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Gerumo
laikas

Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų viešųjų ryšių vadovė
Artėja gruodis. Tai ne vien ataskaitų ir
veiklos apžvalgos laikas. Tai gerumo mėnuo, kai beveik kiekvienos įmonės žmonės inicijuoja, patys rengia arba remia socialines akcijas. Kam skirti labdarą? Kaip
dovanoti? Ką išskirti, kai prašančiųjų nė
kiek nemažėja?
Galima pasidžiaugti ir nusilenkti tiems
rūmų nariams, kurie ištikimi kilniems
tikslams ir kartais labai tyliai, kantriai
teikia paramą silpnesniesiems. Ar dažnas
esam girdėję, kad UAB „Vaigita“ jau 12
metų teikia labdarą Palemono „Caritas“
organizacijai, t.y. dovanoja sekmadienio
pietus vaikams? O UAB „SDG“ pasirūpino, kad darbuotojų ir rėmėjų pastangomis
būtų grąžinta neprigirdinčio berniuko Aro
16 tūkstančių litų paskola klausos aparatui įsigyti? Kad UAB „Pirmas žingsnis“
nuo 2009 m. labdarai ir paramai skyrė 82
414 Lt?
Tokių faktų rūmų bendruomenėje – nemažai. Apie juos rašome ir šiame
„Rūmų žinių“ numeryje. Neabejojame,
kad tai – ne viskas.
Rūmų bendruomenė neturi susiformavusių tradicijų kartu rengti labdaros
ir paramos akcijų, drauge remti kultūros
projektus ar talentingus vaikus.
Kol galbūt ateityje taip bus, o kitos
bendrovės dar nežino, kokiose labdaros
ir paramos akcijose dalyvauti, šiemet
galima tiesiog nupirkti globos įstaigose
gyvenančių vaikų pieštų atvirukų ir juos
siųsti sveikinant kolegas ir partnerius su
artėjančiomis Kalėdomis ir Naujais metais. Tai bus vienetinis, originalus rankų
darbo kalėdinis atvirukas, ne pagamintas
serijiniu būdu. Kitoje atviruko pusėje vaiko ranka bus užrašyta jo kalėdinė svajonė.
Galbūt – tik šiltos kojinaitės. Galbūt – automobilio modeliukas. Galbūt – dviratis?
Jūs padarysite du gerus darbus: pirma,
pirkdami atviruką, kelis litus skirsite globos įstaigoje augančiam vaikui. Antra,
galbūt jūs ar atviruką gavęs asmuo jam
padovanosite svajonę.
„Tokia akcija skatiname vaikus suprasti, kad dėl savo svajonių reikia įdėti
pastangų. Labai subtiliai ir jautriai siekiame, jog globos įstaigų vaikai neįprastų
gyventi su ištiesta ranka, o suvoktų, kad
ko nors norėdamas gyvenime ir pats turi
įdėti pastangų“, – sako akcijos organizatoriaus UAB „SDG“ generalinis direktorius Eduardas Jasas.
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Kauno taksi vairuotojų darbo
kokybė – be priežiūros ir kontrolės
Danguolė Šidlauskienė,
Profesinio rengimo skyriaus vadovė
Martyna Vaitiekūnaitė,
Profesinio rengimo skyriaus specialistė
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai atliko apklausą, kurios tikslas buvo išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie miesto taksi ir maršrutinių taksi vairuotojų darbo
kokybę.
Tyrimas parodė, kad respondentai nėra patenkinti šių paslaugų kokybe. Dažniausiai piktinamasi dėl prasto aptarnavimo, žemos kalbos kultūros, įkainių nesilaikymo,
taksometro neįjungimo, nenoro važiuoti į artimus ar labai tolimus iškvietimus, keleivių
vežimo į kelionės tikslą aplinkiniais keliais. Kauniečiams nepatinka garsiai leidžiama
muzika, rūkymas ir kt. Tokių priekaištų neretai galima išgirsti ir iš Kauno svečių, o tai
kenkia miesto įvaizdžiui.
Mieste leidimus verstis taksi paslaugomis yra išsipirkę 24 taksi įmonės ir 40 įmonių, vežančių keleivius M2 klasės autobusais. Individualios veiklos pažymėjimus turi
150 vairuotojų. Iš viso mieste dirba 574 taksi ir M2 klasės autobusų vairuotojai. Jų
darbo kultūra, etika yra palikta savieigai, be priežiūros ir kontrolės.
Žinios ir įgūdžiai vertinami neigiamai
Apklausoje dalyvavo 204 respondentai, iš jų 186 naudojasi Kauno miesto taksi ir
maršrutinių taksi paslaugomis. Apklausoje dalyvavo 18–50 metų amžiaus respondentai
(amžiaus vidurkis – 26–30 metų).
Apklausti miesto gyventojai taksi paslaugomis naudojasi bent kartą per mėnesį arba
rečiau. Tai rodo, kad taksi paslaugos tarp respondentų nėra ypač populiarios (1 pav.).
Tiesa, ketvirtadalis apklaustųjų taksi paslaugomis naudojasi 2–5 kartus per mėnesį.
Priežastis, lemiančias tokį vartotojų aktyvumą, galima nustatyti iš apklausoje pateiktų
klausimų ir atsakymų rezultatų.
8.06%
32.26%

25.81%

du ir daugiau kartų per savaitę (15)
2-5 kartus per mėnesį (48)
bent kartą per mėnesį (63)

33.87%

rečiau nei kartą per mėnesį (60)

Pav. 1. Naudojimosi Kauno miesto taksi paslaugomis dažnumas
Taksi paslaugomis respondentai dažniausiai naudojasi tik kartą per mėnesį arba rečiau, paslaugų kokybė juos dažniausiai tenkina (2 pav.). Taip pat daugiau negu trečdalis
(37,10 %) apklaustųjų į klausimą „Ar Jus tenkina taksi vairuotojų paslaugų kokybė?“
pasirinko atsakymą – „Kartais“. Tad taksi vairuotojų paslaugų kokybė yra vertinama
vidutiniškai patenkinamai.
Atsakymo
variantas

Pasirinkimų
skaičius

Taip

21

Dažniausiai

75

Kartais

69

Ne

21

Kartais
37,10%
Taip
11,29%

Dažniausiai
40,32%

Atsakymo
variantas

Pasirinkimų Santykis,
skaičius
%

Labai gerai

3

1,61

Gerai

51

27,42

Patenkinamai

78

41,94

Blogai

42

22,58

Labai blogai

12

6,45

Lentelė 1. Kaip bendrai vertinate taksi paslaugų kokybę?
Tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti pagrindines problemas, susijusias
su taksi vairuotojų darbu.
Respondentai, paprašyti nurodyti
dažniausiai pasitaikančius nepatogumus,
nurodė nemažai su aptarnavimo kultūra
ir etika susijusių dalykų: nemalonų ir nemandagų vairuotoją (12,66 %), netvarkingą aprangą (11,81 %), bendravimą
nepageidaujant klientui (10,13 %), rūkymą automobilyje (9,7 %). Taip pat dažnai
buvo minimi ir darbo reikalavimų pažeidimai: važiavimas ne trumpiausiu maršrutu (11,39 %), taksometro neįjungimas
(10,97 %), vairuotojo nuovargis ir prasta
savijauta (8,86 %), nežinojimas, kur važiuoti (8,44 %), važiavimas neužsisegus
saugos diržo (5,49 %) (3 pav.).
Šios dvi pagrindinės taksi vairuotojų
darbo pažeidimų grupės buvo papildytos
respondentų komentarais apie vairuotojų nenorą važiuoti į artimus arba labai
tolimus iškvietimus.
Kai kurie respondentai pateikė savo
sprendimo būdą: jie yra linkę naudotis
vieno ir pastovaus taksi vairuotojo paslaugomis, tokiu būdu išvengdami galimų
nesusipratimų su nemaloniu vairuotoju.

Ne
11,29%

Pav. 2. Ar Jus tenkina taksi vairuotojų paslaugų kokybė?

Verslo taryboje – apie Kauno
projektus | 4 psl.

Kaip ir taksi vairuotojų paslaugų
kokybė, taip ir bendrai visa taksi paslaugų kokybė Kauno mieste yra vertinama
tik patenkinamai (lentelė Nr.1). Blogai
ir labai blogai paslaugų kokybę vertina
beveik trečdalis apklaustųjų. Toks pats
procentas respondentų Kauno miesto
taksi paslaugų kokybę įvertino gerai arba
labai gerai.

Artėja Kalėdos | 5 psl.

Nukelta į 6 psl.

Projektinė veikla | 8-9 psl.
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Spalio mėnesio rūmų veiklos kronika
Priemonė

Veiksmas

Verslo pasiūlymų patalpinimas į internetinę svetainę
Planinis rūmų narių lankymas, siekiant geriau patenkinti narių
Verslo plėtra
interesus
Potencialių narių lankymas, informacija apie rūmų veiklą,
paslaugas, kvietimas stoti į narius
Darbo su piktybiškais skolininkais ypatumai
Koučingas kaip bendradarbiavimo santykių kūrimo įrankis
KonsultaciniSaugi darbo vieta – sėkmingo verslo pagrindas (Jonavos atstovybėje)
ai – informaciniai seminarai Kaip vystyti verslą Baltarusijoje ir su Baltarusijos įmonėmis:
praktinės teisininko įžvalgos
Viešųjų pirkimų organizavimo praktiniai aspektai
Debatai „Rinkimai į Seimą 2012: idėjos ir realybė“
Ąžuoliukų sodinimo akcija Kalniečių parke. 15 ąžuolų Rūmų
ąžuolyne pasodino 10 rūmų narių – įmonės, šiemet pažyminčios
jubiliejines sukaktis
Kauno personalo vadovų klubas: „Nėra „sunkių“ žmonių.
Žmonės yra skirtingi“
Rūmų
Eksportuotojų klubas: „Konkurencinga rinkodara mažomis
bendruomenė
lėšomis. Praktiniai sprendimai“
Kauno verslo vadovų klubas: „Kaip apsaugoti save ir savo verslą
nuo šnipinėjimo ir priešiškos veiklos“
Atvirų durų diena Kauno PPA rūmuose
Konferencija kartu su Swedbank: Leiskite klientams jus pasiekti
Verslo informacinė popietė: Naujų rinkų paieška – Indija
Kontaktų paieška Lietuvos įmonėms

Enterprise
Europe
Network

Tarptautiniai
ryšiai

Viešieji ryšiai

2

EEN pristatymas konfernecijoje „Finansinė verslo pusė. Praktiniai patarimai Jūsų verslo sėkmei“
Nemokamas seminaras „Aktualūs darbo teisės klausimai“
„Inovacijos ir ženklodara – raktai sėkmingam verslui“ Kaune
„Marketingo strategijos užsienio rinkose: problemos ir
galimybės“
Europos Saugių darbo vietų kampanija 2012-2013 Kaune
Europos Saugių darbo vietų kampanija 2012-2013 Šiauliuose
„Inovacijos ir ženklodara – raktai sėkmingam verslui“
Marijampolėje
EEN verslo pasiūlymų patalpinimas į internetinę svetainę
Patvirtinti UAB KARBONAS ir 3 Nyderlandų įmonių
partnerystės susitarimai
Kontaktų paieška užsienio įmonėms
Konsultacijos tarptautinės verslo plėtros, intelektinės apsaugos,
finansavimo programų klausimais
Atsakymas į partnerių užklausą
Lietuvos įmonių susidomėjimas EEN užsienio įmonių paskelbtais verslo bendradarbiavimo pasiūlymais
Užsienio įmonių susidomėjimas EEN Lietuvos įmonių paskelbtais verslo bendradarbiavimo pasiūlymais
Konsultacija dėl verslo pasiūlymų patalpinimo EEN duomenų
bazėje
Užsienio įmonės patikimumo tikrinimas
Vizitai į įmones
EEN duomenų bazėje patalpinti Lietuvos įmonių verslo bendradarbiavimo pasiūlymai
Tarptautinio projekto „Ekonominių tinklų stiprinimas“
(SeBPEN), projekto Nr.2011-1-PL1-LEO05-19900, partnerių
susitikimas Kaune
Susitikimas su Indijos verslo delegacija, Kauno regiono pristatymas
Tarptautinio projekto „Create4Compete – Kūrybiškumas
SVV kompetencijoms bei konkurencingumui didinti, projekto
Nr.LPR1/010/120, įžanginiai renginiai Kaune ir Marijampolėje
Enterprise Europe Network metinė konferencija Paphos (Kipras)
Tarptautinio projekto “GREEN BRIDGES FROM GREY TO
GREENING JOBS 518525-LLP-2011-ES-LEONARDO-LMP
(„Žalieji tiltai energetikos sektoriuje“ ) rezultatų ir galutinių
produktų pristatymas konferencijoje „Viskas apie saulės
elektrinių verslą (30kW)“ Vilniuje
Susitikimas su tarptautiniais ekspertais A. Stulginskio universitete
„Rūmų žinios“ Nr. 565, aktualiausi straipsniai: „Verslininkai
neleido politikams skrajoti padebesiais“, „Pažadų košė“,
„Verslo taryboje – apie malkas, pirmininkavimą ES ir Kanus“,
„Už nuopelnus apdovanota UAB „Mantinga“, „Švedijos
apdovanojimuose sėkmė lydėjo UAB „Baldai Jums“, „Rūmų
ąžuolyne – jau 35 medžiai“, „Pažadai 2012 m. Seimo rinkimuose: verta įsidėmėti“.
Išplatinta pranešimų spaudai apie rūmų ir rūmų narių veiklą

Įmonės,
dalyviai
7

Dokumentų
išdavimas

10
14
7
9
36
25
4
80

Profesinis
rengimas

60
31
6
25
47
44
14
2 įmonės 6 užklausos
80
129
28

Atlikta tarptautinės prekybos dokumentų autentiškumo
ekspertizių ir įforminta dokumentų
Atlikta prekybos dokumentų ekspertizių ir įforminta prekių
kilmės sertifikatų
2011/2012 m.m. pirminio profesinio mokymo kvalifikacijos
egzaminų, vykusių Kauno ir Klaipėdos regionuose, veiklos
ataskaitos paruošimas pateikimui profesinėms mokykloms
2012 metų paslaugų sutarčių su profesinėmis mokyklomis,
atsiskaitymų už kvalifikacijos egzaminų organizavimą, analizė
Atliktas Kauno miesto taksi ir maršrutinių taksi vairuotojų darbo
kokybės tyrimas. Ruošiama vairuotojų kvalifikacijų vertinimo
poreikio analizė
Laimėtas naujovių perkėlimo projektas „Profesinio mokymo
kokybės užtikrinimo sistemų tobulinimas“. Projekto pradžia
2012 10 01. Vyksta pasiruošimas pirmam partnerių susitikimui.
2013 metais vyksiančių kvalifikacijos egzaminų duomenų, gautų
iš profesinių mokyklų, apdorojimas ir analizė
Įvertintos tęstinio mokymo programos
Suderintos kvalifikacijos egzaminų komisijos, paruošti ir patvirtinti tęstinio mokymo bilietai
Užregistruotos praktinio mokymo sutartys

Veiksmas

Rūmų tarybos posėdis
10.01

138
59
14

1

Geriausios mokinių
mokomųjų bendrovių
(MMB) idėjos
konkursas

1
5
24
16
5
5
1
2
5

900
egz.

22

596
17
5
1
1
17
5
3
32

Verslo savivalda

41

250

18

Diskusija Lietuvos
Aukščiausiame Teisme
dėl Actio Pauliana
instituto taikymo
Kauno regioninio
muitinės konsultacinio
komiteto pakomitečio
posėdis

Turinys
Dėl savivaldybės įmonių
valdymo tobulinimo. Siūlomi
pakeitimai „Savivaldybės turtinių
ir neturtinių teisių įgyvendinimo
savivaldybės valdomose įmonėse
tvarkos apraše“
Dėl bendradarbiavimo susitarimo
su Kauno technologijos universitetu
Dėl rūmų metinio renginio
turinio. Aptariami pateikti
pasiūlymai.
Sprendimas dėl narystės

Rezultatas
Pateikta informacija apie
rengiamą projektą

Patvirtintas sutarties turinys
pasirašymui su KTU
Data: gruodžio 14 d.
Vieta: klubas „Gargaras“

Priimta 5 / išbraukta 1
Rūmų veiklos kronika
Nacionalinis susitarimas
Informacijos:
Dėl narystės EUROCHAMBRES mokesčio
Išrinktos geriausios idėjos:
Komisija išrinko geriausias
- geriausia;
MMB idėjas
- socialiai atsakinga;
- inovatyviausia.
- Išsakytos nuomonės ir inforDikutuota dėl verslo įmonėms
macija padės tiksliau vertinti
neigiamas pasekmes sukeliančios būsimus atvejus.
besiformuojančios teismų
- Diskusijos, kurios padėtų
praktikos taikant Actio Pauliana geriau suprasti teismams ir
institutą
verslui vieni kitus, būtų organizuojamos dažniau.
ES Muitinės kodekso projektas

Nauji vardai bendruomenėje

Pateikta informacija apie
rengiamą projektą

Lapkričio mėnesį rūmų bendruomenę papildė 12 naujų narių. Pirmoji pažintis su
jais:
UAB „Lietuvos gurmanas“ – maisto produktų gamyba, mažmeninė prekyba, maitinimo ir gėrimų teikimas.
UAB „Windex“ – plastikinių gaminių gamyba.
UAB „Vera Bonus“ – viešojo maitinimo, viešbučio paslaugos, konditerinių gaminių gamyba.
UAB „Viparkas“ – kompetencijų centras, vienijantis savo srities ekspertus, pritaikančius savo žinias, efektyvias technologijas, įrankius ir procesus sprendimų kūrimui
bendradarbiavimo aplinkoje.
ŽŪB „Panoterių ūkis“ – gėlės ir dekoratyviniai augalai; gyvuliai, žvėrys, paukščiai ir jų veisimas; žemės ūkis, technika.
Jūratės Gulbinienės individuali įmonė – konditerinių gaminių gamyba.
UAB „Lono mažmena“ – čiužinių gamyba ir pardavimas.
IĮ „Technoera“ – kompiuterių ir spausdintuvų remontas.
Lietuvos ir Vokietijos UAB „Tuvlita“ konsultavimo tarnybos Kauno skyrius –
formalusis profesinis mokymas; darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugų teikimas; suaugusiųjų profesinis mokymas.
UAB „Dizaino sprendimai“ – prekyba nauja ir naudota prekybine įranga ir baldais, taip pat baldų gamyba pagal kliento pageidavimus. Konsultavimas įvairiais interjero dizaino klausimais, parduotuvių interjero projektavimas.
UAB „Ecococon“ – šiaudinių skydų gamyba; šiaudinių namų projektavimas Lietuvoje.
UAB „Akvatera“ – specializuota gyvūnų augintinių ėdalų gamykla.
RŽ inf.
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Atvirų durų dienoje dalyvavo beveik 40 įmonių atstovai

Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų
viešųjų ryšių vadovė
Per tradicinę atvirų durų dieną rūmų
slenkstį pirmą kartą peržengė beveik 40
Kauno regiono įmonių atstovų. Iš jų keletas jau žengė ir antrąjį žingsnį – narystės
rūmuose link.
Atvirų durų dienos rengiamos kasmet.
Jų tikslas – pakviesti tuos, kurie pageidauja susipažinti su verslo savivaldą puoselėjančia, verslo bendruomenę ugdančia ir
jos bendriesiems interesams atstovaujančia organizacija.
Pasak rūmų generalinio direktoriaus
Vytauto Šileikio, rūmų misija – įgyvendinti verslo savivaldą regione, formuoti
ir reikšti verslo bendruomenės balsą, ginti
verslo bendruosius interesus santykiuose
su valdžia, taip pat teikti paslaugas verslui
ir atsakingai vykdyti valstybės deleguotas
funkcijas.
Kaip veikia organizacijai ir kokią
naudą ji teikia verslui, susirinkusiems
įmonių atstovams pasakojo patys kolegos
verslininkai.

Gražina Grigaravičienė: vienerių
metų patirtis
UAB „Asiga“ yra palyginti naujas narys, įstojęs į rūmus 2011 m. rudenį. Kokią
patirtį bendrovė sukaupė per vienerius narystės metus?
„Dalyvaujame Verslo vadovų ir Eksportuotojų klubų veiklose, Verslo moterų
tinkle. Esame aktyvūs užsienio kontaktų
mugių, tarptautinių misijų bei konferencijų
dalyviai. Dalyvavome tarptautinėje verslo
kontaktų mugėje Maskvoje 2011 m. spalį,
Vakarų Lietuvos verslo pasiekimų parodoje ir verslo kontaktų mugėje Klaipėdoje šią
vasarą, Lietuvos diplomatų-ekonomistų
suvažiavime ir verslo ryšių mugėje Kaune
šių metų birželį, projekto „Kūrybiškumas
kompetencijoms ir konkurencingumui
didinti“ konferencijoje ir verslo kontaktų
mugėje, pasienio regiono partnerių ekonomikos forume Kaliningrade. Ir tai tik
per vienerius narystės metus! – pasakojo
bendrovės komercijos vadovė Gražina
Grigaravičienė. – Puikiai organizuotos
kelionės leidžia sutaupyti laiko, pagreitinti
kontaktų užmezgimo procesą, gauti greitesnį grįžtamąjį rezultatą. Rūmų, kaip or-

Rūta Garšvienė ir Irina Sabaliauskienė

NIjolė Ivančikienė

ganizacijos, turinčios brandžios ilgametės
partnerystės su užsienio partneriais, dėka
turime galimybę bendrauti su užsienio
verslo organizacijomis, diplomatinėmis
Lietuvos Respublikos atstovybėmis vyriausybiniu lygiu. Esame patenkinti abipusiu sėkmingu bendradarbiavimu bei atsakingu rūmų požiūriu į savo narių verslo
poreikius bei perspektyvas. Verslo misija – tai pagalba Lietuvos įmonėms, rūmų
narėms, norinčioms kuo greičiau užmegzti
tiesioginius patikimus kontaktus su užsienio partneriais, rasti naujų rinkų savo prekių ar paslaugų eksportui. Rūmai padeda
gauti greitą bei patikimą informaciją apie
verslo partnerių užsienyje patikimumą.“
Saulius Valunta: šviestis ir bendrauti
UAB „Serfas“ direktorius Saulius Valunta akcentavo pagrindinius Verslo vadovų klubo tikslus – saviugdą ir neformalų
bendravimą. „Vargu ar kitaip turėtume galimybę susitikti su Ilja Laursu ar buvusiu
specialiųjų tarnybų pareigūnu. Turime suvokti, kad verslo etika ir kultūra prasideda
nuo mūsų. Ne kažkas, o mes patys turime veikti. Mums reikia naujų požiūrių,
naujų inciatyvų, kritikos. Bendraudami
tarp savęs pasitikėjimo atmosferoje, keliame klausimus, kuriais viešai vengiama
diskutuoti. Be to, rūmai, gindami mūsų
bendruosius interesus, atleidžia mus nuo
tiesioginio kontakto su valdžios atstovais
ir tuo pačiu apsaugo mus nuo bet kokių
įtarimų korupcija“, – kalbėjo S. Valunta.
Viešbučio „Kaunas“ pardavimų vadovė Giedrė Čipkutė papasakojo konkretų
pavyzdį, kaip rūmai „mums vos sušvilpus“, labai operatyviai ir profesionaliai,
padėjo organizuoti ryšius, tikslinius kontaktus ir susitikimus su Tamperės turizmo
sektoriaus firmomis.
Rūta Garšvienė: projektinės veiklos nauda
AB „Ortopedijos technika“ generalinė direktorė Rūta Garšvienė atstovavo 10
metų narystės stažą turinčiai įmonei. Bendrovės vadovė akcentavo partnerystės ir

Gražina Grigaravičienė

Kristina Žališkevičienė

bendros projektinės veiklos naudą įmonei.
Įmonės darbuotojai dalyvavo praktiniuose
mokymuose, o projekto rezultatas – išleistas vadovėlis visoms ortopedijos įmonėms
tapo praktiniu vadovu, kaip kelti darbuotojų kvalifikaciją neatsitraukiant nuo gamybos. Šiuo metu projektinėje veikloje
gilinamasi į socialinių partnerių ugdymo,
socialinio dialogo problematiką.
Kristina Žališkevičienė ir Evaldas
Rapolas: pirma duoti, tada – gauti
„Prieš penkerius metus klausėme savęs: kodėl mes čia? Kas mus iš to? Vėliau
supratome, kad tai – neteisingas klausimas. Pirmiau reikia duoti, kad gautum
pats“, – pripažino AB „Swedbank“ Pietų
Lietuvos filialo valdytoja Kristina Žališkevičienė. – Narystė bendruomenėje – tai
galimybė kartu eiti savo tikslų link, būti
arčiau klientų, juos pažinti ir auginti. Negaliu nepaminėti, kad rūmai duoda ir daug
asmeninės naudos man kaip vadovui. Po
pirmojo kiti žingsniai jau klostosi natūraliai be ypatingų pastangų.“
„Mūsų išvada ta pati – kuo daugiau
duodi, tuo daugiau gauni. Rūmų dėka
mes galime diskutuoti ir su aukščiausiais teismų pareigūnais“, – patvirtino
NordiaBaublys&Partners advokatas Evaldas Rapolas. Šios kontoros teisininkai
nustatytu laiku nemokamai konsultuoja
rūmų narius.
Nijolė Ivančikienė: aplink – nuoširdūs žmonės
UAB „Sanveda“ direktorė Nijolė
Ivančikienė rūmų šventėse dalyvauja su
visa šeima ir kelerių metukų anūke: „Vasaros šventė paliko neišdildomą šiltą įspūdį.
Apskritai rūmuose vyrauja jauki, nuoširdi
atmosfera. Čia atsiveria puiki galimybė susipažinti ir pabendrauti su naujais, įdomiais
žmonėmis, šauniai praleisti laisvalaikį.“
Vėliau diskusijos ir neformalus bendravimas tęsėsi prie kavos puodelio, rūmų
specialistai atsakinėjo į konkrečius atvykusiųjų verslo atstovų klausimus apie paslaugas verslui, tarptautinius ryšius, Europos verslo inovacijų tinklą ir kt.

Evaldas Rapolas

Saulius Valunta

Giedrė Čipkutė
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Verslo taryboje – apie Kauno projektus
Audronė Jankuvienė
Lapkričio 7 d. Verslo tarybos darbotvarkės pagrindinis klausimas buvo
skirtas artėjančiam 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiui. Kokius svarbiausius
projektus naujam struktūrinės paramos
etapui rengia Kaunas? Kokią paramą iš
ES fondų miestas gavo iki šiol?
Savivaldybės Investicijų ir strateginio
planavimo skyriaus vedėjas Vygintas Grinis pateikė duomenis apie 68 projektus,
įtrauktus į pagrindinius ir rezervinius valstybinių ir regioninių projektų planavimo
sąrašus ES struktūrinės paramos lėšoms
gauti. Preliminari jų vertė – 444 mln. Lt,
iš jų ES struktūrinės paramos lėšos – 223
mln. Lt, 115 mln. Lt – valstybės biudžetas, 70 mln. Lt – miesto savivaldybės biudžetas, 34 mln. Lt – planuotos pritraukti
privačios lėšos.
Didžioji dalis ES lėšų 2007-2013 m.
Kaunui skirta per regioninę dimensiją. Iš
viso Kauno regionui teko 331,7 mln. Lt, iš
jų miesto projektams pagal sąrašus –107
mln. Lt ES paramos lėšų (35,33 proc.
kvota).
Iš europinių pinigų parengti strateginiai dokumentai, sektorinės studijos
(ilgalaikė viešojo transporto plėtros strategija, Kauno miesto savivaldybės gyventojų susisiekimo poreikio tyrimas, Kauno
miesto kultūros sektoriaus įtakos regiono
savitumui tiriamoji studija, Kauno miesto
centralizuoto aprūpinimo šiluma strategija, Kauno turizmo infrastruktūros plėtros
studija ir kt.). Pasak V. Grinio, šie doku-

mentai būtini teikiant atitinkamas paraiškas ES paramai. Taip pat iš dalies ES lėšomis parengtas Kauno miesto bendrasis
planas 2013–2023 m., 22 detalieji ir 11
specialiųjų planų (2,7 mln. Lt).
Kauno pramogų ir sporto rūmai Nemuno saloje „suvalgė“ didžiąją ES paramos lėšų dalį – 50 mln. Lt (dar tiek pat
atseikėjo valstybės biudžetas, miestas pridėjo 75 mln. Lt, privačios lėšos sudaro 32
mln. Lt – bendras biudžetas 207 mln. Lt).
2,46 mln. Lt kainavo Lampėdžių
kempingas, kuriam teko 2 mln. Lt ES
struktūrinės paramos. Daugiau kaip 4
mln. Lt europinių lėšų skirta Nemuno
salos kanalo išvalymui ir sutvarkymui, 5
mln. – „Girstučio“ kultūros ir sporto rūmų
rekonstrukcijai, beveik 2 mln. Lt – teritorijos Palemono g. 22, o 3 mln. Lt – buvusio mėsos kombinato teritorijos Julijanavos g. 1 išvalymui ir sutvarkymui.
103 mln. Lt ES lėšų (iki 2013 m.) skiriama Kauno regiono komunalinių atliekų
tvarkymui (pastatyti biologinio ir mechaninio atliekų apdorojimo įrenginius,
rūšiuoti ir perdirbti atliekas, taip sumažinant į sąvartyną patenkančių biologiškai
skaidžių atliekų kiekį). Šiemet planuojama baigti išdalinti 30 tūkst. konteinerių
Kauno regiono gyventojams ir pradėti
įrenginių projektavimo Ir statybos darbus.
A. Juozapavičiaus prospekto rekonstrukcijai iš įvairių šaltinių – ES, miesto biudžeto ir valstybės programų – skirta 43,6
mln. Lt. 108 mln. Lt kainuos Panemunės
tilto rekonstrukcija (taip pat skiriamos ES,
miesto ir valstybės biudžeto lėšos).

Aptardami įgyvendintus projektus,
Verslo tarybos nariai pasigedo didesnių
infrastruktūros projektų ir tvirtino, kad
verslininkai sutiktų dalyvauti projektuose,
grąžinančiuose investuotas lėšas.
V. Grinis atkreipė dėmesį, kad naujuoju finansavimo laikotarpiu EK pasiūlė
Lietuvai 11 proc. mažiau ES paramos lėšų
nei 2007–2013 m. 2014–2020 m. tikimasi maždaug 23 milijardų litų ES paramos
Lietuvai.
Regioninei politikai gali tekti 30-50
proc. daugiau paramos (iki 5 mlrd. Lt) nei
2007-2013 m. periodu (2,5 mlrd. Lt). Nauja tai, kad atsiranda atskira priemonė didiesiems miestams (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai) kompleksiniam
teritorijų atgaivinimui. Iš viso planuojama
500–600 mln. Lt ES parama, iš jos Kauno
m. planuojama penktadalis lėšų.
Tarp miesto planų – Laisvės alėjos
rekonstrukcija (73,8 mln. Lt), Vienybės
aikštės požeminė automobilių saugykla
(apie 90 mln. Lt), S. Dariaus ir S. Girėno
sporto centro rekonstrukcija (12,2 mln.
Lt) ir kt.
Entuziastingo verslininkų pritarimo
sulaukė neseniai pasibaigęs Kongresų,
konferencijų ir koncertų rūmų vietos parinkimo konkursas. „Toks projektas tarnauja
traukos principui ir prisideda prie miesto
progreso. Idėją reikia palaikyti”, – teigė
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
generalinis direktorius Vytautas Šileikis.
Kauno miesto savivaldybės administracija 2014–2020 m. pateikė lėšų poreikį
planuojamiems projektams (ES parama,

valstybės, savivaldybės biudžetai, tikslinės dotacijos, kita) – 2 284 221 tūkst.Lt.
Rūmų viceprezidento prof. Mečislovo Rondomansko nuomone, iš gautų ES
lėšų atėmus „Žalgirio“ arenai skirtą dalį,
miestui liko katastrofiškai mažai europinės paramos: „Tai katino ašaros. Ar buvo
galima gauti daugiau? Kodėl Druskininkai sugeba klestėti?“
Savivaldybės specialistai aiškino,
jog galimybes riboja du dalykai: miesto
skolinimosi limitai ir kvotos, kurios skirstomos Kauno regiono plėtros taryboje.
35,33 proc. kvota Kaunui ir sudarė 107
mln. Lt ES paramos. „Projektų galėjo būti
ir už 800 mln. Lt“, – pridūrė Investicijų
ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo
pavaduotoja Sonata Senkienė.
Verslo tarybos nariai pasiūlė savivaldybei kryptingiau vadybiškai veikti ieškant ES paramos ir skatinti viešojo ir privataus kapitalo partnerystę, t.y. pritraukti
verslą tvarkant miestą.
Verslininkai neigia kai kurių miesto tarybos narių komentaruose reiškiamus priekaištus dėl naujos savivaldybės
bendrovių valdybų formavimo tvarkos.
Verslo atstovų pastebėjimu, ir šiuo metu
įmonių valdybose dirba verslininkai, tik
jie atstovauja kuriai nors partijai.
Koreguojant savivaldybės bendrovių
valdybų formavimo tvarką, Verslo taryba
pateikė siūlymą į savivaldybės valdomų
įmonių valdybas įtraukti ir verslo atstovų.
Tvarkos pakeitimai buvo pristatyti ir bus
toliau svarstomi Kauno miesto tarybos
kolegijoje.

Už nuopelnus V. Šileikiui įteikti garbės ženklai
Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų
viešųjų ryšių vadovė
Už nuopelnus atkuriant Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmus bei atgaivinant prieškario rūmų dvasią, puoselėjant solidarumu, pasitikėjimu ir pagarba
pagrįstus verslo bendruomenės santykius,
kuriant pažangias rūmų veiklos formas
bei tradicijas, diegiant socialinės atsakomybės vertybes, atstovaujant rūmams
ir miestui tarptautiniu lygmeniu Kauno
PPAR tarybos sprendimu V. Šileikiui
60-ties metų sukakties proga spalio 26 d.

Kauno rajono meras V. Makūnas teikia rajono Garbės ženklą
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Raudondvario pilyje įteiktas rūmų „Padėkos ženklas“.
Restauruotoje ir naujam gyvenimui
prikeltoje pilyje beveik 200 žmonių dalyvavo Vytauto Šileikio profesinei, visuomeninei bei akademinei veiklai skirtoje
konferencijoje. Apie aktyvų V. Šileikio
vaidmenį rūmų sistemoje, strategiškai
svarbias įžvalgas ir įveiktus iššūkius,
kompetenciją ir vertybių balansą visose
veiklos srityse kalbėjo pirmasis Kauno
PPA rūmų prezidentas prof. Simas Ramutis Petrikis, Kovo 11-osios akto signataras
Aloyzas Sakalas, ilgametis bendražygis,
1996–2012 m. rūmų prezidentas prof.

Mečislovas Rondomanskas, Kauno PPA
rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis,
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų
rūmų asociacijos prezidentas Rimantas
Stankevičius, Kauno kolegijos direktorius
Mindaugas Misiūnas, Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto rektorius Remigijus
Žaliūnas ir kt.
Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas jubiliejinės sukakties proga ilgametį rūmų generalinį direktorių apdovanojo II-ojo laipsnio Santakos garbės
ženklu. Garbingiausias miesto apdovanojimas V. Šileikiui skirtas už asmeninį
indėlį įtvirtinant savivaldos ir verslo partnerystę, Kauno miesto raidai naudingas ir
prasmingas idėjas.
Už pažangias iniciatyvas ir dialogą su
savivaldybe Kauno rajono meras Valerijus Makūnas V. Šileikį apdovanojo rajono
Garbės ženklu. Garbingiausias Kauno rajono savivaldybės apdovanojimas skiriamas už labai reikšmingus nuopelnus profesinėje ir visuomeninėje veikloje, Kauno
rajono garsinimą Lietuvoje ir užsienyje.
Kauno PPA rūmų generaliniam direktoriui vardinę padėką pareiškė ir švietimo
ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius. „Noriu pasidžiaugti, kad Jūs švietimo sistemos kaitos laikotarpiu įžvelgėte
ir supratote savo reikšmingą vaidmenį,
nuosekliai ir aktyviai veikėte, prisidėdamas tiek prie profesinio mokymo, tiek
prie aukštojo mokslo sistemų modernizavimo“, – rašoma ministro padėkoje.
V. Šileikis pakvietė visus prisidėti prie
vis gausėjančio būrio žmonių, kuriems di-

V. Šileikis apdovanotas Kauno m. II-ojo laipsnio Santakos
garbės ženklu

džiausias džiaugsmas – dovanoti savo gerumą ir žinoti, kad tolimoje Ruandoje vaikai jų dėka galės dar vieną mėnesį lankyti
mokyklą, skubiai gaus būtiniausių vaistų
ir maisto, skaityti knygas kuriamoje bibliotekoje. Pilies fojė buvo demonstruojama
Astos ir Vytauto Šileikių fotografijų paroda „Ruandos vaikai“.
Renginio metu svečiams koncertavo Kauno valstybinio muzikinio teatro
solistė Rita Preikšaitė ir Kauno styginių
kvartetas „Collegium“ bei J. Naujalio muzikos gimnazijos moksleivis, tarptautinių
konkursų laureatas klarnetininkas Stasys
Makštutis.
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Neabejingi nei menui, nei vargui
Kalėdinių renginių ciklas prasideda,
tad metas pasidžiaugti, kuo prie labdaros
ir paramos akcijų prisideda Kauno PPA
rūmų įmonės?
UAB „Pirmas žingsnis“ (direktorius/

savininkas Algimantas Astrauskas) nuo
2009 m. skyrė 82 414 Lt įvairiems neįgaliųjų, labdaros fondams, bendruomenėms,
organizacijoms ir klubams.
UAB „Vaigita“ (direktorė Eugenija

Kalėdiniai sveikinimai – socialiai
atsakingai ir originaliai
Kviečiame Jus dalyvauti kalėdiniame projekte „Kalėdinės vaikų svajonės“.
2011-tais metais daugybė globos namų auklėtinių sulaukė kalėdinio stebuklo – vos
spėję užrašyti savo kalėdines svajones ant sukurtų atvirukų, jau po kelių savaičių gavo
svajojamas dovanas. Jas vaikams dovanojo ir įmonės, privatūs asmenys ir įmonių kolektyvai – vos spėjome atsakinėti į norinčiųjų dovanoti laiškus! Daugelyje globos namų
buvo sukurta tikra kalėdinė nuotaika.
Šiemet globotiniai vėl pasiruošę sukurti originalius rankų darbo kalėdinius
atvirukus, kuriais tikrai nustebinsite juos gavusius partnerius ir klientus.
Kitoje atviruko pusėje vaikai įrašo savo svajones, kurioms taupo pinigėlius.
Projekto metu surinkti pinigai bus pervesti vaikams, sukūrusiems atvirukus.
Vaikų iš globos namų svajonės išsipildys dviem būdais, prie kurių kviečiame prisidėti it Jus: arba patiems vaikams įsigijus norimą daiktą už pinigėlius, gautus sukūrus
atvirukus, arba gavus norimą dovaną iš projekto „Kalėdinės vaikų svajonės“ dalyvių
(siunčiančių atvirukus arba juos gaunančių).
Projekto „Kalėdinės vaikų svajonės“ globos namų auklėtiniai skatinami suprasti,
kad siekiant savo svajonių reikia įdėti pastangų.
Kalėdos – stebuklų metas, o vaikų globos namų auklėtiniams svajonių išsipildymai
ir stebuklai yra ypač reikalingi. Būkime socialiai atsakingi ir padėkime vaikams pajusti
kalėdinį džiaugsmą.
Nors šventės gali pasirodyti dar toli, tačiau norint nusiųsti originalius, šiltus ir nepavėluotus kalėdinius sveikinimus, ruoštis jau pats laikas.
Jei nusprendėte, kad norite savo klientus ir partnerius nustebinti originaliais sveikinimais, susisiekite su mumis dėl atvirukų užsakymo, kad kūrybiškieji nykštukai suspėtų
laiku sukurti mažuosius paveikslėlius.
Atviruko dydis – 10,5 x 21 cm (perlenktas 21 x21 cm lapas).
Atvirukų komplektacijos ir vertė:
• Atvirukas – 3,65 Lt
• Atvirukas + baltas vokas – nuo 3,95 Lt
• Atvirukas + įklija (su atspausdintu Jūsų tekstu) – nuo 4,85 Lt
• Atvirukas + įklija (su atspausdintu Jūsų tekstu) + vokas – nuo 5,15 Lt
Galimi papildomi komplektacijų variantai:
• Įklijos tekstas gali būti juodas arba spalvotas
• Vokas gali būti baltos arba auksinės spalvos
• Vokas gali būti su atspausdintu Jūsų logotipu
• Kiti Jūsų pageidaujami variantai

Klemkienė) jau 12 metų teikia labdarą
Palemono „Caritas“ organizacijai (sekmadienio pietūs vaikams).
AB „Atrama“ (generalinis direktorius Alvydas Švedas) nuolat bendradarbiauja su LRT laida „Bėdų turgus“
(kiekvienais metais aukoja kietojo kuro
šildymo katilus, boilerius vargingoms šeimoms).
UAB „Diremta“ (direktorius Remigijus Daugėla) remia renginius „Menas
senuosiuose dvaruose“, menininkų plenerus Lietuvos kaimuose, Birštono „Caritas“, regbį, jaunimo krepšinį.
UAB „Equinox Europe“ (direktorė Rasa Beskajevienė) remia Aklųjų ir
silpnaregių paramos ir labdaros fondą,
Nacionalinę moksleivių akademiją, VšĮ
„Viena šeima“.
UAB „Sanveda“ (direktorė Nijolė
Ivančikienė) remia M. K. Čiurlionio muzikos fondą, SOS vaikų kaimus Lietuvoje.
UAB „Baltijos polistirenas“ (prezidentas Kęstutis Dagilis) remia Kauno raj.
Garliavos kultūros centro festivalį „Dainuoju Lietuvai“, A. Makūnienės labdaros
ir paramos fondą, kuris globoja talentingus vaikus, Garliavos gimtadienio šventę,
Jonučių vidurinę mokyklą, Kauno sporto
klubą „Oktanas“, Kauno turistų klubą.
UAB „Skubios siuntos“ (generalinis
direktorius Vladas Lašas) remia festivalius „Kaunas Jazz“, „Gera muzika gyvai“,
„Visos mūzos“, Kauno kino festivalį,
Kauno bendruomenės centrą „Girsta“, Pasaulio lietuvių jaunimo suvažiavimą, VšĮ
„Degantis žmogus“, leidinį „Aviacijos pasaulis“, VšĮ „Drąsinkime ateitį“, Lietuvos

„Caritas“, VšĮ „Kosmoso ir technologijų
institutą“.
UAB „SDG“ (generalinis direktorius
Eduardas Jasas) remia labdaringą Kauno
miesto savivaldybės organizuojamą kalėdinę šventę. Paremtas choras „Jaunystė“,
labdaros koncertas „Baroko perlas“, skirta parama Girkalnio bažnyčios remontui.
Bendrovė organizuoja socialines akcijas
ir remia vaikų globos namus. 2011 m.
birželio 1-ąją Jiezno vaikų globos namų
auklėtinius nuvežė į Druskininkų vandens
parką, 2012 m. organizavo jiems drabužių
dekoravimo pamokėles. 2008 m. spalį ir
2012 m. rugsėjį organizuotose kraujo donorystės akcijose dalyvavo per 30 įmonės
darbuotojų.
UAB „Garlita“ (generalinis direktorius Juozas Martinaitis) remia A. Makūnienės labdaros ir paramos fondą, Kauno
neįgalaus jaunimo centrą, VšĮ „Viena
šeima“,VšĮ „Gausių šeimų tarpusavio
bendrija“, kasmet parama suteikiama
Garliavos ir Šilutės neįgaliųjų draugijoms.
Bendrovė yra nuolatinė Garliavos švenčių rėmėja. Bendrovės paramos sulaukė
M. K. Čiurlionio fondas, A.VienuolioŽukausko memorialinis muziejus, sporto
organizacijos. 2011 m. suteikta paramos
už 15 580 Lt, 2012 m. – už 21 330 Lt.
Visos šios įmonės ir jų vadovai neseniai buvo apdovanoti LR Seimo vicepirmininko Eriko Tamašausko asmeninėmis
padėkomis. Kalėdiniame rūmų renginyje
bendruomenės nariai taip pat bus įvertinti
už svariausią indėlį bendruomenei ir socialinę atsakomybę versle.
RŽ inf.

Tradicinis metų
renginys –
gruodžio 14-ąją
Netrukus skaičiuosime paskutines metų savaites. Kaip ir kasmet, artėjant šv.
Kalėdoms, rinksimės į tradicinį, vieną įdomiausių Kauno verslo bendruomenės renginių. Metinis rūmų bendruomenės renginys vyks gruodžio 14 d. 18:00 val. klube
„Gargaras“ (Raudondvario pl. 101, Kaunas).
Visada siekiame, kad tas vakaras taptų išskirtiniu ir įsimintinu visiems dalyviams, stengiamės parengti įdomią programą, pateikti skanų maistą ir užtikrinti
sklandžią renginio eigą.
Kol kas vakaro tema telieka intrigai, bet galima išduoti „paslaptį“, jog renginį
ves žinomas aktorius, humoristas Artūras Orlauskas. Laukite kvietimų!
RŽ inf.
Mecenatas

Generalinis rėmėjas

RėmėjaI

Susivienykime geriems darbams!
VšĮ „Saugi pradžia“ direktorė
Rūta Jasienė
Kontaktinis asmuo: projektų vadovė Austėja Bliumkytė-Padgurskienė, mob. tel. 8
686 18867, tel. 8 37 460 066, el. p. saugipradzia@sdg.lt, www.saugipradzia.lt

5

Nr. 566 | KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ žinios

Kauno taksi vairuotojų darbo kokybė – be priežiūros ir kontrolės
Atkelta iš 1 psl.

9

Nekalba valstybine kalba (1,27 %)
Kita (2,53 %)

18

Priima papildomų keleivių (2,53 %)

18
30

Negeba aptarnauti užsienio klientų (4,22 %)

39

Neužsisegęs saugos diržo (5,49 %)

60

Nežino, kur važiuoti (8,44 %)

63

Atrodo pavargęs ir prastos savijautos (8,86 %)

72

Bendrauja su keleiviais, keleiviams nepageidaujant (10,13 %)

81
84

Netvarkingai apsirengęs (11,81 %)

90

Nemalonus, nemandagus vairuotojas (12,66 %)

Pav. 3. Taksi vairuotojų darbo trūkumai
Apklausos dalyviai turėjo įvertinti skirtingus elementus, susijusius su taksi vairuotojų darbu.
Vairuotojų darbo etika buvo vertinama kaip iš dalies patenkinama (48,39 %). Tačiau
didelis procentas (35,48%) apklaustųjų teigė, kad pastaroji jų netenkina. Elgesio kultūrą
panaši respondentų grupė (43,55%) vertina kaip iš dalies arba visiškai nepatenkinamą. Kalbos kultūra buvo įvertinta neigiamai (41.94%) arba tik iš dalies patenkinamai
(72,38%). Užsienio kalbų žinojimas vertinamas neigiamai (41,94%), arba respondentai
neturėjo informacijos. Vairavimo įgūdžiai iš dalies patenkinami (35,48 %), o 32,26 %
respondentų vertinami neigiamai. Kelių eismo taisyklių laikymasis (38,71 %) ir miesto
išplanavimo ir lankytinų vietų žinios (40,32 %) įvertinti kaip netenkinantys.
Bendroje taksi vairuotojų kompetencijų statistikoje žinios ir įgūdžiai daugiausiai vertinami neigiamai (39,17 %) arba tik iš dalies patenkinamai (35,48 %) (lentelė Nr. 2).
Atsakymo variantas
Darbo etika

Taip
24

Iš dalies

Ne

Nežinau

12,9 %

90

48.39%

66

35.48%

6

3.23%

Elgesio kultūra

21

11,29 %

81

43.55%

81

43.55%

3

1.61%

Kalbos kultūra

36

19,35 %

72

38.71%

78

41.94%

0

0%

Užsienio kalbos
žinojimas

9

4,84 %

21

11.29%

78

41.94%

78

41.94%

Vairavimo įgūdžiai

57

30,65 %

66

35.48%

60

32.26%

3

1.61%

45

24,19 %

66

35.48%

72

38.71%

3

1.61%

Kelių eismo taisyklių
laikymasis
Geros miesto
išplanavimo ir lankytinų
vietų žinios
Viso:

39

20.97 %

45

24.19%

75

40.32%

27

14.52%

231

17.74%

441

33.87%

510

39.17%

120

9.22%

Lentelė 2. Taksi vairuotojų kompetencijų vertinimas
Į konfliktą su taksi vairuotoju teko įsivelti 40,32 % apklaustųjų. Konflikto metu
76 % atvejais vairuotojai bendravo nemaloniai, vartojo necenzūrinius žodžius. Tik
24 % vairuotojų konfliktų metu buvo mandagūs.
Nemandagūs vairuotojai, netvarkinga apranga
Kauno miesto maršrutinių taksi (M2 autobusų klasės) paslaugomis respondentai
naudojasi dažnai. Daugiau nei 70 % apklaustųjų maršrutinių taksi paslaugomis naudojasi kelis kartus per mėnesį arba savaitę (4 pav.). Tai rodo, kad maršrutiniai taksi Kauno
mieste yra populiari transporto priemonė.

19.35%
9.68%

35.48%

Du ir daugiau kartų per savaitę (66)
2-5 kartus per mėnesį (66)

35.48%

18
57
93
18

Ne
9,68%

Kartais
50%
Dažniausiai
30,65%

Atsakymo variantas
Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Blogai
Labai blogai

Pasirinkimų skaičius
3
45
96
36
6

Santykis, %
1,61
24,19
51,61
19,35
3,23

Lentelė 3. Kaip bendrai vertinate maršrutinių taksi paslaugų kokybę?
Dažniausios problemos, susijusios su maršrutinių taksi vairuotojais, yra netvarkinga apranga (18,1 %), garsi ir nekultūringa kalba per raciją ar telefoną (17,65 %),
nemalonus ir nemandagus vairuotojas (14,93 %), rūkymas automobilyje (14,48 %),
nuovargis ir prasta savijauta (12,22 %). Daugiausiai nepasitenkinimų sulaukė darbo ir
bendravimo etika. Akivaizdu, kad reprezentatyvumas ir mandagus bendravimas nėra
prioritetiniai maršrutinių taksi vairuotojų darbo principai.
Respondentai taip pat minėjo ir saugaus eismo taisyklių nesilaikymą, agresyvų
manevravimą, pavojingas vairuotojų sukeltas eismo situacijas (6 pav.). Kelių eismo
taisyklių nesilaikymas nėra vieninteli darbo tvarkos pažeidimai. 11,76 % apklaustųjų
teigia, kad vairuotojai neduoda kelionės bilieto, neužsisega saugos diržo (8,6 %), taip
pat komentaruose buvo minimas darbo grafiko nesilaikymas.
Nekalba valstybine kalba (0 %) 0
Kita (2,26 %)

15
57

Neužsisegęs saugos diržo (8,6 %)
Neduoda kelionės bilieto (11,76%)

78

Atrodo pavargęs ir prastos savijautos (12,22 %)

81

Rūko automobilyje (14,48 %)

96

Nemalonus, nemandagus vairuotojas (14,93 %)

99

Garsiai ir nekultūringai kalba racija, telefonu (17, 65 %)

117

Netvarkingai apsirengęs (18,1 %)

120

Pav. 6. Kokios dažniausios problemos, susijusios su maršrutinių taksi vairuotojais?
Apklausos dalyviai turėjo įvertinti skirtingus elementus, susijusius su maršrutinių
taksi vairuotojų darbu. Vairuotojų darbo etika (56,45 %), elgesio kultūra (56,45 %),
kalbos kultūra (50 %), kelių eismo taisyklių laikymasis (64,52 %) vertinami neigiamai.
Tik užsienio kalbų žinojimas, apie kurių įgūdžius respondentams trūko informacijos, ir
vairavimo įgūdžiai (48,39 % iš dalies patenkinti) nebuvo įvertinti neigiamai (lentelė Nr.
4). Tačiau nei viena iš vertinimui pateiktų maršrutinių taksi vairuotojų kompetencijų
daugumos nebuvo įvertinta kaip visiškai tenkinanti poreikius.
Atsakymo variantas
Darbo etika
Elgesio kultūra
Kalbos kultūra

9
15
15

Taip
4.84%
8.06%
8.06%

72
63
78

Iš dalies
38.71%
33.87%
41.94%

105
105
93

Ne
56.45%
56.45%
50%

0
3
0

Nežinau
0%
1.61%
0%

Bent kartą per mėnesį (18)

Užsienio kalbos
žinojimas

15

8.06%

24

12.9%

66

35.48%

81

43.55%

Rečiau nei kartą per mėnesį (36)

Vairavimo įgūdžiai

12

6.45%

90

48.39%

84

45.16%

0

0%

Kelių eismo taisyklių
laikymasis

3

1.61%

60

32.26%

120

64.52%

3

1.61%

Viso:

69

6.18% 378

34.68%

573

51.34%

87

7.8%

Pav. 4. Naudojimosi maršrutinių taksi paslaugomis dažnumas
Maršrutinių taksi paslaugų kokybė, kitaip nei taksi, dažniausiai yra vertinama tik
kartais patenkinamai (50 %). Visiškai patenkintų ir visiškai nepatenkintų klientų dalis
yra panaši, beveik po 10 % apklaustųjų (5 pav.). Maršrutinių taksi paslaugomis respondentai naudojasi žymiai dažniau, tačiau jų kokybe yra patenkinti mažiau.

6

Taip
Dažniausiai
Kartais
Ne

Maršrutinių taksi vairuotojų paslaugų kokybė, kaip ir pačios paslaugos, respondentų dažniausiai vertinamos tik patenkinamai (51,61 %) (lentelė Nr. 3). Maršrutiniai taksi
yra labai populiari transporto ir susisiekimo priemonė, nepasitenkinimas jos kokybe
gali rodyti du dalykus: pirma, jai keliami didesni reikalavimai dėl didesnio paslaugos
dažnumo, antra, jos populiarumas sukūrė didelę paklausą, ir pasiūla yra tenkinama neatsižvelgiant į kokybės reikalavimus.

78

Neįjungia taksometro (10,97 %)
Važiuoja ne trumpiausiu maršrutu (11,39 %)

Pasirinkimų
skaičius

Pav. 5. Ar tenkina maršrutinių taksi paslaugų kokybė?

69

Rūko automobilyje (9,7 %)

Atsakymo
variantas

Taip
9,68%

Lentelė. 4. Ar tenkina maršrutinių taksi vairuotojų kvalifikacijos?
Į konfliktą su maršrutinio taksi vairuotoju teko įsivelti 37,1 % apklaustųjų (69).
Neteko 62,9 % (117). Konflikto metu 82, 61% (57) vairuotojų bendravo nemaloniai,
vartojo necenzūrinius žodžius. Tik 17,39 % (12) atvejų vairuotojai buvo malonūs.
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Brangakmenių paslaptys
Audronė Jankuvienė
Ar matėte retuosius, spindinčius,
itin retų spalvų natūralius nepaveiktus
brangakmenius – Šri Lankos oranžinės
ar rožinės spalvos pasaulyje rečiausią
safyrą – padparadžą, natūralų geltoną ar
„degančios“ rožinės spalvos safyrą, natūralios spalvos mėlyną ar žalią safyrą? O
kaip atskirti natūralias brangenybes nuo
dirbtinių? Tai, ką Jūs pamatysite, bus nauja, tai, ko dar nesate mačiusios.
Taip intrigavo Tarptautinės gemologų
konferencijos delegatas, brangakmenių
ekspertas dr. Arūnas Kleišmantas, pradėdamas susitikimą su Verslo moterų tinklo
narėmis. Suintrigavo ir... nuvylė, iškart
pasakydamas, kad natūralių perlų prekyboje jau nėra nuo 1956 m., o skaudžiausia – dėl deimantų. Netikrų deimantų jūra
užplūdusi rinką. Stiklu užpildytų rubinų
iš Tailando – kiek nori... Ten jie kainuoja kapeikas. Mes mokame kaip už tikrą...
Smaragdų skaidrumas keičiamas užpildant įtrūkimus aliejais ir vašku.
„Mano tikslas – atverti akis, suteikti
žinių, išmokyti atskirti, kas tikra, o kas –
tik imitacija, sintetinis ar įvairiomis technologijomis paveiktas brangakmenis. Jei
rengiatės išleisti didžiulę sumą pinigų
juvelyriniams papuošalams, pirmiausia
įsitikinkite, ar brangakmeniai natūralūs.
Kitaip pinigus išleisite vėjais“, – perspėjo
A. Kleišmantas.
Pasak Kaune 1996 m. pradėjusio
veikti Gemologijos muziejaus įkūrėjo,
deimantai užkariavę 90 proc. brangakme-

nių rinkos. Labai gaila, bet Lietuvoje tikrų
deimantų nėra. Visi jie – dirbtiniai, gal su
labai ypatingomis išimtimis. „Deimantų
su 50 proc. nuolaida nebūna“, – šypsosi
A. Kleišmantas. Likusieji 299 „akmenėliai“ – rubinai, safyrai, špineliai ir kiti –
dalijasi likusius10 proc. rinkos.
Brangakmeniai skirstomi į natūralius,
paveiktus, sintetinius ir imitacijas. Jų kokybę lemia masė, spalva, skaidrumas ir
šlifavimas. A. Kleišmanto teigimu, deimantui svarbiausia ne skaidrumas, o bespalviškumas, žėrintis visu vaivorykštės
spektru. Bespalviai nesudaro nė 1 proc.
visų randamų deimantų. Visi kiti – rudi,
pilki ir kt. Todėl jų spalva keičiama apšvitinant, aukšta temperatūra, aukštų slėgiu.
Skaidrumą galima pagerinti lazerio spinduliais, užpildant stiklu. Tačiau Lietuvoje
niekada nerašoma – paveiktas deimantas.
O taip daroma visame pasaulyje.
Klasika – briliantas. Tai deimantas,
nušlifuotas 57 briaunomis. „Jei deimantas
nebus nušlifuotas pagal ypatingas taisykles, jis praras žavesį, nespindės. Gauti
taisyklingai nušlifuotą deimantą – košmariškai sunku“, – A. Kleišmantas prisipažįsta nukeliantis kepurę prieš Rusijos ir
Ukrainos šlifavimo meistrus.
„Investicija yra papuošalas tik su natūraliais akmenimis. Gražu ir natūralu –
ne tas pats. Juvelyrikoje svarbiausi trys
dalykai – natūralus akmuo, darbo kokybė
ir dizainas. Pas mus – atvirkščiai: pirmiausia žiūrima dizaino, o kokybė – tiek to,
kaip nors...“, – aiškina mokslų daktaras.
Verslo moterys turėjo galimybę pama-

„Mano tikslas – atverti akis, suteikti žinių, jei pasiryžote investuoti į papuošalus“, – verslo moterims sakė Arūnas Kleišmantas

tyti natūralius brangakmenius, kurių gauti
itin sudėtinga netgi tarptautinės gemologų organizacijos nariui. „Šitų akmenėlių
gavau tik per asmenines pažintis iš Šri
Lankos, po 20 mokslinio darbo metų“, –
pridūrė A. Kleišmantas.

Moterys kukliai slėpė savo papuošalus, tačiau žadėjo užsukti pas ekspertą su
dar iš savo mamų paveldėtais papuošalais,
kad sužinotų, ar juos puošiantis rubinas ir
safyras yra tikri...

Sveikinimai svarbias sukaktis pažymintiems
bendruomenės nariams
Kauno taikomosios dailės mokykla
šį rudenį pažymi itin gražią sukaktį – prieš
35 metus duris atvėrė mokykla, kviesdama
mokytis įvairių meno profesijų. Būsimieji
keramikai mokėsi molį paversti meno dirbiniais, medis, paliestas jaunųjų baldžių
rankų, tapdavo baroko ar kito stiliaus unikaliausiais baldais, drožėjai kūrė dideles
ir mažas skulptūras. Metalą prakalbindavo juvelyrų kūrybiškumas, grakštus porcelianas laukė dekoruotojų fantazijos ir
kruopštumo, siuvinėtojų rankos gaivino
ir puoselėjo tautines tradicijas, o lietuviškuoju auksu tituluojamo gintaro didesni
ar mažesni gabalai paklusdavo kūrėjų norams – tapdavo puošniomis sagėmis, vėriniais, paveikslais. Pynėjai stebino gebėjimu paprastas vyteles paversti saulutėmis,
gėlėmis, baldais...
Atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius,
buvo sukurtos interjero apipavidalinimo,
floristinio dekoravimo programos, o moderniųjų technologijų laikais sėkmingai
mokosi ir įgyja kvalifikaciją elektroninės
leidybos maketuotojas, vizualinės reklamos
gamintojas, kompiuterinės grafikos projektavimo operatorius, kompiuterinio projektavimo operatorius, logistas-ekspeditorius.

2005 m. akredituota vidurinio ugdymo programa ir mokykloje įsteigtas gimnazijos skyrius. KTDM – atvira kaitai,
naujoms iniciatyvoms, dalyvauja šalies
ir tarptautiniuose projektuose, siekia tobulėjimo. Mokykloje kuriamos, puoselėjamos ir saugomos tradicijos, tampančios
bendruomenės savastimi. Rengiamos
mokinių ir mokytojų meno kūrinių parodos, organizuojami dalykinių ir kūrybinių
projektų pristatymai, įdomios mokinių
diplominių darbų parodos, vyksta susitikimai su aktoriais, rašytojais, kunigais,
baigusiais KTDM mokiniais, tautinės ir
religinės šventės ir kt.
KTDM absolventai savo darbais liudija Europai ir pasauliui, kad maža valstybė, turinti unikalią kultūrą, ją augina,
puoselėja ir skleidžia patirtį, kaip tradicija
siejama su modernumu. Ryškiausios Kauno taikomosios dailės mokyklos ypatybės – demokratiškumas, humaniškumas,
kūrybiškumas, modernumas.

UAB „Noriu darbo“ lapkritį sukanka 15 metų. Jos ilgalaikę sėkmingą veiklą
iliustruoja faktas, jog 2011 m. sausio mėn.
„Verslo žinių“ pateiktame personalo at-

rankos bendrovių sąraše „Noriu personalo
sprendimų grupė“ yra didžiausių personalo atrankos kompanijų trejetuke pagal
vykdytų atrankų skaičių ir yra tarp dešimties didžiausių personalo konsultacinių
bendrovių pagal paslaugų pardavimus.
2008 m. bendrovė dalyvavo projekte
„Gazelė 2008“ ir buvo pripažinta viena iš
sėkmingiausiai dirbančių ir sparčiausiai
augančių Lietuvos smulkiojo ir vidutinio
verslo bendrovių.
Kūrybiškumas, etiški darbo principai,
dėmesys klientui – tai pagrindiniai principai, kuriais vadovaujasi bendrovė, teikdama individualius žmogiškųjų išteklių
valdymo sprendimus personalo paieškos
ir atrankos, personalo vertinimo, mikroklimato tyrimo, personalo mokymų, komandos formavimo, konsultavimo personalo valdymo klausimais srityse.
Kompanija nuo 2006 m. yra Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmų narys.
Bendrovės direktorė Palmira Sirusienė 2008 m. išrinkta Lietuvos metų verslininke/vadove.

UAB „Samarela“ veikia rinkoje jau
10 metų. Bendrovė gamina buityje itin pa-

klausias ir dažname prekybos centre matomas prekes – kempines, pašluostes ir kt.
iš porolono, viskozės, celiuliozės.

UAB „Hispack Baltic“ šiemet sukanka 5 metai, tad įmonė save laiko jauna
kompanija. Tai bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos bendrovė, žinias ir patirtį
perėmusi iš jau 16 metų ten veikiančios
kompanijos „Hispack LTD“.
Bendrovė veikia maisto pramonei
skirtų plastikinių sandėliavimo sistemų
gamybos ir platinimo srityse. Gaminių
asortimentą sudaro plastikinės lentynos,
stelažai, mobilūs konteineriai, dėklai,
suoleliai, vežimėliai ir kt. Produkcija
naudojama viešojo maitinimo, medicinos
įstaigose, maisto pramonės bei prekybos
sektoriuje, vaikų darželiuose ir mokyklose, žemės ūkyje, laisvalaikio ir pramogų
srityse.
Nuo 2008 m. įmonė yra rūmų narys,
tais pačiais metais pripažinta konkurso
„Sėkmės žingsnis“ nugalėtoja.
Rūmų bendruomenė sveikina kolegas, linkėdami geriausios kloties visuose
jų darbuose.
RŽ inf.
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„Žalieji tiltai” Vilniuje
Spalio 25 d. Vilniuje, viešbutyje
„Novatel Vilnius“, vyko praktinė konferencija „Viskas apie saulės elektrinių
verslą (30kW)“. Konferenciją organizavo VšĮ„Teisės kodas“ kartu su „ADLEX“
advokatų bendrija. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai buvo šios konferencijos informaciniai rėmėjai, taip pat
pristatė vykdomą projektą atsinaujinančios energijos sektoriuje.
Konferencija buvo skirta atskleisti saulės energetikos verslo paslaptis ir
pateikti praktinių patarimų, kaip plėtoti
šį verslą Lietuvoje. Renginyje dalyvavo
gausus būrys verslininkų, investuotojų,
finansuotojų ir kitų asmenų, besidominčių konferencijos tema.
Popietinėje konferencijos dalyje
vyko tiekėjų mugė, kurios metu taip pat
buvo pristatytas Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose vykdomas projektas GREEN BRIDGES FROM GREY
TO GREENING JOBS 518525-LLP2011-ES-LEONARDO-LMP („Žalieji
tiltai energetikos sektoriuje“). Rūmų
Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė Rita
Baidokaitė pristatė šiuos laukiamus projekto rezultatus ir galutinius produktus:
• Europos kvalifikacijų plėtros konsorciumas per sustiprintą ir tarpagentūrinį (visų sektorių interesų grupių) bendradarbiavimą.
• Svarbiausių procesų ir kompetencijų kartografija, priklausoma nuo jautrumo pokyčiams, įsidarbinimo galimy-

bių, indėlio į anglies dvideginio emisijų
mažinimą, kritinio poveikio tarptautinio
įsidarbinimo galimybėms ir darbuotojų
mobilumui.
• Profesinės kvalifikacijos, reikalingos įmonėms, dirbančioms atsinaujinančių energetikos išteklių srityje, apibūdinamos mokymosi rezultatais pagal
ECVET sistemą.
• Eksperimentas, kuriuo bus siekiama patikrinti kvalifikaciją remiantis
mokymosi rezultatais, taikant būtinąsias
mokymosi rezultatų įvertinimo, perkėlimo, pripažinimo ir kaupimo procedūras.
• ES elektroninė priemonė, padedanti perkelti ir pripažinti atsinaujinančių
energetikos išteklių srities darbuotojų
įvairiomis aplinkybėmis pasiektus mokymosi rezultatus.
Pagrindinis projekto tikslas – išanalizavus atsinaujinančios energetikos situaciją skirtinguose Europos kontekstuose,
sukurti interaktyvų internetinį įrankį, kuriame būtų pateikiami mokymosi rezultatai, bei didinti įsidarbinimo galimybes,
darbuotojų mobilumą, produktyvumą atsinaujinančios energetikos sektoriuje.
Dalyviams buvo dalijami projekto
lankstinukai, kuriuose pateikta informacija apie projekto tikslus, eigą ir partnerius.
Analogiškos konferencijos lapkričio
pabaigoje numatomos Kaune ir Vilniuje.
RŽ inf.

Konferencijos dalyviams buvo pristatytas rūmų vykdomas projektas „žaliosios energetikos“ sektoriuje

Pradedamas tarptautinis profesinio
rengimo projektas
Profesinio mokymo kokybė yra vienas iš Lisabonos strategijoje nustatytų Europos Sąjungos prioritetų. Kokybės užtikrinimo sistemų tobulinimo įgyvendinimui Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su kitais 5 partneriais vykdys projektą
„PROFESINIO MOKYMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMŲ TOBULINIMAS
(LYGINAMOSIOS ANALIZĖS ĮRANKIS) LLP-LdV-TOI-2012-LT-0117“. Projekto
trukmė – 2012 10 01–2014 09 30.
Šis naujovių perkėlimo projektas yra vienas iš penkių, 2012 m. laimėjusių Švietimo
paramos mainų fondo organizuotą Leonardo da Vinci programos konkursą. Projektas
perims ankstesnio (2008–2010 m.) naujovių kūrimo projekto BEQUAL metu sukurtus
profesinio rengimo kokybės užtikrinimo įrankius bei praktiškai įgyvendins CQAF elementus (Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo Europos bendroji sąranga) Lietuvoje,
Lenkijoje, Austrijoje ir Didžiojoje Britanijoje.
Pagrindinis projekto tikslas – sukurti ir viešinti profesinio mokymo kokybės užtikrinimo teminį portalą (įsivertinimo įrankius, kokybės palyginimą). Šiuo projektu yra
tiesiogiai siekiama EQAVET ir CQAF viešinimo ir plataus įgyvendinimo. Praktinis
kokybės užtikrinimo tinklo išbandymas ir tolesnis funkcionavimas numatytas panaudojant teminio kokybės užtikrinimo portalo duomenų bazę.
Projekto uždaviniai:
• Perkelti, adaptuoti ir išbandyti elektroninį kokybės palyginimo įrankį Lietuvoje,
Lenkijoje, Austrijoje ir Didžiojoje Britanijoje.
• Sukurti profesinio mokymo kokybės užtikrinimo teminį portalą lietuvių ir lenkų kalbomis. Patobulinti jau egzistuojančias versijas anglų ir vokiečių kalbomis, jas
praturtinant nacionaline informacija apie Didžiosios Britanijos ir Austrijos profesinio
mokymo kokybę.
• Praturtinti teminį portalą įvairiapusiu profesinio mokymo kokybės užtikrinimo
turiniu: dokumentais, nuorodomis, straipsniais, video medžiaga.
• Aktyviai viešinti ir reklamuoti projekto metu sukurtus rezultatus pasitelkiant partnerysčių tinklus vietiniu, regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygiu.
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Projektą įgyvendins šeši partneriai iš 5 Europos Sąjungos šalių. Konsorciumo sudėtis suformuota taip, kad būtų maksimaliai pajėgi įgyvendinti gerąją Europos patirtį
profesinio mokymo kokybės užtikrinimo srityje.
Laukiami projekto rezultatai:
• Elektroninis kokybės palyginimo įrankis, skirtas „matuoti“ profesinio mokymo
institucijų kokybės procesus. Jo pagalba identifikavus stipriąsias puses, bus numatomi
ir įgyvendinami tobulinimo procesai. Pagrindinis „matavimo“ įrankis – įvairiapusis
klausimynas, kurį pildo profesinio rengimo institucijos.
• Sukurtas kokybės  „dalijimosi“ tinklas ir gerosios praktikos centras sudarys sąlygas veikti Bendrijos praktikai (CoP) užtikrinant profesinio mokymo kokybę. Profesinio
rengimo tinklų plėtra (interneto dienoraščiai teminiame portale, „Facebook“ ir „Twitter“ profiliai).
• Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo teminis portalas www.bequal.info. Portalo funkcijos: elektroninis kokybės palyginimo įrankis, gerosios praktikos centras, statistika, dienoraščiai, naujienos, aktualijos, nuorodos, biblioteka, šaltiniai ir straipsniai,
viešosios nuomonės skiltis, prisijungimo modulis, informacija apie projektą.
Projekto metu sukurti profesinio rengimo kokybės užtikrinimo įrankiai bei praktinis CQAF įgyvendinimas turės didelės įtakos bei praktinės vertės Europos profesinio
mokymo institucijoms. Projekto viešinimas ir kryptingas naudojimas suplanuotas nuo
pirmųjų projekto dienų bei jam pasibaigus. Projekto rezultatų plėtra priklausys nuo
profesinio rengimo institucijų įsitraukimo lygio ir politinio palaikymo.
Projekto partnerystė:
• Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai (projekto koordinatorius), Lietuva;
• Mokymų ir konsultavimo įmonė IDEC AE, Graikija;
• Norton Radstock koledžas, Didžioji Britanija;
• Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, VšĮ, Lietuva;
• Lodzės universitetas, Vadybos fakultetas, Lenkija;
• BEST Tęstinio profesinio mokymo institutas, Austrija.
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Europos Komisijos konsultacijos
„10 labiausiai SVV veiklą sunkinančių teisės aktų“
Europos Komisija paskelbė viešąsias konsultacijas siekdama nustatyti 10 Europos
Sąjungos direktyvų ir reglamentų, labiausiai sunkinančių labai mažų, mažų ir vidutinių
įmonių veiklą. Remdamasi konsultacijų rezultatais, EK peržiūrės galiojančius teisės
aktus.
Konsultacijos skelbiamos svarbiausiose srityse: vartotojų apsauga (elektroninė prekyba, maisto sauga, darbo teisės, aplinkos apsaugos reikalavimai, energijos tiekimas
ir vartojimas, produktų sauga (ženklinimas, tikrinimas)), paslaugų teikimas užsienyje,
profesinių kvalifikacijų pripažinimas, viešieji pirkimai, bendrovių teisė, intelektinė ir
pramoninė nuosavybė, statistika, mokesčiai, transportas ir kt. Konsultacijos bus vykdomos iki 2012 m. gruodžio 21 d.
Siekiant nustatyti MVĮ veiklą labiausiai apsunkinančius ES teisės aktus yra reikalingas aktyvus dalyvavimas, todėl kviečiama dalyvauti šioje EK iniciatyvoje ir
užpildyti klausimyną.
Kaip galite pateikti savo nuomonę?
Užpildant EK interneto puslapyje esantį klausimyną. EK konsultacijų interneto
puslapio nuoroda: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-new/
index_lt.htm. Atsakymus į klausimus galima pateikti lietuvių kalba, taip pat bet kuria
oficialiąja ES kalba.

Prieš pildant klausimyną, atkreiptinas dėmesys į tai, kad skaidrumo tikslais organizacijos (įskaitant NVO, prekybos asociacijas, komercines įmones ir kt.) raginamos
viešai paskelbti su jų veikla susijusią informaciją užsiregistruodamos Interesų grupių
atstovų registre ir įsipareigodamos laikytis jo elgesio kodekso:
Jei jūsų organizacija įregistruota registre, pateikdami nuomonę, pirmame puslapyje
nurodykite organizacijos pavadinimą, adresą ir registracijos numerį. Tada jūsų nuomonė bus laikoma jūsų organizacijos nuomone. Klausimyno nuoroda: http://ec.europa.eu/
yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=SMETOP10&lang=lt.
Jei jūsų organizacija registre neįregistruota, galite registruotis adresu: http://europa.
eu/transparency-register/index_en.htm.
Skaidrumo registre neužsiregistravusių organizacijų nuomonės bus paskelbtos atskirai. Neįregistruotos organizacijos savo nuomones gali pateikti internete šiuo adresu:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=SMETOP10&lang=lt.
Siekiant efektyvesnio šios iniciatyvos įgyvendinimo prašoma el. paštu raminta.
krulikauskiene@ukmin.lt iki 2012 m. gruodžio 21 d. pasidalinti jūsų pastebėjimais dėl sunkiausiai įgyvendinamų reikalavimų, taikomų MVĮ, t. y. įvardinti konkrečias nuostatas iš tam tikrų Europos Sąjungos teisės aktų.
RŽ inf.

Stiprins klasterių vadovų kompetencijas
Rita Baidokaitė,
Kauno PPA rūmų
Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė
Klasterizacija Lietuvoje įgauna vis
didesnį pagreitį, o ir pats susidomėjimas
kurti klasterius auga. Verslo atstovai suvokia, jog klasteriai turi naujas galimybes
kurti pridėtinę vertę, bendras paslaugas,
produktus bei tapti konkurencingais tarptautinėse rinkose. Tačiau labai dažnai dėl
finansinių priežasčių, požiūrių skirtumo
ar inovatyvių verslo vadybos ir organizavimo metodų stokos klasteriai subyra.
Klasterizacija yra gana ilgas procesas, o
Lietuvoje veikiantys klasteriai dar jauni
ir turintys mažai patirties, kaip animuoti
verslą.
Todėl Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmai kartu su tarptautiniais partneriais Foundation „Partners for Local
Government” (Lenkija), „Navigator Consulting Partners LLP” (Didžioji Britanija),
Wielkopolska prekybos ir pramonės rūmais (Lenkija) ir Žmonių kapitalo plėtros
ir tyrimų institutu (Lietuva) pradėjo įgyvendinti bendrą projektą. Jis skirtas ino-

vatyvių verslo vadybos ir organizavimo
metodų perkėlimui bei bendradarbiavimo
tarp klasteriuose veikiančių subjektų ir
suinteresuotųjų asmenų stiprinimui, sumaniai valdant koordinuojantiems asmenims ar institucijoms; verslo pagyvinimui
ekonominiuose tinkluose, ekonominės ir
socialinės sanglaudos stiprinimui.
Pagrindinis mokymų tikslas – pagerinti ir sustiprinti Lietuvoje ir Lenkijoje
veikiančių klasterių koordinuojančių asmenų vadybinius įgūdžius per veikiančius nuolatinio tobulėjimo ir vystymosi
mechanizmus. 5 modulių mokymų ciklas
apims strategijos, finansų, marketingo
ir komunikacijos, internacionalizacijos,
paslaugų nariams temas. Kiekvienas mokymo modulis prasidės įvadine sesija.
Remiantis įvertintomis realiomis kompetencijomis, atrinktų klasterių koordinuojantys asmenys gaus individualius
mokymus, paremtus koučingo metodu.
Mokymai prasidės jau lapkričio mėnesį.
Projekto mokymų metu savo kompetencijas stiprins E-verslo klasteris, Išmanusis IT klasteris, KTU inovacijų ir verslo
centras, Modernių namų kūrimo klasteris

Projekto partnerių susitikimo akimirka

(NONAK2), Turizmo klasteris ir kt.
Pirmosios iniciatyvos kurti klasterius
Lietuvoje atsirado apie 2008 m. Šių metų
Pasaulio konkurencingumo ataskaitoje
Lietuva pagal klasterių plėtrą atsidūrė
115 vietoje iš 144 apklaustų valstybių.
Latvija ir Estija šioje srityje pažengė šiek
tiek daugiau – užima atitinkamai 99 ir 79

vietas. Lietuvoje šiuo metu priskaičiuojama apie 58 iniciatyvos burtis į klasterius.
Dažniausiai į grupes buriasi informacinių
ir komunikacinių technologijų, maisto
ir gėrimų, mašinų ir prietaisų gamybos,
sveikatinimo ir turizmo, kūrybinių industrijų, medienos apdirbimo ir baldų gamybos sektoriaus įmonės.

Perimta estafetė Enterprise Europe Network metinę
konferenciją rengti Lietuvoje
Aivaras Knieža,
Enterprise Europe Network
projekto vadovas-koordinatorius
Spalio 22–24 d.Kipre, Paphos mieste,
vyko ketvirtoji Enterprise Europe Network metinė konferencija. Joje kiekvienais metais susirenka per 800 dalyvių iš
visų 52 tinkle veikiančių šalių. Ši trijų
dienų konferencija yra puiki proga pasikeisti gerąja praktika bei galimybė sukurti
naujas priemones smulkaus ir vidutinio
verslo paramai.
Konferencijos metu tinklo ekspertai
dalijosi patirtimi, klausė įvairių pranešėjų, dalyvavo susitikimuose. Iš viso renginio metu buvo surengta 16 skirtingų

mokomųjų seminarų, 13 nacionalinių ir
projekto partnerių bei daugybė asmeninių
susitikimų.
Enterprise Europe Network metinės
konferencijos organizuojamos atsižvelgiant į tai, kas antroje einamųjų metų
pusėje pirmininkauja Europos Tarybai.
Lietuva 2013 m. antrąjį pusmetį pirmininkaus Europos Tarybai. Dėl šios priežasties
ir Enterprise Europe Network metinė konferencija yra patikėta organizuoti tinklo,
kurio koordinatorius Lietuvoje yra Kauno
PPA rūmai, partneriams.
Konferencija yra pasaulinis forumas
tinklo partneriams. Be mokomųjų seminarų, plenarinių sesijų, atsiveria galimybė pristatyti Lietuvą kultūros, mokslo ir

Lietuviai Kipro konferencijoje

verslo kontekste. Užsieniečiai konferencijos dalyviai, tiesiogiai dirbantys su verslu ir teikiantys konsultacijas tarptautinės

verslo plėtros klausimais, turės galimybę
pažinti Lietuvą ir tuos įspūdžius perteikti
savo šalies klientams.
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KONTAKTŲ MUGĖ

KAUNO regiono įmonių kontaktų mugė
UAB „Helisota“
Mi-8, Mi-17 sraigtasparnių kapitalinis remontas, techninis aptarnavimas ir modernizacija.
Sraigtasparnių atsarginių dalių tiekimas ir logistikos paslaugos.
Europos pr. 5, LT-46329 Kaunas
Tel.: (8 37) 42 16 37
Faks.: (8 37) 42 04 20
El. paštas: helisota@helisota.lt
www.helisota.lt
UAB „Hispack Baltic“
Plastikinių gaminių iš kokybiško bešvinio
plastiko gamyba. Produkcija gaminama iš
medžiagos, kuri gali sąveikauti su maistu ir
yra nekenksminga. Gaminių asortimentą sudaro plastikinės lentynos, stelažai, mobilūs
konteineriai, dėklai, suoleliai, vežimėliai,
plastikiniai baldai vaikų darželiams, inventorius baseinų patalpoms, nestandartinės konstrukcijos iš plastiko ypatingiems sandėliavimo sprendiniams, kur keliami aukšti higienos
reikalavimai ir kt.
Gaižiūnų g. 4, LT-50126 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 21 23; (8 67) 60 7483
Faks.: (8 37) 30 21 23
El. paštas: info@hispackbaltic.lt
www.plastikineslentynos.lt;
www.plasticshelves.eu
„If P&C Insurance AS“
Viena didžiausių Baltijos regione ne gyvybės draudimo bendrovių. Įmonėje šiuo metu
dirba per 660 žmonių, aptarnaujama apie 330
tūkst. klientų Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinkose. Atsižvelgia į individualius klientų poreikius kiekvienu gyvenimo etapu ir pateikia
optimalų draudimo sprendimą. Gali pasiūlyti
ir taupų, tik nuo pačių didžiausių nelaimių
apsaugantį draudimo produktą, ir plačiausią
apsaugą (beveik nuo visko) suteikiantį draudimą.
Savanorių pr. 221, LT-50183 Kaunas
Tel. (8 37) 40 72 79 arba 1620
Faks.: (8 37) 32 32 89
www.if.lt
UAB „Inalva“
Transporto-kompleksinės logistikos paslaugas
teikianti įmonė.
Savanorių pr. 287-367, LT-50127 Kaunas
Tel: ( 8 37) 31 16 90
Faks: ( 8 37) 31 15 74
El.pa tas: info@inalva.lt
www.inalva-logistics.com
UAB „Indigo Print“
Ofsetinė ir skaitmeninė spauda, įvairūs pospaudiminiai darbai, greiti darbų atlikimo terminai, ypač aukšta darbų kokybė, lanksčios
kainos, profesionalus dizainas ir maketavimas, produkcijos pristatymas visoje Lietuvoje. Gamina visų rūšių kalendorius, katalogus,
albumus, žurnalus, reklaminės paskirties spaudinius, dėžutes, pakuotes, aplankus, firminę
įmonių produkciją, žemėlapius, blonknotus,
etiketes, įvairių dydžių dovanų maišelius. Susega, suklijuoja knygas bei pakuotes, iškerta,
laminuoja, biguoja, perforuoja, siuva knygas,
įriša spirale, lakuoja, folijuoja, numeruoja,
sulanksto pagal poreikius. Dirba Lietuvoje ir
užsienyje.
Piliakalnio g. 1, LT-46223 Kaunas
Tel./faks.: (8 37) 20 58 38, 22 75 12
El. paštas: info@indigoprint.lt
www.indigoprint.lt
UAB „Informacijos saugumo agentūra“
Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir
susijusi veikla (remontas ir kt.).
Tel.: (8 37) 29 18 21, (8 673) 61 155
Faks.: (8 37) 39 14 03
www.isagency.eu
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VšĮ Informacijos technologijų mokymo
centras
IT kvalifikacijos tobulinimas ir tęstinis mokymas, konsultavimas. Rengia kompiuterinės
grafikos, kompiuterinio projektavimo, kompiuterinio raštingumo kursus IT vartotojams ir profesionalams. Leidybos akademija – profesionalūs leidybos, tinklapių kūrimo ir maketavimo
mokymai. Kompiuterijos akademija – metinė
moksleivių mokykla. Autorizuotas Adobe mokymo centras, Pearson Vue, Prometric, ECDL
testavimo centras, Corel mokymų partneris.
Microsoft IT Academy programos narys, Autodesk KOGRA-CAD-Kaunas mokymo centras.
Dalyvauja rengiant ir realizuojant IT mokymų
projektus, finansuojamus iš ES ir kitų fondų
programų.
Kęstučio 59-32, LT-44303 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 74 60
Faks.: (8 37) 22 83 91
El. paštas; info@itmc.lt
www.itmc.lt
UAB „Informatikos ir ryšių technologijų
centras“
Automatizuotų duomenų surinkimo, komercinės apskaitos informacinių sistemų kūrimas
ir diegimas. Sprendimai energetikos sektoriui:
šilumos, vandens, elektros tiekimo įmonėms,
savivaldybėms, komunalinių paslaugų įmonėms, pramonėms įmonėms, gatvių apšvietimo įmonėms.
Produktai: SCADA sistemos, komercinės apskaitos sistemos, kaštų bei savikainos suvaldymo sistemos, bilingo sistemos.
Breslaujos g. 3B, LT-44403 Kaunas
Tel.: (8 37) 49 10 41
Faks.: (8 37) 45 16 02
El. paštas: info@irtc.lt
www.irtc.lt
UAB „Interjero elementai“
Teikia faneravimo, klijavimo paslaugas membraniniu ir plokštuminiu presais. Gamina baldines detales ir interjero elementus pagal individualius užsakymus. Ieško baldų gamintojų,
dizainerių, architektų bendradarbiavimui.
Gamyba: Plento g. 6, Užliedžiai, LT-54305
Kauno r.
Tel.: (8 673) 22 423
Faks.: (8 37) 40 68 85
El.paštas: gamyba@interjeroelementai.lt,
info@interjeroelementai.lt
Kuršių g. 7, LT-48107 Kaunas
Tel.: (8 679) 89 958
Faks.: (8 37) 40 68 85
El. pa tas: salonas@interjeroerdve.lt
www.interjeroerdve.lt
www.interjeroelementai.lt
BĮ UAB „Irona“
Gamina nestandartinius metalo gaminius ir konstrukcijas statybų, maisto apdirbimo, logistikos
ir kt. pramonės įmonėms, reklamos bei dizaino
agentūroms, individualiems naudotojams, dalyvauja daugiabučių rekonstrukcijos projektuose.
Gamina metalines laiptų konstrukcijas, pandusus, turėklus, balkonus, tvoras, vartus, taip pat
dekoratyvinius kalviškus metalo gaminius interjerui ir eksterjerui (pertvaros, baldai, gėlių laikikliai, medlaikiai), metalo dirbinius dovanoms.
Lakštingalų g. 3, Šveicarija, LT-55302 Jonavos r.
Tel.: (8 611) 84 541
El. paštas: info@irona.lt
www.irona.lt
UAB „Ispado”
Konsultuoja ir moko visuose grožio ar SPA
verslo etapuose. Siūlo veiksmingus ir individulius sprendimus.
Raguvos g. 4, LT-44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 74 09 98
www.ispado.lt

Jūratės Gulbinienės įmonė
Gamina mažmeninei ir didmeninei prekybai
bei pagal individualius užsakymus aukštos
kokybės konditerijos gaminius: tortus, pyragus, pyragaičius, sausainius, šakočius, skruzdėlynus, šimtalapius. Gamyboje nenaudojami
konservantai. Kepinių išvaizda priklauso nuo
pirkėjo fantazijos. Kvalifikuoti konditeriai gali
įgyvendinti visas klientų idėjas. Pagal susitarimą gaminius pristato į reikiamą vietą.
Alaušo g. 11, LT-49369 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 78 08
Faks.: (8 37 ) 33 78 95
El. paštas: jurate@tortai-pyragai.lt
www.tortai-pyragai.lt
VšĮ „Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas“
Parkas yra integruoto mokslo, studijų ir verslo
centro (slėnio) „Santaka“ partneris ir dalyvauja
šio slėnio plėtros programoje. Teikia įmonėms
inovatyvų verslą skatinančias paslaugas – tai
konferencijų ir mokymų organizavimas, rinkodaros, finansų, intelektinės nuosavybės apsaugos konsultacijas, rinkos ir technologijų analizė,
inovacinių projektų ir verslo planų rengimas,
užsienio partnerių paieška, jaunimo verslumo
įgūdžių ugdymas. Tarptautinės mokslo parkų
asociacijos, jungiančios per 300 mokslo ir technologinių parkų ir 250000 „hi-tech“ kompanijų
72 pasaulio šalyse, narys.
Breslaujos g. 3B, LT-44403 Kaunas
Tel.: (8 37) 49 10 30
Faks.: (8 37) 49 10 50
El. paštas: info@techpark.lt
UAB „Kauno energetikos remontas“
Pagrindinės veiklos sritys: elektros įrenginių,
katilų, turbinų remontas, jų atsarginių detalių
gamyba. Įvairaus diametro vamzdžių katilų
šildymo paviršiams lankstymas, technologinių
vamzdynų, didelio skersmens vamzdžių, kaminų, atvamzdžių ir vamzdynų talpoms, stambiagabaričių statybinių plieninių konstrukcijų
pastatams (gamykloms, sandėliams, administraciniams ir visuomeniniams pastatams ir kt.)
ir įvairių kitų metalo konstrukcijų gamyba.
Chemijos g. 17, LT-51331 Kaunas
Tel.: (8 37) 45 67 02, 45 66 87
Faks.: (8 37) 45 29 48
El. paštas: ker@ker.lt
www.ker.lt
UAB Kauno Petrašiūnų DRMC
Suaugusiųjų profesinis mokymas, kvalifikacijos tobulinimas. Pagal formalias ir neformalias programas rengiami statybų ir medienos
apdirbimo profesijų darbininkai, suvirintojai,
siuvėjos, floristės-gėlių pardavėjos, krautuvų
vairuotojai, automobilinių kranų operatoriai,
tiltinių kranų operatoriai, hidromanipuliatorių
operatoriai ir kt. Darbų saugos kursai (aukštalipiams, krovinių kabinėtojams, nuo žemės
valdomų tiltinio tipo kranų operatoriams, garo
ir vandens šildymo kūrikams, dirbantiesiems
kėlimo įrenginių lopšiuose ir kt. Dieninės ir vakarinės grupės, taikomos įvairios nuolaidos.
R. Kalantos 19, LT-52302 Kaunas
Tel: (8 37) 45 27 66, (8 37) 45 45 51
Faks.:(8 37) 45 64 64
El. paštas: info@pmc.lt
www.pmc.lt
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras
Rengia kvalifikuotus virėjus, konditerius,
padavėjus ir barmenus, mėsininkus, maisto
produktų darbuotojus. viešbučio darbuotojus,
prekybos įmonių vadybininko padėjėjus ir sekretorius. Socialiniams partneriams – maisto
pramonės ir viešojo maitinimo įmonėms gali
būti naudinga diegiant naujas technologijas,
ieškant darbuotojų, ypač įsteigus maisto pramonės (mėsos ir duonos – konditerijos) ir viešbučių ir restoranų sektorinius mokymo centrus.
Sudarytos sutartys su socialiniais partneriais
UAB „Perkūno namai“, UAB „Miesto sodas“,
UAB „Alkava“, UAB „Liuks“, UAB „Reval
Hotel Neris“, UAB „MAXIMA LT“. Su ketu-

riomis aukštosiomis mokyklomis pasirašytos
bendradarbiavimo sutartys suteikia galimybę
absolventams tęsti mokslus.
Taikos pr. 133, LT-51123 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 45 43 13
El. paštas: info@mpcentras.lm.lt
www.mpcentras.lt   
VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų
profesinio rengimo centras
Viena iš didžiausių profesinio mokymo įstaigų
Lietuvoje. Pagrindinės veiklos sritys: pirminis
profesinis mokymas, suaugusiųjų mokymas ir
vidurinis ugdymas. Centre siūloma daugiau nei
30 profesinio mokymo programų keturiose srityse: verslo, grožio, socialinės gerovės, sveikatos.
Karaliaus Mindaugo pr. 11, LT-44287 Kaunas
Tel.: (8 37) 22 17 23
Faks.: (8 37) 20 59 90
El. paštas: rastine@kaupa.lt
www.kaupa.lt
UAB „Kauno staklės“
Gamina precizines metalo pjovimo stakles ir
jų priedus, tikslias metalo detales, automobilių
pramonės įmonių įrangą. Ieško kvalifikuotų
darbuotojų metalo apdirbimo srityje.
Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 22 67
Mob.: 8 699 53 212
Faks.: (8 37) 33 26 69
El. paštas: info@kaunostakles.lt
www.lietuva.lt/kaunostakles
Kauno taikomosios dailės mokykla
Rengia vizualinės reklamos gamintojus, elektroninės leidybos maketuotojus, interjero apipavidalintojus, kompiuterinės grafikos projektavimo operatorius, kompiuterinio projektavimo
operatorius, baldžius, dailiųjų metalo dirbinių
gamintojus, dailiųjų keramikos dirbinių gamintojus, logisto ekspeditorius. Galima baigti vidurinio ugdymo programą technologinės gimnazijos skyriuje.
Teikia šias paslaugas: kvalifikacijos tobulinimas, aprūpinimas laikina buveine, viešasis
maitinimas, smulkių reklamos ir dailiųjų amatų
dirbinių gamyba.
Ieško darbdavių gamybinėms praktikoms ir
praktiniam bendradarbiavimui reklamos dizaino,
kompiuterių naudojimo, baldų gamybos, prekių
sandėliavimo ir meno dirbinių logistikos srityse.
V. Krėvės pr. 112, LT-50378 Kaunas
Tel./faks.: (8 37) 31 20 61
El. paštas: ktdm@takas.lt
www.tdm.kaunas.lm.lt
UAB „Klingai“
Maisto produktų gamyba ir didmeninė prekyba. Gamina daugiau kaip 120 pavadinimų
prekių. Didelę paklausą turi pagrindinė produkcija – kisielius, želė, cikorijos gėrimai be
kofeino, kurių sudėtyje tik natūralūs produktai
ir maistiniai priedai. Taip pat siūlo universalius
prieskonių mišinius be skonio stipriklio, sultinius, želatiną, vanilinį cukrų, citrinos rūgštį, pipirus ir kitus prieskonius. Skrudina kavą Lietuvoje. Perka aukščiausios kokybės žalias kavos
pupeles iš 20 kavą auginančių šalių, šiuo metu
asortimente yra kavos iš 30 skirtingų plantacijų. Gali pagaminti bet kokiam skoniui, pritaikyti bet kokį skrudinimo lygį ir malimo būdą,
supakuoti į įvairias pakuotes. Visus produktus
gali gaminti su PRIVATE LABEL pakuote.
Ekskavatorininkų 1L, LT-52461 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 72 58
Faks.: (8 37) 40 72 58
El. paštas: info@klingai.lt
www.klingai.lt
Kolpingo kolegija
Teikia aukštąjį išsilavinimą liudijantį profesinio bakalauro diplomą.
Studijų programos: verslo vadyba, finansai,
verslo anglų kalba, teisė, socialinis darbas.
Raguvos g. 7, LT-44275 Kaunas
Tel.: (8 37) 22 00 30, 20 15 28
El. paštas.: info@kolping.lt
www.kolping.lt
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
20121001001 Lenkijos įmonė ieško sporto įrangos gamintojų ir siūlo platintojo paslaugas.
20121004007 Rumunijos įmonė specializuojasi elektroninės įrangos srityje ir siūlo produkcijos
platintojo patirtį bei paslaugas įmonėms, kurios nori platinti savo produktus Rumunijos rinkoje.
20121004003 Vengrijos įmonė verčiasi grūdų ir maisto produktų didmenine prekyba. Siūlo platintojo paslaugas, ieško saulėgrąžų aliejaus ir įvairios žemės ūkio produkcijos platintojų.
20121003041 Portugalijos įmonė verčiasi metalo gaminių, pramonės įrenginių ir įrankių, dažų ir
statybinių medžiagų didmenine prekyba. Siūlo produkcijos platintojo paslaugas.
Taip pat domina bendros įmonės sukūrimas naujam gamybos padalinio atidarymui
Europoje.
20121001012 Vokietijos bendrovė vykdo aktyvius pardavimus internetu ir prekiauja Skandinavijos šalių alkoholiniais ir gaiviaisiais gėrimais, saldainiais. Ieško naujos produkcijos
asortimento.
20120924021 Rumunijos įmonė verčiasi metalurgijos produktų platinimu ir ieško prekybos partnerių, kurie norėtų įeiti į Rumunijos rinką.

20121005012 Lenkijos įmonė, vėjo energetikos projektų mokslinių tyrimų ir plėtros ekspertė,
ieško bendros įmonės sukūrimo ar esamos įmonės pardavimo galimybių. Labiausiai domina finansinis ir technologinis bendradarbiavimas projektinėje veikloje.
20121004023 Rumunijos įmonė specializuojasi komercinių ir gyvenamųjų namų statybos projektuose. Ieško bendros įmonės sukūrimo galimybių ir siūlo subrangos paslaugas
Europos statybos įmonių projektuose.
20121003005 Ispanijos įmonė kuria, gamina ir prekiauja biotrąšomis, skirtomis žemės ūkiui. Ieško agentų, atstovų ir produkcijos platintojų.
20121002034 Lenkijos įmonė specializuojasi metalo apdailoa, taip pat sistemų integracijos ir
automatizavimo srityse. Domina abipusis gamybinis bendradarbiavimas ir siūlo
subrangos arba užsakomąsias paslaugas.
20121002024 Norvegijos įmonė kuria futbolo įrangą, kuri pagerina žaidėjų tikslumą. Ieško produkcijos platintojų.
20121002012 Lenkijos įmonė, turinti didelę patirtį metalo apdirbimo pramonėje, gamina ir prižiūri įvairių rūšių mašinas. Ieško bendradarbiavimo su ES šalių rangovais.
20121002008 Turkijos įmonė gamina šildymo elementus įvairiems pramonės sektoriams. Siūlo
produkcijos platintojo ir abipusio gamybinio bendradarbiavimo paslaugas.
20121001017 Jungtinės Karalystės įmonė transporto ir logistikos sektoriuose siūlo kelių, oro ir
jūrų transporto paslaugas, krovinių pervežimo ir sandėliavimo paslaugas partneriams Europoje ir už jos ribų.
20121001008 Lenkijos medinių baldų gamintojas siūlo subrangos ar užsakomąsias paslaugas.

20121003012 Rumunijos įmonė dirba laboratorinės įrangos srityje ir siūlo agento, atstovo ar produkcijos platintojo paslaugas Rumunijos rinkoje potencialiems verslo partneriams
ES, kurie gamina ar prekiauja nurodyta įranga. Taip pat ieško produkcijos platintojų.

20121001006 Serbijos įmonė specializuojasi importo, vaistų ir medicinos įrangos platinimo srityse. Domina bendros įmonės sukūrimas. Siūlo platintojo paslaugas ir ieško atstovų,
agentų ir produkcijos platintojų.

20121003014 Jungtinės Karalystės įmonė prekiauja inovatyviais medicinos prietaisais, didžiausią dėmesį skiria kraujagyslių gydymui, taip pat dirba urologijos, žaizdų, onkologijos ir endoskopijos srityse. Ieško naujų produktų tiekėjų minėtose srityse.

20120927030 Rusijos įmonė specializuojasi krovinių pervežimo ir logistikos srityse. Ieško klientų, kuriuos domintų logistikos paslaugos. Taip pat siūlo subrangos paslaugas.

20120924029 Jungtinės Karalystės įmonė norėtų įsigyti naujų kietmedžio gaminių platinti Jungtinės Karalystės rinkoje.

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