslaugų brokeris“

Siūlo internetinėje parduotuvėje įsigyti karnavalinių drabužių, pakavimo medžiagų, stiklo
suvenyrų, ortopedinių gaminių, prekių vaikams
ir gyvūnams, šiaurietiškojo ėjimo inventoriaus
ir kt. Ieško tiekėjų.
K. Petrausko g. 26-201, Kaunas
Mobil. tel. 8 657 61 704
www.rinkaplius.lt

UAB „Geralda Decor“		

Gamina ir eksportuoja išskirtinius patentuotus
gaminius – dekoratyvines plokščias rankų darbo žvakes. Ieško verslo partnerių Lietuvoje ir
užsienio šalyse.
El. p. info@flatyz.com
www.flatyz.com

UAB „Uolektis“

Konsultuoja diegiant ISO 9001, 14001, 22000,
27001, OHSAS. Atlieka vidaus auditorių mokymą.
Savanorių pr. 284, Kaunas
Tel./ faks. (8 37) 33 17 70
El. p. info@uolektis.lt
www.uolektis.lt

UAB „Tuv Uolektis“

Siūlo kokybės (ISO 9001), aplinkos apsaugos
(ISO 14001), darbuotojų saugos ir sveikatos
(OHSAS 18001), maisto saugos (ISO 22000)
vadybos sistemų, informacijos saugumo valdymo sistemų (ISO/IEC 27001) ir kitų (ISO/
IEC 20000-1, SA 8000, FSC) vadybos sistemų
sertifikavimą bendradarbiaujant su partneriais
– akredituotomis sertifikavimo įstaigomis. Organizuoja vadybos sistemų mokymus.
Partizanų g. 17, Kaunas
Tel./ faks. (8 37) 33 17 68
Tel. (8 37) 33 18 60
El. p. info@tuvuolektis.lt
www.tuvuolektis.lt

UAB „Omniteksas“

Gamina aukštos kokybės trikotažo drabužius
ir medžiagas iš medvilnes, bambuko, vilnos,
viskozės, poliesterio, poliamido ir kt. pluoštų.
Siūlo prekiauti „Natali Silhouette“, „Bambuk“, „Thermowave“ trikotažo drabužiais.
Teikia medžiagų gamybos (mezgimo, dažymo,
stabilizavimo, šiaušimo, marginimo ir kt.) paslaugas. Ieško sukirpimo ir siuvimo paslaugas
teikiančių įmonių, pardavimo agentų.
Raudondvario pl. 101, Kaunas
Tel. (8 37) 36 14 94
Faks. (8 37) 36 16 75
www.omniteksas.eu

UAB „IRTC“

Siūlo informacinių technologijų valdymo
sprendimus ir automatizuotas komercinės apskaitos programas šilumos gamybos ir tiekimo
įmonėms, vandentvarkos įmonėms, elektros
energijos gamybos, tiekimo ir paskirstymo
įmonėms, dujų tiekimo ir paskirstymo įmonėms, paslaugų sektoriui, gatvių ir kelių apšvietimo įmonėms, pramonės ir prekybos
įmonėms.
Breslaujos g. 3b, Kaunas
Tel. (8 37) 49 10 52
Faks. (8 37) 45 16 02
El. p. info@irtc.lt
www.irtc.lt

UAB „Reval Hotel Neris“

4 žvaigždučių viešbutis „Park Inn Kaunas“
Teikia apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas.
Donelaičio g. 27, Kaunas
Tel. (8 37) 30 61 00
Faks. (8 37) 30 62 00
www.rezidorparkinn.com
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UAB „VERSLUMO TILTAS“
UAB „Verslumo tiltas“ – verslo konsultavimo įmonė, padedanti kitoms įmonėms išspręsti prekių (gaminių, žaliavų) atsargų valdymo problemas.
Efektyvus atsargų valdymas – gamybinėms, mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonės tiesiausias kelias į sėkmę.
Efektyvus atsargų valdymas reiškia: reikiama prekė (gaminys, žaliava), reikiamoje vietoje, reikiama laiku.
Ar jums iškyla klausimas, kodėl sandėliai sausakimši, bet vistiek trūksta einamiausių prekių (gaminių, žaliavų)?
Kiek turite perteklinių atsargų ir kiek prarandante dėl gerai judančių prekių trūkumo?
Mūsų įmonės sukurta atsargų valdymo sistema StockM leidžia padidinti įmonės prekių (gaminių) apyvartumą sandėlyje, sumažinti prarandamus pardavimus dėl
prekės (žaliavos, gaminio) trūkumo, sumažinti perteklines atsargas, kuriose yra „užšąldyti“ įmonių pinigai.
Mūsų klientai mus vertina už tai, kad įdiegta StockM atsargų valdymo sistema pirmiausiai leidžia pamatyti tikrąją situaciją sandėliuose ir visoje tiekimo
grandinėje, antra - greitas atsipirkimas, pastebimi rezultatai. Turime patirties dirbant tiek su Lietuvos, tiek ir su užsienio kompanijomis.
Skirkite 1-2 val. savo laiko susitikimui ir mažiausiai ką jūs gausite, tai kitokią nuomonę apie savo verslą ir suskaičiuotą potencialą, kiek neuždirbate šiandien
esamomis sąlygomis.
Susisiekite su mumis: info@stockm.eu arba tel. 8 620 22223
Redakcija neatsako už reklamų turinį ir kalbą.
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