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Verslininkai neleido politikams 
skrajoti padebesiais

sujungimą). Liberalų sąjūdis taip pat palai-
ko idėją įvesti lubas „Sodros“ įmokoms nuo 
didesnio kaip 3500 Lt atlyginimo, pasisako 
už laisvesnius darbo santykius, prieš pro-
gresinius mokesčius ir dividentų apmokes-
tinimą, siūlo valstybės politiką orientuoti 
ne į pašalpas, o į verslumo skatinimą.

Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikš-
čionių demokratų partijos vardu kalbėjęs 
partijos Kauno skyrių sueigos pirminin-
kas Andrius Kupčinskas pasisakė už vals-
tybinių ir savivaldybių įmonių valdymo 
tobulinimą, jų veiklos efektyvumo didi-
nimą, daugiabučių renovaciją, aukštųjų 
technologijų diegimą.

Lietuvos socialdemokratų partijos 
kandidatė į Seimo narius Orinta Leiputė 
akcentavo mokesčių sistemos stabilumą, 
progresinius mokesčius, darbo vietų kū-
rimą per daugiabučių renovaciją, verslo 
aplinkos gerinimą (keičiant viešųjų pirki-
mų tvarką ir kt.). 

Darbo partijos vardu kalbėjęs Rytis 
Šatkauskas replikavo, kad valstybė ne-
gali kurti ir nekuria naujų darbo vietų, 
nebent valdininkams. Jas kuria verslas. 
Todėl valdžia turi skatinti eksportą, palai-
kyti verslumą per mokesčius, atlyginimų 
sistema turi skatinti dirbti (dabar bedarbio 
pašalpa tam visiškai nemotyvuoja).

Debatų centre – Kauno PPA rūmų ir pramonininkų atstovai

Verslo atstovų ir politikų debatuose ne kartą įsižiebė replikų karas dėl skirtingų požiūrių į svarbias šalies problemas

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

Spalio 2 d. Kauno PPA rūmų orga-
nizuotuose debatuose „Rinkimai į Seimą 
2012: idėjos ir realybė“ verslo bendruo-
menė tikrino politikų kompetenciją, fiksa-
vo naujus pažadus, taip pat priminė 2008 
m. rinkimuose skelbtus įsipareigojimus. 
Ar partijos juos dar atsimena? Ką pavyko 
įgyvendinti, o kokius pažadus ištiko nesė-
kmė ir kodėl? Kuri partija prieš ketverius 
metus žadėjo, kad iki 2015 m. Lietuva 
bus tarp 10 skaidriausių ir 15 laimingiau-
sių valstybių pasaulyje? Kas tikino, kad 
vidutinis atlyginimas viršys 3500 Lt, o 
minimalus atlyginimas ir vidutinė pensija 
pasieks 1500 Lt? 

Tai jau antri rūmų kartu su Kauno 
krašto pramonininkų ir darbdavių asocia-
cija surengti debatai. Juose dalyvavo visų 
šešių parlamentinių partijų lyderiai Kau-
ne, šiuose rinkimuose iškelti jų kandidatai 
į Seimo narius.

Nuo šūkių – arčiau žemės
„Debatai yra demokratijos, toleran-

cijos, idėjų mainų, kritinio mąstymo bei 
komandinio darbo ugdymo mokykla“, – 
pabrėžė debatus moderavęs žinomas poli-
tologas, prof. Algis Krupavičius.

Rūmų prezidentas Benjaminas Žemai-
tis atkreipė demėsį, jog viešojoje erdvėje 
dabar dalijama tiek politinių vekselių, ku-
rių paskui nebus kam apmokėti. Politikai 
buvo paraginti vengti populistinių šūkių, o 
diskutuoti racionaliai ir atsakingai. 

„Mūsų tikslas – sutelkti intelektą, ben-
dras idėjas ir pastangas bendram tikslui – 
gyvenimo kokybei Kaune ir Lietuvoje ge-
rinti. Verslo ideologijoje dominantė „būti“ 
yra svarbesnė už dominantę „atrodyti“. 
Debatai, tikiuosi, nevirs gražuolių konkur-
su“, – akcentavo rūmų generalinis direkto-
rius dr. Vytautas Šileikis.

Debatų dalyvių buvo paprašyta ne tik 
kritikuoti ir konstatuoti, kaip yra blogai, o 
pasakyti, ką rengiasi daryti ir, svarbiausia, 
kaip bus siekiama įgyvendinti skelbiamus 
pažadus.

Trys nuostatos verslui
Kiekviena partija iš anksto žinojo vie-

nintelį klausimą – kokios trys pagrindinės 
Jūsų nuostatos, svarbios verslui ir ekono-
mikai?

Liberalų sąjūdžio atstovas Simonas 
Kairys pasisakė už paprastą ir stabilią mo-
kesčių sistemą (nekelti jų ir neįvesti naujų, 
atsisakyti mažareikšmių, tačiau brangaus 
administravimo reikalaujančių mokesčių, 
už nulinį pelno tarifą investuojamam pel-
nui, nekilnojamojo turto ir žemės mokesčio Nukelta į 4 psl.

Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų viešųjų ryšių vadovė

Belaukiant rinkimų, rūmų svetainėje 
buvo publikuojama apklausa: už ką bal-
suosite Seimo rinkimuose? Už valdančio-
sios daugumos partijas, už Seimo opozici-
ją, ar už naujas partijas ir judėjimus?

Balsavusiųjų rūmų narių pozicija per 
porą paskutinių savaičių svyravo, tačiau 
nežymiai. Pradiniai rezultatai buvo tokie: 
50 proc. pasisakė už Seimo valdančiąsias 
partijas, po 25 proc. – už opoziciją ir rin-
kimų naujokus. 

Vėliau palaikančiųjų valdančiuosius 
skaičius trumpam šoktelėjo, o paskui lė-
tai, tačiau kryptingai mažėjo: vienu metu 
pasiekė 60 proc., galiausiai sustojo ties 52 
proc.  

Už Seimo opoziciją verslo bendruo-
menė visąlaik balsavo santūriai: simpatijų 
nuo 25 proc. sumažėjo iki 19–21 proc. 

Už naujus judėjimus ir partijas pasi-
sakančiųjų nebuvo mažiau kaip 25 proc.,  
dažniausiai svyravo ties 30 proc. riba.

Kaip žinia, rinkimuose daugiausiai 
balsų surinko opozicinės Darbo ir Lietu-
vos socialdemokratų partijos. Valdantieji 
bus priversti trauktis į opoziciją. Nauji 
judėjimai ir partijos rinkimuose pasirodė 
kukliai. 

Žinoma, internetinis balsavimas nega-
li būti vertinamas kaip itin reprezentatyvi 
verslo atstovų apklausa, tačiau santykinai 
ji atspindi tam tikras verslininkų nuomo-
nės tendencijas. Gana reikšmingais lai-
komi partijų reitingai Lietuvoje sudaromi 
apklausus 1000 respondentų, kai rinkimų 
teisę turi apie 2,5 mln. gyventojų.

Galima spėti, kad verslo žmonės žy-
miai racionaliau vertina ir analizuoja parti-
jų pažadus, atsakingiau  grindžia savo ap-
sisprendimą. Be to, turi neblogą atmintį.

Žadėti galima be perstojo ir be saiko. 
Tačiau praėjus rinkimams piliečiai daž-
niausiai užmiršta ir nepareikalauja politi-
kų atsakomybės už rožinius sapnus. 

Kita bėda, kad dėl menko 5 proc. bar-
jero į Seimą patenka nemažai partijų, iš jų 
libdosi margos koalicijos. Tada iš skirtin-
gų programinių nuostatų verdama bendra 
košė. Pasibaigus kadencijai, lengva pasi-
teisinti: mes norėjome, bet koalicijos par-
tneriai neleido. Ar taip bus ir šįkart?

Rūmų surengtuose debatuose politikai 
konkrečiai „taip“ arba „ne“ atsakė į klausi-
mus dėl atominės elektrinės, referendumo 
svarbos, euro įvedimo ir kt. Atsakymai 
užfiksuoti. Verslo bendruomenė pasilie-
ka pilietinę teisę kontroliuoti, kaip savo 
žodžių bus laikomasi. Juo labiau, kad kai 
kurie verslo atstovai, dar neturėję tvirtos 
pozicijos, už ką balsuoti, po debatų sakė 
suradę atsakymą. 

Pažadų košė
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Rugsėjo mėnesio rūmų veiklos kronika

Verslo savivalda

Priemonė Veiksmas Įmonės, 
dalyviai

Verslo plėtra

Verslo pasiūlymų patalpinimas į internetinę svetainę 6
Lietuvos įmonių komercinio laiško išplatinimas užsienio partne-
riams

1 įmonė 
3 šalys

Kontaktų paieška Lietuvos įmonėms (Marijampolės fil.) 2
Planinis rūmų narių lankymas, siekiant geriau patenkinti narių 
interesus 11

Potencialių narių lankymas, informacija apie rūmų veiklą, 
paslaugas, kvietimas stoti į narius 13

Atliktas Jonavos rajono verslo nuomonės tyrimas. Apklausos re-
zultatai pristatyti Jonavos rajono savivaldybei ir Jonavos rajono 
verslininkams forumo metu (rugsėjo 4 d.).

88 
forumo 
dalyviai

Konsultacini-
ai – informa-
ciniai seminarai

Kainodaros strategijos marketinge 16
Darbo kodekso naujovės. Naujausios teisminės praktikos darbo 
bylose aptarimas 10

Darbo kodekso naujovės. Naujausios teisminės praktikos darbo 
bylose aptarimas 44

Koučingas kaip bendradarbiavimo santykių kūrimo įrankis 12

Rūmų 
bendruomenė

Verslo vadovų klubas: „Personalo atranka ir motyvacija“ 22
Eksportuotojų klubas kartu su Finansininkų klubu: „PVM 
įstatymo nuostatų reikalavimai taikant PVM  0 proc. tarifą“ 29

Verslo informacinė popietė: „Praktinės rekomendacijos jaunam 
verslininkui“ 13

Strateginis Kauno Personalo vadovų klubo susitikimas 10
Parengta Verslo moterų tinklo veiklos ataskaita

Enterprise 
Europe 
Network

Kontaktų paieška Lietuvos įmonėms

2 
įmonės,
14 už-
klausų

Nemokamas seminaras Marijampolėje: „Inovacijos ir 
ženklodara – raktai sėkmingam verslui“

14 
dalyvių

„We Mean Business“ kampanijos konferencija, skirta tarptautinių 
praktikų viešinimui

43 daly-
viai

Baltijos šalių Enterprise Europe Network darbuotojų susirinki-
mas

24 daly-
viai

EEN verslo pasiūlymų patalpinimas į internetinę svetainę 109
Kontaktų paieška užsienio įmonėms 1
Išplatintas kvietimas į verslo kontaktų renginį ELMIA SUB-
CONTRACTOR
Išplatintas kvietimas į verslo kontaktų renginį TECH Industry
Paskelbta viešoji konsultacija dėl trąšų rinkos harmonizavimo 
Konsultacijos tarptautinės verslo plėtros, intelektinės apsaugos, 
finansavimo programų klausimais 2

Atsakymas į partnerių užklausą 4
Lietuvos įmonių susidomėjimas EEN užsienio įmonių paskel-
btais verslo bendradarbiavimo pasiūlymais 15

Užsienio įmonių susidomėjimas EEN Lietuvos įmonių paskel-
btais verslo bendradarbiavimo pasiūlymais 3

Konsultacija dėl verslo pasiūlymų patalpinimo EEN duomenų 
bazėje 3

Vizitai į įmones 2
EEN duomenų bazėje patalpinti Lietuvos įmonių verslo bendra-
darbiavimo pasiūlymai 3

Tarptautiniai 
ryšiai

Tarptautinio projekto CREATE4COMPETE atidarymo konfer-
encija
IV Kaliningrado srities partnerių – pasienio regionų forumas 
Kaliningrade 

Verslo kontaktų renginys Kaliningrade  8 
įmonės

Suomijos – Lietuvos prekybos asociacijos vizitas Kauno PPA 
rūmuose  

10 
dalyvių

Boblingeno (Vokietija) delegacijos vizitas
Kauno – Grenoblio susigiminiavusių miestų komiteto posėdis
Swedish Business Awards apdovanojimai

Viešieji ryšiai

„Rūmų žinios“ Nr. 564, aktualiausi straipsniai: „Jonavoje 
atidaryta rūmų atstovybė“, „Verslo ir politikos debatai“; „Verslo 
taryba siūlo depolitizuoti savivaldybės įmonių valdymą“; „Jo-
navos verslininkų požiūris: palankūs atsiliepimai ir dialogo su 
vietos valdžia trūkumas“; „Kaliningradas: sienos turi jungti, o ne 
skirti“; profesinio rengimo naujienos.

900 
egz.

Išplatinta pranešimų spaudai apie rūmų ir rūmų narių veiklą 25
TV ir radijas 3

Dokumentų 
išdavimas

Atlikta tarptautinės prekybos dokumentų autentiškumo 
ekspertizių ir įforminta dokumentų 18

Atlikta prekybos dokumentų ekspertizių ir įforminta prekių 
kilmės sertifikatų 516

Profesinis 
rengimas

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

19

Suderinta su profesinėmis mokyklomis finasinės ataskaitos 17
Atliekamas Kauno miesto taksi ir maršrutinių  taksi vairuotojų 
darbo kokybės tyrimas 1

Laimėtas naujovių perkėlimo projektas 2012 metų „Profesinio 
mokymo kokybės užtikrinimo sistemų tobulinimas“. Projekto 
pradžia 2012-10-01. Suderinta ir pasirašyta sutartis, atliekami 
projekto vykdymo paruošiamieji darbai

1

Išsiųsta profesinėms mokykloms informacija ir renkami duome-
nys 2013 m. kvalifikacijos egzaminų vykdymui 17

Įvertintos tęstinio mokymo programos 6
Suderintos  kvalifikacijos egzaminų komisijos, paruošti ir pat-
virtinti tęstinio mokymo bilietai 2

Užregistruotos praktinio mokymo sutartys 138

Veiksmas Turinys Rezultatas

Rūmų tarybos posėdis 09.04

Sprendimai dėl narystės Priimta 12 / Išbraukta 2

Sprendimas dėl verslo ir 
politikos debatų

Paskirta data (spalio 2 d.), 
nutarta dėl debatų formato

Sprendimas dėl Rūmų 
metinio renginio

Patvirtintos nominacijos.
Aptartas pasirengimo planas

Informacijos: 
Rūmų veiklos kronika
Kauno oro uosto situacija
Rūmų sąveika su universitetais

Rūmų asociacijos valdybos 
posėdis 09.07

„Force Majeure“ aplinky-
bes liudijančių pažymų 
išdavimas

Nuspręsta parengti išorinius ir 
vidinius sistemos teisės aktų 
projektus

Prekių kilmės sertifikatų 
išdavimas

Aptarti klausimai, susiję 
su prekių kilmės sertifikatų 
išdavimu

LPPARA prezidiumo 
posėdis

Planuojama prezidiume pat-
virtinti Nacionalinio susitarimo 
tekstą

Verslo tarybos posėdis 
09.20

Dėl Kauno termofikacinės 
elektrinės ir AB „Kauno 
energija“ sudarytų 
sutarčių

Išanalizuota situacija, nutarta 
teikti pasiūlymus teisės aktams

Dėl savivaldybės įmonių 
valdybų sudarymo ir at-
stovavimo tvarkos aprašo

Pateiktos pastabos Savivaldybei

Dėl dalyvavimo nekilno-
jamojo turto ir investicijų 
parodoje MIPIM Kanuose.

Nutarta siūlyti Savivaldybei 
nedalyvauti parodoje dėl 
projektų nebuvimo

Dėl organizacijų paraiškų 
renginiams Kaune 
Lietuvos pirmininkavimo 
ET laikotarpyje (nuo 
2013.07.01)

„Versli Lietuva“ patarėjų 
taryba 09.20

IGEI projekto II etapo 
paraiškų įvertinimo re-
zultatai

Vienbalsiai pritarta siūlomų 
finansuoti paraiškų sąrašui

Įmonių grupinių 
eksporto iniciatyvų III 
etapo konkurso sąlygų 
pakeitimai

Numatyta patvirtinti siūlomus 
konkurso sąlygų pakeitimus

P. Lukauskas pristatė 
2013 m. plano kontekste 
papildytą VL misiją

Pateiktos pastabos

Susitikimas su Kalvarijos 
verslininkais

Susitikime Kalvarijos 
savivaldybėje dalyvavo 
verslininkai, švietimo 
darbuotojai

Aptartos Kalvarijos 
bendruomenės problemos

SVV tarybos posėdis
SVV tarybos 
išvažiuojamasis posėdis 
Kaune

Pristatyta rūmų pozicija dėl 
Nacionalinio susitarimo

„Nemuno“ slėnio 
laboratorijų korpuso 
atidarymas

Sveikatos mokslų uni-
versiteto Veterinarijos 
akademijoje atidary-
tas „Nemuno“ slėnio 
laboratorijų korpusas
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Audronė Jankuvienė

Rugsėjo 20 d. vykęs Verslo tarybos 
posėdis nuo diskusijų apie pastarojo meto 
įvykius, susijusius su Kauno termofikaci-
jos elektrinės akcijų pardavimu, perėjo iki 
konkrečių svarstymų, kada bus leista įmo-
nėms ir kitiems šilumos vartotojams atsi-
jungti nuo centralizuoto šildymo sistemos.

XXI amžiuje  malkos – efektyviau?
Kauno miesto meras Andrius Kupčins-

kas Verslo tarybos nariams tvirtino, kad 
prieš dešimtmetį su „Gazpromu“ sudaryta 
„Kauno energijos” sutartis daro labai dide-
lę ir dažniausiai neigiamą įtaką viso miesto 
gyventojams. „Gazpromas” už elektrinę 
savivaldybei sumokėjo vos daugiau nei 
šimtą milijonų, nors turtas vertas milijardi-
nės sumos, nes buvo žadėtos investicijos, 
žymus šilumos atpiginimas. Tačiau paža-
dai subliuško, „Gazprom“ traukiasi.

„Mums svarbu, kad Kauno rinka būtų 
atverta, kad neliktų šilumos gamybos mo-
nopolio. Todėl ir derėjomės, kad iš naujos 
sutarties būtų išbrauktas Kauno įsiparei-
gojimas būtinai pirkti tam tikrą kiekį ši-
lumos, pagamintos termofikacinėje elek-
trinėje. Manome, kad „Kauno energijos” 
valdyba, nelaukusi akcininkų (savivaldy-
bės) sprendimo, paskubėjo pritarti elek-
trinės akcijų pardavimui. Buvo galima 
išsiderėti miestui naudingesnes sąlygas. 
„Kauno energijos” valdybai pritrūko prin-
cipingumo“, – sakė meras.

„Reikalai iš esmės nepajudėjo ir įgy-
vendinant Petrašiūnų elektrinės projektą. 
„Lietuvos energija” siūlėsi investuoti, 
kelerius metus skaičiavo, žadėjo ir suve-
džiojo miestą. Dabar viską palieka, jau 

Verslo taryboje – apie malkas, pirmininkavimą ES ir Kanus
sako: „mes einam į Ignaliną, atominė 
elektrinė – svarbiausia”. Sutinku, bet kau-
niečiams nuo to nešilčiau ir nepigiau. Tuo 
tarpu Kauno rajonas kiekvienoj gyvenvie-
tėj turi po biokatilą. Kauno miesto savi-
valdybei pavaldi „Kauno energija”, kuri 
savo rankose laiko daugybę turto, nors 
dalies jo nenaudoja, nežinia kodėl vangiai 
kruta decentralizacijos kryptimi”, – savo 
nuomonę Verslo tarybos posėdyje dėstė 
savivaldybės tarybos narys V. Gudėnas.

Verslo atstovų nuomone, seniai reikė-
jo pareikalauti „Kauno energijos” vadovų 
atsakomybės už tai, kas turėjo būti pada-
ryta, bet neatlikta. 

Anot Kauno krašto pramonininkų ir 
darbdavių asociacijos prezidento Jono Gu-
zavičiaus, esminė klaida Lietuvos energe-
tikoje, dėl kurios dabar daugiausiai verda 
aistros, buvo padaryta dar prieš parduodant 
Kauno elektrinę, iki 2002-ųjų. Iki tol šalies 
valdžia priėmė sprendimą strateginius 
objektus perduoti savivaldybėms. 

„Kauno liftų” bendrovė nuo šių metų 
pradeda šildytis malkomis. Tai atsieis be-
veik penkis kartus pigiau nei centralizuo-
tas šildymas.

„Kai bus leista ir įmonėms, ir gyven-
tojams patalpas atjungti nuo centralizuoto 
šildymo, kai atsiras konkurentai, šilumi-
ninkai „sės ant ledo” ir neturės kur dingti, 
tada šilumos kainas bus priversti mažin-
ti”, – sakė UAB „Laktopolis” direktorius 
Zenonas Skibiniauskas. Panašiai kalbėjo 
UAB „Pakaita” generalinis direktorius 
Algimantas Svilainis.

Verslo tarybos pirmininko, Kauno pre-
kybos, pramonės ir amatų rūmų preziden-
to Benjamino Žemaičio pasiūlymu,Verslo  
taryba netrukus išsamiai apsvarstys klau-

simą dėl galimybės šilumos vartotojui 
nebebūti centralizuotos sistemos „įkaitu” 
ir formuluos siūlymą Seimui, kaip keisti 
atitinkamą įstatymą. 

Siūlo nešvaistyti pinigų
2013 m. kovą Prancūzijoje, Kanuose 

vyksiančioje didžiausioje pasaulyje ne-
kilnojamojo turto ir investicijų parodoje 
„ MIPIM“, Kauno regiono neplanuojama 
pristatyti, Vilnius ir Druskininkai rengiasi 
dalyvavimui. 

Posėdyje miesto savivaldybė paragin-
ta nešvaistyti lėšų ir nesibrauti į šią tarp-
tautinę parodą, „jei nėra, ką parodyti“. 

„Jeigu neturime pasiūlyti investuoto-
jams didelių objektų, neturime, ką paro-
dyti, tai nėra, ko ten ir važiuoti“, – apiben-
drino B. Žemaitis. 

Kauno miestas „MIPIM“ parodose 
dalyvaudavo su atskiru stendu 2004-
2008 m. Tuomet miesto mokesčių mokė-
tojams Kauno investicinių projektų rekla-
mavimas Kanuose kasmet kainuodavo po 
150.000-190.000 Lt. 

Šiose parodose Kauno m. savivaldybės 
atstovai teigė užmezgę kontaktus su Airijos 
pigių skrydžių kompanija „Ryanair“, Pran-
cūzijos kompanija „Bouygues Batiment 
International“, kuri planavo investuoti į 
pramogų ir sporto areną Nemuno saloje.   

Buvo planuojama, jog 2013 m. paro-
doje dalyvaus 3 Lietuvos savivaldybės – 
Vilniaus, Kauno ir Druskininkų – bei dar 
6 verslo subjektai. Bendra dalyvavimo 
sąmata siekia apie 362.000 Lt. Šiuo metu 
jau yra užsitikrinta VšĮ „Versli Lietuva“ 
220.000 Lt parama Lietuvos atstovavimui 
Kanuose, likusią dalį turi padengti savi-
valdybės ir verslininkai. 

Vyginto Griniaus, Kauno m. savi-
valdybės Plėtros programų ir investicijų 
skyriaus vedėjo teigimu, Kaunui reikėtų 
žymiai daugiau lėšų dalyvavimui nei mi-
nėtas skirtumas, nes dar reikėtų parengti 
projektus, jų maketus. 

Pasiūlymo esmės nebeliko
Išnagrinėję ankstesnius Verslo tary-

bos siūlymus depolitizuoti savivaldybės 
įmonių valdymą, savivaldybės adminis-
tracijos atstovai pristatė parengto savi-
valdybės kontroliuojamų įmonių valdybų 
sudarymo ir atstovavimo tvarkos aprašo 
projektą.  Jame siūloma sudaryti Atrankos 
komitetą, kuris spręstų apie kandidatų į 
įmonių valdybas tinkamumą – Atrankos 
komitete galėtų būti nepriklausomų verslo 
atstovų, įmonių valdybų nariams numato-
ma mokėti atlyginimus ir kt.

„ Mūsų iniciatyvos esmės – depoliti-
zuoti valdybas – neliko“, – įsitikinę verslo 
atstovai. Jie paneigė administracijos atstovų 
teiginius, esą valdymo organų nepriklauso-
mų narių nėra jokiose įmonėse. Tokia prak-
tika jau taikoma didelėse šalies bendrovėse, 
valstybės kontroliuojamose įmonėse. 

Ar Kaunas liks užribyje?
Toks klausimas tebelieka atviras 

rengiantis Lietuvos pirmininkavimui ES 
2013 m. Pasak Kauno PPA rūmų genera-
linio direktoriaus V. Šileikio, Kaunas turi 
visas galimybes rengti D lygio renginius. 
Tačiau trūksta organizacijų ir įstaigų ini-
ciatyvų bei koordinavimo. Savivaldybė 
parengė ir išplatino kreipimąsi į nevyriau-
sybines organizacijas, paragins aukštąsias 
mokyklas, tačiau laiko teikti paraiškas lie-
ka ypatingai mažai.

Rugsėjo 20 d. Vilniuje paskelbti Šve-
dijos verslo apdovanojimų 2012 laimėto-
jai. Iškilmingoje ceremonijoje pagerbta 
darniai besivystanti įmonė, metų sociali-
nės atsakomybės iniciatyva, jaunieji metų 
verslininkai ir bendrovė, savo gaminiais 
garsinanti Lietuvą pasaulyje.

Nominacijos „Už tvarią plėtrą“ laure-
ate tapo Kauno PPA rūmų narys bendrovė 
„Baldai Jums“. Įmonė apdovanota už il-
gametę veiklą, nuoseklų augimą, aplinkai 
draugiškų technologijų diegimą ir įvairia-
pusius socialinius projektus.

„Baldai Jums“ yra įdiegusi pilną ga-
mybinį ciklą, prasidedantį rąstų pirkimu 
ir pasibaigiantį supakuotais baldais. Pa-
grindinė įmonės veikla – eksportas. 97 
proc. savo produkcijos „Baldai Jums“ 
eksportuoja į Vokietiją, Angliją, Austriją, 
Nyderlandus, JAV, Skandinavijos šalis ir 
Japoniją. Bendrovė 18 metų gamina bal-
dus Švedijos baldų koncernui IKEA.

Į apdovanojimus šiais metais iš viso 
pretendavo 52 įmonės ir asmenys. Iš jų 
Nominacijos komiteto nariai, tarp kurių – 
komiteto garbės pirmininkas prezidentas 
Valdas Adamkus, Lietuvos mokslų aka-
demijos tikrasis narys profesorius Vla-
das Algirdas Bumelis, „Tūkstantmečio 
Odisėjos“ organizatorius ir vyriausiasis 
mecenatas, agentūros „TBWA Vilnius“ 
vadovas Raimundas Daubaras, TEO LT 
generalinis direktorius Arūnas Šikšta ir 

Švedijos apdovanojimuose sėkmė 
lydėjo UAB „Baldai Jums“

VšĮ „Versli Lietuva“ generalinis direkto-
rius Paulius Lukauskas atrinko finalistus.

Apdovanojimų finalistu „Metų sociali-
nės atsakomybės iniciatyvos“ nominacijoje 
tapo ir rūmų narys bendrovė „Mantinga“.

RŽ inf.

Nominacijos „Už tvarią plėtrą“ laureato apdovanojimas 
įteiktas UAB „Baldai Jums“ generaliniam direktoriui Alfonsui 
Meškauskui

Apdovanojimas „Už nuopelnus verslui“ – UAB „Mantinga 
Food“ generalinio direktoriaus Vytenio Kupsto rankose

Spalio 11-osios vakarą Vilniaus ro-
tušėje Ūkio ministerijos įsteigtais prizais 
„Už nuopelnus verslui“ buvo pagerbti 
Lietuvos verslo plėtrai nusipelnę asmenys 
ir įmonės.

Nominacijoje „Tvirtas žingsnis į eks-
porto rinkas“ triumfavo Kauno PPA rūmų 
narys UAB „Mantinga“. Ši šaldytų duonos 
ir pyragų gamintoja gali pasidžiaugti 2011-
2012 m. sausio – rugpjūčio mėn. 25 proc. 
padidinusi eksporto augimą. Įmonės gami-
niai eksportuojami į 30 pasaulio šalių.

„Šiandien sėkmingi verslai tapo ne-
įkainojamu indėliu plėtojant šalies eko-
nomiką ir kuriant naujas darbo vietas. 
Tikiuosi, jog šie apdovanojimai motyvuos 
ir įkvėps visus siekti užsibrėžtų tikslų“, – 
sakė ūkio ministras Rimantas Žylius.

„Kiekvienas žmogus gali susikurti 
sau asmeninę gerovę, jei turės pakanka-
mai drąsos, energijos ir originalumo“, – 
kalbėjo R. Žylius. 

Jo nuomone, net jei Lietuva ir yra pa-
garsėjusi lazerių gamybos sektoriuje, tai 
dar nereiškia, kad visi turi gaminti laze-
rius. 

Pasak premjero Andriaus Kubiliaus, 
apdovanojimą gavusi įmonė atitinka 
aukščiausius vadybos reikalavimus. „Mes 
negalime gyventi be oro, negalime gyven-
ti be šeimos, taip lygiai taip pat mes nega-
lime gyventi be verslo, o tie, kurie šį vaka-
rą gavo apdovanojimus yra aukščiausios 

Už nuopelnus verslui 
apdovanota UAB „Mantinga“

klasės verslininkai“, – sakė premjeras.
Apdovanojimai „Už nuopelnus vers-

lui“ įteikti 9 nominantams.
RŽ inf.
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Partijos „Tvarka ir teisingumas“ kan-
didatas į Seimo narius Gintautas Laba-
nauskas pabrėžė būtinybę subalansuoti 
darbo jėgos ir kapitalo mokesčius, kad 
verslas būtų suinteresuotas juos mokėti, o 
ne slėpti, mažiausiai trejus metus nekeisti 
mokesčių, atsisakyti avansinio pelno mo-
kesčio, nes taip verslas yra priverstas kre-
dituoti valstybę.

Liberalų ir centro sąjungos kandidatas 
į Seimo narius Pranas Paškevičius kalbėjo 
apie mokesčių mažinimą, kuris skatins vi-
daus vartojimą, dėl to reikės steigti naujas 
darbo vietas, prireiks kvalifikuotos darbo 
jėgos, o tai stabdys emigraciją.

Verslo atstovai reagavo klausimais: 
ar politikai žino, kad tik 8,6 proc. žmonių 
Lietuvoje uždirba 3500 Lt?  Ar progresi-
niai mokesčiai nebus nuobauda profesio-
nalams ir kvalifikuotai darbo jėgai ir dar 
labiau skatins emigraciją? Kauno pramo-
nininkų lyderio Jono Guzavičiaus teigi-
mu, mokesčių progresija jau dabar sudaro 
beveik 10 kartų. 

Kas žadėta prieš ketverius metus?
Moderatorius prof. Algis Krupavičius 

visoms partijoms uždavė, kaip atrodė, 
gerokai sugluminusius klausimus – koks 
sėkmingiausias ir nesėkmingiausias Jūsų 
partijos 2008 m. rinkimų programos tiks-
las, kurį pavyko ir kurio nepavyko įgy-
vendinti?

Liberalų sąjūdis kaip sėkmingą atvejį 
paminėjo aukštojo mokslo reformą. TS–
LKD – suvaldytą krizę, energetikos sis-
temos sutvarkymą ir mokesčių sistemos 
įvedimą žemės ūkio sektoriuje.

Socialdemokratė Violeta Boreikienė 
akcentavo sėkmingą kovą prieš smurtą, 
sėkmingą daugiabučių renovacijos startą, 
kurį sustabė dabartinis Seimas.  Darbo 
partijos atstovai paminėjo tesėtą paža-
dą padidinti minimalią mėnesinę algą ir 
sumažinti gyventojų pajamų mokestį. 
Partija „Tvarka ir teisingumas“, būdama 
opozicijoje, stengėsi trukdyti žalingiems 
valdančiųjų žingsniams. Liberalų ir cen-
tro sąjunga įvykdė savo pažadą panaikinti 
apskritis, neleido padidinti „Sodros“ įmo-
kų ir apmokestinti automobilių bei viso 
nekilnojamojo turto.

Kalbėdami apie nesėkmes, partijos  
„Tvarka ir teisingumas“ nariai nurodė 

nepakankamą darbo vietų kūrimą. Darbo 
partija prisipažino nesumažinusi biurokra-
tijos. Socialdemokratai neįtikino valdan-
čiųjų sumažinti šilumos ir maisto produktų 
kainų, nesustabdyta emigracija. TS–LKD 
atstovai apgailestavo, kad nebuvo ryžtingo 
daugiabučių renovacijos proveržio. Libe-
ralų sąjūdis susidūręs su sunkiu išbandymu 
krizės akivaizdoje, kai turėjo balsuoti už 
mokesčių didinimą, tačiau dabar jau grįžta 
prie savo pagrindinių nuostatų.

Rūmų bendruomenės atstovas AB 
„Kauno Baltija“ generalinis direktorius 
Vidas Butkus replikavo, kad liberalcentris-
tai 2008 m. žadėjo, jog Lietuva iki 2015 
m. bus tarp 10 skaidriausių ir 15 laimin-
giausių valstybių pasaulyje. „Mes buvo-
me koalicijoje, turėjome daryti tam tikras 
nuolaidas“, – teisinosi LiSC atstovai.

Rūmų narės UAB „Aurita“ direktorė 
Vaida Butkuvienė Liberalų sąjūdžiui pri-
minė ketverių metų senumo pažadą sukur-
ti paprastą ir aiškų mokesčių kodeksą. Da-
bar gi mokesčius reglamentuoja apie 1200 
teisės aktų. J. Guzavičius socialdemokra-
tams užmynė ant „LEO LT“ nuospaudos. 
UAB „Kautra“ generalinis direktorius Li-
nas Skardžiukas debatuose dalyvavusiam 
žemės ūkio ministrui Kaziui Starkevičiui 
priminė nerealizuotą idėją perkelti Žemės 
ūkio ministeriją į Kauną. „Nesitikėjau to-
kio sukilimo prieš šią iniciatyvą“, – paaiš-
kino K. Starkevičius, vėl pažadėjęs siekti 
to paties.

Klausimų burtų ratas
Burtai lėmė LiSC atstovams atsakyti 

į V. Butkaus klausimą apie stiprėjančią 
valdymo centralizaciją, siaurinamas sa-
vivaldybių funkcijas. Liberalcentristai 
pasisakė už tiesioginius merų rinkimus ir 
tikrąją savivaldą. 

Partijai „Tvarka ir teisingumas“ klau-
simą pateikė UAB „Šėža ir partneriai“ 
vadovas Nerijus Šėža: koks Jūsų požiūris 
į valstybinių ir savivaldybių įmonių val-
dymą ir pasidalijimą partiniu principu? 
G. Labanauskas pritarė šiam principui, 
nurodydamas tik griežtesnę partijų atsa-
komybę už siūlomus kandidatus į įmonių 
valdymo organus.

Artėja naujasis ES finansavimo laiko-
tarpis 2014–2020 m. Kokioms prioriteti-
nėms sritims bus skiriamos naujo etapo 

lėšos? Toks klausimas teko LSDP. Social-
demokratės nurodė energetiką, renovaciją 
ir darbo vietų kūrimą.

„Kokioms svarbiausioms Kauno pro-
blemoms ir svarbiems objektams skirsite 
daugiausiai dėmesio būdami Seime?“ – Tė-
vynės sąjungos–Lietuvos krikščionių de-
mokratų partijos teiravosi L.Skardžiukas. 
A. Kupčinskas paminėjo gatvių ir kelių 
priežiūrą bei su tuo susijusią akcizų politi-
ką, viešojo logistikos centro plėtrą, Kauno 
oro uosto perspektyvas.

V. Butkuvienė nusitaikė į Liberalų 
sąjūdį: ką keisite SVV politikoje? Rūmų 
atlikti verslo nuomonės tyrimai rodo, kad 
SVV labiausiai trukdo silpnos paramos 
priemonės ir menkos inkubavimo galimy-
bės. Liberalsąjūdiečiai labiausiai akcenta-
vo mokesčių lengvatas.

Darbo partija palaikė AB „Atrama“ 
generalinio direktoriaus Alvydo Švedo 
pasiūlymą, užuot mokėjus kompensacijas 
už šildymą, šias lėšas nukreipti daugiabu-
čių renovacijai.

Koalicinės dėlionės
Baigiantis debatams, prof. A. Kru-

pavičius surengė greitą partijų apklausą, 
laukdamas tik aiškaus ir trumpo atsakymo 
„taip“ arba „ne“. 

Į klausimą, ar reikia Lietuvai atomi-
nės elektrinės, Darbo partija, „Tvarka ir 
teisingumas“ bei socialdemokratai atsakė 
neigiamai. Tvirtą „taip“ ištarė TS–LKD, 
liberalai – su tam tikromis išlygomis.

Ar Lietuvai reikalingas euras? Darbo 
partija atsakė „taip“, apie 2015–2020 m. 
Liberalų sąjūdis – taip, bei kai bus išspręs-
tos euro zonos problemos. Liberalcentris-
tai paminėjo kitą kadenciją, 2016 m.  Soci-
aldemokratai pažadėjo tai svarstyti po tre-
jų metų. TS–LKD kalbėjo apie 2014–2015 
m. Partija „Tvarka ir teisingumas“ nurodė 
sąlygą – kai referendumui paskelbti pa-
kaks 100 tūkstančių piliečių parašų, nes tai 
esąs tautos apsisprendimo reikalas.

„Iš šių atsakymų galima nutuokti apie 
galimas koalicijas“, – paaiškino debatų 
moderatorius, pateikęs visiems dar vieną 
netikėtą klausimą – „Kodėl šioje rinkimų 
kompanijoje Andrius Kubilius negali agi-
tuoti kaip Barackas Obama?“

Pasigedo būdų, kaip sieks tikslų
„Verslas supranta, kad mokesčiai yra 

privalomi. Jie niekada neišnyks. Politikų 
priedermė – nustatyti politinę kryptį: ar 
didinti mokesčius ir didinti socialines ga-
rantijas, ar mažinti mokesčius ir mažinti 
socialines garantijas? Judėti abiem kryp-
tim vienu metu neįmanoma. Valstybėje 
reikia daug ką keisti. Ką daryti – bemaž 
visi žinome, bet kaip padaryti – tai po-
litikų užduotis. Tenka konstatuoti, kad 
partijos per mažai apie tai kalbėjo. Nepa-
mirškite, kad mes, kauniečiai, esame Jūsų 
rinkėjai. Keista, kad išvažiavus vos 100 
km į rytus, centralizacijos virusas plinta 
labai greitai“, – apibendrindamas debatus 
kalbėjo rūmų prezidentas B. Žemaitis.

Rūmų generalinis direktorius dr. V. Ši-
leikis debatuose pasigedo strateginio ver-
tinimo ir planavimo. „Ar tobulindami 
valdymą, remsitės partneryste su verslo 
asociacijomis, ar Jums bus reikalinga 
ekspertinė verslo pagalba? Nors požiūrių 
spektras platus, pagrindo koalicijoms yra. 
Tikime, kad sutelktai dirbsite mūsų visų 
gerovei“, – pridūrė V. Šileikis.

Prof. A. Krupavičius debatus baigė sen-
tencija, jog blogus politikus į valdžią išren-
ka geri piliečiai, kurie neateina balsuoti.

Verslininkai neleido politikams skrajoti padebesiais
Atkelta iš 1 psl.

Kauno PPA rūmai ir „NORDIA Baublys & Partners“ advokatų profesinė bendrija 
tęsia bendradarbiavimą pagal pasirašytą sutartį. 

„NORDIA Baublys & Partners“ teikia bendruomenės nariams kvalifikuotas kon-
sultacijas nemokamai. Rūmų nariai gali konsultuotis konkrečiais teisiniais klausimais, 
gauti kvalifikuotą pagalbą.

„NORDIA Baublys & Partners“ veiklos sritys: ginčų sprendimas; baudžiamoji tei-
sė; arbitražas; įmonių teisė; draudimo teisė; mokesčių teisė; finansų teisė; intelektinė 
nuosavybė ir informacijos technologijos; nekilnojamojo turto teisė; bankrotas ir res-

Nemokamos teisinės konsultacijos rūmų nariams
truktūrizavimas; darbo teisė.

Konsultacijos Kauno PPA rūmų nariams planuojamos kiekvieno mėnesio pirmą 
ir trečią antradienį nuo 13:30 val. Artimiausios konsultacijos numatytos spalio 23 d., 
lapkričio 6 ir 20 d.

Teisinės konsultacijos  teikiamos Kauno PPA rūmuose (K. Donelaičio g. 8, Kaunas) 
tik užsiregistravusiems interesantams.

Registracija el. paštu andrius.verbyla@chamber.lt arba telefonu (8 37) 20 12 94.

Verslo atstovai partijoms priminė jų pažadus 2008 m. rinkimuose

Surengti debatai yra jau antrieji, kuriuos inicijavo Kauno PPA rūmai
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Rugsėjo 27 d. Kauno prekybos, pramonės amatų rūmuose viešėjo Suomijos – Lie-
tuvos prekybos asociacijos nariai. Vizito metu svečiams buvo pristatyta Kauno regiono 
ekonominė aplinka, pagrindiniai pramonės sektoriai ir regione veikiančios stambiausios, 
inovatyvius produktus kuriančios pramonės įmonės, jau įgyvendinti bei planuojami pro-
jektai ir kuo Kauno regionas gali būti patrauklus užsienio šalių investuotojams. „Kauno 
PPA rūmai ypač nuosekliai ir sėkmingai dirba su Tamperėje veikiančiomis verslo para-
mos organizacijomis“, - pabrėžė Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų  Tarptautinių 
ryšių skyriaus vadovė Rita Baidokaitė. Suomijos – Lietuvos prekybos asociacijos nariai 
taip pat turėjo galimybę susipažinti su Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų veikla, 
kurią pristatė generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis. 

Suomijos – Lietuvos prekybos asociacijos pirmininkas Raul Henriksson bei kiti aso-
ciacijos nariai tikisi, kad ateityje bendradarbiavimas dar labiau sustiprės, nes Kauno re-
gionas iš tiesų patrauklus investuotojams tiek geografine padėtimi, tiek sparčia mokslo ir 
technologijų pažanga, tiek tarptautiniu mastu konkurencingų įmonių gausa. 

Svečiai iš Suomijos 

Spalio 1 d. Kalniečių parke vėl rinkosi rūmų bendruomenės nariai. Įmonės, kurios 
šiemet pažymi svarbias sukaktis (5, 10, 15 ar 20 metų) buvo kviečiamos pratęsti rūmų 
tradiciją  ir kartu pasodinti po ąžuolą.

Antrą kartą rūmų inicijuotoje akcijoje dalyvavo apie 70 verslo atstovų. Savo ąžuo-
lus pasodino Verslo vadovų klubas, UAB „Dovaina“, UAB „Enerstena“, UAB „Inter-
jero elementai“, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, UAB „Hotel 
Neris“, UAB „SDG“, UAB „Telrada“, UAB „Novameta“, UAB „Baltijos polistirenas“, 
vienas ąžuolas buvo pažymėtas UAB „Rikonetas“ vardu. 

Nuo šiol prie pernai rūmų 20-mečio proga pasodintų medžių augs dar 15 raudon-
lapių ąžuolų.

„Ąžuolas yra tvirtybės simbolis. Todėl linkiu, kad ir Jūsų verslas būtų tvirtas kaip 
ąžuolas ir sėkmingai augtų“, – akcijos dalyviams linkėjo rūmų prezidentas Benjaminas 
Žemaitis. 

Akcijos tikslas – siekti, kad Kaunas būtų gražesnis, žalesnis, jaukesnis. Ąžuoliukų 
sodinimas įprasmina ir stiprina bendruomeniškumą ir yra gražus pavyzdys kauniečiams 
puoselėti žaliąsias miesto zonas. 

„Išties šauni idėja šiame parke sodinti ąžuolus. Kaunas visada buvo žalias miestas – 
turime patį didžiausią ąžuolyną. Jei ši tradicija tęsis, po keliolikos metų ir Kalniečių 
parke oš ąžuolynas“, – sakė verslo bendruomenės renginyje dalyvavęs miesto meras 
Andrius Kupčinskas.

Kalniečių parke sodinti raudonlapius ąžuoliukus rūmams padeda Dubravos ekspe-
rimentinės mokomosios miškų urėdijos specialistai.

Pasodinę ąžuolus rūmų nariai rikiavosi prie sočios kareiviškos košės.
RŽ inf.

Rūmų ąžuolyne – jau 35 medžiai

Suomija užima 7 vietą pagal tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje dydį, o pagal 
prekybos apyvartą yra 16 vietoje Lietuvos užsienio prekybos partnerių sąraše. 

RŽ inf.

Savo ąžuolus šiemet pasodino dešimt rūmų narių

Svečių vizito akimirka
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Spalio mėnesį du rūmų nariai – kelio-
nių agentūros „Baltic Clipper“ ir „Sai-
tas“ – pažymi 20 metų sukaktis. Tai vienos 
iš didžiausią patirtį sukaupusių ir klientų 
pasitikėjimą pelniusių šalies bendrovių.  

„Baltic Clipper“, vienas stambiau-
sių kelionių agentūrų tinklų Lietuvoje ir 
Baltijos šalyse, teikia visas verslo, tarny-
binių ir poilsinių kelionių organizavimo 
paslaugas. Specializacija – itin naudinga 
kolegoms, kitiems rūmų nariams: tai tar-
nybinių kelionių organizavimas: agentūra 
aptarnauja klientus, vykstančius į koman-
diruotes, suvažiavimus, konferencijas, 
parodas, mokomąsias programas; ruošia 
keliones pagal reklamos agentūrų ir lote-
rijų organizatorių užsakymus, aptarnauja 
seminarus ir konferencijas Lietuvoje ir 
užsienyje. 

Bendrovė yra pasirašiusi sutartis ir 
teikia tarnybinių kelionių aptarnavimo 
paslaugas daugiau kaip 500 tarptautinių 
ir Lietuvos įmonių bei organizacijų. Ke-
lionių agentūrų tinklas turi savo atstovy-
bes didžiuosiuose Lietuvos miestuose: 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, 
Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Ma-
žeikiuose. 

„Baltic Clipper“ yra aviakompanijų 
„Lufthansa“, SAS, „British Airways“, 
LOT, KLM, „Finnair“, „Austrian Airli-
nes“, „Air Baltic“, „Air France“, „Air Ca-
nada“, „Iberia“, “„Avianca“, “„Estonian 
Air“, SA, „Delta Airlines“, „Transaero“ 

Ryškūs vardai turizmo pasaulyje
įgaliotoji atstovė, taip pat oficialiai atsto-
vauja visoms Rusijos ir NVS šalių avia-
kompanijoms.

Aviakompanijos SAS, „Austrian Air-
lines“, „Lufthansa“, „British Airways“ 
nuolat apdovanoja kauniečių bendrovę už 
geriausius bilietų poilsio ir verslo kelio-
nėms pardavimo rezultatus.  

„Baltic Clipper“ parduoda visų pasau-
lio aviakompanijų bilietus, jūrų keltų, tarp-
tautinių maršrutų autobusų bilietus, užsako 
apgyvendinimą viešbučiuose visame pa-
saulyje, organizuoja specializuotas kelio-
nes tiek individualiems keliautojams, tiek 
ypatingai didelėms grupėms, aptarnauja 
keliautojus, atvykstančius į Lietuvą ir Bal-
tijos šalis, teikia automobilių nuomos, svei-
katos bei kelionės draudimo paslaugas. 

Kelionių agentūra rūpinasi ne tik savo 
klientų verslo kelionėmis, bet ir poilsiu. 
Agentūroje siūlomas plačiausias poilsi-
nių ir pažintinių kelionių spektras tiek 
mėgstantiems keliauti savarankiškai, tiek 
ieškantiems prabangos ir maksimalaus 
komforto: tai poilsis Graikijoje, Ispanijo-
je, Turkijoje, Kipre, Kroatijoje, Italijoje, 
Egipte, Tunise, Kanarų salose; kelionės 
į tolimiausius ir egzotiškiausius kraštus 
(Mauricijus, Seišeliai, Maldyvų salos, 
Kuba, Dominikos respublika, Kenija, 
Botsvana, Namibija, Kambodža, Vietna-
mas, Singapūras, Australija, Naujoji Ze-
landija, Taitis, Samoa, Kuko salos, Tonga, 
Fidžis, Velykų sala ir kt.); kruizai ištaigin-
gais laivais po Viduržemio jūrą, Atlanto, 
Ramųjį, Indijos vandenyną; savaitgaliai 
Europos didmiesčiuose; kelionės golfo, 
nardymo, buriavimo mėgėjams; atostogos 
nebrangiuose pensionuose, apartamentuo-

se, viešbučiuose; poilsis ištaigingiausiose 
vilose, senovinėse pilyse ir t.t.

Kelionių agentūra „Saitas“, įkurta 
1992 m., viena pirmųjų Lietuvoje pradėjo 
atstovauti Lietuvos ir užsienio aviakompa-
nijoms ir siūlyti profesionaliai organizuotas 
keliones. Nuo 1997 m. agentūrai suteiktas 
Tarptautinės oro transporto asociacijos 
(IATA) statusas, kuris suteikia garantiją, kad 
bendrovės siūlomų produktų bei paslaugų 
kokybė ir darbuotojų kvalifikacija atitinka 
tarptautinius reikalavimus. 2002 m. „Sai-
tas“ tapo oficialia Lietuvos tautinio olimpi-
nio komiteto kelionių organizatore. 2002 m. 
agentūrai buvo patikėtas bilietų platinimas į 
XXVIII Atėnų vasaros olimpines žaidynes 
ir suteiktas oficialaus agento statusas.

Darbuotojų patirtis užtikrina profe-
sionalų verslo, poilsinių bei pažintinių  
kelionių organizavimą. Daugelis stambių 
įmonių, valstybinių institucijų, privačių 
asmenų nuolat naudojasi agentūros pas-
laugomis. Greitas ir kvalifikuotas aptarna-
vimas, patogiausias maršrutas ir optimali 
kaina – tokie bendrovės veiklos principai. 

Kelionių agentūra „Saitas“ priklauso 
nacionalinėms turizmo ir oro transporto 
asociacijoms. Keliaujant verslo reikalais 
klientams gali ne tik užsisakyti bilietus 
ir viešbutį. Agentūros darbuotojai padės 
užsisakyti konferencijų salę, suteiks visą 
reikalingą informaciją apie  vykstančias 
parodas ar muges, patikslins jų laikus ir 
datas, sutvarkys vizų formalumus.

Agentūros galimybės pagrįstos sutar-
timis su šiomis aviakompanijomis: „Air-
Baltic“, „Lufhansa“, „Finnair“, „Estonian 
Air“, SAS, „Aeroflot“. Tai pat sudarytos 
sutartys su viešbučiais, patikimomis ma-
šinų nuomos ir draudimo kompanijomis, 
didžiaisiais Vokietijos kelionių organiza-
toriais „DERTOUR“ (įgaliotasis atstovas 
Lietuvoje), TUI, MEIER’S, patikimais par-
tneriais – kelionių agentūromis užsienyje.

Turizmo agentūra siūlo grupines ir 
individualias poilsines, pažintines, eg-
zotiškas keliones ir turus su Lietuvos bei 
tarptautiniais kelionių organizatoriais vi-
sais metų laikais. 

„Saito“ atvykstamojo turizmo skyrius 
įkurtas 1992 m. Pagrindinė veiklos darbo 
sritis – svečių iš užsienio priėmimas Lietu-
voje, Pabaltijyje bei Rusijoje – tai ir vieš-
bučio kambario rezervavimas individua-
liam keliautojui, ir konferencijų keliems 
šimtams žmonių organizavimas. Agentūra 
padeda atvykusiems svečiams susipažinti 
su mūsų šalimi, suteikia informaciją apie 
ekskursijas ir organizuojamus renginius 
viename ar kitame mieste, organizuoja 
gidų paslaugas įvairiomis kalbomis.

Svečiams siūlomas didelis pažintinių 
programų spektras Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje, Sankt Peterburge, Maskvoje, 
Kaliningrade. Informuojama apie vyks-
tančias parodas, renginius, pramogas, 
laisvalaikio vietas. 

Žvejybos, medžioklės mėgėjams orga-
nizuojamos išvykos į gamtą. Suteikiama 
informacija norintiems keliauti dviračiu 
ar norintiems aktyvių pramogų. Pageidau-
jantiems išvysti Lietuvos gamtovaizdį iš 
paukščio skrydžio bendrovė gali organi-
zuoti skrydį oro balionu, norintiems grožė-
tis Kuršių mariomis – ekskursiją kateriu ar 
pasiplaukiojimą jachta.

RŽ inf.

Aivaras Knieža,
Europos verslo ir inovacijų tinklo 

projekto vadovas – koordinatorius 
Lietuvoje

Penktoji šalies metinė Europos vers-
lo ir inovacijų tinklo (Enterprise Europe 
Network) konferencija šiemet vyko Klai-
pėdoje.  Šios konferencijos tikslas – prisi-
dėti prie veiksmingos prekių ir paslaugų 
eksporto plėtros, didinti įmonių konku-
rencingumą, skatinant naujų technologi-
jų diegimą ir kokybiškų prekių tiekimą. 
Konferencija vyko jau ketvirtą kartą Eu-
ropos Komisijos inicijuojamos Europos 
verslininkystės savaitės metu. Konferen-
cijoje dalyvavo 68 įmonių atstovai.

Lietuvos ekonomikos ir eksporto ten-

Europos verslo ir inovacijų tinklo konferencijoje – 
apie eksportą nuo idėjos iki rezultato

dencijas apžvelgė ekonomikos ir finansų 
analitikas Žygimantas Mauricas, banko 
„Nordea“ Lietuvos skyriaus vyriausiasis 
ekonomistas. Analitikas taip pat pateikė 
valiutų svyravimo tendencijas bei jų įtaką 
eksportuojamos produkcijos arba paslau-
gų galutinei kainai, pristatė šios finansinės 
rizikos apsidraudimo galimybes. 

Europos verslo ir inovacijų tinklo Lie-
tuvoje specialistai pristatė pasirengimo 
eksportui, naujų rinkų paieškos bei plėtros 
augančiose rinkose ir kitas aktualias eks-
portuojančioms įmonėms temas. 

Patirtimi plėtojant tarptautinį verslą 
BRICS (Brazilija, Rusija, Indija, Kinija 
ir Pietų Afrikos Respublika) šalyse dali-
josi Petras Šimeliūnas, Užsienio reikalų 
ministerijos Išorinių ekonominių santy-

kių departamento ambasadorius ypatin-
giems pavedimams, ką tik baigęs Lietu-
vos ambasadoriaus Indijoje darbą. Verslo 
praktiką eksporto srityje pateikė Jurgita 
Stanienė, UAB „Muita“ Muitų teisės sky-
riaus vadovė. Apie tarptautinių sutarčių 
klausimus kalbėjo Laurynas Lukošiūnas, 
advokatų kontoros „Sorainen“ vyresnysis 
teisininkas.

Jau penkerius metus Kauno, Klaipėdos, 
Vilniaus PPA rūmuose ir Lietuvos inovaci-
jų centre veikiantis tinklas  padeda surasti 
partnerius užsienyje. Tarptautinės verslo 
plėtros paslaugas tinklas teikia per atvyks-
tamąsias/išvykstamąsias verslo misijas, 
verslo kontaktų renginius. Per paskutinius 
pusantrų metų įvyko 29 kontaktų renginiai, 
tarp kurių jau nuolatiniais tampa „Resta“, 
„Elmia Subcontractor“, „Baltic Business 
Arena“, „Anuga“, „Mobile Congress“ ir kt. 
Juose dalyvavo 324 Lietuvos įmonės, ku-
rioms teko vidutiniškai po 3,6 susitikimo. 

Lietuvos įmonėms kontaktų ieškoma 
ne tik organizuojant misijas, bet ir pasitel-
kiant duomenų bazes bei pateikiant tinklo 
partneriams užklausas – taip įmonės ne tik 
gauna informaciją apie juos dominančios 
šalies rinką, bet ir dominančioje srityje 
veikiančias įmones. 

Taip pat tinklo klientai turi galimybę 
užpildyti verslo arba technologinių pasiū-
lymų anketas, kurios talpinamos ir plati-
namos visų tinklo partnerių naudojamose 

duomenų bazėse – taip įmonės pasiūlymas 
gali būti išplatinamas 52 tinklo šalyse. Per 
šį laikotarpį išplatinta 215 Lietuvos įmo-
nių pasiūlymų, kuriais susidomėjo beveik 
300 užsienio įmonių.  

Europos verslo ir inovacijų tinklo 
veikla yra skirta ne tik tarptautinei verslo 
plėtrai, bet ir regiono, šalies ir visos Euro-
pos Sąjungos įmonių konkurencingumui 
didinti. Tai atliekama organizuojant semi-
narus, konferencijas, teikiant informaciją 
verslui aktualiomis temomis: pristatomos 
naujos ir verslui įtaką turinčios direkty-
vos ir jų pakeitimai, naujos finansavimo 
galimybės, modernūs įmonių veiklos op-
timizavimo ir vadybos modeliai, Europos 
Komisijos organizuojamos įvairios kam-
panijos ir t.t. Per pusantrų metų vietiniuo-
se renginiuose dalyvavo 2773 dalyviai. 

Tinklas vykdo Europos Komisijos ini-
cijuojamas apklausas, skirtas informaci-
jos surinkimui prieš direktyvų priėmimus 
(ir po jų) verslui svarbiais klausimais, o 
dalyvaujančios apklausoje įmonės vėliau 
yra informuojamos apie rezultatus ir EK 
priimtus sprendimus. Fiksuojami ir EK 
perduodami įmonių nusiskundimai, susiję 
su nesažiningais teisės aktais ir konkuren-
cija vykdant tarptautinę veiklą. Per šį pe-
riodą iš viso buvo atlikta 1867 intelektinės 
nuosavybės, finansavimo programų, tarp-
tautinės verslo plėtros, inovacijų diegimo 
(įskaitant ir technologinius auditus) ir kt. 
konsultacijos.

Visos šios priemonės per pirmus trejus 
metus (2008–2010 m.) Lietuvos įmonėms 
padėjo sudaryti 44 technologijų perdavi-
mo, mokslinių tyrimų ir verslo bendradar-
biavimo sutartis. Nuo 2011 01 01 iki 2012 
06 30 jau sudarytos 26 sutartys. 

Konferencijoje Klaipėdoje dalyvavo 68 įmonių atstovai
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Spalio 3 d. vyko Leonardo da Vinči naujovių perkėlimo projekto „Pameistrystės plė-
tojimas Lietuvoje“ Nr. DE/10/LLP-LdV/TOI/147320 metu sukurtos knygos „Pameis-
trystės plėtros Lietuvoje gairės“ pristatymas. Jame dalyvavo beveik 100 Kauno regiono 
įmonių, mokymo institucijų, valstybės įmonių atstovų. 

Pameistrystės gaires pristatė Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Profesinio 
rengimo skyriaus vyr. specialistė Aušra Giedrienė ir Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė 
Rita Baidokaitė. Seminaro metu buvo dalijami kompaktiniai diskai su įrašyta elektroni-
ne knygos versija. Leidinys turėtų pasirodyti spalio mėnesį. 

Susidomėjusius projekto rezultatais kviečiame įsigyti (nemokamai) elektroninę kny-
gos versiją. Elektroninis paštas susisiekti: ausra.giedriene@chambers.lt.

Daugiau informacijos apie projektą svetainėje www.devapprent.eu arba telefonu: 
(8 37) 20 66 79, kreiptis į Aušrą Giedrienę.

Leidinys apie pameistrystę

Spalio 30 d. 10:00 - 14:00 val. Marijampolėje (viešbutis „Europa Royale”, kon-
ferencijų salė „RIGA”, 2 a., J. Basanavičiaus a. 8)

Spalio 31 d. 13:00 – 17:00 val. Kaune (viešbutis „BEST WESTERN Santaka”, 
konferencijų salė „NEMUNAS”, J. Gruodžio g. 21)

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialas kartu su partne-
riais: Kauno regiono plėtros agentūra (Lietuva), Kaliningrado prekybos ir pramonės rū-
mais (Rusija) ir fondu „Victoria“ (Rusija) pradeda įgyvendinti projektą „Create4Com-
pete – Kūrybiškumas SVV kompetencijoms ir konkurencingumui didinti“ pagal 
2007–2013 m. Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą.

Tai yra vienas pirmųjų projektų, nukreipsiančių žmonių pastangas į smulkių ir vidu-
tinių įmonių (SVĮ) plėtrą Programos teritorijoje. 

Pagrindinė projekto idėja yra skatinti smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) kon-
kurencingumą ir SVV paramos struktūrų bendradarbiavimą per sieną Marijampolės, 
Kauno regionuose (Lietuva) ir Kaliningrado srityje (Rusijos Federacija). 

Specifiniai projekto tikslai apima verslo paramos organizacijų stiprinimą, kon-
kurencingumo ir verslo didinimą, bendradarbiavimo tarp SVĮ skatinimą projekto  te-
ritorijoje.

Siekiant šių tikslų, įgyvendinant projektą bus vykdomos šios veiklos:
• Verslo paramos organizacijų gebėjimų ir kūrybiškumo lygio kėlimo priemonių 

įgyvendinimas, apimant mokymus ir ugdomojo vadovavimo užsiėmimus.
• Projekte dalyvaujančių organizacijų materialinės bazės gerinimas, siekiant teikti 

geresnes tarpininkavimo pagalbos paslaugas SVV.
• Smulkių ir vidutinių įmonių verslumo ir konkurencingumo gebėjimų stiprinimas 

projekto teritorijoje, Lietuvoje ir Rusijoje.
• Smulkių ir vidutinių įmonių, kurios norėtų pradėti plėtoti verslą abipus sienos, 

inovatoriškumo ir kūrybiškumo gebėjimų stiprinimas.
• Projekte dalyvaujančių organizacijų, SVĮ ir ugdančiųjų vadovų tinklo, naudojant 

naują teminę interneto svetainę, sukūrimas ir išbandymas.
• Bendradarbiavimo tarp verslo atstovų stiprinimas, kad būtų plėtojamos bendro 

verslo abipus sienos idėjos.
Renginio tikslas: 
• pristatyti pagrindinę projekto idėją bei specifinius projekto tikslus;
• suteikti išsamią informaciją apie tai, kaip įmonės galės įsijungti į projekto veiklas, 

dalyvaudamos projekto metu vyksiančiuose mokymuose. Mokymų metu įmonių atsto-
vai įgis specifinių žinių ir gebėjimų, padėsiančių priimti efektyvesnius verslo valdymo 
ir plėtros sprendimus tarptautiniu mastu, išmoks kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, padidins 
pasirengimą priimti, formuoti ir įgyvendinti naujas idėjas bei inovacijas ir tokiu būdu 
paspartins pažangių pasiekimų komercializavimą, sustiprins novatoriškumo ir  kūrybiš-
kumo gebėjimus. 

Laukiame motyvuotų, ieškančių, suinteresuotų tobulėti ir dalintis patirtimi 
dalyvių!

Kviečiame į projekto „CREATE4COMPETE – KŪRYBIŠKUMAS SVV 
KOMPETENCIJOMS IR KONKURENCINGUMUI DIDINTI“ pristatymą

Registracija į renginį Marijampolėje iki spalio 26 d. el.paštu dana.liukinevicie-
ne@chambers.lt arba tel.: (8 ~ 343) 55 568.

Registracija į renginį Kaune iki spalio 26 d. el.paštu gaila.tomkeviciute@krda.lt 
arba tel.: (8 ~ 37) 40 88 08.

Programa Marijampolėje:
09:30 – 10:00 Registracija
10:00 – 10:30 Projekto „Create4Compete – Kūrybiškumas SVV kompetencijoms 

ir konkurencingumui didinti“ pristatymas
Rita Baidokaitė, Kauno PPA rūmų Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė, projekto ko-

ordinatorė
10:30 – 11:00 Koučingo mokymo principai vystant pasienio teritorijos verslą
Dr. Modestas Gelbūda, „Baltijos lyderystės ugdymo instituto“ (BILD) direktorius
11:00 – 11:30 Kavos pertrauka
11:30 – 12:00 Koučingo metodo taikymo geroji patirtis: naujo, kūrybiško metodo 

taikymas versle ir jo taikymo rezultatai
Povilas Petrauskas, KTU Infrastruktūros tarnybos direktorius
12:00 – 12:30 Koučingo taikymas prekybos bendrovėje: pasiekti rezultatai ir pa-

mokos
Eglė Daunienė
12:30 – 13:00 Mokymasis kaip inovacija siekiant konkurencingumo
Justas Kučinskas, UAB „ARVI“ ir ko verslo plėtros koordinatorius
13:00 – 13:30 Apibendrinimas ir diskusijos 
Neformalus bendravimas
Programa Kaune:
12:30 – 13:00 Registracija
13:00 – 13:30 Projekto „Create4Compete – Kūrybiškumas SVV kompetencijoms ir 

konkurencingumui didinti“ pristatymas
Rita Baidokaitė, Kauno PPA rūmų Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė, projekto ko-

ordinatorė
13:30 – 14:00 Koučingo mokymo principai vystant pasienio teritorijos verslą
Dr. Modestas Gelbūda, „Baltijos lyderystės ugdymo instituto“ (BILD) direktorius
14:00 – 14:30 Koučingo metodo taikymo geroji patirtis: naujo, kūrybiško metodo 

taikymas versle ir jo taikymo rezultatai
Povilas Petrauskas, KTU Infrastruktūros tarnybos direktorius
14:30 – 15:00 Kavos pertrauka
15:00 – 15:30 Koučingo taikymas prekybos bendrovėje: pasiekti rezultatai ir pamo-

kos
Eglė Daunienė
15:30 – 16:00 Mokymasis kaip inovacija siekiant konkurencingumo
Justas Kučinskas, UAB „ARVI“ ir ko verslo plėtros koordinatorius
16:00 – 16:30 Apibendrinimas ir diskusijos
Neformalus bendravimas
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Darbo partija 
„Tobulinsime mokesčių sistemą. Siek-

dami socialinio teisingumo, subalansuosime 
darbo ir kapitalo apmokestinimą. Pagrindi-
nį dėmesį skirsime ne tik pajamų surinki-
mui, bet ir efektyviam lėšų paskirstymui bei 
griežtai jų panaudojimo kontrolei.“, – skel-
biama partijos rinkimų programoje.

Gavę žmonių pasitikėjimą įsiparei-
gosime: 

• minimalią mėnesinę algą iki 2013 m. 
pabaigos pakelsime iki 1509 litų; 

• paskutiniais kadencijos metais tvir-
tinsime subalansuotą nedeficitinį valsty-
bės biudžetą; 

• sukursime bendrą nekilnojamojo tur-
to mokestį, kuris apjungs nekilnojamojo 
turto ir žemės mokesčius. Šiam mokesčiui 
bus taikomos neapmokestinamo turto ri-
bos ir progresyvumo principas; 

• diferencijuodami pagal įmonių, ku-
rių metinė apyvarta siekia iki 1 mln. litų, 
veiklą, taikysime nulinį pelno mokesčio 
tarifą; 

• subalansuosime mokesčių naštą 
vietiniams gamintojams, gaminantiems 
kasdienio vartojimo ir pirmo būtinumo 
prekes. Sieksime, kad jų gaminama pro-
dukcija būtų konkurencinga tiek vietinėje, 
tiek tarptautinėse rinkose. 

Kelsime pasitikėjimą Lietuvos in-
vesticine aplinka: 

• mokesčių administravimo įstatymu 
įteisinsime, kad mokesčių įstatymai ne-
gali būti keičiami dažniau kaip du kartus 
per ketverius metus, neleidžiant mokesčių 
įstatymų keisti kartu su pateiktu valstybės 
biudžeto projektu; 

• pasieksime, kad mokesčių įstatymų 
pakeitimai būtų teikiami Seimui tik su 
privalomu nepriklausomų ekspertų ir aso-
cijuotų verslo struktūrų atstovų įvertinimu 
(vertinant poveikį biudžetui, verslui ir dir-
bančiajam). 

Siekdami šalies gerovės: 
• sukursime efektyvų valstybinį būs-

to renovacijos fondą, kuris padengtų 100 
procentų renovacijos sąnaudų, kompen-
suojamų iš gyventojų už šildymą sutaupy-
tų lėšų bei nukeltų nuo žmonių pečių būti-
nybę bendrauti su bankais, imant paskolas 
būsto renovacijai; 

• per ketverius metus atnaujinsime 25 
procentus daugiabučių gyvenamųjų namų. 

Ypatingą dėmesį skirsime ne tik 
darbo vietų išsaugojimui, bet ir naujų 
kūrimui, trečiaisiais kadencijos metais 
baigsime spręsti bedarbystės proble-
mą: 

• skatinsime gyventojų verslumą, 
formuodami verslui palankią aplinką ir 
suteikdami mokestines lengvatas prade-
dantiems verslą; 

• kursime palankias sąlygas šeimos 
verslui; 

pasieksime, kad mokesčių sistema 
taptų • aiški ir suprantama žmonėms, 
norintiems pradėti ar jau užsiimantiems 
verslu; 

įsteigsime teritorines verslo informa-
cinių – konsultacinių paslaugų valstybines 
įstaigas, kurios nemokamai konsultuos ir 
padės apginti smulkiųjų įmonių teises bei 
jų teisėtus interesus; 

• mažindami verslą kontroliuojančių 

Pažadai 2012 m. Seimo rinkimuose: verta įsidėmėti
įstaigų skaičių iki 15, dalį jų funkcijų ap-
jungiant, kursime verslui draugišką aplin-
ką ir taupysime valstybės lėšas. 

Specialiomis priemonėmis skatinsi-
me verslą: 

• sukursime sąlygas verslui skolintis 
lėšų šalies rinkoje; 

• įstatymu įteisinsime įsiskolinimų 
užskaitas tarp valstybės ar savivaldybės ir 
verslo įmonių; 

• įmonėms, kuriančioms naujas darbo 
vietas, sukursime skatinimo sistemą, lei-
džiančią susigrąžinti dalį sumokėtų mo-
kesčių; 

• pritaikysime geriausią Europos šalių 
praktiką skatindami smulkųjį verslą.  

Didindami Lietuvos ūkio konku-
rencingumą: 

• skatinsime eksportą, ypač į naujas 
rinkas, sudarysime sąlygas įmonėms gauti 
visą įmanomą valstybės palaikymą; 

• skatinsime inovacijų ir aukšto lygio 
technologijų diegimą, efektyviau panau-
dojant eksperimentinės gamybos bazes 
mokslo idėjų įgyvendinimui; 

• įteisinsime glaudų ir visapusišką 
pramonės, mokslo institucijų ir mokslinių 
tyrimų įstaigų bendradarbiavimą; 

• ūkio šakoms, užsiimančioms gamy-
ba ir ne mažiau kaip 20–30 procentų savo 
produkcijos realizuojančioms vidaus rin-
koje, formuosime tokią apmokestinimo 
sistemą, kuri leistų sumažinti gamybos 
savikainą; 

• reguliuosime monopolinių įmonių 
viršpelnius. 

Liberalų sąjūdis
Liberalų sąjūdis skelbia: „Ekonomika 

žmogaus gerovės labui“. „Mūsų tikslas 
– sukurti žmonėms sąlygas dirbti ir gerai 
uždirbti. Tai pasieksime sudarydami geras 
sąlygas pradėti ir plėtoti verslą, tobulinda-
mi švietimo ir nuolatinio mokymosi siste-
mą, leidžiančią kiekvienam išvystyti savo 
profesinius gebėjimus. Supaprastinsime 
verslą reglamentuojančias teisės normas, 
remdamiesi pirmaujančių pasaulio vals-
tybių patirtimi. Inovacijos, profesionalūs 
darbuotojai ir sveika konkurencija skatins 
geresnę kokybę ir mažesnę kainą vartoto-
jams bei kels darbo našumą, kurio nuola-
tinis kilimas yra būtinas norint, kad didėtų 
realios žmonių pajamos. 

1. Mūsų pažadas: dirbantieji turės 

daugiau pinigų. 
2011 m. apgynėme dirbančiųjų inte-

resus nepritardami Nekilnojamojo turto 
mokesčio didinimo, transporto priemonių 
apmokestinimo, progresinių mokesčių 
idėjoms. 

Nedidinsime esamų ir neįvesime nau-
jų mokesčių. Nepritarsime progresiniams 
mokesčiams. Jie didintų šešėlinio verslo 
mastus ir atbaidytų kvalifikuotus darbuo-
tojus iš Lietuvos.

Atsisakysime mažareikšmių mokes-
čių. Mažindami neefektyvių mokesčių 
skaičių pasieksime, kad mokestinė aplinka 
Lietuvoje taptų aiški ir paprasta. 

Dirbantieji uždirbs vakarietiškus atly-
ginimus. Kursime paskatas darbdaviams 
kelti atlyginimus savo įmonėse. Nuo dar-
bo užmokesčio dalies, viršijančios 3500 
litų, nereikės mokėti „SoDros“ mokesčių. 
Jei įmonė sutinka darbuotojui pakelti atly-
ginimą iki 3500 litų ir daugiau, jie abipu-
sio susitarimo pagrindu galės vadovautis 
laisvesnėmis Darbo kodekso nuostatomis. 

Auginantys vaikus turės daugiau paja-
mų. Tai bus padaryta suteikiant gyventojų 
pajamų mokesčių lengvatą: neapmokes-
tinsime 300 litų per mėnesį už pirmą ir 
400 litų už kiekvieną paskesnį vaiką.

Panaikinsime diskriminacinį divi-
dendų apmokestinimą. Dividendams 
apmokestinti bus taikomas analogiškas 
reguliariam gyventojų pajamų mokesčiui 
tarifas – 15 proc. 

2. Mūsų pažadas: pradėti ir plėtoti 
verslą bus paprasta.

Absoliuti dauguma formalumų prade-
dant verslą ir vykdant įmonės veiklą galės 
būti greitai ir patogiai atliekami internetu.

Supaprastinsime darbo santykius keis-
dami Darbo kodeksą. Supaprastinsime 
darbo laiko apskaitos taisykles: dėl lanks-
tesnio darbo laiko turi susitarti dirbantieji 
ir darbdaviai. Greta kolektyvinių sutarčių 
turi galioti ir individualūs susitarimai, ko-
lektyvinėmis sutartimis bus galima nusta-
tyti tai, ką šiandien daugeliu atvejų regla-
mentuoja Darbo kodeksas. 

Dvigubai sumažinsime verslą kontro-
liuojančių institucijų skaičių, verslininkas 
visada žinos kokius dalykus tikrina insti-
tucija, ir sąžiningai veikdamas galės būti 
ramus, kad tikrinimas netrukdys jo vers-
lui. Daugeliu atveju bus tikrinama nuotoli-
nėmis priemonėmis ir nuosekliai laikoma-
si pagrindinio principo – tikrinimas verslo 
įmonėje neturi sutrikdyti darbo procesų. 

Pradedančiam verslininkui pirmą kar-
tą įkūrus įmonę ji vienerius metus (bet ne 
ilgiau nei pasiekia 1 mln. litų apyvartą 
arba 0,3 mln. litų pelno) atleidžiama nuo 
pelno mokesčio ir pusės „SoDros“ įmokų 
mokėjimo kartu užtikrinant saugiklius, 
kad tuo nebūtų piktnaudžiaujama.

3. Mūsų pažadas: dirbantieji turės 
didesnį darbo vietų pasirinkimą. 

Sieksime, kad visoje Lietuvoje daugė-
tų darbo vietų su gerais atlyginimais. Nebe 
Lietuva važiuos dirbti užsienio įmonėse, 
o įmonės iš užsienio ateis į Lietuvą. Pri-
trauksime daugiau nei po 50 naujų užsie-
nio įmonių į Lietuvą kasmet.

Atversime kelią užsienio investici-
joms į Lietuvą. Įmonei, statančiai gamy-
klą už 10 mln. litų, per 50 dienų paruošime 
dokumentus, kurie galios 100 metų. Tai 
mūsų planas 10/50/100.

Paskatinsime įmones, kad jos sukaup-
tas lėšas skirtų plėtrai ir investicijoms. Jei 
įmonė uždirbtą pelną investuos palikdama 
įmonėje, neapmokestinsime jo pelno mo-
kesčiu.

Lietuvos socialdemokratų partija
Lietuvos socialdemokratų partijos pa-

grindinis 2012–2016 m. tikslas – Lietuvos 
ekonominis augimas. „Esame įsitikinę, 
kad šalies ekonomikos atgaivinimas, var-
tojimo didinimas yra tas valstybės pažan-
gos kelias, kuris didins visuomenės solida-
rumą ir socialinį teisingumą. Ekonomikos 
atsigavimo galima pasiekti tik taikant ak-
tyvią investicinę bei mokestinę darbo vie-
tų kūrimo, taigi ir emigracijos mažinimo, 
politiką. Vienas jos įrankių – ekonominiais 
prioritetais pagrįsta investicijų strategija. 
Investicijos visų pirma turi būti nukreiptos 
į pramonės, kaip ūkio varomosios jėgos, 
plėtrą. Turi atsigauti smulkusis ir vidutinis 
verslas. Valstybė laikysis fiskalinės draus-
mės, bet kartu aktyviai veiks, kad pasko-
lintos lėšos nebūtų „pravalgomos“, o nau-
dojamos tam, kad augtų pajamos.“

Veiklos kryptys: solidarus augimas, 
kuris užtikrina, kad būtų kuriamos 
naujos ir gerai apmokamos darbo vie-
tos, mažėtų nedarbas, skirtumas tarp ly-
čių bei turtingų ir neturtingųjų, išnyktų 
skurdas, stiprėtų vidurinioji klasė; pa-
žangus augimas, kuris garantuoja pilie-
tiškos ir kūrybiškos visuomenės plėtrą, 
naujas, žiniomis ir kūrybiškumu grįstas 
technologijas ir inovacijas, remiasi efek-
tyviu viešuoju valdymu; „žaliasis“ augi-

Rinkimų rezultatai daugiamandatėje apygardoje/VRK inf.
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mas, kuris saugo aplinką, plačiai naudo-
ja atsinaujinančius energijos šaltinius ir 
plėtoja technologijas be atliekų. 

Vykdysime apdairią fiskalinę politi-
ką, užtikrinsime šalies makroekonominį 
stabilumą, griežtą valstybės finansų sis-
temos kontrolę ir ilgalaikį valdžios sekto-
riaus finansų tvarumą. Europos Sąjungos 
paramos bei skolintas lėšas nukreipsime į 
efektyvias investicijas.

Ekonomikos atsigavimą vykdysime 
aktyviai panaudodami fizinių ir juridinių 
asmenų, Lietuvos valstybės biudžeto, 
Europos struktūrinių fondų paramą, pri-
traukdami įvairių tarptautinių finansinių 
institucijų lėšas. 

Kontroliuosime, kad bankininkai 
neleistinais veiksmais nesukeltų naujos 
ekonominės krizės, dėsime pastangas, kad 
bankai labiau prisidėtų prie harmoningo ir 
tvaraus ekonomikos gaivinimo, vykdytų 
atsakingą ūkio kreditavimą. Peržiūrėsime 
finansų įstaigų apmokestinimo politiką.

Biudžeto deficitą mažinsime iš paja-
mų, gautų didinant ne mokesčių naštą gy-
ventojams, o dirbančiųjų skaičių ir varto-
jimą, gerinant mokesčių administravimą. 
Mokesčių lengvatas verslui taikysime tik 
pajamoms, investuojamoms į naujų darbo 
vietų kūrimą, inovacijų diegimą, kūrybiš-
kumo skatinimą arba skiriamoms taupyti.

Didinsime pramonės dalį bendrojo 
vidaus produkto struktūroje, skatindami šį 
sektorių per mokesčių politiką.

Taisysime konservatorių ir liberalų 
„naktinės mokesčių reformos“ klaidas. 
Įvesime progresinius mokesčius visoms 
asmens pajamoms. Nekilnojamo turto mo-
kestis fiziniams asmenims priklausys nuo 
turto vertės, jo paskirties, taikysime neap-
mokestinamojo turto dydį. Numatysime 
aukštesnius mokesčio tarifus prabangiam 
turtui.

Įmonėms, laikinai neturinčioms pa-
kankamai lėšų įsipareigojimams valstybei 
vykdyti, taikysime tarpusavio užskaitos ir 
kitas paramos formas. 

Taikysime pridėtinės vertės mokes-
čio lengvatinį tarifą vaistams, knygoms, 
laikraščiams ir kitiems periodiniams leidi-
niams, kai kuriems būtiniausiems maisto 
produktams, šildymui bei keleivių veži-
mo paslaugoms savivaldybių nustatytais 
maršrutais, turizmo veikloje naudoja-
moms viešbučio tipo ir specialaus apgy-
vendinimo paslaugoms, kūrėjų ir atlikėjų 
teikiamoms paslaugoms.

Užtikrinsime sąžiningą mokesčių 
mokėjimą, viešųjų pirkimų skaidrumą. 
Efektyviau panaudosime pajamų deklara-
vimo, valstybės registrų teikiamas galimy-
bes, taip pat iš esmės pertvarkysime asme-
nų turto ir privačių interesų deklaravimo 
sistemą. Viešuosius pirkimus vykdysime 
pagal Europos Sąjungos standartus.

Didinsime savivaldybių finansinį 
pajėgumą, sudarysime galimybes gauti 
papildomų pajamų nuomojant bei parduo-
dant joms valstybės perduotą žemę bei 
kitą turtą, gaunant žemės ir nekilnojamojo 
turto mokesčius, investuojant į naujų dar-
bo vietų steigimą.

Sudarysime prielaidas savivaldybių 
finansinių išteklių taupiam ir tikslingam 
naudojimui, jų veiklos efektyvinimui. 
Tobulinsime savivaldybių strateginio 
planavimo ir biudžetų pagal programas 
rengimo, vykdymo ir vykdymo kontrolės 
sistemą.

Įgyvendinsime konkrečias priemones 
smulkiajam ir vidutiniam verslui skatinti – 
per atsakingo kreditavimo sistemą, mo-
kesčių lengvatas, administravimo naštos 
mažinimą, darbdavių skatinimą kurti nau-

jas darbo vietas, geresnių sąlygų naujoms 
įmonėms steigti sudarymą. 

Sieksime strateginių sprendimų ilga-
laikiškumo, tarppartinio sutarimo dėl jų, 
mažinsime svarbiausių visuomenei dalykų 
priklausomybę nuo trumpalaikių politinių 
procesų ir interesų.

Sieksime, kad nedarbas sumažėtų dvi-
gubai, o moterų ir vyrų užimtumas nuolat 
augtų. Mažinsime gyventojų socialinę at-
skirtį ir skurdą. 

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikš-
čionys demokratai

Šios partijos 2012–2016 m. pavadin-
ta „XVI Vyriausybės programa“, nes ji 
gimsta iš XV Vyriausybės patirties ir yra 
ambicinga tęsti tai, kas svarbiausia.  Ji 
įvardijama kaip „absoliučiai konkreti“ ir 
joje esą nėra  nė krislelio populizmo.„Mes 
atlaikėme krizę. Mes sukursime ir solida-
rią gerovę. Solidari gerovė – tai konserva-
tyviosmodernizacijos tikslas.Mes turime 
aiškų planą. Nesustokime!“ 

Beveik 200 puslapių TS-LKD rin-
kimų programoje teigiama, kad reikia 
palaipsniui mažinti mažas pajamas gau-
nančių dirbančiųjų apmokestinimą ir nu-
statyti socialinio draudimo įmokų lubas. 
Pabrėždami, kad nesiūlo įvesti progresi-
nių mokesčių, konservatoriai teigia, jog 
reikia nuosekliai didinti neapmokestina-
mų pajamų dydį, kol jo maksimali suma 
mažiausiai uždirbantiems pasieks mini-
malią algą.

Kai kurios programinės TS-LKD 
nuostatos: 

Mes nesieksime „didesnio perskirs-
tymo vardan didesnio perskirstymo“, 
tačiau manome, kad perskirstomą per biu-
džetą lėšų dalį ilgainiui galima padidinti 
perkėlus dalį darbo mokesčių naštoski-
tiems, mažiau kenkiantiems ekonominiam 
augimui mokesčiams. Įvairiausi ekono-
miniai tyrimai rikiuoja mokesčius pagal 
jų žalingumą ūkio augimui tokia seka: 
mažiausiai žalingais laikomi turtomokes-
čiai, toliau – vartojimo mokesčiai, darbo 
mokesčiai, na, o patys žalingiausi ūkio 
plėtrai – pelno mokesčiai. 

Palaipsniui mažinsime mažas paja-
mas gaunančių dirbančiųjų apmokesti-
nimą ir nustatysime socialinio draudi-
mo įmokų lubas.

Lietuva  netaiko progresinių paja-
mų mokesčio tarifų, tačiau tai nereiškia, 
kad  kiekvienas Lietuvos pilietis moka 
santykinai vienodai mokesčių. Antai už-
dirbantis MMA (850 litų į mėnesį) kaip 
pajamų mokestį sumoka apie 7 procentus 
savo uždarbio, tuo tarpu uždirbantis 3500 
litų per mėnesį – 15. Mažiausias paja-
mas uždirbantiems mokesčių naštą ma-
žina neapmokestinamasis pajamų dydis, 
kurio„progresiškumas“ buvo padidintas 
nuo 2009 m. Mes neketiname keisti esa-
mos pajamų mokesčiosistemos į progre-
sinių tarifų sistemą. Ketiname nuosekliai 
didinti neapmokestinamų pajamų dydį, 
kol jo maksimali sumamažiausiai uždir-
bantiems pasieks minimalią algą. 

Tobulindami gyventojų pajamų apmo-
kestinimą pertvarkysime socialinio draudi-
mo tarifą, jo„solidariąją dalį“ sujungdami 
su gyventojo mokamu GPM, o „solidario-
sios“ (bazinės) pensijos daliesfinansavimą 
perkeldami į nacionalinį biudžetą, kaip 
numatyta Pensijų sistemos reformos gai-
rėse. Solidarioji dalis bus finansuojama iš 
pajamų mokesčio, mokamo nuo plačios 
bazės, ir bus išvengta bandymų socialiniu 
draudimu apmokestinti pajamas, kurių 
prigimtis neleidžia adekvačiai prilyginti jų 
darbo užmokesčiui.Šį pertvarkymą atlik-

sime palaipsniui, derindami veiksmus su 
pensijų reformos įgyvendinimu.

Išlaikysime konkurencingą pelno 
mokestį. Neketiname keisti pelno mo-
kesčio tarifų. Manome, kad esamas pelno 
mokestis yra pakankamai nuosaikus, kad  
neatgrasytų investicijų. Kaip ir numatyta 
Pelno mokesčio įstatyme, 2013 m. bus 
atliktas galiojančios lengvatos investici-
joms įvertinimas. Jeigu vertinimo išvada 
nepatvirtins šios lengvatos efektyvumo, 
šiai lengvatai šiuo metu išleidžiamas biu-
džeto lėšas skirsime verčiau smulkaus 
verslo, kuriam taikomas sumažintas pelno 
mokesčio tarifas, apyvartos ribos didini-
mui ar darbo mokesčių mažinimui. Jei-
gu vertinimo išvada patvirtins lengvatos 
efektyvumą, ji bus patvirtina nuolatinai.

Užtikrinsime vartojimo mokesčių 
stabilumą. Nežadame mažinti PVM ta-
rifo (21 proc.). Toks pažadas tiesiogiai 
prieštarautų ankstesniamįsipareigojimui 
sustabdyti skolos augimą kaip įmanoma 
greičiau. Lietuvoje taikomi PVM tarifai 
yra nuosaikūs kitų ES valstybių patirties 
kontekste, o taipogi atitinka vartojimo 
apmokestinimo lygį regione. Mes neplė-
sime lengvatinių PVM tarifų taikymo, 
o priešingai – visais atvejais, kai tiesio-
ginė finansinė parama taikliau sprendžia 
problemą nei PVM lengvata, naudosime 
šį būdą vietoje PVM  lengvatų.Turėsime 
pakeisti kai kuriuos akcizus, kad  jie pa-
siektų  minimalius dydžius,  numatytus 
Europos Sąjungos direktyvose.

Tęsime ryžtingą kovą su šešėline 
ekonomika. Europos Komisijos pripažįs-
tamų tyrimų duomenimis, mums pavyko 
sumažinti šešėlinės ekonomikos mastus 
nuo 29,6 proc. 2009 m. iki 28,5 proc. 
2012 m. Tie patys tyrimai rodo, kad taip 
vadinamojo „klestėjimo“ metais – 2007-
aisiais – šešėlis sudarė 29,7 proc., t.y. 
1,2 proc. punkto daugiau negu dabar. Kaip 
rodo Europos Komisijos pripažįstami ty-
rimai, du trečdalius „šešėlio“ sudaro ne-
legalus ar neapskaitomas darbas ir dėl to 
nesumokami mokesčiai. Siūlomi darbo jė-
gos apmokestinimo pakeitimai ir mokes-
čių naštos perkėlimas bazėms, kurios ma-
žiau „paslankios“ ir sunkiau pritaikomos 
mokesčių vengimoschemoms (kaip turtas 
ar automobiliai), leistų sumažinti paskatas 
neapskaityti dalies darbo užmokesčio. Ne 
paskutinę vietą darbo santykių „šešėlio“ 
mažinime užima ir darbo santykių refor-
ma, kurios sprendimai leistų dar labiau su-
mažinti erdvę neskaidriems susitarimams 
ir padidinti realaus socialinio dialogo tarp 
darbuotojų ir darbdavių svarbą. 

Narystė eurozonoje išlieka arti-
miausio laikotarpio prioritetu.

Atidarysime rinkai sveikatos, švieti-
mo ir socialinių paslaugų sektorius. 

Tvarka ir teisingumas
Partija ragina: „Kilkime ir bendromis 

jėgomis kurkime Trečiąją Respubliką. Tai 
lietuvių tautos, sukūrusios šią valstybę, 
išgyvenimo ir ateities Respublika. Ją įgy-
vendindami, kursime žmonių laimę, sti-
prinsime saugų, teisingą, turtingą ir pras-
mingą gyvenimą, remdamiesi tokiomis 
kertinėmis vertybėmis:  socialiniu teisin-
gumu, tautinės savimonės ir patriotizmo 
stiprinimu, tiesiogine demokratija.“

Keli programiniai siekiai ir siūlymai 
2012 m. rinkimams:

Laisva iniciatyva ir teisingas uždar-
bis. Sprendimai:

Garantuosime kiekvienam sąžiningai ir 
gerai dirbančiam žmogui teisingą, normalų, 
garbės ir orumo nežeminantį uždarbį.

Sukursime teisinę bazę, užtikrinančią 

maksimalų darbuotojų dalyvavimą įmonių 
kapitale ir valdyme.

Palaipsniui pakeisime pašalpų ir iš-
mokų sistemą į aktyvią persikvalifikavimo 
programą. 

Valstybė įsipareigos sukurti darbo vie-
tas visiems, norintiems dirbti ir užsidirbti, 
o ne būti išlaikytiniais gaunant pašalpas.

Parengsime ir įgyvendinsime verslo 
kūrimo skatinimo programas ,,1 + 3 + 5“ 
bei ,,Išlaikau save pats“. 

Finansinis valstybės pagrindas. 
Sprendimai:

Gerokai sumažinsime valstybės išlai-
das ir subalansuosime valstybės finansus, 
tačiau fiskalinės politikos griežtinimas jo-
kiu būdu nebus vykdomas socialiai remti-
nų žmonių sąskaita.

Vietoje nerealių pažadų imsimės rea-
lios politikos šešėlinės ekonomikos mas-
tams mažinti. Tam tikslui efektyviai iš-
spręsime atitinkamų tarnybų skatinimo ir 
teisinės bazės problemas.

Sustiprinsime Lietuvos Banko vykdo-
mą komercinių bankų priežiūrą ir ekonomi-
nius tyrimus bei sukursime efektyvią finan-
sinių burbulų ir krizių monitoringo sistemą. 
Praktiškai garantuosime Lietuvos banko 
nepriklausomumą, nes be jo neįmanoma 
efektyvi centrinio banko veikla.

Užtikrinsime efektyvią ir lygiavertę 
komercinių bankų kreditorių ir skolininkų 
apsaugą. Tam tikslui bus priimtas racio-
nalų ir nediskriminuojantį fizinių asmenų 
bankroto įstatymas bei naujas juridinių as-
menų bankroto įstatymas, ribojantis visas 
tyčinių bankrotų galimybes.

Euras yra ne tikslas, bet priemonė tau-
tos gerovei didinti, todėl jo negali būti sie-
kiama bet kokiomis priemonėmis ir bet ku-
riomis aplinkybėmis. Euro įvedimo klausi-
mas turi būti sprendžiamas referendume.

Išlaikysime fiksuotą lito kursą iki pat 
euro įvedimo, jei tauta nuspręs eurą įvesti. 
Ieškosime finansinių išteklių, kad būtų 
įsteigtas valstybės valdomas valstybės ar 
mišraus kapitalo Tautos Bankas, į kurį 
būtų perkeltos visos valstybės, savival-
dybių ir kitų iš šalies mokesčių mokėtojų 
pinigų išlaikomų institucijų sąskaitos. 

Siekiant pritraukti užsienio inves-
tuotojus ir skatinant vidaus investicijas, 
remiantis geriausiais pasaulio valstybių 
pavyzdžiais, sutvarkysime teisinę bazę ir 
ekonomikos valdymo struktūrą taip, kad 
Lietuva patektų į laisviausių pasaulio eko-
nomikų dešimtuką. 

Užtikrinsime, kad įstatymai ir kiti tei-
sės aktai, ypač ekonomikos ir finansų sri-
tyje, būtų kuo mažiau kaitaliojami.

Įvesime visuotinį turto deklaravimą. 
Mokesčiai. Sprendimai:
Supaprastinsime painią, neskaidrią ir 

dviprasmiškas situacijas sukuriančią mo-
kesčių sistemą, naudojantis pažangiausių 
pasaulio valstybių patirtimi.

Pasieksime, kad pagal mokesčių pa-
prastumą, skaidrumą ir stabilumą Lietuvą 
taptų viena patraukliausių šalių investici-
joms vietos ir užsienio verslui.

Subalansuosime darbo ir kapitalo 
mokesčius ir įvesti aiškią, paprastą verslo 
apmokestinimo sistemą, skatinančią mo-
kesčius sumokėti, o ne juos slėpti.

Įvesime progresyvių mokesčių sistemą.
Pereisime prie trimečio biudžeto pla-

navimo ir užtikrinsime, kad mokesčiai ne-
būtų keičiami mažiausiai trejus metus.

Ypatingą dėmesį skirsime kovai su 
kontrabanda, tam tikslui reformuojant 
atitinkamas valstybės įstaigas ir sukuriant 
plačią bei efektyvią visus lygius apiman-
čią pareigūnų skatinimo sistemą. 

Parengė A. J.
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KONTAKTŲ MUGĖ

KAUNO regiono įmonių kontaktų mugė
UAB ,,Baltijos polistirenas“
Gamina įvairias polistirenines pakuotes: buiti-
nei technikai (šaldytuvams, televizoriams ir kt.) 
ir kitus formuotus gaminius pagal individualius 
kliento užsakymus. Ieško partnerių, užsakovų 
polistireninėms pakuotėms.
S. Lozoraičio g. 15A, 
LT-53229 Garliava, Kauno r.
Tel.: (8 37) 55 15 18 (8 656) 39 387
Faks.: (8 37) 55 10 15, 
El.paštas: v.rimaitis@balpol.lt
www.balpol.lt 

UAB „Bernelių smuklė“
„Bernelių užeiga“ džiugina savo lankytojus 
tradiciniais lietuviškos virtuvės patiekalais ir 
tautine dvasia alsuojančia aplinka. Šiuo metu 
veikia šeši šiam tinklui priklausantys restoranai 
ir lauko smuklės. „Bernelių užeigai“ pirmajai 
Lietuvoje suteiktas kulinarijos paveldo fondo 
sertifikatas. Šis sertifikatas liudija, kad „Berne-
lių užeiga“ savo veikla (aplinka, svečių priėmi-
mas, aptarnavimas, valgių paruošimas) atspindi 
per šimtmečius sukauptą tradicinę patirtį, vaišių 
papročius ir kultūrą, tradicines valgių gamini-
mo technologijas, regionų specifiką, ir jai sutei-
kiamas kulinarijos paveldo statusas.
K. Donelaičio g. 11, LT-44239 Kaunas
Tel.: (8 37) 20 88 02
Faks.: (8 37) 75 07 56
El. paštas: info@berneliusmukle.lt
www.berneliuuzeiga.eu

UAB „Betonika“
Gamina betono ir gelžbetonio gaminius. 
Naglio g. 4A, LT-52367 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 01 00
Faks.: (8 37) 40 01 11
El. paštas: info@betonika.lt
www.betonika.lt

„Bitė Lietuva“
Kokybiško mobiliojo ryšio ir greičiausio mobi-
liojo interneto šalyje operatorius. „Bitės“ salo-
nuose visada galima rasti naujausių mobiliųjų 
telefonų modelių, „Blackberry“ išmaniųjų tele-
fonų ir išbandyti įvairias mobilių technologijų 
naujoves ir paslaugas. „Bitės“ ryšiu Lietuvoje 
naudojasi daugiau nei 1 mln. vartotojų, ku-
riems nereikia daryti kompromiso tarp kainos 
ir kokybės.
Salonus galima rasti visoje Lietuvoje
Tel.: 1501 (tik BITĖS klientams, nemokamas), 
Tel.: (8 699) 23 230 (kitų operatorių klientams)
El. paštas: info@bite.lt 
www.bite.lt 

„Centurion IT“
Daugiau nei 25 metus veikianti olandų įmonė 
„Centurion IT“ yra rinkos lyderė teikiant kom-
piuterinių sistemų sprendimus personalo bei 
įmonės valdymui. Sistema leidžia įmonę valdy-
ti vieno klavišo paspaudimu.
Savanorių pr. 192, LT-49425 Kaunas
Tel.: (8 672) 46 646, (8 673) 09 445
Faks.: (8 521) 00 200
El. paštas: pdm@centurionit.nl
www.centurionit.eu 

UAB „Corpack“
Teikia rinkos dalyviams pakuotės iš gofruoto 
kartono gamybos paslaugas. Turi galimybę ga-
minti maksimaliai įmanomų formatų pakuotę 
iš gofruoto kartono (pagal FEFCO katalogą). 
Gali ant dėžių uždėti spaudą. Papildoma pa-
slauga savo klientams – lipnių etikečių iš rulo-
ninio lipnaus etiketinio popieriaus gamyba.
Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas

Buveinės adresas: Eigirgalos km., Voškonių  
km., Kauno r.
Tel.: (8 686) 42 136 (gamybos vadovas Au-
drius), (8 698) 36 265 (direktorius Arvydas)
El. paštas: audrius@corpack.lt,arvydas@cor-
pack.lt, info@corpack.lt

UAB „Dent art“
Viena pirmųjų privačių odontologijos klinikų 
Kaune. Teikia aukščiausios kokybės odonto-
logijos paslaugas (vaikų ir suaugusiųjų dantų 
gydymas, estetinis plombavimas, endodon-
tinis gydymas mikroskopo pagalba), burnos 
higiena, burnos chirurgija, dantų implantacija. 
Dantų protezavimas (metalo, bemetale kera-
mika, nuimamais dantų protezais). Skubi pa-
galba. Įdiegta naujausia skaitmeninė rentgeno 
diagnostikos aparatūra, moderni odontologinė 
įranga. Dirba 8-20 val.
Sukilėlių pr. 102, LT-44304 Kaunas
Tel. : (8 37) 75 15 92, (8 686) 76 249
www.odontologijakaune.lt

DnB bankas
Kviečia tapti banko klientu. Siūlo finansines 
konsultacijas, specialias aptarnavimo sąlygas 
naujiems klientams, sprendimus naujam vers-
lui, paslaugas įmonių darbuotojams.
Laisvės al. 86, LT-44250 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 94 94
Faks.: (8 37) 40 94 06
www.dnbnord.lt

UAB „Doleta“
Medinių, medžio-aliuminio, aliuminio langų, 
lauko durų, žiemos sodų, medžio-stiklo bei 
aliuminio-stiklo fasadų gamyba. Automatizuo-
ta ir robotizuota gamyba, sudėtingiausios kons-
trukcijos, „pasyviajam namui“ skirti gaminiai, 
prekybos atstovai daugelyje pasaulio šalių.
Ieško partnerių įvairiose šalyse.
Vilniaus 52, LT-59422 Jieznas
Tel.: (8 319) 57 270
Faks.: (8 319) 60 501
El. paštas: export@doleta.lt
www.doleta.lt

UAB „Doletos langai“
Gaminami mediniai, medžio-aliuminio, aliu-
minio langai, žiemos sodai, stikliniai fasadai, 
stumdomos sistemos, langai „pasyviesiems“ 
namams. Viena moderniausių įmonių Europo-
je. Trys ketvirtadaliai produkcijos eksportuoja-
ma į Europos ir NVS šalis, taip pat JAV, Izraelį 
ir Japoniją. Nuolat plečiama rinkos geografija. 
Ieško partnerių/atstovų įvairiose šalyse.
Vilniaus 52, LT-59422 Jieznas
Tel.: (8 319) 57 270
Faks.: (8 319) 60 501
El. paštas: export@doleta.lt
www.doleta.lt

UAB „Dovaina“
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje, prekiaujan-
čių autobusų, krovininių automobilių, pusprie-
kabių ir priekabų atsarginėmis dalimis. Platus 
turimų prekių asortimentas. Mūsų klientai – di-
džiausi Lietuvos bei kaimyninių šalių autobusų 
parkai, transporto įmonės, bendradarbiaujame 
su didžiaisiais Lietuvos vežėjais bei servisais.
Įmonė gamina stabdžių antdėklus bei kaladė-
les, teikia metalo apdirbimo (valymo, dažymo) 
paslaugas, gamina metalo konstrukcijas. Pasta-
ruoju metu didelis dėmesys skiriamas maisto 
pramonės įrenginių gamybai.
Dovainonys, LT-56332 Kaišiadorių r.
Tel.: (8 346) 46 618, (8 346) 46 611
Faks.: (8 346) 46 713

Kaunas, Draugystės g. 19
Tel.: (8 37) 35 35 05
Klaipėda, Plieno g. 8
Tel./Faks.: (8 46) 38 55 04 
El. paštas: dovaina@dovaina.lt

UAB „Enerstena“ 
Energetikos ir pramonės objektų statyba, re-
konstrukcija, modernizavimas, remontas ir 
techninis aptarnavimas. Projektuoja, komplek-
tuoja, montuoja, paleidžia ir suderina įvairaus 
dydžio katilines, kūrenamas biokuru, gamti-
nėmis dujomis, mazutu ir kitu kuru. Klientai: 
šilumos tiekimo ir pramonės įmonės.
Raktažolių g. 21, LT-52181 Kaunas
Tel.: (8 37) 37 32 31
Faks.: (8 37) 45 90 56
El.paštas: info@enerstena.lt

UAB „Eoltas“
Nuo 1993 m. prekiauja lengvųjų automobilių 
detalėmis. Parduoda naujas automobilių dalis 
Europoje, Azijoje ir Amerikoje pagamintiems 
lengviesiems ir komerciniams automobiliams. 
Yra oficialūs Vokietijos, Italijos, Ispanijos ir 
kitų šalių autodetalių gamintojų atstovai Lietu-
voje. Parduoda važiuoklės, stabdžių, variklio, 
elektros instaliacijos ir kitų automobilio siste-
mų detales. Sandėlyje laikomų detalių asorti-
mentas viršija 70 000 pavadinimų. Klientams 
pageidaujant, prekės pristatomos į bet kurią 
nurodytą vietą Lietuvos teritorijoje.
Žemaičių pl. 65A, LT-48104 Kaunas
Tel.: (8 37) 46 55 87
Faks.: (8 37) 79 89 72
El. paštas: info@eoltas.lt
www.eoltas.lt 

UAB „Eura“
Ieško NT vystymo partnerio Karklytės kvartalo 
gyvenamųjų namų su taupia šiluma, autobusų/
sunkvežimių serviso su saulės elektrine ant sto-
go ir vėjo generatoriumi ir/arba greito maisto 
restorano/motelio statybai ir valdymui Šilai-
niuose palei Via Baltika Vakarinį lankstą.
Kęstučio 57-4, LT-44303 Kaunas
Tel.: (8 37) 79 68 54
Faks.: (8 37) 20 84 64
El. paštas: eura@eura.lt
www.eura.lt

UAB „Frondita“
Įmonių steigimo ir perregistravimo dokumentų 
rengimas (per 3-4 dienas), buhalterinės apskai-
tos tvarkymas, antspaudų ir spaudų užsakymų 
priėmimas (atliekama per 1 parą,reikalui esant 
tą pačią dieną). Darbo patirtis – 20 metų.
Taikos pr. 4, LT-50187 Kaunas 
Tel.: (8 37) 33 32 20
Faks.: (8 37) 33 32 03
El. paštas: admin@frondita.lt
www.frondita.lt, www.imoniusteigimas.biz, 
www.buhalterija-apskaita.lt, 
www.imoniu-steigimas.lt

UAB „Galinta ir partneriai“
Grūdų bei birių maisto produktų importas ir 
eksportas, kruopų bei dribsnių gamyba, ankš-
tinių kultūrų perdirbimas, birių maisto pro-
duktų fasavimas, didmeninė prekyba Lietuvos 
ir užsienio rinkose, importuojamų prekių dis-
tribucija Pabaltijo šalyse, nekilnojamojo turto 
nuoma. 
Veiverių g. 51C, LT-46336 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 85 40
Faks.: (8 37) 39 02 28
El. paštas: galinta@galinta.lt
www.galinta.lt

UAB „Garlita“ 
Gamina (mezga, siuva) viršutinį ir apatinį 
moterišką, vyrišką, vaikišką trikotažą: įvai-
rius uniforminius megztinius, mokyklines 

uniformas, šalikus, kepures, pledus. Trikota-
žo gamybos srityje turi daugiau nei 30 metų 
darbo patirtį. Gamina uniforminius megzti-
nius policijos ir muitinės pareigūnams, ka-
riuomenei pagal NATO standartus. Įmonei 
suteiktas NATO komercinis kodas. Turi ko-
kybės ir aplinkosaugos sertifikatus ISO9001 
ir ISO14001. Bendradarbiauja su Didžiosios 
Britanijos, Švedijos, Danijos, Norvegijos, Vo-
kietijos kompanijomis.
Pagirių km., Garliavos apl. sen., 
LT-53282 Kauno r. 
Tel.: (8 37) 39 36 77
Faks.: (8 37) 39 38 93
El.paštas: garlita@garlita.lt
www.garlita.lt

UAB „Gerovė“
Viena iš didžiausių Baltijos šalyse polietileni-
nių gaminių gamintojų. Turi 21metų patirtį ga-
minant reklaminius maišelius, šiukšlių maišus, 
fasavimo maišelius, ritinius, įvairių matmenų 
plėvelę, ekologišką pakuotę. Gali įgyvendinti 
individualius klientų projektus. Dirba Lietuvos, 
Rusijos ir Europos Sąjungos rinkose.
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas
Tel.: (8 37) 45 56 74
Faks.: (8 37) 31 28 15
El. paštas: gerove@maiseliai.lt 
www.maiseliai.lt 

UAB „Gintarinis suvenyras“
Prekiauja kūriniais iš gintaro, lino ir žalvario, 
taip pat išskirtiniais gaminiais iš medžio, odos, 
keramikos, porceliano. Per dešimtį metų su-
kaupė didžiulę patirtį atrinkdama gamintojus 
ir kūrėjus, tikrindama gaminių kokybę, nusta-
tydama tinkamiausią jų kainą. Pirkdami tinklo 
parduotuvėse išsirinksite kokybišką, meniniu 
požiūriu vertingą gaminį bei gausite profesio-
nalią konsultaciją.
„Gintaro-sidabro“ galerija (Vilniaus g. 14), 
parduotuvė „Linas-medis“ (Vilniaus g. 32) 
salonas „Old Town Gifts“ (Vilniaus g. 44), do-
vanų ir suvenyrų parduotuvės (Laisvės al. 50, 
Vilniaus g. 32).
Vilniaus g. 32, LT-44287 Kaunas
Tel./Faks.: (8 37) 22 51 26
El. paštas: info@gintarinissuvenyras.lt
www.gintarinissuvenyras.lt, www.balticbuy.lt, 
www.balticbuy.com, www.oldtowngifts.lt

UAB „Gravera“
Stiklo apdirbimo įmonė. Naujausios technologi-
jos įrenginiai užtikrina nepriekaištingą gaminių 
tikslumą ir kokybę. Įmonė pjauna, poliruoja, 
šlifuoja, gręžia, matina, grūdina, lenkia ir grū-
dina, emaliuoja, laminuoja lakštinį stiklą. Daug 
eksportuoja į Rytų ir Vakarų Europą, Skandina-
viją. Ieško naujų eksporto galimybių. 
Draugystės 19, LT-51230 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 77 33  
Faks.: (8 37) 33 89 02
Mob.  8 682 41 457
El.paštas: info@gravera.lt
www.glass.lt

UAB „Grenn Prints“ spaustuvė
Visos spaudos ir dizaino paslaugos (reklaminė, 
reprezentacinė spauda, firminis stilius).
Ekologiška spauda (popierius, dažai, CO2 emi-
sijos, išskirtos transportuojant popierių, kom-
pensavimas). Knygų leidyba. Reklaminė (fir-
minė) pakuotė (maišeliai, dėžutės, saldainių 
dėžutės ir popierėliai, šokolado popierėliai). 
Reklaminiai suvenyrai (ženkliukų, raktų paka-
bukų, magnetukų, atidarytuvų gamyba). Skai-
tmeninė spauda.
Europos pr. 42, LT-46367 Kaunas 
Tel.: (8 37) 29 19 49, (8 601) 01 364
Faks.: (8 37) 29 19 49
El. paštas: info@greenprints.lt
www.greenprints.lt 
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai

NAUjAs NArys. VIZITINĖ KOrTELĖ

20120914019 Lenkijos įmonė gamina metalo gaminius (pvz., reklamos stendų konstrukcijas, par-
odų lentynas). Siūlo abipusį gamybinį bendradarbiavimą ir subrangos paslaugas.

20120914015  Čekijos įmonė teikia spausdinimo ir leidybos paslaugas. Siūlo subrangos paslau-
gas, ieško popieriaus ir rašalo tiekėjų.

20120914003 Lenkijos įmonė verčiasi krovinių pervežimu ir prekyba, importuoja ir eksportuo-
ja maisto produktus daugumoje ES šalių. Prekiauja saulėgrąžų ir rapsų aliejumi, 
cukrumi, kakava, saulėgrąžomis ir linų sėmenimis, taip pat ieško šviežių vaisių ir 
daržovių tiekėjų.

20120903018 Vokietijos įmonė, prekiaujanti ekspreso kavos aparatais, ketina pradėti savo su-
kurto ekspreso kavos aparato gamybą ir ieško subrangovų, galinčių teikti 2 mm 
nerūdijančio plieno pjovimo ir lenkimo paslaugas bei frezuoti nerūdijančio plieno, 
žalvario ir vario dalis. 

20120904020 Latvijos įmonė, gaminanti unikalias pušines kanojas (baidares), ieško produkcijos 
platintojų.  

20120905025 Prancūzijos įmonė, gaminanti „Mediči“ tipo vazas, ieško įmonių, galinčių gaminti 
vazas iš lydytos geležies. 

20120903011 Vengrijos įmonė, gaminanti viršutinius rūbus, ieško partnerių bendrai gamybinei 
veiklai plėtoti ir subrangovų, galinčių tiekti reikiamas medžiagas, siuvimo šablo-
nus ir siuvimo priedus (sagas, užtrauktukus, siūlus ir kt.). 

20120906005 Čekijos investicijų valdymo ir nekilnojamojo turto įmonė ieško kombinuotų šildy-
mo ir energijos agregatų gamintojų. Siūlo prekybos atstovo paslaugas Čekijoje ir 
Slovakijoje. 

20120912029 Lenkijos įmonė dirba pramonės automatizavimo rinkoje. Siūlo subrangos paslau-
gas plieno lenkimui ir ieško partnerių Europoje.

20120912013 Prancūzijos įmonė specializuojasi želatinos kapsulių, įvairių pakuočių ir farmaci-
nių preparatų mašinų sektoriuose. Ieško produkcijos platintojų Europoje  ir siūlo 
platintojo paslaugas Prancūzijoje.

20120912009 Kroatijos įmonė gamina kartonines dėžes, popieriaus ritinėlius kasos aparatams, 
kanceliarines prekes ir panašius produktus, taip pat verčiasi didmenine apsaugos 
drabužių, įrangos ir darbo drabužių, kanceliarinių prekių, popieriaus, skirto kepy-
kloms ir skerdykloms, tiekimu. Ieško ir siūlo produkcijos platintojo ir subrangos 
paslaugas.

20120912008 Serbijos įmonė specializuojasi įvairiausių IT sprendimų srityje. Ieško šių sprendi-
mų platintojų, siūlo bendros įmonės sukūrimo galimybes, užsakomąsias paslaugas 
ir parduoda dalį įmonės.

20120912007 Italijos kepykla specializuojasi saldžių ir sūrių produktų, konditerijos srityje. Ieško 
įmonės ar jos dalies pirkėjų. Įmonė užtikrina aukštą kokybę, eleganciją, profesio-
nalumą ir kūrybiškumą.

20120911025 Kroatijos įmonė specializuojasi informacinių ir ryšių technologijų plėtros, projektų 
valdymo, konsultacijų ir rinkodaros, intermodalinio transporto ir uostų, terminalų 
valdymo sistemose. Siūlo ir ieško transporto ir logistikos paslaugų, siūlo subrangos 
paslaugas.

20120911018 Lenkijos įmonė, dirbanti statybų sektoriuje, siūlo platintojo paslaugas užsienio 
saulės kolektorių gamintojams.

20120911010 Italijos įmonė teikia logistikos ir krovinių pervežimo paslaugas. Ieško agentų ir 
atstovų.

20120906016 Serbijos įmonė specializuojasi architektūros inžinerijos, jachtų ir interjero dizaino, 
baldų projektavimo srityse. Siūlo užsakomąsias paslaugas užsienio įmonėms.

20120905012 Estijos įmonė specializuojasi kelių transporto srityje. Siūlo krovinių gabenimo pas-
laugas ir ieško įmonių, kurios eksportuoja į Rusiją ir Baltijos šalis.

20120903021 Lenkijos medienos įmonė, kurios pagrindinė veikla yra malkų gamyba, ieško pro-
dukcijos platintojų.

20120824003 Rumunijos chemijos produktų (daugiausia trąšų) gamintojas ir pardavėjas ieško 
produkcijos platintojų ir siūlo platintojo paslaugas panašiai produkcijai.

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

Nuo vasaros rūmų bendruomenę pa-
pildė daugiau kaip 20 naujų narių. Pirmai 
pažinčiai – trumpa informacija apie juos.

UAB „Modus  Distribution“ – kro-
vininis kelių transportas, logistikos pa-
slaugos.

UAB „Verslavita“ – nekilnojamojo/
kilnojamojo turto vertinimas; žalų verti-
nimas; tarpininkavimas perkant, parduo-
dant, nuomojant nekilnojamąjį turtą ar 
verslą; konsultacijos nekilnojamojo turto 
klausimais.

UAB „BDO auditas ir apskaita“ – 
teisinė veikla; apskaitos, buhalterijos ir 
audito veikla; finansų ataskaitų rengimas; 
mokesčių konsultacijos.

UAB „ Arevita“ – elektronikos ga-
myba: LED apšvietimas ir intelektualios 
parkingo sistemos; didmeninė prekyba pa-
talpų apsaugos komponentais; silpnų sro-

Sveikiname naujus rūmų narius
vių ir automatikos sistemų projektavimas 
ir įdiegimas pastatuose.

Aleksandro Stulginskio universite-
tas – viena seniausių Lietuvoje valstybinė 
aukštojo mokslo ir studijų institucija.

UAB „Deluxe ir ko“ – gamyba ir pre-
kyba minkštais baldais.

Kauno kredito unija – finansinis 
tarpininkavimas, kita finansinių paslaugų 
veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų 
kaupimą.

UAB „Biodux“ – sertifikavimo pa-
slaugos Lietuvos ir užsienio kompanijoms, 
eksportojuončioms į Rusijos, Baltarusijos, 
Kazachstano ir Ukrainos rinkas.

UAB „Uma trans“ – keleivių perve-
žimo įmonė.

UAB „Ortopagalba“ – ortopedinių ir 
kitokių įtaisų gamyba, gydytojų specialis-
tų veikla.

UAB „Ekofrisa“ – ekologiškų kruo-
pų, produktų iš grikių lukštų gamyba, birių 
maisto produktų fasavimas bei prekyba.

UAB „Techno Wood“ projektuoja ir 
gamina medžio pjovimo ir apdirbimo linijų 
mechanizacijos ir automatizacijos įrangą.

UAB „MH Technologijos“ – gamy-
ba, prekyba, projektavimas: konvejeriai, 
transportavimo sistemos, konvejerių kom-
ponentai, reduktoriai, motoreduktoriai, 
aliuminio profiliai, konvejerio juosta, daž-
nio keitikliai, automatikos komponentai.

UAB „Jonavos autobusai“ – kelei-
vių pervežimo įmonė.

UAB „Jonavos vandenys“ – vandens 
surinkimas, valymas ir tiekimas.

AB „Jonavos šilumos tinklai“ – garo 
tiekimas ir oro kondicionavimas.

UAB „Jonavos paslaugos“ – ko-
munalinių paslaugų teikimas vartotojui, 
daugiabučių gyvenamųjų namų adminis-

travimas, inžinerinių tinklų priežiūra ir 
eksploatavimas, atliekų tvarkymas, miesto 
priežiūros darbai.

UAB „Transachema“ – geležinkelio 
pervežimo paslaugų teikimas, ekspedija-
vimas, dokumentų forminimas.

VŠĮ „Psichologinio konsultavimo 
grupė“ – švietimui būdingų paslaugų tei-
kimas.

UAB „G ir G partneriai“ – statybi-
nių medžiagų didmeninė prekyba.

UAB „Denateksa“ – moteriškų pėd-
kelnių, puskojinių, kojinaičių gamyba ir 
eksportas.

UAB „Bakūžė LT“ – skydinių struk-
tūrinių namų gamyba ir statyba

UAB „Baltic Transline“ – tarptauti-
nių krovinių gabenimo ir ekspedijavimo 
kompanija, teikianti kompleksines logis-
tikos paslaugas. 

RŽ inf.
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UAB Biodux  ·  9-ojo Forto g. 47, Kaunas  LT-48100, Lietuva  ·  el.p. info@biodux.lt  ·  Tel. +370 614 44146                           www.biodux.lt

Dirbame:
Rusijos Federacijoje
Baltarusijoje
Ukrainoje
Kazachstane

serti�kavimas NVS šalims, konsultavimas

Teikiamos paslaugos:
Atitikties serti�katus ir deklaracijas GOST R ir GOST R TR
Higienos serti�kacija;
Priešgaisrinės saugos serti�kacija;
Rostehnadzor atitikties serti�kacija;

Sprogstamumo saugos serti�kacija;
Medicininės įrangos serti�kacija;
Serti�kacija matavimo įrenginiams;
Atitinkama serti�kacija Baltarusijos, Kazachstano bei Ukrainos rinkoms.
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