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Žingsnis į 
pažangą

Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė 

Gruodžio 14 d. klube „Gargaras“ su-
sirinko beveik 400 rūmų bendruomenės 
narių. Metiniame rūmų renginyje daly-
vavo daugiausiai žmonių  nei bet kada 
anksčiau. Tai dar kartą palliudijo, kad 
rūmų kalėdiniai vakarai yra vieni popu-
liariausių ir smagiausių verslininkų susi-
būrimų Kaune. Todėl ir norinčiųjų jame 
pasilinksminti  kasmet  vis daugėja. Be to, 
šiemet kaip niekad daug įmonių tapo nau-
jais rūmų nariais, jiems rūpėjo pirmą kartą 
pasilinksminti bendraminčių būryje.

Žinomas aktorius ir renginių vedėjas 
Artūras Orlauskas, skaldęs anekdotus ir 
laidęs samojus, jog brangūs draugai gali 
būti ir visai nebrangūs, ir iš viso gali būti 
ne draugai, priminęs absurdiškus laikus, kai 
visi turėjo darbo, bet niekas nedirbo, nors 
niekas nedirbo, bet visi normas vykdė, nors 
parduotuvėse nieko nebuvo, visi visko turė-
jo, nors visiems visko užteko, visiems visko 
trūko, netrukus nurūko į pažangą ir sutiko 
rūmų prezidentą Benjaminą Žemaitį.

„Sveikinu visus renginio dalyvius, 
kurie dirba ir kuria Kauno regiono labui, 
savo indėliu prisideda prie pažangos,  
savo ir visuomenės gerovės kūrimo, – 
kalbėjo Kauno PPA rūmų prezidentas 
B. Žemaitis. – Renginio režisieriai primi-
nė mums, iš kokios aplinkos mes atėjome, 
bet tai nėra nostalgija praeičiai – greičiau 
galimybė pamatyti mūsų visuomenės pa-
žangą, kuo buvome ir kas dabar esame, 
paskatinti mažiau dejuoti ir pasisemti 
daugiau optimizmo. Taip pat tai yra geras 
pavyzdys, kaip jaunimas iš apleistų cechų 
sukūrė pramogų erdvę, pademonstruoda-
mas, kad kūrybingi žmonės sugeba pasi-
naudoti ir netolimos praeities paveldu...“

Pasak B. Žemaičio, 2012 metai vers-

Su gera nuotaika – į 2013 metus

lui nebuvo  blogi, gal tik pažymėti nerimo 
šešėlio dėl euro zonos krizės ir galimų 
padarinių Lietuvos ekonomikai. „Atrodo, 
negandos mus aplenkė. Greičiausiai dėl 
to, kad mūsų verslas užsiaugino raumenis 
ir išmoko sumaniai dirbti. Džiaugiuos, kad 
per 2012 metus rūmai pasiekė tokį moty-
vuotų narių skaičių, kokio dar savo veiklos 
istorijoje neturėjo. Tai rodo, kad verslo 
bendruomenė subrendo platesniems po-
reikiams. Verslo bendruomeniškumas vis 
aktyviau reiškiasi per veikiančius ir naujai 
besikuriančius klubus. Šiemet rūmuose 
pradėjo veikti Eksportuotojų klubas, pri-
imtas sprendimas dėl mecenatų klubo stei-
gimo.“ – pažymėjo B. Žemaitis.

Metinio renginio kulminacija – no-
minacijų skelbimas ir apdovanojimai. 
Šiemet aktyviausiems ir labiausiai nusi-
pelniusiems rūmų nariams buvo skirta net 
10 nominacijų. 

Už nuopelnus Lietuvos ūkio gerovei 
garbingiausias rūmų apdovanojimas – 
„Darbo žvaigždė“ (bronza) įteikta vienos 
didžiausių ir sėkmingiausių šalies bendro-
vių – AB „Lytagra“ generaliniam direkto-
riui Adomui Balsiui. 

Mažasis eksporto prizas už verslo ir 
eksporto plėtrą skirtas UAB „Novameta“. 

Aktyviausiais rūmų nariais už daly-
vavimą rūmų organizuojamose verslo mi-
sijose, įvairiuose renginiuose, klubinėje 
veikloje pripažinti UAB „Asiga“, UAB 
„Sanveda“ ir „IF P&S Insurance AS“ Ma-
rijampolės filialas. 

Už labdaringą veiklą ir Kaune vykdo-
mų projektų bei renginių rėmimą, svarų 
indėlį bendruomenei nominacija skirta 
DNB banko Kauno verslo regiono Kauno 
klientų aptarnavimo skyriui.

Už labdaringą veiklą, įvairių renginių 
rėmimą, studentų verslumo skatinimą, 
svarų indėlį bendruomenei apdovanota ir 
Marijampolės UAB „Mantinga“.

Geriausia metų profesinio rengimo 
įstaiga 2012 m. paskelbtas Kauno sociali-
nių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų 
profesinio rengimo centras.

Garbingi rūmų ambasadorių titulai 
už asmenines pastangas atstovaujant rū-
mams ir viešinant jų veiklą šiemet skirti 
AB Swedbank Pietų Lietuvos filialo val-
dytojai Kristinai Žališkevičienei ir Jona-
vos UAB „Baldai jums“ generaliniam 
direktoriui Alfonsui Meškauskui. 

Pasibaigus „deficito ir maisto paketų 
laikams“, beveik 400 žmonių vaišes su-
rengė Kauno viešbučio „Best Western“ 
restoranas „Europa“.  

Kad netyčia ko nors nepritrūktų, visi 
vakaro nominantai, gausiausios koman-
dos (UAB „BDO auditas ir apskaita“ – net 
24 atstovai, Kauno ryšininkų mokykla – 
22 dalyviai, UAB „Eoltas – 13 žmonių, 
ir t.t.), naujausios įmonės (UAB „Amber-
tonas“, UAB „Autoaljansas“ ir AB „Ci-
tadelės bankas“ ), viktorinos laimėtojai, 
gražiausia šukuosena ir ypatinga suknele 
išsiskiriančios damos buvo apdovanotos 
visai „ne kūdais“ maisto paketais. 

Vakaro metu ne kartą garsiais plojimais 
buvo dėkojama renginio rėmėjams – mece-
natui UAB „SDG“, generaliniam rėmėjui – 
UAB „Informacijos saugumo agentūra“, 
rėmėjams – UAB „Lytagra“, „UAB „Eu-
roeka“, UAB „Statybų ekonominiai skai-
čiavimai“, UAB „Grenn Prints“. Maisto 
paketus gavusieji dėkingi UAB „Vesiga“, 
UAB „Marijampolės pieno ponservai“, 
UAB „Samsonas“ ir UAB „Stumbras“, 
įdėjusiems dalelę savęs į turtingas rezgi-
nėles. O kokia šventė be staigmenos? Prie 
šventinio torto rūmų narys UAB „Italiana.
lt“ dovanojo šampano dėžę.

O kas su kuo šoko, dainavo ar kuždė-
josi – ne kiekvienam žinoti...

Fotoreportažas – 4-5 psl.

Benjaminas Žemaitis,
Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų prezidentas

Kuo gyvenome 21-aisiais atkurtos vei-
klos metais? Ką įrašysime į rūmų istoriją? 

Metų pradžioje įvykusioje generali-
nėje asamblėjoje išrinkta nauja rūmų ta-
ryba savo būsimą veiklą nužymėjo vienu 
žodžiu – pažanga.

Per 2012 m. rūmai išaugo ir sustiprėjo 
71 nariu. Tokio motyvuotų narių skaičiaus 
veiklos istorijoje dar nebuvo. 

Aktyvūs rūmų nariai inicijavo bendrus 
renginius rūmų verslo bendruomenei. Pa-
vyzdžiui, AB Swedbank surengė versli-
ninkus buriančius ir rūmų bendruomenės 
santykius viešinančius renginius Birštono, 
Kaišiadorių, Jonavos, Marijampolės, Kal-
varijos savivaldybėse. Nuoširdžiai sveiki-
nu ir džiaugiuos, kad rūmų ambasadorės 
titulas šiemet skirtas banko Pietų Lietuvos 
filialo valdytojai Kristinai Žališkevičienei.

Verslo bendruomenės solidarumas 
vis giliau leidžia šaknis per veikiančius 
ir besikuriančius klubus. Šiemet rūmuose 
pradėjo veikti Eksportuotojų klubas, dis-
kutuojama dėl mecenatų klubo steigimo. 
Bendruomenėje gimsta naujos tradicijos. 
Viena iš jų – rūmų gimtadienio šventė 
birželio mėnesį. Toliau stiprėja ir plečiasi 
mūsų ąžuolų gojelis Kalniečių parke. Šį 
rudenį šalia pernykščių 20-ties buvo pa-
sodinta dar 15 vardinių ąžuolų.

Rūmai inicijavo Verslo tarybos – pa-
tariamosios institucijos prie miesto sa-
vivaldybės steigimą Kaune. Tai pirmoji 
tokio pobūdžio verslo ir politikų bendra-
darbiavimo forma Lietuvoje. Rūmai taip 
pat paskatino Kauno rajono savivaldybę 
steigti verslo ir turizmo informacijos cen-
trą Raudondvario pilyje. 

Rūmų inicijuoti debatai byloja apie 
verslo bendruomenės autoritetą, politikai 
vertina verslo bendruomenę kaip stiprią 
ir įtakingą visuomenės grupę, nori žinoti 
verslo požiūrį. 

Bendradarbiaujant  su akademinėmis 
institucijomis, pasirašyta bendradarbia-
vimo sutartis su Kauno technologijos 
universitetu. A. Stulginskio universitetas 
tapo rūmų nariu.

Įkurta rūmų atstovybė Jonavoje. Šiuo 
metu joje suburta 16 verslininkų bendruo-
menė. Tai didelis šių metų rūmų ambasa-
doriaus Alfonso Meškausko nuopelnas. 

Šiemet kauniečiai sukaupė didžiulį 
garbingų apdovanojimų kraitį. Pasiekta 
pažanga tarptautinės įmonių partnerystės 
plėtroje ir projektinėje veikloje, atsakin-
gai vykdomos valstybės deleguotos funk-
cijos. Ačiū bendruomenei, rūmų tarybai, 
darbuotojams – pažangą lems tik mūsų 
visų bendros pastangos.

Rūmų metų nominacijų laimėtojai
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„taiką versle 
suprantu kaip 

tarpusavio supratimą, 
santarvę, suderinamumą ir 
sugebėjimą plėtoti verslą 

atsakingai ir naudingai 
visiems.“

Vladas Lašas, Verslo taikos 
premijos laureatas

„kas, jei ne mes? kada, 
jei ne dabar? kaip, jei ne 

kartu? atskirai mes – šluotos 
ražai, o kartu – jėga. “
Gintautas Žaliauskas, 

UAB „Informatikos ir ryšių 
technologijų centras“ 

direktorius 

„mano įvertinimas 
ir apdovanojimas yra 

mūsų visos kūrybiškai ir 
inovatyviai dirbančios 
komandos laimėjimas“.

Audronė Pocienė, Lietuvos 
metų verslininkė, UAB 

„Omniteksas“ generalinė 
direktorė

„rūmų stiprybė, 
autoritetas ir įtaka 

visuomenėje priklauso 
nuo pačių narių 

aktyvumo, jų skaičiaus ir 
solidarumo.“

Benjaminas Žemaitis, 
rūmų prezidentas

„rūmai padėjo  
plėstis eksporto rinkose. 

per Enterprise Europe 
Network tinklą suradome 

verslo partnerius jungtinėje 
karalystėje ir pasirašėme 

verslo partnerystės sutartį.“
Juozas Martikaitis, UAB 

„Garlita“ direktorius

„prieš penkerius 
metus klausėme savęs: 

kodėl mes čia? kas mums 
iš to? Vėliau supratome, kad 
tai – neteisingas klausimas. 

pirmiau reikia duoti, kad 
gautum pats.“

Kristina Žališkevičienė, AB 
„Swedbank“ Pietų Lietuvos 

filialo valdytoja

„tokia šventė, 
kaip vasarą rokynėje, 
šimtąkart geriau nei 
tingiai drybsoti ant 
smėlio. fantastika!“
Gintautas Mažeika, 

UAB „Teltonus“ 
direktorius

„rūmuose vyrauja 
jauki, nuoširdi atmosfera. 

Čia atsiveria puiki galimybė 
susipažinti ir pabendrauti 

su naujais, įdomiais 
žmonėmis.“

Nijolė Ivančikienė, 
UAB „Sanveda“ 

direktorė

„forume ir 
verslo kontaktų 

renginyje kaliningrade 
patyriau lengvą šoką. 
Nesitikėjau tokio gero 

efekto.“
 Artūras Grabliauskas, 

UAB „Setrida“ 
vadovas 

„rūmų puikiai 
organizuotos kelionės 
leidžia sutaupyti laiko, 

pagreitinti kontaktų užmezgimo 
procesą, gauti greitesnį  

grįžtamąjį rezultatą. rūmai 
padeda gauti greitą bei patikimą 
informaciją apie verslo partnerių 

užsienyje patikimumą.“
Gražina Grigaravičienė, 
UAB „Asiga“ komercijos 

direktorė

„esu naujas rūmų 
narys, tad  rūpėjo 

pažinti, kokie čia žmonės.  
o jie visi labai draugiški, 

paprasti, nuoširdūs ir 
geranoriški.“

Vaidas Bernotas , 
UAB „Transer“ 

direktorius

„jokia aukštoji mokykla 
nerengia vadovų. 

pasisemti patirties galima 
iš knygų, savo klaidų, 
arba – bendraujant su 

kolegomis.“
Nerijus Šėža, 

Verslo vadovų klubo 
pirmininkas

„krizė mums galėjo 
tęstis dar porą metų. 

atrastos naujos rinkos, 
užmegzti kontaktai su  

naujais verslo partneriais. 
eksportas sudaro 

99,5 proc.“
Vidas Butkus, AB „Kauno 

Baltija“ generalinis 
direktorius

„socialinėmis akcijomis 
skatiname globos namuose 

augančius vaikus suvokti, 
kad svajonei pasiekti 

reikia įdėti ir savo paties 
pastangų.“

Eduardas Jasas, UAB „SDG“ 
generalinis direktorius

„Verslo vadovų 
klubo tikslai – saviugda ir 
neformalus bendravimas. 

mums reikia naujų požiūrių, 
naujų inciatyvų, kritikos. 
bendraudami tarp savęs 
pasitikėjimo atmosferoje,  

keliame klausimus, kuriais viešai 
vengiama diskutuoti.“  

Saulius Valunta, 
UAB „Serfas“ 

direktorius

„mūsų išvada dėl 
narystės rūmuose – kuo 

daugiau duodi, tuo 
daugiau gauni.“
Evaldas Rapolas, 

advokatų kontoros 
„NordiaBaublys&Partners“ 

advokatas

„bendros 
projektinės veiklos nauda 

įmonėi – praktiniai mokymai 
ir išleistas vadovėlis visoms 
ortopedijos įmonėms, kaip 

kelti darbuotojų kvalifikaciją 
neatsitraukiant nuo gamybos.“

Rūta Garšvienė, 
AB „Ortopedijos technika“ 

generalinė direktorė

Sėkmės 2013

Pozityvumo 2013

Džiaugsmo 2013

Pasitikėjimo 2013
Laimės 2013

Supratimo 2013

Drąsos 2013

Iššūkių 2013

Kantrybės 2013

Atradimų 2013

Idėjų 2013

Išminties 2013

Tikėjimo 2013

Sveikatos 2013

Harmonijos 2013

Įžvalgumo 2013

Pagarbos 2013
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Apdovanojimai 2012 m. 
Audronė Jankuvienė

Besibaigiantys metai buvo dosnūs apdovanojimų ir pagarbos ženklų rūmų bendruo-
menės žmonėms ir įmonėms. Kraityje – net dvi aukso „Darbo žvaigždės“ (iki šiol ja 
buvo apdovanotas tik Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus), dvi sidabro 
ir viena bronzos „Darbo žvaigždės“, septyni „Padėkos ženklai“. 

Du kauniečiai – UAB „Omniteksas“ generalinė direktorė Audronė Pocienė ir UAB 
„Skubios siuntos“ generalinis direktorius Vladas Lašas – pelnė išskirtinius apdovano-
jimus: Audronė Pocienė tapo „Lietuvos metų verslininke“, o Vladas Lašas pagerbtas 
svarbiausiu tarptautiniu verslo apdovanojimu – Verslo taikos premija.

Į rūmų garbės metraštį šiemet įrašomi apdovanojimai ir šios pavardės:

Aukso (pirmojo laipsnio) „Darbo žvaigždė“
Aukščiausiu rūmų sistemos apdovanojimu pagerbti rūmams ypatingai nusipelnę 

asmenys:
1996-2012 m. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Mečislovas 

Rondomanskas, pirmasis Kauno rūmų prezidentas, Lietuvos prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų garbės prezidentas Simas Ramutis Petrikis. 

Sidabro (antrojo laipsnio) „Darbo žvaigždė“ 
Už reikšmingą indėlį į šalies ekonomiką ir verslo bendruomenę apdovanoti:
AB „Achema“ generalinis direktorius Jonas Sirvydis,
UAB „Garlita“ generalinis direktorius Juozas Martikaitis.

Tarptautinė Verslo taikos premija
Aukščiausią tarptautinį verslo apdo-

vanojimą – Verslo taikos premiją pelnė 
rūmų tarybos narys, bendrovės „Skubios 
siuntos“ generalinis direktorius Vladas 
Lašas. Tai pirmasis lietuvis, kuriam su-
teiktas itin svarbus titulas už socialinės 
atsakomybės ir socialinio solidarumo 
principus versle.

Kauno miesto Santakos garbės žen-
klai

Aukščiausiais Kauno miesto apdova-
nojimais pagerbti 1996-2012 m. Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezi-
dentas Mečislovas Rondomanskas,

Kauno PPA rūmų generalinis direkto-
rius Vytautas Šileikis.

Kauno rajono savivaldybės apdo-
vanojimai

Plaketė su rajono simbolika įteikta 
kadenciją baigusiam rūmų prezidentui 
Mečislovui Rondomanskui.

Rajono Garbės ženklas skirtas  rūmų 
generaliniam direktoriui Vytautui Šilei-
kiui.

„Lietuvos eksporto prizas“
Už itin sėkmingą eksporto plėtrą ap-

dovanojimas įteiktas rūmų narei UAB 
„Baldai Jums“. 

Mažuoju eksporto prizu pažymėta 
UAB „Novameta“.

„Už nuopelnus verslui“
Ūkio ministerijos įsteigtu prizu nomi-

nacijoje „Tvirtas žingsnis į eksporto rin-
kas“ pagerbta Marijampolės įmonė UAB 
„Mantinga“.

Kauno PPA rūmų prezidentas nuo 1996 m. prof. M. Rondo-
manskas apdovanotas aukso „Darbo žvaigžde“

Aukso „Darbo žvaigžde“ pagerbtas prof. S. R. Petrikis

Sidabro „Darbo žvaigždė“ įteikta J. Martikaičiui Sidabro „Darbo žvaigždė“ įteikta J. Sirvydžiui

„Metų verslininkės“ titulą pelniusiai A. Pocienei įteikta 
aukso sagė

Bronzos (trečiojo laipsnio) „Darbo 
žvaigždė“

Apdovanojimas skirtas AB „Lytagra“ 
generaliniam direktoriui Adomui Balsiui.

Lietuvos metų verslininkė/vadovė
Šalies konkurse „Lietuvos metų versli-

ninkė/vadovė“ nugalėtoja pripažinta inova-
tyvių trikotažo gaminių UAB „Omniteksas“ 
generalinė direktorė Audronė Pocienė. 

Rūmų „Padėkos ženklai“ 
Pagarbos apdovanojimai įteikti:
ilgametei rūmų Marijampolės filialo 

darbuotojai Danai Liukinevičienei, 
UAB „Frondita“ direktoriui Gintarui 

Vanagui, 
UAB „Kauno Baltija“ generaliniam 

direktoriui Vidui Butkui, 
UAB „Marijampolės pieno konser-

vai“ generalinei direktorei Aldonai Kve-
darienei, 

advokatų profesinės bendrijos „Nor-

„Lietuvos eksporto prizą“ atsiėmė bendrovės „Baldai Jums“ 
finansų direktorė Nijolė Meškauskienė

„Skubios siuntos“ generalinis direktorius V. Lašas

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

Švedijos verslo apdovanojimai
Nominacijos „Už tvarią plėtrą“ lau-

reate tapo UAB „Baldai Jums“. Įmonė 
apdovanota už ilgametę veiklą, nuoseklų 
augimą, aplinkai draugiškų technologijų 
diegimą ir įvairiapusius socialinius pro-
jektus.

„Inovacijų prizas 2012“
 „Inovatyvaus produkto“ kategorija: 

UAB „Mantinga“.
„Inovatyvios įmonės“ kategorija: 

UAB „Vesiga“; UAB „Teltonika“.

Seimo vicepirmininko Eriko Tamašausko padėkos
Padėkomis įvertinta UAB „Pirmas žingsnis“ (direktorius/savininkas Algimantas 

Astrauskas),
UAB „Vaigita“ (direktorė Eugenija Klemkienė),
AB „Atrama“ (generalinis direktorius Alvydas Švedas),
UAB „Diremta“ (direktorius Remigijus Daugėla),
UAB „Equinox Europe“ (direktorė Rasa Beskajevienė), 
UAB „Sanveda“ (direktorė Nijolė Ivančikienė), 
UAB „Baltijos polistirenas“ (prezidentas Kęstutis Dagilis), 
UAB „Skubios siuntos“ (generalinis direktorius Vladas Lašas), 
UAB „SDG“ (generalinis direktorius Eduardas Jasas),
UAB „Garlita“ (generalinis direktorius Juozas Martikaitis). 

Apdovanojimas „Gausos žuvis“
Už socialiai atsakingą verslą ir investicijas į žmogų K. Adenauerio fondo apdova-

nojimu įvertinti:
Onos Čirvinskienės mokymo centras, Kauno socialinių paslaugų ir statybos 

verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, UAB „Interjero elementai“, „KG 
Group“, UAB „Acorus Calamus“, UAB „SDG grupė“.

dia Baublys & Partners” partneriui advo-
katui Evaldui Rapolui, 

UAB „Romasta group“ prezidentui 
Romui Pavasariui, 

Kauno PPA rūmų generaliniam direk-
toriui Vytautui Šileikiui.
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MECENATAS GENERALINIS RėMėJAS RėMėJAI

Su gera nuotaika – į 2013 metus Atkelta iš 1 psl.

Būrelis pirmųjų svečių su rūmų vadovais

„Mažytė“ Alfonso Meškausko „vizitinė kortelė“

UAB „Mačiūnai“ komercijos direktorius Algirdas Zdanys su žmona

UAB „Informacijos saugumo agentūra“ kolektyvas – šventės rėmėjai

Į renginį atgužėjo būrelis iš UAB „Hidrosta“

Kaišiadorių rajono meras Romualdas Urmilevičius (dešinėje) su žmona

Rėmėjo – UAB „Statybų ekonominiai skaičiavimai“ vadovas Saulius 
Mikalauskas (centre) su žmona

Mažasis eksporto prizas šiemet atiteko UAB „Novameta“

Aktyviausiu rūmų nariu pripažintas „IF P&S Insurance AS“ 
Marijampolės filialas

„Darbo žvaigždė“ įsegta AB „Lytagra“ generaliniam 
direktoriui Adomui Balsiui

Nominacijų paskelbimo belaukiant

Nominacija „Už indėlį bendruomenei“ skirta DNB banko Kauno 
klientų aptarnavimo skyriui

Už labdaringą veiklą ir paramą nominacija paskirta UAB „Mantinga“ Rūmų ambasadorė 2012 m. – Kristina Žališkevičienė Aktyviausias rūmų narys – UAB „Sanveda“

Metų profesinio rengimo įstaiga tapo Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo 
darbuotojų profesinio rengimo centras

Rūmų ambasadorius 2012 m. – Alfonsas Meškauskas Aktyviausiu rūmų nariu pripažinta UAB „Asiga“
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Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų Marijampolės filialo direktorė Al-
gimanta Pabedinskienė tapo naujojo mi-
nistrų kabineto nare. Nuo 2007 m. filialui 
vadovavusi A. Pabedinskienė Vyriausy-
bėje užėmė socialinės apsaugos ir darbo 
ministrės postą. 

„A. Pabedinskienė gana, sakyčiau, 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė – 
rūmų Marijampolės filialo direktorė 
Algimanta Pabedinskienė

aktyvi politikė, anksčiau buvo žemesnia-
me lygyje, taip pat aktyvi visuomeninin-
kė. Ji taip pat gilino savo žinias sociali-
nės apsaugos srityje. Manau, kad žmogus 
žingeidus, kompetentingas ir susitvarkys 
su savo pareigomis“, – kalbėjo premjeras 
A. Butkevičius.

2012 m. rinkimuose į Seimą Suvalki-

jos apygardoje A. Pabedinskienė pirmaja-
me ture surinko 17,7 proc. balsų, nedaug 
atsilikdama nuo socialdemokrato, dabar 
kolegos krašto apsaugos ministro Juozo 
Oleko, už kurį balsavo 25,21 proc. rinkėjų. 
Antrajame rinkimų ture už A.  Pabedins-
kienę pasisakė 37,11 proc., parlamentaru 
tapęs J. Olekas surinko 57,76 proc. balsų.

Šventėje dalyvavo beveik 400 žmonių

Artūro Orlausko ir Klarko duetas Salę puošė humoristiniai užrašai Rūmų viceceprezidentas M. Rondomanskas ir 
UAB „Eoltas“ vadovas Tomas Skėrys aptarinėja 
„maisto paketo“ turinį

Apdovanojamas vienas iš naujausių rūmų narių – Citadelės 
bankas

Prizą pelnė UAB „BDO auditas ir apskaita“ – gausiausiai 
dalyvavęs kolektyvas

Už stilių apdovanota UAB „Metga“ 
vadovė Fausta Puzanovienė

Už aprangos detalę pažymėtas UAB „Statybų ekonominiai 
skaičiavimai“ direktorius Saulius Mikalauskas

Prizas – Kauno m. vyriausiojo policijos 
komisariaro vadovo Algirdo Kaminsko 
rankose

Už stilių apdovanota Laimutė Paulauskienė

Šokiai ir linksmybės truko iki vidurnakčio
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XX a. pabaigoje viena po kitos ban-
krutavo stambiausios Kauno pramonės 
įmonės. Ant bankroto slenksčio atsidūrė 
darbininkiška Vilijampolė. Tiktai „Atra-
ma“, viena iš nedaugelio, išliko ir sėkmin-
gai tęsia veiklą. 

Nuo 1939-ųjų, kai Vilijampolės įmo-
nių bei įmonėlių sąrašą papildė „Grandis“, 
dabartinės „Atramos“ pirmtakė, keitėsi 
įmonės produkcija, įvairėjo asortimen-
tas – nuo pasagų, vinių, metalinių lovų 
ir pieno bidonų iki kietojo kuro šildymo 
katilų, oro bei vandens šildytuvų, akumu-
liacinių talpų bei slėginių indų – buitinių 
bei automobilinių dujų balionų.

Artėjanti žiema paskatino rūmų na-
rius išsamesnei pažinčiai su viena seniau-
sių metalo apdirbimo įmonių Lietuvoje, 
turinčia ilgametę centrinio šildymo katilų 
ir įvairių slėginių indų gamybos patirtį. 
Apie „Atramos“ istoriją  pasakojo genera-
linis direktorius Alvydas Švedas.

Klube naujiems rūmų nariams buvo 
įteikti pažymėjimai. Bendruomenę papildė:

UAB „Lietuvos gurmanas“ – maisto 
produktų gamyba, mažmeninė prekyba, 
maitinimo ir gėrimų teikimas;

UAB „Windex“ – plastikinių gami-
nių gamyba;

Rūmų klubas – vienoje seniausių Vilijampolės įmonių
UAB „Viparkas“ – kompetencijų 

centras, vienijantis savo srities ekspertus, 
pritaikančius savo žinias, efektyvias tech-
nologijas, įrankius ir procesus sprendimų 
kūrimui bendradarbiavimo aplinkoje;

ŽŪB „Panoterių ūkis“ – gėlės ir 
dekoratyviniai augalai; gyvuliai, žvėrys, 
paukščiai ir jų veisimas; žemės ūkis, tech-
nika;

Jūratės Gulbinienės individuali 
įmonė – konditerinių gaminių gamyba;

Lietuvos ir Vokietijos UAB „Tuvlita“ 
konsultavimo tarnybos Kauno skyrius – 
formalusis profesinis mokymas, darbuo-
tojų saugos ir sveikatos paslaugų teiki-
mas, suaugusiųjų profesinis mokymas;

UAB „Dizaino sprendimai“ – pre-
kyba nauja ir naudota prekybine įranga ir 
baldais, taip pat baldų gamyba pagal klien-
to pageidavimus, konsultavimas įvairiais 
interjero dizaino klausimais, parduotuvių 
interjero projektavimas;

UAB „Ecococon“ – šiaudinių skydų 
gamyba, šiaudinių namų projektavimas 
Lietuvoje;

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

Į Kauno PPA rūmus taip pat įstojo ir 
šios įmonės:

UAB „Vera Bonus“ – viešojo maiti-
nimo, viešbučio paslaugos, konditerinių 
gaminių gamyba;

UAB „Lono mažmena“ – čiužinių 
gamyba ir pardavimas;

IĮ „Technoera“ – kompiuterių ir 
spausdintuvų remontas;

UAB „Akvatera“ – specializuota gy-
vūnų augintinių ėdalų gamykla;

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 „Baltic Transline“ –  tarptau-
tinių krovinių gabenimo ir ekspedijavimo 
kompanija, teikianti kompleksines logisti-
kos paslaugas. 

RŽ inf.

Lapkričio 21-24 d. Lietuvoje lankėsi Rusijos Federacijos Kalugos srities delegaci-
ja. Vizito dienomis Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Benjaminas 
Žemaitis ir Kalugos prekybos ir pramonės rūmų prezidentė Tatjana Rozanova pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį. 

Sutartyje numatoma bendradarbiauti plėtojant prekybinius ir ekonominius ryšius 
tarp Lietuvos ir Rusijos Federacijos, grindžiant juos ilgalaike perspektyva ir lygiatei-
siškumo, partnerystės, abipusės naudos ir abipusių interesų principais. Bus keičiamasi 
abiem pusėms aktualia informacija, ekonominių projektų rengimo, bendradarbiavimo 
su valstybinės valdžios institucijomis ir kita patirtimi. Tiek Kauno, tiek Kalugos rūmai 
organizuos dalykinius kontaktus, parodas, konferencijas, kurie supažindins su  partne-
rių ekonomikos ir eksporto galimybėmis, skatins smulkiojo ir vidutinio verslo bendra-
darbiavimą.

Šių metų pirmajį pusmetį Kalugos srities užsienio prekybos apyvarta su Lietuvos 
Respublika sudarė 40 mln. JAV dolerių. Palyginti su praėjusių metų atitinkamu lai-
kotarpiu, ji išaugo 1,6 karto. Importas sudarė 38,95 mln., eksportas – 1,09 mln. JAV 
dolerių. Kalugos srityje nėra lietuviško kapitalo investicijų.

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kalugos rūmais

 Muitinės tarpininkai
Muitinės tarpininkų paslaugos 24/7 visuose Lietuvos muitinės postuose: Klaipėdoje, Panemunėje, Kybar-

tuose, Medininkuose ir kituose. Dirbame profesionaliai, greitai ir siūlome palankius paslaugų įkainius!
 Muitinės procedūrų auditas

Vykdote daugiau kaip 50 muitinės procedūrų per metus? Nerimaujate dėl galimo muitinės patikrinimo? 
Kreipkitės, pirmuoju atveju patarsime kaip žymiai sutaupyti, antruoju – padėsime užkirsti kelią neatitiktims! 

 E-leidinys „Muitų teisė praktikams“
Ar norėtumėte sužinoti, kaip išvengti muitinės baudų, delspinigių ir sankcijų? Kad su Jumis savo patirtimi 

ir patarimais pasidalintų muitinės srities ekspertai? Būtent tai – leidinyje „Muitų teisė praktikams”! 

www.muita.lt
Tel.: +370 46 257150, mob. +370 699 88770
El. paštas: info@muita.lt

Muitinės paslaugos UAB „Muita“

Naujiems nariams įteikti rūmų pažymėjimai

Rūmų prezidentas B. Žemaitis ir Kalugos prekybos ir pramonės rūmų prezidentė T. Rozanova pasirašo sutartį

Nuomojamos jaukios admi-
nistracinės patalpos Raudon-
dvario pl. netoli išvažiavimo į 
Via Baltica magistralę. Patogus 
privažiavimas/parkavimas, švie-
solaidinis internetas. Nuomos 
kaina 8 Lt/m2, 3 aukštas, plotas 
nuo 32 m2. 

Teirautis tel. 8616 57944.

Nuomojamos 
patalpos

REKLAMA
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Problemų statybų sektoriuje gausa, vis 
dar neatsigaunantis sektorius (pasiekta tik 
47 proc. 2009 m. lygio) paskatino rūmuo-
se surengti diskusiją prie apskritojo stalo 
„Viešieji pirkimai ir ES struktūrinių fondų 
parama statybų sektoriuje“. Diskusiją ini-
cijavo UAB „Santechnikos darbai“.  

Statybos įmonės pabrėžė, kad viešuo-
siuose pirkimuose lemiamas kriterijus – 
mažiausia kaina sudaro nevienodas kon-
kurencines sąlygas. Įmonės, mokančios 
atlyginimus vokeliuose, įgauna pranašu-
mą. Vadovaujantis mažiausios kainos kri-
terijumi, sužlugdomi ištisi projektai. Todėl 
viešųjų pirkimų sąlygose siūloma įvesti 
ekonominio naudingumo kriterijus (patiki-
mumas, kreditingumas). Statybininkai taip 
pat atkreipė dėmesį, kad viešųjų pirkimų 
sutartys kartais būna be konkretaus apmo-
kėjimo termino. Joms rūpėjo ir perkančių-
jų organizacijų atsakomybė skelbiant vie-
šuosius pirkimus (pirkimai neturint finan-
savimo, pirkimo procedūrų nutraukimas 
prieš termino pasibaigimą, nekvalifikuotas 
pirkimo medžiagos pateikimas ir kt.). 

Renginyje dalyvavęs LR Viešųjų 
pirkimų tarnybos direktorius Žydrūnas 
Plytnikas pateikė naujausią informaciją 
iš Seimo Ekonomikos komiteto posėdžio, 
kuriame svarstyti viešųjų pirkimų klau-

Viešieji pirkimai statybų sektoriuje: nepatenkinti visi 
simai (dėl nustatyto mažiausios kainos 
reikalavimo, „juodųjų sąrašų“ sudarymo, 
teisiniai aspektai). Tarnybos vadovas pri-
pažino, kad projektai neretai perperkami, 
ypač statybų sektoriuje. Medžiagos apie 
tai turi ir Specialiųjų tyrimų tarnyba. 

Pagrindinė diskusija rūmuose vyko  
dėl mažiausios kainos kriterijaus statybų 
sektoriuje. Verslininkai siūlė įvesti ekono-
minio naudingumo principą.

Ž. Plytniko  nuomone, mažiausios kai-
nos kriterijus statybose negali būti lemia-
mas. Bet tokią politiką formuoja Ūkio mi-
nisterija. Statybos įmonės esą galėtų pačios 
aktyviau reikšti poziciją šiuo klausimu. 

Kauno m. savivaldybės Viešųjų pir-
kimų skyriaus vedėjas Raimondas Mači-
kėnas pateikė oponuojantį pavyzdį: AB 
„Kauno tiltai“ pastatė tiltą į Nemuno salą 
už mažiausią konkurse pasiūlytą kainą – 8 
mln. Lt. Kitas pasiūlymas siekė 12 mln. 
Lt. Taigi miesto biudžetas sutaupė 4 mln. 
Lt. „Kas apibrėš ekonominio naudingumo 
kriterijus?“, – klausė R. Mačikėnas. 

AB „Struktūra“ technikos direktorius 
Vladas Petrauskas, UAB„Santechnikos 
darbai“ direktorius Audrius Bliūdžius, 
UAB „Statybų vizijos“ direktorius Romu-
aldas Taurozas siūlė įtraukti kriterijų – ša-
kos vidutinį darbo užmokestį. Jei įmonės 

mokamas vidutinis atlygis nesiekia šio vi-
durkio, vadinasi, arba darbuotojų kvalifi-
kacija yra nepakankama, arba atlyginimai 
mokami vokeliuose. 

UAB „Serfas“ direktorius, rūmų tary-
bos narys Saulius Valunta akcentavo, jog 
būtina parengti tokius teisės aktus, kad 
statybininkai nedirbtų veltui. Jo manymu, 
iš konkursų turi būti išbraukiami pigiausi 
pasiūlymai. Projektai privalomai turi būti 
užbaigti. „Tam reikia politikų valios“, – 
įsitikinęs S. Valunta.

R. Mačikėnas pabrėžė, kad nežinia 
kas atsakingas už projektų sėkmę – ar kas 
stato, ar kas organizuoja konkursus?

Ž. Plytniko manymu, Viešųjų pirkimų 
įstatymas turėtų būti supaprastintas. Sekti 
jo pakeitimus sudėtinga, ypač mokyklų, 
darželių specialistams.

UAB „Santechnikos darbai“ direkto-
rius Audrius Bliūdžius išsakė dar vieną 
problemą – įmonės kenčia dėl ilgalaikių 
atsiskaitymų dirbant ES projektuose. Per-
kančiosios organizacijos neatsiskaito po 
2-3 mėnesius.

UAB „Hidrosta“ generalinis direkto-
rius Valdas Paulauskas atkreipė dėmesį, 
jog kartais neišvengiamai tenka daryti 
techninio projekto pakeitimus: „Dėl žemo 
projektuotojų kvalifikacijos lygio kartais 

net kyla pavojus, kad pastatas gali sugriū-
ti. Tokiu atveju teko daryti pakeitimus, ir 
lėšos buvo pripažintos netinkamomis iš-
laidomis.“

UAB „Statybų ekonominiai skaičia-
vimai“ direktorius Saulius Mikalauskas 
įsitikinęs, kad dėl mažiausios kainos ken-
čia projekto kokybė: „Mūsų įmonė atlieka 
sąmatinius skaičiavimus – projekto vertė 
gali siekti nuo 5 iki 15 mln. Lt. Daugybė 
klaidų pasitaiko projektavimo etape.“

Statybininkų asociacijos vykdomasis 
direktorius Vaidotas Šarka pasidžiaugė tei-
giamais pokyčiais darbe su Viešųjų pirki-
mų tarnyba ir agentūromis, palaikė statybi-
ninkų poziciją. Dėl atsiskaitymų, jo many-
mu, valstybė neturėtų verslininkų paversti 
bankininkais. Viešųjų pirkimų įstatymas 
neturi būti viršesnis už Statybos įstatymą.

Pasak rūmų generalinio direktoriaus 
V. Šileikio, nėra praktikos dėl arbitražo 
veikimo (reikėtų grąžinti). Rūmai mėgins 
veikti kartu su Statybininkų asociacija dėl 
ekonominio naudingumo principo staty-
bų viešuosiuose pirkimuose, konsultacijų 
nuo 2013 m. kovo 1 d. keičiantis atsiskai-
tymo tvarkai, dėl aukštesnių reikalavimų 
projektuotojams.

RŽ inf.

Jau aštuntą kartą KTU regioninis 
mokslo parkas surengė  oficialiai nuo 
2005 m. Lietuvoje pažymimai Verslo die-
nai skirtą renginį „Sėkmingas verslas pra-
sideda nuo tikėjimo savo idėja”. 

„Norėtume pasidžiaugti parke vei-
kiančių 65 įmonių sėkme ir paneigti aplin-
koje tvyrantį negatyvumą, – sakė parko 
direktorius dr. Bernardas Milius. – Taip 
pat norime paskatinti ir padrąsinti jaunus 
žmones gerosios patirties pavyzdžiais, kad 
ir Lietuvoje galima būti sėkmingiems”.

Statistika byloja, kad šalyje 60 proc. 
įmonių nutraukia savo veiklą. KTU regio-
ninio mokslo parko duomenys yra kitokie: 
iš 140 parke veiklą pradėjusių bendrovių 
veiklą nutraukė tik 10 proc.

Šiemet nominacija už sparčiausią 
augimą paskirta vos prieš pusantrų metų 
įsisteigusiai UAB „Macmanus“. Šiandien 

Apdovanotos geriausios 
KTU regioninio mokslo 
parko įmonės

praeitis, patogumas yra ateitis“, – tokiu 
šūkiu vadovaujasi jauna komanda, nese-
niai kūrusi internetinius sprendimus Hon-
konge vykusiai konferencijai.

Už studentų įtraukimą į verslą KTU 
apdovanojo tik prieš metus įsteigtą UAB 
„Aigito“, kuriančią kompiuterines regos 
sistemas, tinkamas pritaikyti gamybos, 
logistikos, medicinos ir kitose srityse. 
„Labai gaila, kai Lietuvos įmonės išveža 
didelius pinigus į užsienį, užuot pirkusios 
sistemas čia, Lietuvoje“, – teigia neseniai 
KTU baigę įmonės vadovai.

Nominacijos įteiktos tiems, kurie tiki savo verslo idėja

Gruodžio mėnesį du rūmų nariai – UAB „Agmis“ ir bendra Lietuvos ir Ukrainos 
įmonė „Azovlitas“ – pažymi svarbias veiklos sukaktis. 

UAB „Agmis“ įkurta 2007 m. patyrusių IT profesionalų komandos. Tai progra-
minės įrangos bei mobiliųjų sprendimų kūrimo ekspertų bendrovė. Ji įsikūrusi mokslo 
ir technologijų parke „Technopolis“, teikia profesionalius programavimo sprendimus. 
„Mes kuriame sistemas, kurių negalima nusipirkti ir kurių nekuria kiti. Mes kuriame 
inovatyvius informacinių technologijų sprendimus paslaugų kompanijoms. Mūsų gi-
liausios žinios – telekomunikacijų, elektroninės komercijos bei bankininkystės infor-
macinėse sistemose“ – teigia bendrovė. 

UAB „Agmis” sėkmingai bendradarbiauja su daugiau nei 10 Lietuvos bei užsie-
nio IT kompanijų. Jie siūlo technologinę kompetenciją projektams, bendradarbiavimą 

Sėkmės ir gerų pokyčių kelias

joje jau dešimties žmonių komanda kuria 
priedus Apple sukurtai programinei įran-
gai (šablonus, aplikacijas ir kt.). Daugiau 
nei pusė produktų pirkėjų yra JAV. „Ne-
būtina veikti Silicio slėnyje, kad galėtume 
užkariauti Ameriką ir Europą“, – sako 
entuziazmo ir tikėjimo savo idėja kupini 
jauni bendrovės steigėjai Vitalijus Vyš-
niauskas ir Eugenijus Valinskas. Jie pelnė 
Ūkio ministerijos apdovanojimą.

Kauno m. savivaldybės nominacija už 
veržlų startą pagerbta  tik šių metų vasarį 
įsteigta UAB „Synergy Technologies”. Tai 
viena iš sparčiausiai augančių internetinių 
sprendimų bendrovių Lietuvoje. Įmonės 
vadovai įsitikinę, kad nuobodžiaujantys 
darbuotojai kuria nuobodžius produktus, 
o laimingi žmonės – gerus produktus, to-
dėl nuoširdžiai stengiasi vystyti jaukią ir 
draugišką darbo aplinką. „Funkcija yra 

„Žinios, kūryba,... kosmosas“ – taip 
vadinosi netradicinis KTU absolvento, 
tarptautinės Verslo taikos premijos laurea-
to, daugelio verslo ir socialinių iniciatyvų 
kūrėjo, rūmų tarybos nario dr. Vlado Lašo 
pranešimas. Ar gali studentas iš Lietuvos 
užsidirbti iš kosmoso technologijų? Vla-
das Lašas skatino jaunimą drąsioms inici-
atyvoms – tai, kas šiandien atrodo neįma-
noma ir nepasiekiama, rytoj gali atrodyti 
taip paprasta.

RŽ inf.

vykdant didelius tarptautinius projektus, pardavimų partnerystę užsienio rinkose bei 
Lietuvoje.

Vienas iš naujausių bendrovės sukurtų produktų – pirmoji tokio tipo programėlė 
Lietuvoje „INO Kaunas“. Ji skirta miesto gyventojams bei svečiams. Joje pateikiami ne 
tik verslo, bet ir valstybiniai objektai. Programėlė leidžia greitai rasti Kaune esančius 
objektus, jų adresus, telefonus, e-paštus, internetines svetaines, taip pat galima indivi-
dualiai reitinguoti aplankytus objektus.

BĮ „Azovlitas“ – plieninis verslas, kuriam sukanka jau 20 metų. Įmonė prekiauja 
plienu, jos sandėliuose – platus plieno asortimentas statyboms ir pramonei, o tiesiogi-
niai bendradarbiavimo ryšiai sieja su gamintojais Rytuose ir Vakaruose.

Rūmų bendruomenė sveikina kolegas dviguba proga – su artėjančiomis šv. Kalėdų 
bei Naujųjų metų šventėmis ir jubiliejine sukaktimi, linkėdama sėkmės, patikimų par-
tnerių ir gerų pokyčių.

RŽ inf.
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Lapkričio mėnesio rūmų 
veiklos kronika

Verslo savivalda

Priemonė Veiksmas Įmonės, 
dalyviai

Verslo plėtra

Verslo pasiūlymų patalpinimas į internetinę svetainę 14
Planinis rūmų narių lankymas, siekiant geriau patenkinti narių 
interesus 25
Potencialių narių lankymas, informacija apie rūmų veiklą, paslau-
gas, kvietimas stoti į narius 15
Įmonės ICECO susitikimas su potencialiu partneriu iš Kinijos 1

Konsultaciniai – 
informaciniai 
seminarai

Koučingas kaip bendradarbiavimo santykių kūrimo įrankis 6
Pirkimo-pardavimo sutarčių reikšmė bei rengimo ypatumai 4
Naujas požiūris į darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimą. Nau-
ji profesinės rizikos vertinimo nuostatai. Kaip motyvuoti darbuoto-
jus domėtis ir vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus

42

Asmeniniai finansai ne tik finansininkams, bet ir menininkams 31
Verslo informacinė popietė „Naujausia pasaulio ekonomikos 
apžvalga ir Lietuvos perspektyvos“ 34
Verslo informacinė popietė: „Kaip verslo administravimo pad-
aliniai gali kurti vertę?“ 5
Verslo informacinė popietė: „Produkcijos kokybės tikrinimo bei 
gamybos monitoringo galimybės“ 32
Verslo informacinė popietė: „Finansų pagrindų ir finansų analizės 
mokymai taikant bonanza koncepciją“, „Finansai nefinansininkams“ 28

Rūmų 
bendruomenė

Rūmų klubas įmonėje AB „Atrama“ 38
Finansininkų klubas „Įmonės pasiekimų vertinimas: kas geriau-
tradiciniai finansiniai rodikliai ar ekonominė vertė“ 14
Kauno personalo vadovų klubas: „Socialinio atsakingumo stan-
dartas SA 8000“ 12
Eksportuotojų klubas: „Konkurencinga rinkodara mažomis 
lėšomis. Praktiniai sprendimai“ 9
Verslo vadovų klubo susitikimas „Technopolyje“ – „Verslas rytoj“ 19
Verslo moterų tinklas susitikimas parodoje „Moters pasaulis 2012“ 32
Apskritojo stalo diskusija: „Viešieji pirkimai ir ES struktūrinių 
fondų parama statybų sektoriuje“ 20

Enterprise 
Europe 
Network

Konsultacijų diena „Tarptautinė prekyba, sutarčių sudarymas, 
ginčų sprendimas“ 9
Seminaras „Švedijos verslo kultūros suvokimas: mitai ir tikrovė“ 38

Kontaktų paieška Lietuvos įmonėms
3 įmo-
nės 9 už-
klausos

Paskyrimas kitam partneriui 11
Lenkijos įmonės užklausa dėl plėtros Lietuvoje galimybių 1
EK ir Lietuvos įmonių bendradarbiavimas. Verslo panelis dėl 
galimo trąšų rinkos harmonizavimo 3
Atsakymas į EEN partnerių užklausą 1
Lietuvos įmonių susidomėjimas EEN užsienio įmonių paskelbtais 
verslo bendradarbiavimo pasiūlymais 25
Užsienio įmonių susidomėjimas EEN Lietuvos įmonių paskelbtais 
verslo bendradarbiavimo pasiūlymais 4
Konsultacija dėl verslo pasiūlymų patalpinimo EEN duomenų bazėje 4
Užfiksuota partnerystės susitarimų 8
EEN verslo pasiūlymų patalpinimas į internetinę svetainę 301
EEN duomenų bazėje patalpinti Lietuvos įmonių verslo bendra-
darbiavimo pasiūlymai 4
Susitikimas ir pranešimo skaitymas apie Kauno regiono 
ekonomiką bei perspektyviausias Kauno regiono įmones Baltar-
usijos delegacijai (Gardino Jankos Kupalos universitetas, Polocko 
valstybinis universitetas, Inovacijų asociacija „Respublikanskij 
Centr Transfera Technologij“, KTU, VšĮ Lietuvos inovacijų cen-
tras) Kauno miesto savivaldybėje  

Tarptautiniai 
ryšiai

Susitikimas su Grenoblio Joseph Fourier universiteto viceprezi-
dentu prof. Georges Weil bei MINATEC atstove Armelle Domas   
Kauno ir Grenoblio aukštųjų technologijų parkų bei slėnių  
specialistų susitikimas-konferencija 
Tarptautinio projekto CREATE4COMPETE, Nr. LPR1/010/120 
partnerių susitikimas Kaune   
Kauno-Grenoblio susigiminiavimo komiteto posėdis 
Kauno-Grenoblio susigiminiavimo komitetų jungtinis posėdis 
Susitikimas su Global Export Managment Solutions, Inc. atstovais 
Kauno PPA rūmuose  
Interviu su Vidaus rinkos reguliavimo tarnybos (Ispanija) projekto 
vadove Ulrika Rendel 
Kauno turizmo sektoriaus įmonių apklausa dėl verslo misijos į 
Islandiją ar kitus regionus aktualumo
Pasirašyta Kauno PPAR ir Kalugos PPR bendradarbiavimo sutartis
Projekto „Green Bridges from Grey to Greening Jobs“, 518525-
LLP-2011-ES-LEONARDO-LMP („Žalieji tinklai energetikos 
sektoriuje“ sklaida Kaune vykusioje konferencijoje „Viskas apie 
saulės elektrinių verslą (30kW)“
Susitikimas ir pranešimo skaitymas apie Kauno regiono 
ekonomiką Kinijos delegacijai Kauno miesto savivaldybėje

Viešieji ryšiai

„Rūmų žinios“ Nr. 565, aktualiausi straipsniai: „Kauno taksi 
vairuotojų darbo kokybė – be priežiūros ir kontrolės“; „Gerumo 
laikas“, „Pirmas žingsnis į rūmus“; „Verslo taryboje – apie Kauno 
projektus“; „Už nuopelnus V. Šileikiui įteikti garbės ženklai“; 
„Neabejingi nei menui, nei vargui“; „Brangakmenių paslaptys“, 
„Žalieji tiltai“ Vilniuje

900 egz.

Išplatinta pranešimų spaudai apie rūmų ir rūmų narių veiklą 25
TV ir radijas 1

Dokumentų 
išdavimas

Atlikta tarptautinės prekybos dokumentų autentiškumo 
ekspertizių ir įforminta dokumentų 16
Atlikta prekybos dokumentų ekspertizių ir įforminta prekių 
kilmės sertifikatų 551

Kokybės vady-
bos standartas

Atliktas vidaus ir išorinis priežiūros auditas, įvyko VVA posėdis. 
Pagal kokybės avadybos sitemos standartą ISO 9001:2008

Profesinis 
rengimas

2013 metais vyksiančių kvalifikacijos egzaminų duomenų, gautų 
iš profesinių mokyklų, apdorojimas. Derinami duomenys su ŠMM 
ir profesinėmis mokyklomis.

17

Atliktas Kauno miesto taksi ir maršrutinių taksi vairuotojų 
darbo kokybės tyrimas. Rūmų vadovybei pateikti pasiūlymai dėl 
tolimesnių veiksmų. Tyrimo rezultatai paviešinti rūmų spaudoje ir 
šalies žiniasklaidoje.

1

Ruošiama paraiška Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros 
centrui naujai pateiktų kvalifikacijų akreditacijai. 7
Vykdomas naujovių perkėlimo projektas „Profesinio mokymo 
kokybės užtikrinimo sistemų tobulinimas“. Atliekama nacionalinė 
ir ES šalių profesinio rengimo kokybės užtikrinimo  analizė.

1

Įvertintos tęstinio mokymo programos 12
Suderintos kvalifikacijos egzaminų komisijos, paruošti ir pat-
virtinti tęstinio mokymo bilietai 2

Veiksmas Turinys Rezultatas

Rūmų tarybos posėdis 
11.06

Susitikimas su KTU rektoratu Aptartos bendradarbiavimo 
perspektyvos verslas-mokslas

Nominantų tvirtinimas, kurie 
bus apdovanoti rūmų metiniame 
renginyje

Patvirtinti 2012 m. rūmų 
nominantai

Sprendimas dėl narystės Priimta 12 naujų narių
Informacijos • Metinis rūmų renginys

• Rūmų kronika
Švietimo mainų paramos 
fondo (socialiniai part-
neriai)

2012 m. kokybiškiausių projektų 
apdovanojimų renginys

Pristatyti kokybiauškiausi 2012 
m. projektai

Verslo taryba 11.07.
Svarstyta Kauno m. perspektyvos 
2014-2020 m. ES finansavimo 
laikotarpiu, aptarti 2007-2013 m. 
įgyvendinti projektai.

Pasiūlyta savivaldybei kryptin-
giau vadybiškai veikti ieškant 
ES paramos ir skatinti viešojo ir 
privataus kapitalo partnerystę, t.y. 
pritraukti verslą tvarkant miestą. 

Labdaros pietūs 
Kauno m. mero 
A. Kupčinsko kvietimu 
11.07.

Rūmams atstovavo Benjaminas 
Žemaitis, Vytautas Šileikis, 
Mečislovas Rondomanskas, 
Algimantas Anužis, Vladas 
Lašas, Zigmantas Dargevičius, 
Kristina Žališkevičienė, Fausta 
Puzanovienė ir Ligita Valalytė.

Projekto „Kviečiu į svečius“ 
metu surinkti pinigai paaukoti 
socialiai remtiniems asmenims.

Kauno rajono 
savivaldybės Tarybos 
posėdyje

Pateikti argumentai dėl Kauno ra-
jono verslo ir turizmo informaci-
jos centro steigimo

Pasveikinti Estijos PPA 
rūmai 20 metų atkūrimo 
proga

Iškilmingo renginio metu įteiktas 
sveikinimas ir dovana nuo Kauno 
PPA rūmų (įteikė SDG atstovas 
Estijoje)

Konferencija KTU re-
gioniniame mokslo parke

Sėkmingas verslas prasideda nuo 
tikėjimo savo idėja

Renginys Latvijos am-
basadoje

Latvijos ambasadorius or-
ganizavo priėmimą Latvijos 
Nepriklausomybės dienos proga

Affecto renginys-kon-
ferencija Efektyvūs IT sprendimai verslui

IT sprendimai verslui, renginys 
bus daromas Kauno PPA rūmų 
nariams

Verslo pusryčiai Kaip rūmai gali dalyvauti mece-
navimo veikloje

Nutarta steigti Mecenatų klubą 
Kauno PPA rūmuose

Rūmų asociacijos 
valdybos posėdis 11.19

Force majeure aplinkybes 
liudijančių pažymų išdavimas

Parengti naujo nutarimo 
projektą

Prekių kilmės sertifikatų išdavimo 
tematika

Eurochambres narystės mokesčiai
Priimti sprendimą sužinojus 
Latvijos ir Estijos rūmų poziciją 
dėl narystės Eurochambres

Europos įmonių paralmento 
narystės mokesčiai
Metinis eksporto prizo konkursas. 
Mažieji eksporto prizai

Įteikimas planuojamas sausio 
gale - vasario pradžioje

Bronzinė darbo žvaigždė
Rytų partnerystės forumas 2013 
m. lapkričio mėnesį

Pavesta Šiaulių rūmams kontak-
tuoti su Briuselio rūmais

Pasirengimas prezidiumui / 
Moterų verslo tinklo kreipimasis

Prezidiumo posėdis rengiamas 
lapkričio 29d. Siūlyti prez-
idiumui Verslo moterų tinklo 
ataskaitą pristatyti pirmame 
2013 m. prezidiumo posėdyje

Tarptautinė mokslinė 
konferencija 
A. Stulginskio 
universitete

Konferencija: Apskaitos ir finansų 
mokslas ir studijos: problemos ir 
perspektyvos

Aptartos tolesnės Ekonomikos 
ir vadybos fakulteto ir rūmų 
bendradarbiavimo galimybės, 
perspektyvos. 

Rūmų asociacijos 
prezidiumo posėdis 
11.29

Rūmų veiklos aktualijų pristaty-
mas (Force Majeure pažymos; 
Prekių kilmė sertifikatai; Euro-
chambres narystė)

Pristatytos rūmų aktualijos

Rūmų ateities perspektyvos Stiprinti viešuosius ryšius
Rūmų užduočių iškėlmas asocia-
cijai 2013 metams (prioritetiniai 
uždaviniai trumpuoju 2013 m. 
periodu ir ilgalaikiai tikslai);

Po naujos vyriausybės suforma-
vimo ir programos paskelbimo 
susitikti su nauja Vyriausybe 
(2013 m. pradžioje)

Rūmų pozicijos aptarimas su 
Latvijos ir Estijos PP rūmais;

Sutarta aptarti 3 aktualius 
klausimus

Tarptautinės 
verslo ir pasiekimų 
paroda „Šiauliai 2012“  

Dalyvavimas parodos atidaryme 
po prezidiumo posėdžio

Rūmų asociacijos 
prezidiumo susitikimas 
su Latvijos ir Estijos 
rūmų atstovais

Eurochambres narystė. Kokia 
situacija Latvijos ir Estijos 
rūmuose?

2013 m. pradžioje surengti 
trijų Baltijos šalių susitikimą ir 
patarti kokią naudą galima gauti 
iš Eurochambres narystės

Kaip rūmai bendradarbiauja su 
valdžia, kaip pavyksta pasiekti 
rezultato

Sekančio susitikimo metu 
pasidalinti gerąja praktika 
visoms Baltijos šalims

Bendradarbiavimo tęstinumas Nuspręsta pasirašyti bendradar-
biavimo sutartį 2013 m. pradžioje
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Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė
Graikija

Jau treti metai povidurinio švietimo 
sektoriuje vyksta svarbios permainos – 
specialistai pastebi, jog atsiranda balansas 
tarp besirenkančių profesinį, koleginį ar 
universitetinį išsilavinimą. Visuomenėje 
išaugęs profesinio mokymo autoritetas, 
vis daugiau jaunų žmonių gavę brandos 
atestatą renkasi darbo rinkai reikalingas 
amatų profesijas.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai pradėjo koordinuoti svarbų tarptau-
tinį projektą EXPANDVET, kuris perims ir 
praktiškai įgyvendins Europoje sukurtus 
profesinio rengimo kokybės užtikrinimo 
įrankius ir praktiškai įgyvendins CQAF 
(Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo 
Europos bendroji sąranga) elementus. 

Keičiasi požiūris
Specialistai tvirtina, kad profesinis 

mokymas yra lygiai tokia pat svarbi gran-
dis, kaip ir aukštasis mokslas, bet Lietu-
voje jis ilgai buvo nepelnytai nuvertintas. 

Dabar apie 60 proc. lietuvių dirba 
srityse, kur reikalingas profesinis išsila-
vinimas, o tai rodo, kad darbo rinkai rei-
kalingi ne vien žmonės, turintys aukštąjį 
išsilavinimą. Darbo biržos duomenimis, 
trys iš keturių registruotų laisvų darbo 
vietų yra skirtos kvalifikuotiems darbi-
ninkams. Dėl trumpesnio mokymo laiko 
ir tiesioginės orientacijos į ūkio poreikius 
profesinės mokyklos gali greitai atsiliepti 
į prognozuojamą kvalifikuotų specialistų 
paklausą rinkoje. 

Neabejojama, kad stiprus ir kokybiš-
kas profesinis parengimas padėtų mažinti 
nedarbą Lietuvoje.

Per pastaruosius trejus metus sto-
jančiųjų į Lietuvos profesines mokyklas 
padaugėjo 40 proc. Švietimo ir mokslo 
ministerijos duomenimis, 2008 m. profe-
sinį mokymąsi rinkosi 5200 abiturientų, 
2010 m. – 8500, o 2011 m. – jau 8250 
abiturientų. 

Šiemet į profesinio mokymo įstaigas 
atėjo apie 19,7 tūkst. būsimųjų amato 
meistrų – tai keturiais šimtais daugiau 
negu planuota. 

Tendencija, kai profesinio mokymo 
įstaigos priima daugiau jaunimo, nei pla-
navo, tęsiasi jau keletą metų. Pavyzdžiui, 
Kauno socialinių paslaugų ir statybos 
verslo darbuotojų profesinio rengimo 

Profesinio rengimo kokybei – 
elektroninis įrankis

centras šiemet priėmė 534 pirmakursius 
vietoje planuotų 350, Elektrėnų profesinio 
mokymo centras – 491 vietoje 350, Kauno 
ryšininkų mokykla – 310 vietoje 250.

Beveik 9 tūkst. priimtųjų, arba apie 
40 proc. jaunuolių, pasirinko profesines 
mokyklas jau turėdami brandos atestatus. 
Tai pusantro karto daugiau nei prieš trejus 
metus. 800 turi ir aukštąjį išsilavinimą.

Tarp populiariausių profesijų – auto-
mechanikai, statybos apdailininkai, par-
davėjai, padavėjai ir barmenai, socialiniai 
slaugytojai, kompiuterių ir technikos ope-
ratoriai. 

Jaunimo požiūrį į praktinio išsilavi-
nimo naudą  nulėmė pastaraisiais metais 
profesinio mokymo sistemoje įvykusios 
permainos (sparčiai atnaujinama mokymo 
bazė, glaudus bendradarbiavimas su darb-
daviais) ir galimybė sėkmingai įsidarbin-
ti. Įgijus darbo rinkoje paklausią profesiją 
neretai gali greičiau susirasti darbą ir už-
dirbti daugiau, nei baigus neperspektyvius 
mokslus universitete. Dabar profesinėse 
mokyklose yra specialybių, į kurias jau 
susidaro konkursai. 

Visa tai rodo, kad požiūris į profesinį 
mokymąsi keičiasi. 

Šiuo metu Lietuvoje veikia 79 profesi-
nio mokymo įstaigos, jose mokosi per 46 
tūkst. moksleivių. Pastaraisiais metais nu-
spręsta stiprinti profesinį mokymą ir į šias 
mokyklas investuoti apie 400 mln. Lt. 

Dėmesys – kokybei
Vis daugiau jaunų žmonių renkantis 

darbo rinkai reikalingas amatų profesijas 
ir tuo pačiu stiprėjant konkurencijai tarp 
profesinio rengimo įstaigų, vis aktuales-
nis tampa ir profesinio mokymo kokybės 
vertinimas. Kurios mokyklos geriausiai 
parengia kvalifikuotus specialistus? Kur 
labiau verta stoti, jei specialybės pana-
šios? Šie klausimai rūpi tiek darbdaviui, 
tiek stojančiajam, savaime suprantama – 
ir pačioms mokykloms.

Europoje jau yra sukurti profesinio 
mokymo kokybės užtikrinimo įrankiai. 
2008-2010 m. ES šalyse buvo įgyvendi-
namas projektas BEQUAL. Jo metu su-
kurta galimybė įsivertinti ir kartu palygin-
ti profesinio rengimo mokyklos kokybę 
tiek nacionaliniu, tiek europiniu lygiu. 

Užpildžius pateiktą klausimyną, pagal 
tam tikrus rodiklius galima įvertinti, kokią 
vietą konkreti mokykla pagal apibrėžtus 
rodiklius užima šalyje ar visoje ES. Ką 
gali žinoti, galbūt kai kurios Lietuvos pro-
fesinio rengimo mokyklos patektų, tar-

kim, tarp 100 geriausiųjų Europoje? Ko-
kybės įvertinimo įrankiai yra ir tam tikra 
mokyklų reitingavimo galimybė.

Šiemet šios, profesinio mokymo ko-
kybę leidžiančios įvertinti bei tobulinti 
naujovės atkeliavo į Lietuvą. Kauno pre-
kybos, pramonės ir amatų rūmai tapo tarp-
tautinio projekto „EXPANDVET“, kuris 
perims ir praktiškai įgyvendins BEQUAL 
sukurtus profesinio rengimo kokybės už-
tikrinimo įrankius ir praktiškai įgyvendins 
CQAF (Profesinio mokymo kokybės už-
tikrinimo Europos bendroji sąranga) ele-
mentus, koordinatoriumi. 

Pasak projekto vadovės, Kauno PPA 
rūmų Profesinio rengimo skyriaus vyriau-
siosios specialistės Aušros Giedrienės, 
naudinga iniciatyva iš Prancūzijos, Vokie-
tijos, Graikijos, Rumunijos, Italijos, Ispa-
nijos, Bulgarijos ir Turkijos plinta į Lietu-
vą, Lenkiją, Austriją ir Didžiąją Britaniją. 

Pirmasis partnerių susitikimas
Lapkričio mėnesį Graikijoje, netoli 

Atėnų įsikūrusioje mokymų ir konsultavi-
mo įmonėje IDEC AE  pirmąkart susitiko 
projekto partneriai iš Lietuvos, Lenkijos, 
Austrijos ir Didžiosios Britanijos, kurie 
ketina savo šalyse perkelti, adaptuoti ir 
išbandyti elektroninį kokybės palyginimo 
įrankį. 

Be koordinatoriaus – Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų ir  minėtosios 
graikų mokymų ir konsultavimo įmonės, 
įgyvendinusios pirminį BEQUAL projek-
tą, tai Kauno paslaugų verslo darbuotojų 
profesinio rengimo centras, Norton Rads-
tock koledžas (Didžioji Britanija), Lodzės 
universiteto Vadybos fakultetas (Lenkija) 
ir BEST tęstinio profesinio mokymo insti-

tutas (Austrija).
Projekto metu kiekvienoje valstybėje 

bus sukurta speciali interneto svetainė, o 
joje patalpintas elektroninis kokybės pa-
lyginimo įrankis, skirtas „matuoti“ pro-
fesinio mokymo institucijų kokybės pro-
cesus. Jo pagalba identifikavus stipriąsias 
ir silpnąsias puses, bus galima numatyti 
ir įgyvendinti tobulinimo procesus kie-
kvienoje mokykloje, taip pat „pamatuo-
ti“ savo įstaigą nacionaliniu ir europiniu 
lygmeniu. Pagrindinis „matavimo“ įran-
kis – įvairiapusis klausimynas, kurį pildys 
profesinio rengimo institucijos.

Svetainėje taip pat veiks gerosios 
praktikos virtualusis centras, bus skelbia-
ma statistika, naujienos, aktualijos, viešo-
sios nuomonės skiltis, dienoraščiai ir kt.

Profesinio mokymo kokybė yra vienas 
iš Lisabonos strategijoje nustatytų Europos 
Sąjungos prioritetų. Kokybės užtikrinimo 
sistemų tobulinimo įgyvendinimui Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmai kar-
tu 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 projektas finansuojamas remiant 
Europos Komisijai. 

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus 
požiūrį, todėl Komisija negali būti laiko-
ma atsakinga už bet kokį jame pateikia-
mos informacijos naudojimą.

Leonardo da Vinci paprogramė yra 
Mokymosi visą gyvenimą programos da-
lis, o šią programą Lietuvoje adminis-
truoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projekto partnerių pirmasis susitikimas Graikijoje

Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla rengia įvairių specialybių darbuotojus, 
kurie gali bendradarbiavimo pagrindu talkinti verslo bendruomenei.  Ką mokyklos ben-
druomenė gali pasiūlyti? Tai priklausytų nuo verslo įmonės specifikos ir poreikių. Mo-
kykloje rengiami floristai, apeigų ir švenčių organizatoriai, vizualinės reklamos specia-
listai, nekilnojamojo turto agentai, smulkiojo verslo paslaugų teikėjai, pramonės įmonių 
prekybos konsultantai, draudimo konsultantai, viešbučių darbuotojai, kelionių agentai, 
siuvėjai, sukirpėjai konstruktoriai.

Floristų specialybės mokiniai geba kurti progines puokštes, įvairius floristinius 
gaminius, puošti interjerą. Mokiniai turi geros patirties: puošė Kauno kamerinį teatrą, 
Vilniaus šv. Kryžiaus bažnyčią, Kauno Rotušę, „Roberto studiją“, Lietuvos prabavimo 

Kauno buitinių paslaugų ir verslo 
mokykla – verslo bendruomenei

rūmus ir kitus objektus, yra nuolatiniai LITEXPO parodos „Žiemos puokštė“ prizinių 
vietų laimėtojai.

Apeigų ir švenčių organizatoriai geba organizuoti įvairaus pobūdžio renginius vai-
kams: naujametinius spektaklius, žaidimų popietės, viktorinas. Būsimi vizualinės rekla-
mos gamintojai geba kurti bukletus, vizitines korteles, skrajutes.

Smulkiojo verslo paslaugų tiekėjai, pramonės įmonių prekybos konsultantai geba  
būti gerais pagalbininkais įmonių sandėliuose, atlikti pagalbinius darbus įforminant 
įvairius įmonės veiklos dokumentus. Draudimo konsultantai gali konsultuoti klientus 
draudimo sutarties galiojimo metu, supažindinti su įvairiomis draudimo rūšimis.

Viešbučių darbuotojai geba sutvarkyti gyvenamąsias ir bendro naudojimo bei pa-
galbines patalpas, paruošti nesudėtingus patiekalus ir patiekti juos svečiams.

Įmonių produkcijos prezentacijoms gali praversti verslo skyriaus moksleivių atsto-
vavimas; ofisų interjerui siūlomi floristų specialybės mokinių darbai. 

Mokykla kviečia verslo bendruomenės atstovus bendradarbiauti, kad būtų galima 
išplėsti įmonių veikloje kūrybinių idėjų įgyvendinimą, būtų papuošta verslo aplinka,  
būtų gauta reali nauda – kokybiškas produktas arba paslauga. 

RŽ inf.
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KONTAKTŲ MUGĖ

KAUNO regiono įmonių kontaktų mugė
UAB „Dizaino sprendimai“
Prekybinės įrangos ir baldų projektavimas, ga-
myba, prekyba.
Nauja ir naudota prekybinė įranga ir baldai. 
Prekybinės įrangos ir baldų elektroninė par-
duotuvė.
Neries kr. 4-5, LT-48344 Kaunas
Dievogalos km., Alšėnų sen., Kauno raj., 
LT-53321 (gamyba)
Tel.: (8 610) 35 633
El. paštas: info@dizainosprendimai.lt
www.dizainosprendimai.lt 

UAB „Koncernas „Alga“
Atlieka statinio projektavimo, statybos ir sta-
tybos priežiūros darbus. Projektuoja, gamina ir 
stato plieninių konstrukcijų ryšio antenų bokš-
tus ir stiebus, kurių aukštis iki 126 m, atitinkan-
čius ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos 
valstybių reikalavimus. Teikia įvairias metalo 
apdirbimo paslaugas. Gamina statybines me-
talo konstrukcijas, užsiima stambiagabaričių 
metalo ir AL+PVC gaminių gamyba. 
Gamyklų g. 4, LT-68108 Marijampolė
Tel.: (8 343) 98 737, 98 748
Faks.: (8 343) 98 744
El. paštas: alga@alga.lt, market@alga.lt 
www.alga.lt

UAB „Kurantas” 
Veiklos specializacija – buitinis ir pramoninis 
vandens valymo įrangos projektavimas, ga-
myba, montavimas, paleidimas-derinimas ir 
tolesnis aptarnavimas. Produktyviai dirba jau 
daugiau kaip 10 metų, gali pasiūlyti specia-
listų konsultacijas, vandens kokybės tyrimus, 
įrangos montavimą ir pajungimą, operatyvų 
aptarnavimą įvykus gedimui, eksploatacinių 
medžiagų tiekimą, suteikia garantijas.  
Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas
Tel.: (8 37) 35 05 83
Faks.: (8 37) 76 33 36
El. paštas: kurantas@kurantas.lt
www.kurantas.lt

UAB „Lakmalit“
Pastatų inžinerinių sistemų projektavimas, 
montavimas, aptarnavimas.
Projektuoja, montuoja, aptarnauja: oro kon-
dicionavimo, šildymo, elektros-automatikos, 
vandentiekio, buitinių nuotekų valymo ir lie-
taus surinkimo inžinerines sistemas.
Kęstučio g. 87, LT-44299 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 34 95, (8 687) 30345
Faks.: (8 37) 32 40 87
El. paštas: info@lakmalit.lt
www.lakmalit.lt

AB „Lifosa“ 
Gamina ir parduoda fosforines trąšas, minerali-
nius pašarinius priedus.
Pagrindinė produkcija: diamonio fosfatas 
(DAP), koncentruotos azoto ir fosforo trąšos; 
monokalcio fosfatas, vartojamas gyvulių bei 
paukščių pašarams, lesalams fosforu ir kalciu 
papildyti, mineraliniams mišiniams, premik-
sams, kombinuotiems pašarams gaminti;
ekstrakcinė fosforo rūgštis, dalis šios rūgšties 
parduodama chemijos pramonės bei odos ap-
dirbimo įmonėms; sieros rūgštis (techninė, 
akumuliatorių sieros rūgštis ir elektrolitas rūgš-
tiniams akumuliatoriams); aliuminio fluoridas, 
naudojamas aliuminio gamyboje. 
Inovatyvi gamybos technologija ir itin geros 
kokybės žaliavos sudaro galimybę parduoti  
produkciją visame pasaulyje. 
Juodkiškio g. 50, LT-57502 Kėdainiai
Tel.: (8 347) 66 483
Faks.: (8 347) 66 166
El. paštas: info@lifosa.com
www.lifosa.com

UAB „Litfas“
Farmacinių produktų rinkodara, tiekimas, ga-
myba.
Vytauto g.6, LT-55175 Jonava
Europos pr. 121, LT-46339 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 066 4
Faks.: (8 37) 33 08 99
El. paštas: litfas@litfas.lt
www.litfas.lt, www.vaistas.lt

„Lytagros“ įmonių grupė
Viena iš stambiausių lietuviško kapitalo įmo-
nių, jau 66 metus tiekianti žemės ūkio mašinas, 
metalus ir jų gaminius, statybines medžiagas,  
padangas, įrankius, elektros ir buitines prekes. 
Lietuvoje turi 23 antrines įmones, filialus ir 
prekybos centrus, valdo „Bernatonių“ žemės 
ūkio bendrovę (Raudondvaris, Kauno r.).
Ateities pl. 50, LT-52106 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 54 01
Faks.: (8 37) 40 54 93
El. paštas: lytagra@lytagra.lt
www.lytagra.lt

AB „Lituanica“
Gamina vyrišką ir moterišką odinę avalynę.
Jovarų g. 2A, LT-47193 Kaunas
Tel.: (8 37) 46 55 65
Faks.: (8 37) 42 26 38
El. paštas: info@lituanica.info
www.lituanica.info.

UAB „Liuks“
Įmonė, valdanti tris pasaulinio BEST WES-
TERN tinklo viešbučius Lietuvoje – BEST 
WESTERN viešbutį „Vilnius“ Vilniuje, BEST 
WESTERN „Santakos viešbutį“ Kaune ir BEST 
WESTERN viešbutį „Central“ Druskininkuose – 
nuo šiol kviečia pailsėti, apsistoti darbo reikalais 
ar konferenciją surengti ir pajūryje – 2012 m. įsi-
gytame viešbutyje „Žydroji liepsna“ Palangoje. 
Tai nedidelis jaukus viešbutis Palangos centre su 
erdviais kambariais ir išskirtiniu aptarnavimu.
Visuose bendrovės valdomuose viešbučiuose 
teikiamos aukščiausios kokybės apgyvendi-
nimo, maitinimo, konferencijų salių su pilna 
moderniausia įranga, sveikatingumo centro ir 
kitos paslaugos.
Keturi miestai – vienas kokybės standartas!
J. Gruodžio g. 21, LT-44293 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 27 21
Faks.: (8 37) 30 27 22
El. paštas: sales@santakahotel.eu
www.HotelsInLithuania.eu; 
www.zydrojiliepsna.lt 

UAB „Lono mažmena“ 
Viena iš „Lono“ grupės įmonių, kurios pagrindi-
nė veikla – čiužinių gamyba ir pardavimas. Lie-
tuvos rinkoje dirba nuo 1993 m., todėl puikiai 
išmano medžiagas, jų derinius ir savybes, užti-
krinančias kokybišką ir sveiką miegą. 2011 m. 
pristatė lietuviškų kvėpuojančių čiužinių kolek-
ciją, kurią sudaro trys čiužinių linijos: „TYLA“– 
orui pralaidžių kišeninių spyruoklių čiužiniai, 
„HARMONIJA“ – prie kūno prisitaikantys vis-
koelastiniai čiužiniai ir „MŪZA“– ilgaamžiai, 
naujausių technologijų latekso čiužiniai.
Taip pat siūlo platų klasikinės linijos čiužinių 
pasirinkimą. Galima įsigyti antčiužinių, grotelių 
lovoms, pagalvių, čiužinukų ir minkštų balde-
lių vaikams. Priimami nestandartinių gaminių 
užsakymai. „Lono“ lietuviškų čiužinių galima 
įsigyti visoje Lietuvoje, o firminės „Lono“ par-
duotuvės yra Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Pa-
nevėžyje, Alytuje ir Jonavoje.
Ukmergės g. 18, LT-55101 Jonava
Tel.:/faks.: (+370 349) 52 681, 
(+370 349) 60 106
E. paštas: info@lonas.lt
www.lonas.lt

UAB „Mantinga“
Gamina šaldytus duonos ir pyrago gaminius, 
pikantiškus užkandžius, picas, sumuštinius.
Ieško naujų verslo plėtros galimybių, eksporto 
partnerių, tiekėjų.
Stoties g. 51, LT-68261 Marijampolė
Tel.: (8 343) 98 122
Faks.: (8 343) 98 212
El. paštas: info@mantinga.lt
www.mantinga.lt

Marijampolės kolegija 
Pietvakarių Lietuvos regioną aptarnaujanti 
aukštoji mokykla, atvira pažangioms technolo-
gijoms ir aukštojo mokslo pasiekimams, savo 
veiklą siejanti su darbo rinkos poreikiais ir stu-
dijų raida bei plėtra. Kolegijoje vykdomi taiko-
mieji mokslo tyrimai, užsiimama naujovių ir 
patirties sklaida regiono dirbantiesiems pagal 
kolegijoje vykdomas studijų programas.
Kudirkos g. 61, LT-68303 Marijampolė
Tel.: (8 343) 54 388
Faks. (8 343) 50 750
El. paštas. direkcija@marko.lt
www.marko.lt

UAB „Marijampolės pieno konservai“
Pieno perdirbimo įmonė vienintelė Baltijos ša-
lyse gamina pieno konservus,  įvairaus dydžio 
skardines dėžutes ir pieno produktus: saldintą 
sutirštintą pieną, saldintą sutirštintą pieninį 
gaminį, nesaldintą sutirštintą pieną, nesaldintą 
sutirštintą pieninį gaminį, saldintą sutirštintą 
pieną su kakava, saldintą sutirštintą pieną su 
kava, karamelizuotą saldintą sutirštintą pieną 
„Rududu“, nugriebto pieno ir nenugriebto pie-
no miltelius, sviestą.
Kauno g. 114, LT-68108 Marijampolė
Tel.: (8  343) 98 450
Faks.: (8 343) 98 431
El. paštas: mpk@milk.lt
www.milk.lt

Marijampolės profesinio rengimo centras
Profesinis mokymas ir kitos veiklos (pagrindi-
nis ir vidurinis ugdymas, suaugusiųjų moky-
mas ir perkvalifikavimas ir kt.)
Kauno g. 117, LT-68223 Marijampolė
Tel.: (8 343 ) 68 640, 68 641
Faks.: (8 343) 71 514
El. paštas: mprcentras@mprc.lt
www.mprc.lt

UAB „Mechel Nemunas“
Didžiausia Baltijos regione vielos, vinių ir me-
talinio tinklo gamintoja, vienintelė kompanija 
Lietuvoje, gaminanti fibrą ir vielą fibrai. Įeina į  
„Mechel grupės“ (www.mechel.ru) sudėtį.
Specializuojasi metalo dirbinių gamyboje, ga-
mina plataus asortimento produkciją: vielą (at-
kaitintą, karštai cinkuotą, bendros paskirties, 
spyruoklinę, suvirinimo, vielą plieninio pluošto 
gamybai ir plieninį pluoštą (fibrą); regztą vielos 
tinklą; vinis (statybines, padėklines, EPAL, stogi-
nes, automatines (mašinines). Produkcija, turinti 
nacionalinių ir tarptautinių standartų atitikties 
sertifikatus, paklausi ne tik Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje, bet ir kitose Europos šalyse, JAV.
Ieško partnerių didmeninei prekybai užsienio ir 
vidaus rinkose.
R. Kalantos g. 83, LT-52005 Kaunas
Tel.: (8 37) 49 05 55/37
Faks.: (8 37) 49 05 56/38
El. paštas: nemunas@nemunas.lt
www.mechelnemunas.lt

UAB „Meffert Baltica“
Dažų, tinkų, gruntų gamyba, prekyba statybi-
nėmis medžiagomis.
Europos pr. 112. LT-46351 Kaunas
adresas korespondencijai: 
Trakėnų g. 3, LT-68115 Trakiškių km., Mari-
jampolės sav. 
Tel.: (8 343) 27 355
Faks.: (8 343) 27 426
El. paštas:  info@meffert.lt
www.dufa.lt
 

UAB „Metga“
Gumos ir metalo gaminiai. Gamina vienetinius 
ar mažaserijinius gaminius pagal individualius 
užsakymus.
Raudondvario pl.164, LT-47173 Kaunas
Tel.: (8 37) 36 25 30
Faks.: (8 37) 36 29 40

UAB „MVP sprendimai“
Finansų specialistų komanda, dirbanti finansa-
vimo ir finansų valdymo srityse. Refinansavi-
mas, konsultacijos, paskolos, verslo planai.
Savanorių pr. 135, LT-44146 Kaunas
Tel.: (8 616) 34 494
Faks.: (8 37) 79 70 38
El. paštas: info@findep.lt
www.findep.lt

UAB „Naujasis Nevėžis“
Gamina sausus pusryčius, sūrius, saldžius už-
kandžius, pusgaminius maisto pramonei.
Jiesios g. 2, Ilgakiemis, LT-53288 Kauno r.
Tel.: (8 37) 39 45 61 
Faks.: (8 37) 53 62 91
www.nevezis.lt 

UAB „Naujinta“
Gamina medinius padėklus. Prekiauja medžio 
pjuvenų granulėmis, taip pat granulinių ir kie-
to kuro katilų gamintojų „Biokaitra“, „RED“, 
„KORTEX“, „PER-EKO“, „MODERATOR“, 
„THERMOROSSI“ produkcija. Parduoda ir 
montuoja granulinio kuro degiklius į įvairius 
kieto kuro katilus. Atstovauja Vokietijos kom-
panijai, gaminančiai elastingas birių produktų 
talpyklas-bunkerius-aruodus.
Butrimonių g. 7-132, LT-50218 Kaunas 
Tel.: (8 37) 31 23 10
Faks.: (8 37) 31 23 10
El. paštas: info@naujinta.lt
www.naujinta.lt

Noriu personalo sprendimų grupė (UAB 
„Noriu darbo“) 
Teikia personalo paieškos, atrankos (specialis-
tų, vadovų, viduriniosios personalo grandies), 
tiesioginės paieškos, personalo įvertinimo, 
konsultavimo paslaugas, rengia vidinius ir 
atviruosius personalo mokymus, organizuoja 
komandos efektyvinimo renginius.
K. Donelaičio g. 62, LT-44248 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 37 14, (8 5) 269 10 76
Mob.tel.: +370 687 36287
Faks. : (8 37) 40 68 34.
www.noriudarbo.lt

UAB „Novanet“
Kompiuterių salonai „Fortakas“: mažmeninė 
prekyba kompiuteriais, jų priedais, fotoaparatais, 
televizoriais, navigacine įranga, buitine techni-
ka. Garantinis ir pogarantinis kompiuterių aptar-
navimas. Lizingo paslaugos. Prekių pristatymas 
į namus. Elektroninė parduotuvė www.fortakas.
lt. Ilgametė patirtis ir mažos kainos. Specialūs 
pasiūlymai įmonėms ir organizacijoms. 
Savanorių pr. 214, LT-50194 Kaunas
Tel.: (8-37) 73 12 00
El. paštas: pagalba@fortakas.lt
www.fortakas.lt

AB „ITAB Novena“
Viena didžiausių prekybos įrangos įmonių Bal-
tijos šalyse. Veikia nuo 1992 m. Priklauso Šve-
dijos įmonių grupei „ITAB Shop Concept“. Ši 
grupė yra viena iš didžiausių prekybinės įrangos 
gamintojų Europoje. Bendrovė gamina preky-
bos įrangą ir specialius baldus parduotuvėms. 
Tai lentynos, stelažai, vitrinomis, prekystaliai, 
prekybinės sienelės, ekspoziciniais stovai, per-
foruoti skydai, kabyklos. Taip pat siūlo įsigyti 
kasų stalus, įėjimo sistemas bei įvairius aksesu-
arus prekių eksponavimui.
Draugystės g. 12, LT-51260 Kaunas
Tel. : (8 37) 49 09 00
Faks.: (8 37) 31 37 08
El. paštas: novena@novena.lt
www.itab.lt
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AB „Citadele“ bankas, Kauno filialas, Savanorių pr. 68, Kaunas 
Filialo valdytojas Arūnas Drūlia, tel.: 612 12727, (8 37) 409 300; faksas (8 37) 409 310, kaunas@citadele.lt.

Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
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20121106015 Rumunijos įmonė prekiauja sunkvežimių, priekabų, statybos mašinų detalėmis. 
Siūlo platintojo paslaugas automobilių ir automobilių detalių gamintojams.

20121106007 Rusijos įmonė prekiauja medicinine įranga. Ieško medicinos įrangos ir dezinfekci-
jos priemonių gamintojų.

20121105037 Belgijos įmonė prekiauja išskirtiniais, novatoriškais elektros prietaisais, apšvieti-
mo įranga, įvairiais įrenginiais (vandens fontanais ar sandėlio vežimėliais). Siūlo 
atstovo paslaugas Belgijos rinkoje.

20121105015 Prancūzijos įmonė montuoja virtuvės ir baro baldus, ypač profesionalią elektrinę 
įrangą, pagal kliento poreikius. Ieško Europos gamintojų, kurie gamina elektrinę 
virtuvės įrangą – virykles, indų plovyklas ir t.t.

20121108029 Kroatijos įmonė prekiauja elektrine įranga ir metalo lakštais, profiliais, vamzdžiais, 
taip pat prekėmis ir įranga, skirta statybų sektoriui. Siūlo platintojo, atstovo ir agen-
to paslaugas.

20121114036 Rumunijos įmonė prekiauja kanceliarinėmis prekėmis. Ieško šios produkcijos tie-
kėjų ES šalyse ir siūlo platintojo paslaugas.

20121114059 Lenkijos įmonė prekiauja staliaus reikmenimis, langais ir durimis. Norėtų bendra-
darbiauti su gamintojais ir produkcijos platintojais. 

20121114014 Šeimos įmonė iš Čekijos kuria kosmetikos ir dezinfekcijos produktus. Ieško šios 
produkcijos platintojų. Taip pat domina užsienio kosmetikos gamintojų produkcija.

20121113064 Vokietijos įmonė prekiauja tiksliomis vario ir aliuminio detalėmis. Siūlo platintojo 
paslaugas ES įmonėms, kurios gamina įvairių rūšių ir aukštos kokybės elektrotech-
ninius komponentus.

20121113003 Rumunijos įmonė platina apsaugos sistemas. Ieško naujų saugumo sistemų ir įran-
gos tiekėjų.

20121115036 Armėnijos įmonė importuoja, prekiauja ir nuomoja vestuvines sukneles, taip pat 
gamina ir prekiauja vestuviniais aksesuarais. Ieško ir siūlo platintojo paslaugas.

20121115018 Rumunijos įmonė platina elektronikos prekes ir siūlo platintojo paslaugas įmo-
nėms, kurios gamina ar prekiauja elektronikos prekėmis ir ekologiškos  elektros 
energijos gamybos sistemomis, skirtomis namų ūkiams, ir teikia montavimo pas-
laugas, garantiją ir pogarantinį aptarnavimą.

20121114069 Rumunijos turizmo agentūra ieško bendradarbiavimo  galimybių su turizmo agen-
tūromis užsienio šalyse.

20121113008 Turkijos įmonė specializuojasiapdirbimo, metalo konstrukcijų ir mašinų įrangos 
gamybos srityje. Ieško ir siūlo platintojo paslaugas.

20121113055 Lenkijos įmonė prekiauja plataus asortimento prekėmis (maistu ir gėrimais, tabako 
gaminiais, namų apyvokos reikmenimis, komunikacine įranga, įvairiais įrengimais 
ir t.t. Ieško ir siūlo platintojo paslaugas verslo partneriams. 

20121112037 Maža Prancūzijos įmonė specializuojasi aukštos kokybės vaisių, juodųjų serbentų 
likeriuose ir konjake, ieško ir siūlo tarpininkavimo paslaugas.

20121112044 Italijos įmonė gamina ir prekiauja pieno produktais, ieško ir siūlo platintojo paslau-
gas.

20121106017 Rusijos įmonė tiekia maisto produktus parduotuvėms ir viešosioms įstaigoms, kaip 
ligoninės, internatinės mokyklos, sanatorijos, kalėjimai, mokyklos, vaikų darželiai  
ir ieško dribsnių, cukraus, konservuotų maisto produktų tiekėjų. Įmonę domina tik 
gamintojai.

20121106005 Rusijos įmonė prekiauja namų apyvokos įranga, šaldymo ir šildymo įranga, oro 
kondicionieriais, ieško gamintojų ir tiekėjų. 

20121116014 Armėnijos įmonė prekiauja pieno produktais, ieško bendros įmonės sukūrimo ga-
limybių.

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.



Nr. 567   |   kauNo prekybos, pramoNės ir amatų rūmų žiNios

12

SL 2279. RedAkcINĖ kOLegIjA.
RūMŲ LAIkRAšTIS NR. 567, 2012 M. gRUOdŽIO 19 d.
STeIgĖjAS IR LeIdĖjAS: kAUNO PRekybOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RūMAI. TIRAŽAS: 900 egz.

Adresas: k. donelaičio g. 8, LT-44213 kaunas, tel. (8 37) 22 92 12, faks. (8 37) 20 83 30, internetinė svetainė www.chamber.lt

  ISSN 2029-462X

Laikraštis prenumeruojamas rūmuose. Rūmų nariams platinamas nemokamai.

NAUJAS NARyS. VIZITINĖ KORTELĖ

NAUJAS NARyS. VIZITINĖ KORTELĖ

NAUJAS NARyS. VIZITINĖ KORTELĖ


