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Ko tikimės 
2013-aisiais?

2012-ųjų vasarį įvyko rūmų generali-
nė asamblėja, kuri ketveriems metams pa-
tvirtino rūmų strategines veiklos kryptis ir 
uždavinius, suformavo naują vadovybę. 
Apžvelkime pasibaigusių metų pokyčius.

Visų pirma, kaip pavyko įgyvendinti 
pirmąją misiją „Atstovavimas bendrie-
siems verslo interesams ir narių interesų 
gynimas“? 

Per 2012 m. rūmai išaugo 80 narių 
(per 2011 m. – 60). Organizacija pasiekė 
tokį motyvuotų narių skaičių, kokio dar 
savo veiklos istorijoje neturėjo. Džiugu, 
kad pažanga pasiekta dalyvaujant pačiai 
verslo bendruomenei. Patys nariai atvedė 
į rūmus 16 įmonių. Laikykime tai tikrai 
gera pradžia. 

Aktyvūs rūmų nariai inicijavo ben-
drus renginius rūmų verslo bendruome-
nei: AB Swedbank surengė verslininkus 
buriančius ir rūmų bendruomenės san-
tykius viešinančius renginius Birštono, 
Kaišiadorių, Jonavos, Marijampolės, Kal-
varijos savivaldybėse. Advokatų kontora 
„Nordia Baublys&Partners” reguliariai 
rengė nemokamas teisines konsultacijas. 
UAB „Auditas ir apskaita“  surengė ke-
letą seminarų.

Verslo bendruomenės solidarumas 
vis giliau leidžia šaknis per veikiančius 
ir naujai besikuriančius klubus. Aktyviai 
veikė Personalo, Finansų, Verslo vadovų 
klubai, Verslo moterų tinklas, įsisteigė 
Eksportuotojų klubas, diskutuojama dėl 
mecenatų klubo steigimo. Klubinės vei-
klos pažanga ryškiai matoma skaičiuose: 
2011 m. buvo surengta 20 įvairių klubinių 
susirinkimų, kuriuose apsilankė apie 600 
dalyvių. 2012 m. klubinių susitikimų iš-
augo daugiau nei dvigubai – iki 44 ir juo-
se dalyvavo daugiau kaip 900 žmonių.

Bendruomenėje gimsta naujos tradi-
cijos. Labai geri atsiliepimai apie rūmų 

Žvilgsnis į 2012 m.: 
pokyčiai ir nauji uždaviniai

gimtadienio šventę „Rokynėje“, kuri buvo 
surengta birželio mėnesį.. Kita tradicija – 
ąžuolų sodinimas. Verslo gojelyje Kal-
niečių parke šalia gerai prigijusių 20-ties 
buvo pasodinta dar 15 vardinių ąžuolų.

Antras uždavinys, kurį suformula-
vo asamblėja, buvo: „Siekiant nustatyti 
objektyvų įmonių lūkesčių ir poreikių 
paveikslą iš narių tinklo organizuoti 
efektyvų grįžtamąjį ryšį.“ 

Tarp narių ir rūmų vadovybės bei spe-
cialistų turi veikti nuolatinis ir dvipusis 
ryšys. Apklausta 318 įmonių, dvigubai 
daugiau nei 2011 m. Rūmų vadovai ir 
specialistai aplankė dešimtis narių įmo-
nių, giliau susipažino su situacija ir ak-
tualijomis. Visa tai, taip pat neformalus 
tiesioginis bendravimas padėjo geriau 
susiorientuoti narių lūkesčių lauke, pako-
reguoti rūmų veiksmus ir planuoti naujas 
strategines gaires.

Trečias uždavinys: „Tobulinant 
verslo aplinką ir kuriant jos konku-
rencinius pranašumus konstruktyviai 
bendradarbiauti su savivaldybėmis ir 
akademinėmis institucijomis.“

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai inicijavo Verslo tarybos – pataria-
mosios institucijos prie miesto savival-
dybės steigimą Kaune. Tai pirmoji tokio 
pobūdžio verslo ir politikų bendradar-
biavimo forma Lietuvoje. Per Verslo ta-
rybą bendradarbiavimas įgavo nuolatinį 
pobūdį, paremtą verslo bendruomenės 
kompetencija, organizaciniais ištekliais  ir 
politine valia. 

Rūmų vadovai dalyvavo Kauno rajo-
no tarybos posėdyje ir paskatino priimti 
sprendimus verslo naudai steigiant verslo 
ir turizmo informavimo centrą Raudon-
dvaryje. Išvažiuojamasis rūmų tarybos 
posėdis ir forumas su vietos valdžia bei 

verslininkais buvo surengtas Jonavos sa-
vivaldybėje.

Tiesioginis narių teisėtų interesų gy-
nimas santykiuose su valdžios instituci-
jomis yra viena centrinių rūmų veiklos 
užduočių. Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmai apgynė rūmų nario UAB 
„Informacijos saugumo agentūra“ intere-
sus. 

Artėjant rinkimams į LR Seimą, rū-
mai inicijavo verslo ir politikos atstovų 
debatus. Juose dalyvavo visų parlamen-
tinių partijų lyderiai Kaune, jų kandida-
tai į Seimo narius. Tai byloja apie verslo 
bendruomenės autoritetą, politikai vertina 
verslo bendruomenę kaip stiprią ir įtakin-
gą visuomenės grupę, nori žinoti verslo 
požiūrį. 

Bendradarbiavimas su akademinėmis 
institucijomis sprendžia ne tik įmonių 
konkurencingumo uždavinius per profesi-
nės kompetencijos plėtojimą, technologinį 
atnaujinimą, inovacijų diegimą, bet pade-
da atnaujinti studijų turinį, taikomuosius 
tyrimus. Rūmų atstovai dalyvauja aukš-
tųjų mokyklų valdyme – veikia Vytauto 
Didžiojo, Sveikatos mokslų universiteto 
ir Kauno kolegijos tarybose. 

Ketvirtas uždavinys: „Atstovavi-
mą verslo įmonių ir organizacijų inte-
resams nacionaliniu lygmeniu  derinti 
su visais Lietuvoje veikiančiais PPA 
rūmais,  taip pat partnerių organizaci-
jomis per rūmų asociaciją.“

Sprendžiant šį uždavinį apčiuopia-
mos pažangos nacionaliniu lygmeniu ne-
pasiekta, tačiau ryški pažanga akivaizdi 
bendradarbiaujant su partnerių organiza-
cijomis. Kartu su Kauno krašto pramo-
nininkų ir darbdavių asociacija įsteigta 
Verslo taryba ir organizuotas jos darbas. 

Nukelta į 5 psl.

Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų viešųjų ryšių vadovė

Metų pradžioje tradiciškai dėliojame 
būsimus darbus ir dairomės, ką žada valdžia. 
Juo labiau, kai veiklą pradeda naujos kaden-
cijos Seimas ir Vyriausybė. 

„Vyriausybės pagrindinis siekis – eiti 
gerovės valstybės kūrimo keliu, kad Lietuvos 
žmonės jaustųsi orūs, saugūs ir laimingi“, – 
sakoma naujojo ministrų kabineto veiklos 
programoje, o darbas yra skelbiamas pagrin-
dine vertybe ir gerovės šaltiniu. Atsakingas 
verslas, įmonių socialinė atsakomybė – esmi-
nė darnios plėtros sąlyga. 

Tarp pagrindinių Vyriausybės 2012-2016 
m. veiklos krypčių pirmiausia įvardijamas 
naujų darbo vietų kūrimas, pramonės plėtra, 
kurie užtikrins ekonomikos augimą, o visa-
vertį Lietuvos žmonių gyvenimą užtikrins 
produktyvus darbas. Investicijos visų pirma 
turi būti nukreiptos į pramonės, kaip varo-
mosios ūkio jėgos, efektyvumo didinimą ir 
plėtrą. Mokesčių sistemos pertvarkoje nu-
matomas tolygesnis naštos paskirstymas tarp 
darbo ir kapitalo, pajamų ir turto apmokestini-
mo didesnis progresyvumas. 

Ketinama atkurti pasitikėjimą tarp val-
džios ir verslo subjektų, bus gerinama ben-
dra verslo aplinka. Skelbiama, kad bus užti-
krintas asocijuotų verslo organizacijų ir kitų 
socialinių partnerių dalyvavimas sprendžiant 
valstybei ir verslui aktualius klausimus, ren-
giant naujų įstatymų projektus, juos svars-
tant. Planuojama atkurti verslo informacinius 
centrus, parengti bendros jungtinės verslo ir 
mokslo institucijų veiklos teisinį modelį ir kt. 
Deklaruojamas šalies pasirengimas įsivesti 
bendrąją Europos valiutą eurą ir tapti visa-
teise euro zonos nare, kai tai taps įmanoma 
pagal nustatytus konvergencijos kriterijus.

Jei nusileisime arčiau žemės, verslui 
svarbi žinia, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. 
visoje Lietuvoje įsigaliojo esminiai žemės 
apmokestinimo tvarkos pakeitimai. 

Kauno mieste nustatytas 0,8 proc. mokes-
čio tarifas komercinės paskirties žemei ir 1,2 
proc. – pramonės ir sandėliavimo paskirties 
žemei. Šie tarifai – du ir tris kartus didesni nei 
Vilniuje (ten nustatytas vienodas tarifas abiejų 
paskirčių žemei – 0,4 proc.; Klaipėdoje – ko-
mercinės paskirties objektų teritorijoms – 0,6 
proc.; pramonės ir sandėliavimo objektų teri-
torijoms – 0,7 proc.).

Šiemet Kaunas neturi ambicingų pro-
jektų planų, koncentruojamasi į gatvių re-
konstrukcijas. Maždaug 90-100 mln. Lt 
kainuosiantys Kauno kongresų rūmų sta-
tyba, 80 mln. Lt vertinama Laisvės alėjos 
rekonstrukcija siejami jau su nauju 2014-
2020 m. ES finansavimo laikotarpiu. ES 
pirmininkavimo renginiai, su kuriais Kauno 
verslas siejo nemažai vilčių, koncentruojami 
Vilniuje. Tiesa, kai kurie iš jų vyks rajone, 
rekonstruotoje Raudondvario pilyje.

Nepaisant valdžios veiksmų, verslas 
įpratęs pasikliauti savo jėgomis ir optimis-
tiškai vertina 2013-ųjų lūkesčius. 

Rūmuose viešėjo LR užsienio reikalų ministras Audronis Ažubalis ir Jungtinės Karalystės ambasadorius David John Hunt



Nr. 568   |   kAuNo pRekyboS, pRAMoNėS iR AMATų RŪMų žiNioS

2

Gruodžio mėnesio rūmų veiklos kronika
Verslo savivaldaPriemonė Veiksmas Įmonės, 

dalyviai

Verslo plėtra

Lietuvos įmonių susidomėjimas komerciniais verslo 
pasiūlymais 2

Planinis rūmų narių lankymas, siekiant geriau patenkinti 
narių interesus 12

Potencialių narių lankymas, informacija apie rūmų veiklą, 
paslaugas, kvietimas stoti į narius 23

Konsul-
taciniai – in-
formaciniai 
seminarai

Darbo santykiai: naujovės ir aktualijos 52
Verslo informacinė popietė „Gamybos planavimo iššūkiai, 
mitai ir naujos galimybės“ 22

Naujas požiūris į darbuotojų saugos ir sveikatos 
instruktavimą. Nauji profesinės rizikos vertinimo nuostatai. 
Kaip motyvuoti darbuotojus domėtis ir vykdyti darbuotojų 
saugos ir sveikatos reikalavimus / Marijampolės filialas

34

Rūmų 
bendruomenė

Kauno finansininkų klubas 12
Sūduvos buhalterių klubas 20
Popietė pas rūmų narį Onos Čirvinskienės mokymo cen-
tras su moterų verslininkių klubu 14

Enterprise 
Europe 
Network

Seminaras: „Kaip sėkmingai pradėti prekybą internete?“ 19

Atvykstamoji individuali verslo misija iš Švedijos, Ferrita 
Sweden AB 

1 Švedi-
jos ir 5 
Lietuvos 
įmonės

Tarptautinės mokslo programos – kas naujo? 28

Kontaktų paieška Lietuvos įmonėms
1 įmonė
4 už-
klausos

Atsakymai į EEN partnerių užklausas 1
Lietuvos įmonių susidomėjimas EEN užsienio įmonių 
paskelbtais verslo bendradarbiavimo pasiūlymais 9

Užsienio įmonių susidomėjimas EEN Lietuvos įmonių 
paskelbtais verslo bendradarbiavimo pasiūlymais 9

Konsultacija dėl verslo pasiūlymų patalpinimo EEN 
duomenų bazėje 2

Užfiksuota partnerystės susitarimų
EEN verslo pasiūlymų patalpinimas į internetinę svetainę 517
EEN duomenų bazėje patalpinti Lietuvos įmonių verslo 
bendradarbiavimo pasiūlymai 2

Tarptautiniai 
ryšiai

Susitikimas su Indonezijos Respublikos nepaprastuoju ir 
įgaliotuoju ambasadoriumi Prof. Dr. H. Bomer PASARI-
BU bei pirmąja sekretore E. Riris WUSANANINGDYAH
Dalyvavimas konferencijoje apie Europos ir Kinijos ben-
dradarbiavimo perspektyvas: Launch of the ChinaExperts 
Network: deepening business and dialogue
Projekto „Strengthening Business Performance Man-
agement in Economic Networks“, Nr. 2011-1-PL1-
LEO05-19900 partnerių susitikimas bei jungtiniai 
mokymai, skirti Lietuvoje ir Lenkijoje veikiančių klasterių 
koordinuojančių asmenų vadybiniams įgūdžiams stiprinti

16

Viešieji ryšiai

„Rūmų žinios“ Nr. 567, aktualiausi straipsniai: „Žingsnis 
į pažangą“; „Su gera nuotaika – į 2013 metus“; „Apdo-
vanojimai 2012 m.“; „Rūmų klubas – vienoje seniausių 
Vilijampolės įmonių“; „Viešieji pirkimai statybų sekto-
riuje: nepatenkinti visi“; „Apdovanotos geriausios KTU 
regioninio mokslo parko įmonės“; „Profesinio rengimo 
kokybei – elektroninis įrankis“

 900 
egz. 

Išplatinta pranešimų spaudai apie rūmų ir rūmų narių 
veiklą 14

TV ir radijas 1

Dokumentų 
išdavimas

Atlikta tarptautinės prekybos dokumentų autentiškumo 
ekspertizių ir įforminta dokumentų 44

Atlikta prekybos dokumentų ekspertizių ir įforminta 
prekių kilmės sertifikatų 424

Profesinis 
rengimas

Vykdomi parengiamieji darbai Asmens įgytų kompetencijų 
vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2012 m. 
gruodžio 11 d., įgyvendinimui.

1

2013 m. vyksiančių asmens įgytų kompetencijų vertinimo 
duomenų, gautų  iš profesinių mokyklų, apdorojimas. 
Derinami duomenys su ŠMM ir profesinėmis mokyklomis.

17

Paruošta ir pateikta paraiška Kvalifikacijų ir profesinio 
mokymo plėtros centrui naujai pateiktų kvalifikacijų 
akreditacijai.

19

Vykdomas naujovių perkėlimo projektas „Profesinio 
mokymo kokybės užtikrinimo sistemų tobulinimas“. 
Atliekami projekto administravimo darbai.

1

Suderintos  kvalifikacijos egzaminų komisijos, paruošti ir 
patvirtinti tęstinio mokymo bilietai /Marijampolės filialas 1

Įvertintos pirminio mokymo programos 2
Įvertintos tęstinio mokymo programos 4

Veiksmas Turinys Rezultatas

Kauno PPA rūmų 
Tarybos posėdis 
12.04

Sprendimas dėl ginčų komisi-
jos steigimo

Steigti ginčų komisiją, 
reglamentą parengti iki 
vasario 5 d.

Sprendimas dėl inovacijų 
komiteto

Parengti Inovacijų komiteto 
koncepciją, tikslus ir vei-
kimo principus iki sausio 
29 d.

Inicijuoti mecenatų klubo 
steigimą.

Inicijuoti klubo steigimą, 
reglamentą parengti iki 
sausio 29 d.

Sprendimas dėl 
Apdovanojimų komisijos 
pirmininko skyrimo

Apdovanojimų komisijos 
pirmininku tvirtinti Faustą 
Puzanovienę

Sprendimas dėl narystės Priimta 15 / išbraukta 2 
nariai

Kauno rajono 
savivaldybės verslo 
pagerbimo renginys

Apdovanotos geriausios 
2012 m. Kauno rajono įmonės

Pasveikinti apdovanotų 
įmonių atstovai

Vilniaus PPA rūmų 
metinis renginys Metinis renginys 2012

Prezidento sveikinimas 
Vilniaus rūmų bendruome-
nei

Kauno ir Vilniaus 
kolegijų konferencija

Strateginio planavimo kon-
ferencija

Kauno regiono plėtros 
taryba

Pareikšta verslo pozicija dėl 
regiono plėtros plano

Susitikimas su 
Kauno m. meru

Kartu su Kauno krašto 
pramonininkų ir darbdavių 
asociacija keltas klausimas dėl 
žemės mokesčių tarifų

Pareikštos pastabos dėl 
naujų žemės mokesčių tarifų

Kauno PPA rūmų specialistai surinko duomenis apie Kauno ir Marijampolės regio-
nų ekonominius pokyčius, verslo aplinką, įmonių rodiklius. Išsami regiono ekonomikos 
apžvalga pateikiama rūmų svetainėje www.chamber.lt, skyrelyje Regionas.

Keletas svarbesnių skaičių
• 2011 m. BVP, tenkantis vienam gyventojui, šalyje siekė 35,1 tūkst. Lt. Lyderių 

pozicijų neužleidžia Vilniaus (50,1 tūkst. Lt, arba 142,72 proc. šalies vidurkio) ir Klai-
pėdos (38,2 tūkst.Lt, arba 108,8 proc.) apskritys, kurios viršija šalies vidurkį.

• 2011 m. BVP vienam gyventojui Kauno apskrityje siekė 34,4 tūkst. Lt ir sudarė 
98 proc. šalies vidurkio. Marijampolės apskrityje – 21,9 tūkst. Lt, tai sudarė 62,4 proc. 
šalies vidurkio.

• Didžiausią dalį Kauno ir Marijampolės regionų BVP sudarė didmeninė ir maž-
meninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla – 31,2 proc.  
(6826,7 mln. Lt), pramonė – 28,9 proc. (6315,6 mln. Lt).  

• 2011 m. Kauno regione iš viso veikė 17660  ūkio subjektų, kurių didžiausią dalį 
sudarė Kauno miesto – 12142 (68,7 proc.) ir Kauno rajono – 1842 (10,4 proc.) įmonės.  
Marijampolės regione 2011 m. veikė 3021 ūkio subjektas, kurių 1531 – 50,7 proc. Ma-
rijampolės miesto įmonės.

• Kauno miesto, Prienų ir Vilkaviškio savivaldybėse 2011 m. veikiančių ūkio su-
bjektų skaičius dar nepasiekė 2008 m. lygio. Kauno rajono savivaldybėje 2011 m. veikė  
1842 verslo įmonės – t.y. 316 (20,7 proc.) įmonių daugiau nei 2008 m.

• Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis šalyje laikotarpio pradžioje 2008 m. siekė 
2152 Lt, 2011 m. – jau tik 2045 Lt. Didžiausias darbo užmokesčio nuosmukis pasireiš-
kė 2010 m. – iki 1988 Lt.

• Kauno apskrityje nė vienais metais vidutinis darbo užmokestis nesiekė šalies vidur-
kio. 2008 m. buvo 2062 Lt, 2011 m. – 1964 Lt. Vienintelėje Jonavos savivaldybėje vidu-
tinis darbo užmokestis 2008 ir 2011 m. buvo aukštesnis nei šalies – atitinkamai 2376 Lt 
ir 2091 Lt. Tačiau 2009 ir 2010 m. šalies vidurkio nesiekė – 2029 Lt ir 1790 Lt. 

• Marijampolės apskrityje darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis sudaro 
tik apie 80 proc. šalies vidurkio. 2008-2011 m. laikotarpiu šis rodiklis apskrityje nuo-
lat  mažėjo. 2008 m. sudarė 1738 Lt, 2011 m. – 1659 Lt. Didžiausias vidutinis darbo 
užmokestis – Kazlų Rūdos savivaldybėje: 2011 m. – 1946 Lt, Marijampolės savival-
dybėje – 1697 Lt. 

RŽ inf.

Kauno ir Marijampolės regionų 
ekonomikos apžvalga 
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bės ir inovatyvumo ne tik gamyboje, bet 
ir visuose darbuose, projektuose bei pro-
cesuose. 

Esame suplanavę toliau plėsti augali-
nių vaistų asortimentą, todėl šiais metais 
pristatysime dar 3 naujus produktus. Taip 
pat tikimės, kad 2013-ieji pateiks įdomių 
galimybių plėsti eksporto rinkas. 

Arnoldas Rutkauskas, UAB „Solo-
servis“ direktorius:

Pagrindinė mūsų įmonės veikla – 
transporto priemonių gamyba ir prekyba. 
Džiugu, kad nepaisant pranešimų apie 
pardavimų mažėjimą transporto sekto-
riuje, 2012 m. mums pavyko išlaikyti 
įmonės darbo stabilumą, taip pat, nors ir 
nežymiai, pagerinti finansinius rodiklius. 
Pajutome didesnį susidomėjimą mūsų ga-
minama produkcija, daugėjo kontaktų iš 
užsienio – su užsakovais iš Skandinavijos 
ir NVS šalių. Tikimės, kad kontaktai virs 
įgyvendintais projektais ir plėsis mūsų 
produkcijos eksporto rinka bei mastai.

2013 m. planuojame 25-30 proc. augi-
mą. Sukursime apie 10 naujų darbo vietų. 
Tikiuosi, kad naujieji bus sėkmės metai 
ne tik UAB „Soloservis“, bet ir visiems 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
nariams.

Genadijus Laškovas, UAB „Verslo 
aljansas“ generalinis direktorius:

2013-aisiais tikimės pratęsti pradė-
tus 2012 m. darbus: siūlyti verslui naujas 
kokybiškas paslaugas ir steigiant naujus 
padalinius regionuose, būti arčiau mūsų 
klientų.

2012 m. valstybinių institucijų priimti 
teisės aktai darbuotojų saugos ir sveikatos 
srityje dažnai sukeldavo sumaištį rinko-
je, juos rengiant nebuvo atsižvelgiama į 
rinkos dalyvių nuomonę, esamą situaciją 
ar rinkos dalyvių patirtį. Tad tikimės, kad 
šiemet valstybinės institucijos daugiau 
bendradarbiaus su verslo atstovais ren-
giant naujus norminius dokumentus. 

Žinome, kad šiandien Lietuvoje stabi-
liai dirba orientuotos į eksportą bendrovės, 
ir tikimės, kad 2013 m. atsigaus vidaus 
vartojimas, pajudės investicijos, atsigaus 
statybos sektorius. Tai labai svarbu mūsų 
įmonei, kuri orientuota teikti paslaugas 
Lietuvos ūkio subjektams.

Ir pagaliau, tikimės, kad 2013 m. 
naujoji valdžia supras, kad ne menamas 

Ko tikitės 2013 m.?
Verslo vadovų apklausa

valstybės biudžetas, o būtent verslininkai 
savo žinių, veržlumo ir nenuilstančios 
energijos dėka kartu su įmonių darbuoto-
jais sukuria tą gerovę, kuria naudojasi visi 
Lietuvos gyventojai.

Pranas Bernardas Milius, KTU Re-
gioninio mokslo parko direktorius:

Pasaulio pabaigos 2012 m. nebuvo – 
viskas gerai. Gal naujoji LR vyriausybė 
(kurioje nemažai Kauno regiono atstovų) 
keis buvusią arogantišką Lietuvos pozi-
ciją kaimynės Rusijos atžvilgiu,vykdys 
labiau pragmatišką politiką – galėtų pigti 
energetiniai ištekliai. 

2013-ieji – juodosios  gyvatės metai. 
Tai išmintingas gyvūnas – linkiu mums 
visiems daryti apskaičiuotus ir išmintin-
gus žingsnius versle bei gyvenime. Kaune 
„atgims“ Laisvės alėja. Kauno PPA rūmai 
ir toliau išliks verslo atstovų „traukos” 
centru“. Linkiu sėkmes visiems 2013-ai-
siais. 

Ligita Valalytė, MTP „Technopo-
lis“ l.e. p. direktorė:

Iš 2013-ųjų metų tikiuosi sustiprinti 
ir įtvirtinti MTP „Technopolis“ pozicijas; 
tobulėti, kiek įmanoma; bendrauti su kuo 
daugiau žmonių; palankios aplinkos augti.

Rima Balanaškienė, UAB „Aconi-
tum“ bendrasavininkė:

2013-uosius pavadinome „Kokybės ir 
inovacijų metais“. Siekiame naujos koky-

Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė

Kauno m. Verslo taryba įsteigė nomi-
naciją „Už indėlį į Kauno miesto įvaiz-
dį“. Apdovanojimu bus siekiama skatinti 
visuomeniškai svarbias iniciatyvas, pa-
stebėti ir įvertinti darbus, kurie padeda 
puoselėti patrauklų Kauno miesto įvaizdį.  
Pastarasis turi reikšmingos įtakos inves-
ticijoms, verslo plėtrai, stiprinant Kau-
no konkurencinius pranašumus, taip pat 
skatinant gyventojų pasididžiavimą savo 
miestu.  

Nominacija bus skiriama kartą per 

Verslo taryba įsteigė 
nominaciją „Už indėlį į 
Kauno miesto įvaizdį“

metus už reikšmingą materialųjį-finansi-
nį, organizacinį, intelektualinį ir kitą indė-
lį, kuriant ir puoselėjant pozityvų Kauno 
įvaizdį. Tai gali būti ir svarbi investicija, ir 
urbanistinis sprendinys, ir kultūros rengi-
nys bei kt. Nominacija gali būti skiriama 
tiek asmeniui, tiek įstaigai, organizacijai 
ar institucijai (gali būti ir užsienio). 

Siūlymą pateikęs Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų generalinis di-
rektorius dr. Vytautas Šileikis kaip pavyz-
dį paminėjo Jolantą Šmidtienę, kurios kū-
rybiškumo dėka miesto eglė jau ketvirtą 
kartą išrinkta gražiausia visoje Lietuvoje 
ir tapo itin mėgstama kauniečių žiemos 
atrakcija.

Nominacija bus skiriama Verslo tary-
bos sprendimu.

Posėdžio metu taip pat buvo pritarta 
pasiūlymui steigti „antinominaciją“ už 
žalą arba kenkimą miesto įvaizdžiui. Tai 
būtų visuomeninė priemonė viešai sugė-
dinti tuos, kurių veiksmai arba neveiklu-
mas daro gėdą ir užtraukia nepagarbą.

Verslo taryboje diskutuojant apie 
Kauno miesto įvaizdžio strategiją, buvo 
prisiminti prieš maždaug metus laiko pa-
tvirtinti svarbūs programiniai dokumen-
tai – Kauno miesto įvaizdžio formavimo 
strategija bei Miesto įvaizdžio kūrimo ir 
turizmo programa. Savivaldybės tarnau-
tojai pažadėjo kitam posėdžiui pateikti iš-
samią informaciją apie tai, kaip vykdomi 
šioje programoje ir strategijoje numatyti 
darbai. 

„Miesto įvaizdžio problema neatsie-
jama nuo biudžeto. Kauno patrauklumą 
didina ir kultūra, reprezentaciniai ren-
giniai, tačiau jis priklauso ir nuo komu-
nalinės infrastruktūros, ir nuo viešosios  
tvarkos. Kai svarstoma atskira biudžeto 
eilutė dėl miesto įvaizdžio programos, 
dažniausiai ji išbraukiama. Esą lėšos bus 
skiriamos asmeniniam politikų įvaizdžiui. 

Todėl programoje numatyti darbai lieka 
nefinansuoti. Turime stilizuotą istorinę 
atributiką, tačiau sukurto dabarties miesto 
ženklo neturime“, – aiškino meras An-
drius Kupčinskas. 

Savivaldybės tarybos narys Vytas 
Bancevičius pabrėžė, kad biudžete atrie-
kus lėšas švietimui ir kitoms būtinoms rei-
kmėms, savarankiškai paskirstomų pinigų 
lieka kukliai. Politikas pasiūlė imtis akty-
vios verslo ir valdžios partnerystės, kuri 
jau duoda akivaizdžios naudos tvarkantis 
Kauno rajone.  

Bendromis pastangomis įmanoma 
ne tik sutvarkyti šaligatvius prie biurų ar 
pastatų fasadus. Miesto įmonėms ir or-
ganizacijoms siūloma prisidėti įrengiant 
vaizdo stebėjimo kameras daugiau nei 
30 vietų (Laisvės alėjoje, Senamiestyje, 
požeminėse perėjose, prie „Saulėtekio“, 
„Girstučio“, „Taubūčių“ ir kt.). Verslinin-
kai dažnai savo ruožtu  įsirengia stebėji-
mo kameras, tad būtų žymiai racionaliau, 
jei jos būtų valdomos centralizuotai ir sti-
printų viešąjį saugumą. 

Kitame posėdyje Verslo taryba numa-
to svarstyti rengiamą 2013 m. Kauno m. 
biudžetą.
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2012 m. pabaigoje mokslo ir techno-
logijų parkas „Technopolis“ organizavo 
pirmą kartą tokio formato konferenciją 
Lietuvoje „SMARTmeLT“. Renginys 
sulaukė didelio verslo atstovų, akademi-
nės bendruomenės bei studentų dėmesio. 
Aktuali tematika, įdomios pranešėjų min-
tys bei kūrybinės dirbtuvės įtraukė visus 
susirinkusius aktyviai dalyvauti tiek dis-
kutuojant su pranešėjais, tiek kūrybiškai 
sprendžiant įmonių iškeltas problemas. 
Konferencijoje buvo analizuojama suma-
niosios specializacijos, sumaniojo varto-
tojo bei sumaniojo verslo problematika. 

Pirmoje konferencijos dalyje prof. dr. 
A. Augustinaitis (KSU rektorius) akcenta-
vo, kad „sumanioji specializacija yra bū-
tinoji mada“, vis labiau nykstant riboms 
tarp mokymosi, tyrimų dalykų, tuo labiau 
darbo rinkoje specialistus keičia genera-
listai, kurių pagrindinis darbo rezultatas – 
„išrasti savo ateitį“. 

„MTP „Technopolis“ surengta 
„SMARTmeLT“ konferencija apie suma-
niąją specializaciją tapo unikaliu įvykiu, 
nes pirmą kartą Lietuvoje pradėjo realią 
diskusiją apie išskirtinius Lietuvos raidos 
kelius globalizacijos iššūkių kontekste. Iki 
šiol Lietuvoje nebuvo pabrėžiama žinių ar 
moksliųjų regionų išskirtinumo svarba ir 
regioninės žinių specializacijos Europoje 
ir pasaulyje pertvarkymo projekcija link 
inovacinio konkurencingumo, plėtojant 
integralius ekonomikos modelius. Svarbu 
ir tai, kad sumanioji specializacija buvo 

„SMARTmeLT“ – 
sumaniųjų trio: specializacija, 
vartotojas ir verslas

diskutuojama ir teoriniu, ir praktiniu as-
pektais, išryškinant visas svarbiausias 
šiuolaikinės visuomenės raidos moder-
nizavimo puses. Džiugu, kad ir Lietuvoje 
pagaliau prasidėjo mokslinė ir dalykinė 
diskusija apie neišvengiamas artimosios 
ateities transformacijas, kurios kai kurio-
se Europos Sąjungos šalyse jau sėkmin-
gai įgyvendinamos. Ši konferencija tarsi 
pirmoji kregždė Lietuvai gręžiantis iš 
postsovietinio mąstymo tradicijų į naujų 
globalizuotos tikrovės visuomenės raidos 
modelių kūrimą“.

 KSU rektorius prof. dr. A. Augusti-
naitis

 
Po pirmosios pranešimų sekcijos kon-

ferencijos dalyviai buvo pakviesti į „Smar-
tLAB“ kūrybines dirbtuves. Kūrybinėse 
dirbtuvėse trys skirtingos grupės sprendė 
tris skirtingas problemas. Pirmajai grupei 
UAB „Mantinga“ parengė užduotį – „ge-
riamos sriubos žinomumo didinimas“. 
UAB „Mantinga“ atstovai išgirdo daug 
naudingų ir originalių sprendimų. Antrai 
grupei užduotį pateikė UAB „Agmis“. Di-
rektorius S. Kaukėnas pristatė „Augmen-
ted reality“ technologijas ir supažindino 
su kuriamos mobilios aplikacijos Kauno 
miesto svečiams galimybėmis. 

Kūrybinių dirbtuvių metu aptarta eks-
perimentinė technologija – PhotoSynth, 
QR kodų skaitytuvo, palengvinančio 
objektų paiešką, panaudojimas, informa-
cinių stendų tobulinimo galimybės, jų 

strateginis išdėstymas mieste. Įvairių sri-
čių specialistų pateikti vertingi pasiūlymai 
bus panaudoti, kuriant minėtą aplikaciją. 

Kūrybinių dirbtuvių trečios grupės 
dalyviams buvo pateikta „Vero cafe“ lo-
jalumo kortelių pasyvaus naudojimo tarp 
vartotojų problema. Dirbtuvių dalyviai 
pateikė „Vero cafe“ kavinių tinklui pa-
siūlymų, kaip galima padidinti lojalumo 
kortelės funkcionalumą bei kokias rinko-
daros priemones taikyti ją viešinant.

„Mane labiausiai sužavėjo konferen-
cijos organizacija: buvo ne tik  praneši-
mų, bet ir praktinių užsiėmimų. Kūrybinių 
dirbtuvių metu buvo tikslingai parinkti 
žmonės ir orientuoti į užduoties vykdy-
mą. Dalyvavimas pranoko lūkesčius. O 
svarbiausia, kad labai lengva dirbti, kaip 
viskas operatyviai organizuota – prade-
dant patalpomis, baigiant žmogiškaisiais 
ištekliais“.

UAB „Mantinga“ marketingo vady-
bininkė Ž. Skilandytė

Trečioje konferencijos dalyje buvo 
analizuojama sumaniojo vartotojo pro-
blematika. E. Vitkauskaitė (KTU Eko-
nomikos ir vadybos fakultetas) išskyrė 
ateities vartotojo charakteristiką per so-
cialinių tinklų perspektyvą bei pateikė re-
komendacijas, kaip verslas gali panaudoti 
SoLoMo vartotojus. M. Jonuškis (UAB 
„Novameta“ direktorius) pristatė įmonės 
patirtį, taikant vartotojo poreikių tenkini-
mo modelį, kuris sudaro sąlygas pasiūlyti 
konkrečius vartotojo poreikius atitinkan-
čius produktus. 

Ketvirtoje konferencijos dalyje buvo 
dalijamasi sumanaus verslo įžvalgomis. 
Prof. dr. G. Jucevičius (KTU Socialinių 
mokslų fakultetas) pristatė verslo mode-
lių įvairovę bei kokiu būdu verslo įmonė 
gali generuoti pajamas. Taip pat paminė-
jo dažniausiai pasitaikančias problemas 

bei kiekvienai jų pateikė argumentuotus 
sprendimo būdus, kaip problemų išvengti 
arba kaip, į jas pažiūrėjus kitaip, paversti 
nauju verslo modeliu. Prof. dr. L. Svilai-
nis (KTU Telekomunikacijų ir elektro-
nikos fakultetas) pristatė moderniausių 
technologijų pavyzdžius bei įžvalgas, 
kaip jos pakeis ne tik ateities visuomenę 
bet ir verslus.

Prieš konferenciją Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų Verslo vadovų 
klubas diskutavo tema „Verslas rytoj“. 
Šioje diskusijoje išryškėjo pagrindinės 
tendencijos, kad nepaisant to, ar verslo 
modelis yra B2B ar B2C, didžiausias dė-
mesys krypsta į vartotojo auginimą, ug-
dymą bei partnerių – konkurentų apsijun-
gimą (civilizuotą konkurenciją) siekiant 
pritraukti galutinį vartotoją. Taip pat buvo 
iškristalizuota „Verslo rytoj“ vizija – vis 
labiau yra būtina investuoti į naujas tech-
nologijas, naujus sprendinius bei vystyti 
darnų ir atsakingą verslą.

MTP „Technopolis“ už didelį indė-
lį į SMARTmeLT konferenciją dėkoja 
VšĮ „Kauno technologijos universite-
tas“, UAB „Kazimiero Simonavičiaus 
universitetas“, UAB „Mantinga“, UAB 
„LITfas“, „Mama Reklama“, UAB „Vero 
Cafe“, UAB „Agmis“, UAB „Novame-
ta“, UAB „Euromediena“ ir visiems, da-
lyvavusiems renginyje.

MTP „Technopolis“ organizuoja ren-
ginius, seminarus ir mokymus, skirtus 
šiuolaikiškų vadybos metodų diegimo 
įmonėse; verslo idėjos generavimo ir iš-
vystymo; naujų produktų rinkodaros pro-
blematikai spręsti. MTP „Technopolis“ 
komanda kviečia tapti parko bendruome-
nės dalimi, aktyviai sekti naujienas MTP 
„Technopolis“ tinklalapyje, facebook pro-
filyje bei dalyvauti renginiuose. 

RŽ inf.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai pasirašė bendradarbiavimo sutartį 
su Kauno rajono bendruomenių sąjunga.  
Savo parašais ją patvirtino rūmų preziden-
tas Benjaminas Žemaitis ir sąjungos pir-
mininkas  Justinas Rimas (žr. nuotrauką).

Sutartyje numatyta keistis informa-
cija, rengti ir vykdyti bendrus projektus, 
siekiant Kauno rajono bendruomeninės ir 
verslo plėtros, dalyvauti partnerių rengi-
niuose ir kt.

Sutartis pasirašyta penkeriems me-
tams.

RŽ inf.

Naujas partneris – Kauno 
rajono bendruomenių sąjunga

Konferencija sulaukė didelio verslo atstovų, akademinės bendruomenės ir studentų dėmesio
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Su pramonininkais buvo derinamos po-
zicijos dėl Nacionalinio susitarimo teigi-
nių. Su kitomis partnerių organizacijomis 
veikėme ir suartėjome per Lietuvos smul-
kaus ir vidutinio verslo tarybą prie Ūkio 
ministerijos.

Penktas uždavinys: „Išplėsti atsto-
vavimo tinklą ir užtikrinti jo efektyvų 
funkcionavimą regioniniu, nacionali-
niu bei tarptautiniu lygmeniu.“

Įkurta rūmų atstovybė Jonavoje. Šiuo 
metu joje suburta 16 verslininkų ben-
druomenė. Rūmų tarybos nario Alfonso 
Meškausko pastangomis įmonėje „Baldai 
Jums“ suremontuotos bei įrengtos reika-
lingos patalpos. Taip pat jis atliko daug 
organizacinių, bendruomenę buriančių 
veiksmų. 

Rengiantis Jonavos atstovybės atida-
rymui, buvo atliktas Jonavos rajono vers-
lo nuomonės tyrimas. Šio tyrimo išvados 
pristatytos Jonavos verslininkų ir politikų 
forume, jos bus naudingos planuojant at-
stovybės veiklas. 

Tarptautiniu lygmeniu tarp pažangos 
aspektų 2012 m. reikėtų paminėti tik tai, 
kad rūmai ir toliau liko pastebimi BCCA 
(Baltijos jūros šalių prekybos rūmų aso-
ciacija), kur yra atstovaujami per rūmų 
generalinį direktorių V. Šileikį (pernai 
perrinktas šios asociacijos viceprezidentu 
naujai kadencijai). BCCA skatina inten-
syvesnę rūmų tinklo veiklą Baltijos regi-
one, verslo integralumą panaudojant ES 
programas, rūpinasi rūmų kompetencijos 
ugdymu.

Šeštas uždavinys: „Puoselėti rūmų 
teisines, informacines ir ekspertines ga-
lias bei palaikyti solidų rūmų įvaizdį“.

Išvardintos galios apibrėžia rūmų ins-
titucijos galimybes efektyviai atstovauti 
narių interesams. Visų pirma rūmų admi-
nistracija modernizavo savo instrumen-
tus – įdiegė naują CRM (Sugar CRM) 
įrankį, kuris pakeitė senąjį. Jis dabar ap-
ima visas rūmų paslaugas. Informacija 
apie įmones fiksuojama, kaupiama, po to 
apdorojama, analizuojama. 

Rūmai išplėtojo aktualios informaci-
jos mainus tarp narių: verslo informacinių 
popiečių skaičius padvigubėjo (2011 m. –  
7, 2012 m. – 15). Ekspertines rūmų galias 
buvo stengiamasi suburti per Verslo tary-
bos ekspertų grupes. Rūmai inicijavo ir 
surengė diskusiją Lietuvos Aukščiausiaja-
me Teisme dėl Actio Pauliana. Jos tikslas: 
pateikti teismams informaciją apie verslo 
taikomą praktiką ir siekti pakeisti teismų 
praktiką, kad sąžiningai veikiančios įmo-
nės nebūtų baudžiamos.

Rūmų įvaizdžiui turėjo reikšmės ir 
narių laimėjimai ir apdovanojimai, kurių 
2012 m. buvo gausu.

Antroji rūmų misija yra teikti pas-
laugas verslui.

Įgyvendinti šiai misijai generalinė 
asamblėja išskyrė 8 uždavinius. Pirmiau-
sia – nuosekliai tobulinti pagalbos verslui 
nustatymo ir bendrųjų interesų išskyrimo 
sistemą. Remiamasi grįžtamuoju ryšiu 
iš narių, plačios verslo bendruomenės ir 
partnerių. Analizės ir sintezės keliu sie-
kiama nuosekliai tobulinti rūmų tarybos 
ir administracijos veiklą. Įsteigtos ginčų, 
apdovanojimų komisijos prie rūmų tary-
bos, diskutuojama dėl komitetų veiklos, 

reformuojamos rūmų padalinių funkcijos 
ir perskirstomos specialistų atsakomybės.

Antras uždavinys: paslaugas verslo 
vystymui teikti atsižvelgiant į narių intere-
sų prioritetus bei jų kaitą konkurencinėje 
verslo aplinkoje. Rūmų veiklos pasaulinė 
praktika byloja: prioritetu laikomos tos pa-
slaugos, kurios reikšmingiausiai gali įtakoti 
įmonių konkurencingumą rinkose. Paslau-
gos Kauno PPA rūmuose vykdomos pagal 
segmentus: informacinės-konsultacinės; 
verslininkų švietimo; pagalbos įmonėms 
organizuojant tarptautinius ryšius; doku-
mentų ekspertizės ir įforminimo; klubinės 
veikos ir kitų renginių organizavimo. 

Ryškesnė pažanga 2012 m. pastebima 
plėtojant tarptautinius ryšius. Ši veikla 
buvo glaudžiai persipynusi su Enterprise 
Europe Network  priemonėmis. Tarptau-
tinės įmonių partnerystės plėtroje sudary-
ti 8 susitarimai tarp Lietuvos ir užsienio 
įmonių. Atlikta verslo partnerių paieška 
užsienyje: 25 įmonės įtrauktos į verslo 
pasiūlymų EEN duomenų bazę. Suteik-
tos konsultacijos 30 įmonių dėl veiklos 
tarptautinės konkurencijos aplinkoje. Pa-
tenkintos 57 Lietuvos įmonių užklausos 
(apie ES rinką, teisinį reguliavimą, užsie-
nio šalių mokestinę sistemą ir kt). Sureng-
ta 10 verslo kontaktų renginių, kuriuose 
39 Lietuvos įmonės dalyvavo 156 susiti-
kimuose. Užfiksuotas susidomėjimas 111 
Lietuvos įmonių EEN duomenų bazėje 
patalpintais verslo pasiūlymais. Surengta 
14 seminarų /forumų tarptautinio bendra-
darbiavimo tema. Juose dalyvavo 744 da-
lyviai, atstovavę 562 įmonėms. 

Trečias uždavinys: išvystyti siste-
minį bendradarbiavimą su viešosiomis 
įstaigomis „Versli Lietuva“, „Investuok 
Lietuvoje“, „Lietuvos inovacijų centras“. 
Įstaigos remiasi rūmais organizuodamos 
kai kuriuos renginius regione. Per rūmus 
jų paslaugos tapo geriau pasiekiamos 
regiono įmonėms. Rūmai kartu su VšĮ 
„Lietuvos inovacijų centras“ sėkmingai 
įgyvendina tris projektus.

Ketvirtas uždavinys: išvystyti sis-
teminį bendradarbiavimą su integruotais 
mokslo, studijų ir verslo slėniais „Santa-
ka“, „Nemunas“ bei mokslo ir technolo-
gijų parkais. Slėniuose verslo dimensija 
yra ypatingai svarbi. Todėl rūmai ieško 
kelių, kaip tai įprasminti. Spalio pabaigo-
je pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su 
Kauno technologijos universitetu. A. Stul-
ginskio universitetas tapo rūmų nariu.

Kauno PPA rūmai yra vieni iš VšĮ 
„Technopolis“ steigėjų. Rūmai kartu su 
kitu dalininku Kauno miesto savivaldybe 
ieško teisinių sprendimų, kad investicija 
dėl „Technopolio“ antrojo etapo plėtros 
nebūtų sužlugdyta.

Penktas uždavinys: palaikyti nuola-
tinį grįžtamąjį ryšį su paslaugų gavėjais 
tiriant jų pasitenkinimą ir užtikrinti aukštą 
teikiamų paslaugų kokybę atliekant rūmų 
veiksmų savianalizę. Savianalizė yra 
veiksmingas instrumentas, kuris leido pa-
siekti akivaizdžią pažangą: sumažėjo ne-
atitikčių ir pastabų skaičius (2011 m. vi-
dinio audito metu fiksuotos 27 neatitiktys 
ir 63 pastabos, 2012 m. – 3 neatitiktys ir 
23 pastabos). Atsiliepimai iš narių byloja, 
kad jie pajuto rūmų kokybinį šuolį:  tei-
giamų atsiliepimų-padėkų skaičius padvi-
gubėjo (2011 m. – 6, 2012 m. – 13). Taigi, 
ISO 9001 kokybės vadybos standartas 
rūmuose puikiai prigijo.

Šeštas uždavinys: užtikrinti platesnį 
ir geresnį paslaugų prieinamumą nuolat 
diegiant modernias informacines tech-
nologijas bei stiprinant rūmų periferinių 
struktūrų potencialą. Įdiegtas modernus 
įrankis ryšių su klientais valdymui, pas-
laugų fiksavimui ir darbo organizavimui – 
Sugar CRM. Pradėtas leisti elektroninis 
naujienlaiškis nariams. Vadovų klubas įsi-
diegė SMS biurą – kvietimų ir priminimų 
į renginius sistemą. Jei SMS informavimo 
sistema pasiteisins Vadovų klube, planuo-
jama pritaikyti kitose rūmų veiklose. 

Septintas uždavinys: išplėtoti savi-
tarpio pagalbos ir paslaugų nuolaidų pro-
gramą „Narys – nariui“.

Sukurta sistema, pagamintos testinės 
kortelės. Atlikus testavimą, sistema bus 
viešinama, nariai kviečiami prisijungti ir 
teikti nuolaidas kitiems bendruomenės 
nariams. Tai įgyvendinama kartu su nariu 
UAB „BMG Consulting“.

Aštuntas uždavinys: nuosekliai kelti 
ES projektų vadybos kompetenciją ir pro-
jektinę veiklą  efektyviai derinti su rūmų 
narių bei regiono konkurencingumo po-
reikiais.

Projektinis darbo rūmuose metodas 
yra labai svarbus, nes, juo naudojantis, 
įmonėms sukuriama konkreti ir reikšmin-
ga pridedamoji vertė panaudojant ES, na-
cionalines ar vietines programas. 

2012 m. buvo įgyvendinama 11 pro-
jektų. Tarp reikšmingesnių projektų tiks-
linga paminėti Europos socialinio fondo 
(ESF) Socialinio dialogo projektą. Kauno 
PPA rūmai aktyviai dalyvauja kaip partne-
ris Leonardo da Vinci Naujovių perkėlimo 
projektuose. Tikslinės projekto grupės – 
MVĮ ir profesinio rengimo įstaigos. 

Trečioji svarbi rūmų misija – valsty-
bės deleguotosios funkcijos. 

Misijai įgyvendinti generalinė asam-
blėja išskyrė du uždavinius. 

Pirmasis – prisiimant socialinio-
ekonominio partnerio atsakomybes 
kompetentingai įgyvendinti LR Profe-
sinio mokymo įstatymo; LR Regionų 
plėtros įstatymo ir atitinkamai kitų 
LR teisės aktų, taikomų PPA rūmams, 
nuostatas. 2012 m. rūmų  Profesinio ren-
gimo skyrius parengė ir pateikė Kvalifika-
cijų ir profesinio mokymo plėtros centrui 
165 paraiškas ir pagal visas įgijo teisę ver-
tinti asmens įgytas kompetencijas. 

Kita tipinė funkcija – kvalifikacijos 
egzaminų organizavimas. 2012 m. Kauno 
ir Klaipėdos regionuose rūmų profesinio 
rengimo skyrius organizavo kvalifikacijos 
egzaminus 17-oje profesinių mokyklų, 
80-iai kvalifikacijų. Sėkmingai išlaikė 
kvalifikacijos egzaminus ir gavo diplomus 
5200 mokinių. Egzaminų vykdymo laiko-
tarpiui buvo įdarbinta 378 egzaminuotojai 
(darbdaviai ir profesijos atstovai). 

Antras uždavinys: kurti sąlygas 
prisiimti naujas atsakomybes, kurių 
įgyvendinimas sumažintų biurokratinę 
naštą valstybei, rūmų nariams ir visai 
verslo bendruomenei.

Tokioms sąlygoms sukurti reikia ilgo 
ir nuoseklaus darbo. Kai kurie darbai yra 
pradėti per Verslo tarybą. 2012 m. spalio 
mėn. buvo atliktas Kauno miesto taksi ir 
maršrutinių taksi vairuotojų darbo koky-
bės tyrimas. Apklausos rezultatai viena-
reikšmiškai parodė, jog vairuotojų darbo 
kokybė nekontroliuojama. Mokymo orga-
nizavimui yra reikalingas Kauno miesto 
savivaldybės palaikymas. 

Šiuo metu rūmų taryba ir adminis-
tracija analizuoja veiklos rezultatus, api-
brėžiamos prioritetinės kryptys ir tam 
reikalingi organizaciniai bei žmogiškieji 
ištekliai.

Žvilgsnis į 2012 m.: pokyčiai ir nauji uždaviniai
Atkelta iš 1 psl.

2012 m. kovo 26 d. įsteigta Verslo taryba

Jonavos atstovybės atidarymas 2012 m. rugsėjo 4 d.
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Kasmetiniame konkurse „Lietuvos metų gaminys” apdovanojimams nominuotos 
80 įmonės dešimtyje vertinimo grupių iš 15-os šalies ūkio šakų. Dviejų lygių ekspertų 
ir įvairioms pramonės ir verslo šakoms atstovaujanti komisija, apibendrinusi ekspertų 
išvadas, nusprendė skirti 85 aukso ir 15 sidabro medalius įmonių produkcijai ir paslau-
goms.

Aukso medalius atitinkamose kategorijose pelnė šie rūmų narių gaminiai:
MAISTO PRAMONĖ – ALKOHOLINIAI GĖRIMAI, KONDITERIJA, ŽUVIES, 

DUONOS, GRŪDŲ, PIENO, ALAUS, MĖSOS IR KITŲ GAMINIŲ GRUPĖSE:
„Daumantų“ pomidorų padažas be krakmolo – UAB „Vesiga“ 
„Ekstra“ kvietiniai miltai – AB „Kauno grūdai“ 
Jogurtas „Miau“ – AB „Pieno žvaigždės“ filialas „ Kauno pienas“
Karštai rūkyta kalakuto krūtinėlė – UAB „ARVI KALAKUTAI“ KŪB
Lydytas rūkytas sūris „Svalia“ – AB „Pieno žvaigždės“ filialas „Kauno pienas“
Rupūs ruginiai miltai – AB „Kauno grūdai“
Saldintas sutirštintas pienas su kakava – UAB „Marijampolės pieno konservai“
Visavertis aukščiausios klasės suaugusių mažų veislių šunų pašaras NATURE’S 

PROTECTION „Mini Adult“ – UAB „Akvatera“ 
APRANGOS IR TEKSTILĖS PRAMONĖS GRUPĖJE:
Daugiafunkcinis trikotažinis moteriškas žaketas-paltas – UAB „Garlita“
Drabužiai iš pieno baltymų – UAB „Omniteksas“

„Metų gaminio“ medalių kraitis
MAŠINŲ IR ĮRENGIMŲ PRAMONĖS GRUPĖJE:
Bandelių perpjovimo ir sviesto užtepimo linija „BPSUI-60-2M“ – UAB „Dovaina“
„Calidum Ember“ biokuro pakura - UAB „Enerstena“
Duonos gaminių pjaustymo ir pakavimo linija „DPPL-40“ – UAB „Dovaina“
STATYBOS IR STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ PRAMONĖS GRUPĖJE:
Vilniaus universiteto biblioteka (mokslinės komunikacijos ir informacijos centras) 

Saulėtekio al.9, Vilnius) – AB „YIT Kausta“
Žemės ūkio technikos centras Kėdainių r. – AB „YIT Kausta“
CHEMIJOS PRAMONĖS GRUPĖJE:
Čiužinys TYLA – UAB „Lono mažmena“
FARMACIJOS PRAMONĖS GRUPĖJE:
Vaistinis preparatas FLAVOXAN – UAB „ACONITUM“
Vaistinis preparatas VENOSAN – UAB „ACONITUM“

Sidabro medaliais įvertinti:
Bandelė prancūziškam dešrainiui – UAB „Mantinga“
„Daumantų“ majonezinis padažas ČILI – UAB „Vesiga“
Visavertis aukščiausios klasės suaugusių kačių pašaras NATURE’S PROTECTI-

ON „Sensitive Digestion“ – UAB „Akvatera“.
RŽ inf.

„Kai per ledą eina keli žmonės ir le-
das įlūžta, visada gali pagalvoti, kad kaltas 
galbūt ne tu, o tavo bendražygis. Tačiau 
kai imiesi verslo ir viską pradedi kurti pats, 
nieko neapkaltinsi. Nuskęsi – kaltas pats. 
Negana to, kartu su tavimi skęs ir žmonės, 
esantys šalia“, – svarsto Jonavos bendro-
vės „Lonas“ generalinis direktorius Kazi-
mieras Jakutis. Jo vadovaujamos įmonės, 
gaminančios lietuviškus čiužinius, čiuži-
nys „Tyla“ buvo apdovanotas aukso meda-
liu ir pripažintas metų gaminiu. 

Jūsų dėmesiui – interviu su Kazi-
mieru Jakučiu.

Įmonė „Lonas“ yra viena iš kelių Jo-
navoje, kurioje laisvų darbo vietų reikia 
ieškoti su žiburiu. Net kalbama, kad be 
pažinčių įmonėje neįsidarbinsi. Kodėl?

 – Ne visai tiesa. Tiesa yra galbūt tai, 
kad žmonių kaita „Lone“ tikrai maža. 
Kodėl? Mokame daugiau, nei minimumą, 
sąžiningai elgiamės su žmonėmis, todėl, 
manau, darbuotojai tai įvertina.

– Ar tiesa, kad priimdamas į darbą 
žmogų vertinate net tai, ar jis tvarkingai 
stato savo automobilį?   

Tiesa, nors tai nėra pagrindinis kriteri-

Kazimieras Jakutis: 
„Pirkom konkurentų čiužinius 
ir juos plėšėm“

jus. Tačiau jei žmogus nuolat netvarkingai, 
kreivai pastato automobilį, jis man kelia 
įtarimų. Manau, kad toks elgesys šį tą pa-
sako ir apie žmogaus asmenines savybes. 
Galbūt toks žmogus pamirš laiku atsiskai-
tyti su tiekėjais? Visi, kurie dirba „Lone“, 
turi žinoti, kad yra tam tikri dalykai, įmonės 
vertybės, kur negali būti „pamiršau“ arba 
„laiku nepadariau“. Atsiskaityti su klien-
tais mes niekada nevėluojame – nė vienos 
dienos. Tai – tarsi verslo maldaknygė. To-
dėl įmonėje dirba žmonės, kurių vertybės 
panašios į mano paties. Kitoks žmogus čia 
tiesiog nepritaps. Jis nebus „lonietis“.

Nemažai metų dirbote su Čekijos 
čiužinių gamintojais. Vėliau ėmėtės kur-
tis savus čiužinius. Kodėl?

Todėl, kad norėjome kažko savo. Iki 
tol dirbome pagal čekų receptą – buvome 
kaip šeimininkė, kuri patiekalus gamina 
tik iš receptų knygos. Į čiužinių gamybos 
procesą įberdavome tik šiek tiek druskos, 
o dėl viso kito nereikėjo sukti galvos. Bet 
galbūt todėl, kad pats esu ne tik verslinin-
kas, tačiau ir muzikantas, šiame darbe man 
it oro trūko kūrybos, saviraiškos.Todėl 
ėmiausi didžiųjų permainų. Ne tik nuta-
riau, kad kursime čiužinius, tačiau įmonę 
paverčiau šeimos verslu. Dabar čia dirba 
trys mano sūnūs ir žmona Birutė. Jau dabar 
iš savo vaikų ambicijų matau, kad „Lonas“ 
patikimose rankose, kad jis plėsis, augs, 
didės eksportas.

 Tačiau kam reikėjo čiužinių kolek-
cijos? Juk čiužinys – ne Juozo Statkevi-
čiaus suknelė...

Taip atrodo. Sukurti kolekciją mums 
padėjo dizaineris Nauris Kalinauskas. Dar-
bas tęsėsi net metus. Čiužiniai įgavo spal-
vas, ko iki šiol Lietuvoje dar nebuvo. Jie 
tapo pieno, kakavos ir kavos spalvos. Visi 
čiužiniai padabinti lietuviška trispalve. 
Čiužinių dizainas buvo kuriamas tikrai ne 
iš neturėjimo ką veikti. Juk žmogus dau-
gelį dalykų perka akimis. Todėl čiužiniams 
reikėjo suteikti išvaizdą, juos aprengti.

Ar norint versle panaudoti Lietuvos 

vėliavą reikėjo kažkokių valstybinių ins-
titucijų leidimo?

– Dar to betrūko. Aš esu lietuvis, čia 
gimęs, augęs. Lietuvišką vėliavą namuose 
turėjome net sovietinės santvarkos metais. 
Tai nejau dabar turiu prašyti leidimo ją 
naudoti?

– Pagaminti kokybišką čiužinį rei-
kia ne tik išorės, tačiau ir turinio, kitaip 
tariat – techninių žinių.

Taip, daugelio dalykų buvome išmokę 
iš savo partnerių čekų, ilgą laiką dirbome 
ne tiesiogiai su vartotojais, o su baldinin-
kais. Verslas – verslui: toks buvo modelis. 
Bet specifika, kuomet tu dirbi ne kitam 
verslininkui, o tiesioginiam pirkėjui, visai 
kita. Su pirkėju, kaip su baldininku, nesu-
sėsi prie derybų stalo, nepamirksėsi aki-
mis, neįtikinsi. Pas kiekvieną su lietuviš-
kos degtinės buteliu irgi nevažiuosi. Pirkė-
jui pranešti žinią reikia kitų būdų. Per tuos 
metus, kai kūrėme kolekciją, visko buvo. 
Pirkom pačius brangiausius savo konku-
rentų čiužinius ir juos plėšėm. Ne, tikrai 
ne todėl, kad pykom ant jų. Mums buvo 
įdomu, kas ir kiek įdėta į jų čiužinių vidų. 
Galiu drąsiai pasakyti – visi konkurentų 
čiužiniai yra ištirti mūsų verslo partnerių 
laboratorijose. To reikia norint padaryti ge-
riau, pagaliau, mes turime žinoti, kaip dir-

ba mūsų konkurentai. Po to, kai buvo su-
kurta čiužinių kolekcija, teko sukti galvas, 
kaip savo pirkėjui pranešti šią žinią, kaip 
pateikti produktą. Net ir čiužinių gamybos 
versle yra daug kūrybos: sprendimų, idėjų. 
Pradėjome gaminti prabangius čiužinius, 
skirtus reikliems ir komfortą mėgstantiems 
žmonėms.

– Čiužinių kolekcijos idėją sugalvo-
jote tuo metu, kai Lietuvoje į duris bel-
dėsi krizė.

–  Bet krizė mums išėjo į naudą. Dar iki 
tol maniau, kad gal įmonę reikia parduoti. 
Tačiau užklupus krizei dingo pirkėjai. Tada 
kartu su šeimos nariais nusprendėme – ku-
riam! Buvo įdomus laikas.

–  Be didelių kritimų žemyn?
Be. Žinoma, apyvarta šiek tiek suma-

žėjo, bet tikrai nedaug. Gaminame ne tik 
kolekcinius, tačiau ir kitus, paprastesnius 
čiužinius. Manau, kad kai žmogus į viršų 
kopia mažais laiptais ir nešuoliuoja, per-
šokdamas „tarpinius laiptus“, tada ir kriti-
mas nebūna toks skausmingas. Tačiau jei 
netyčia kokius dvidešimt laiptelių šoktelė-
jai aukščiau, nei tau priklausė, atėjus eko-
nominiam sunkmečiui atsiduri tarsi kitoje 
erdvėje, kitame laike ir nežinai, ką dabar 
reiktų daryti. Tada ir krenti skaudžiausiai.

RŽ inf.

Įmonių grupei „KG Group“ priklausančioms akcinėms bendrovėms „Kauno grūdai“ 
ir Vilniaus paukštynas įteikti keturi „Metų gaminio 2012“ medaliai. Lietuvos pramoni-
ninkų konfederacijos rengiamame konkurse šiemet dviem aukso medaliais apdovanoti 
AB „Kauno grūdai“ miltų gaminiai, aukso ir sidabro medaliais – AB Vilniaus paukštyno 
vištienos produktai.

AB „Kauno grūdai“ kvietiniai miltai „Ekstra“ ir rupūs ruginiai miltai šiemet pelnė 
„Metų gaminio 2012“ aukso medalius. „Miltų ir jų produktų gamyba bei plėtra įmo-
nėje yra viena seniausių veiklų, su ja siejamos įmonės ištakos. Džiaugiamės, kad tarp 
miltų gamintojų išliekame kokybės lyderiais, nes kvietiniai miltai „Ekstra“ po daugiau 
nei dešimties metų pertraukos vėl įvertinti auksu. “, – teigia įmonių grupės „KG Group“ 
vadovas Tautvydas Barštys.

„KG Group“ vadovas pasakoja, kad miltų kokybę „Kauno Grūduose“ užtikrina pa-
žangūs grūdų valymo įrenginiai, kurie infraraudonaisiais spinduliais patikrina kiekvieno 
grūdo kokybę. 

AB „Kauno Grūdai“ nuo 2001 m. yra pelniusi 9 „Metų gaminio“ apdovanojimus, iš 
kurių 7 aukso ir 2 sidabro medaliai. 

AB Vilniaus paukštynas „Metų gaminio 2012“ apdovanojimą pelnė du produktai: 
aukso medaliu apdovanotas „Premium“ vištienos šašlykas apelsinų ir šaltalankių marina-
te, sidabro medaliu – „Premium“ kepamosios vištienos dešrelės. 

AB Vilniaus paukštynas produktai jau yra pelnę 4 aukso ir 1 sidabro medalį. AB 
Kaišiadorių paukštynas – 5 aukso medalius.

RŽ inf.

Sėkmė lydėjo „KG Group“
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Kasmetiniame konkurse „Lietuvos metų gaminys” rūmų nario UAB „Dovaina“ 
gaminama maisto pramonės įranga – bandelių perpjovimo ir sviesto užtepimo linija 
„BPSUI-60-2M“ ir duonos gaminių pjaustymo ir pakavimo linija „DPPL-40“ – pelnė 
aukso medalius mašinų ir įrenginių pramonės grupės kategorijoje.

Įmonėje dirbantys kūrybingi bei kvalifikuoti konstruktoriai, inžinieriai bei moks-
lo darbuotojai, gebantys kurti, konstruoti bei įdiegti gaminamuose įrenginiuose pačius 
naujausius šiuolaikinius technologinius procesus  ir siekis tobulėti yra  įmonės sėkmės 
paslaptis.

UAB „Dovaina“ rinkoje gyvuoja jau 24 metus. Įmonės veiklos sritys – įrenginių 
gamyba, prekyba, metalo konstrukcijų gamyba, prekyba autodalimis. 

Maisto pramonės įrenginių gamyba ir prekyba – viena naujausių UAB ,,Dovaina” 
veiklos sričių. Įmonė serijiniu būdu gamina duonos raikymo, duonos pakavimo, įdarų 
dozavimo, bandelių, duonelių pjaustymo įrenginius, batonų tešlos įpjovimo ir išdėlioji-
mo ant kepimo skardų, duonos gaminių pjaustymo ir pakavimo bei bandelių įpjovimo 
ir sviesto užtepimo automatines linijas, spiralinius duonos gaminių aušinimo transpor-
terius. 

Pasak bendrovės direktoriaus Petro Vėlyvio, įrenginiai gali būti suprojektuoti ir 
pagaminti pagal individualius kiekvieno užsakovo pageidavimus. 

2010 m. įsibėgėjus naujai aukšto našumo mašinų gamybai, įplaukos įmonės ben-
droje pajamų struktūroje iš maisto pramonės įrenginių pardavimų išaugo iki 58 proc. 

Šiuo metu bendrovė  aprūpina duonos gaminių pjaustymo ir pakavimo įranga 80 
proc. Baltarusijos duonos pramonės rinkos.  

Problemos: specialistų – konstruktorių parengimas. Specialistai universitetuose 
įgyja tik bendro pobūdžio žinių, todėl verslo įmonės kviečia studentus praktikai ir pasi-
rengia specialistus patys. Bėda, kad išugdyti specialistai išeina į kitas, kartais užsienio 
kapitalo įmones. Konkuruoti su jų siūlomais atlyginimais bemaž neįmanoma.  

Įmonei aktuali verslo finansavimo problema. Baltarusijos verslininkai atsiskaito 
tik po 1,5-2 metų, o Lietuvos bankai menkai teikia finansavimą apyvartinėms lėšoms. 
Akredityvai išleidžiami, bet Baltarusijos bankai nerefinansuoja. Rūmų narys bankas 
,,Finasta“ ketina padėti bendrovei spręsti šią problemą.

RŽ inf.

UAB „Akvatera“ gaminamas visavertis aukščiausios klasės suaugusių mažų veislių 
šunų pašaras NATURE’S PROTECTION „Mini Adult“ ir visavertis aukščiausios kla-
sės suaugusių kačių pašaras NATURE’S PROTECTION „Sensitive Digestion“ 2012 
m. apdovanoti „Lietuvos metų gaminio“ aukso ir sidabro medaliais. Jie papildė įmonės 
apdovanojimų kolekciją: tai jau penktasis aukso ir penktasis sidabro medalis.

UAB „Akvatera“ – specializuota gyvūnų augintinių ėdalų gamykla, veikianti nuo 
2004 m. Gamyklos įrengimai yra vieni moderniausių Rytų Europoje. Naujausios speci-
alizuotos gyvūnų pašarų gamybos technologijos, profesionalų iš Europos konsultacijos, 
aukščiausios kokybės žaliavos suteikia galimybę sukurti receptūras ir gaminti aukštos 
kokybės produktus už optimalią kainą. „Akvatera“ gamina sausus ekstruduotus aukš-
čiausios klasės kačių ir šunų ėdalus, graužikų pašarus ir paukščių lesalus, gardėsius, 
atitinkančius šiuolaikinius gyvūnų augintinių šėrimo reikalavimus.

Platų gaminių asortimentą su originaliais ir užsakovų prekiniais ženklais „Akvate-
ra“ tiekia stambiausiems Lietuvos prekybos tinklams, zoologijos prekių parduotuvėms, 
eksportuoja į užsienio šalis (Lenkiją, Vokietiją, Rusiją, Latviją, Estiją ir kt.)

Gamyboje naudojamos tik patikrintos, stabilios kokybės natūralios žaliavos, apdo-
rotos šiuolaikinėmis technologijomis (kompiuterinio valdymo automatizuotais įrengi-
niais ir ekstrudavimo technologija). Dauguma žaliavų – Lietuvoje išauginti ir pagaminti 
produktai.

2012 m. bendrovė baigė įgyvendinti Europos socialinio fondo agentūros (ESF) fi-
nansuojamą projektą „UAB „Akvatera“ konkurencingumo didinimas, plečiant jau esa-
mas bei žengiant į naujas užsienio rinkas“, kurio vertė – daugiau kaip 800 tūkstančių 
litų. UAB „Akvatera“ sėkmingai įvykdė numatytus pagrindinius uždavinius – dalyvavo 
visose 13-oje numatytų užsienyje vykstančių parodų, rezultatyviai padidino įmonės ži-
nomumo lygį, surado naujų verslo partnerių. Parengta rinkodaros medžiaga prisidėjo 
prie įmonės siūlomos produkcijos įvaizdžio gerinimo užsienio šalių rinkose. Projekto 
rezultatai padės įmonei plėsti savo eksporto rinkas į Kazachstaną, Turkiją, Rusiją ir 
pan., taip pat padidino įmonės tarptautinį konkurencingumo lygį. Įgyvendintas projek-
tas įmonei suteikė sinerginį efektą, dėl kurio augs įmonės eksportas, apyvarta, pelnas 
bei darbo našumas.

RŽ inf.

Aukso medaliai – bendrovei 
„Dovaina“ 

UAB „Akvatera“ kolekcijoje – 
dešimt apdovanojimų

„Vesiga“ žygiuoja į Kiniją
Į Kinijos rinką įsiveržti galima tik 

mokant kinų kalbą, nes šioje šalyje kalbos 
barjeras trukdo užmegzti ryšius su gali-
mais partneriais. Tokias išvadas pagardus 
gaminančios bendrovės „Vesiga“ dar-
buotojai pasidarė dalyvaudami Šancha-
juje vykusioje maisto pramonės parodoje 
„FHC China 2012“.

„Įeiti į Kinijos rinką yra sunku vien dėl 
kalbos barjero. Jeigu Europoje nebūtina 
mokėti valstybės, į kurią eksportuojame, 
kalbos, nes galima susikalbėti angliškai, 
tai Kinijoje be kinų kalbos žinių yra labai 
sunku. Todėl norint patekti į Kinijos rinką, 
reikia mokėti kinų kalbą“, – sako UAB 
„Vesiga“ direktorius Saulius Grinkevičius.

Lietuvos kapitalo įmonė Europos 
komisijos buvo pakviesta atstovauti Eu-

ropai stende „Tastes of Europe” (Europos 
skoniai). Kompanija turėjo progą ne tik 
pristatyti savo produkciją, bet ir  iš arčiau 
susipažinti su Kinijos rinka, kurią ateityje 
„Vesiga” norėtų užkariauti. S. Grinkevi-
čius teigia, kad maisto parodos suteikia 
progą pristatyti savo produktus užsienio 
rinkoms, užmegzti kontaktus, pažinti vie-
tos vartotojų poreikius. Pasak jo, ekspor-
tas svarbus kiekvienam verslui, todėl bū-
tina investuoti į galimybes jį plėsti. Taip 
įmonės gali augti nedidindamos kainų 
Lietuvos vartotojams.

„Didėjant eksportui, atsiranda galimy-
bė nekelti produkcijos kainos vartotojams 
Lietuvoje“, – sako S. Grinkevičius. 

Šanchajuje buvo pristatyti ekologiški 
„Daumantų“ pagardai, kurie, pasak inova-
cijų ir kokybės technologo Algio Kairio, 
yra itin paklausūs Kinijoje, todėl sulaukė 
nemažai dėmesio. Šios šalies virėjai, de-
monstruodami kulinarijos meistriškumą, 

naudojo „Daumantų“ ekologišką pomido-
rų padažą, kečupą ir majonezą. Sulaukta 
puikių atsiliepimų ne tik iš kinų prekybi-
ninkų, bet ir iš virėjų. Ekologiškų produk-
tų Šanchajuje nedaug, bet susidomėjimas 
jais – didžiulis.

„Daumantų“ pagardų gamintoja 
UAB „Vesiga“ šiuo metu gamina apie 
101 skirtingų pavadinimų „Daumantų“ 
majonezus, pomidorų padažus, kečupus, 
garstyčias, adžiką ir sojos padažus. Įmonė 
aktyviai dalyvauja įvairiose socialinėse 
iniciatyvose bei teikia paramą geriausiai 
Lietuvos sportininkei, rekordininkei ir 
Europos dviračių treko čempionei Simo-
nai Krupeckaitei.

2012 m. bendrovės gaminiai – „Dau-
mantų“ pomidorų padažas be krakmolo ir 
„Daumantų“ majonezinis padažas ČILI 
„Lietuvos metų gaminio“ konkurse buvo 
įvertinti aukso ir sidabro medaliais.

RŽ inf.

Lietuvos prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmų asociacija kviečia Lietuvos įmo-
nes dalyvauti konkurse „Lietuvos eks-
porto prizas 2012“, taip pat papildomoje 
nominacijoje „Lietuvos metų verslininkė/
vadovė 2012“ (sėkmingiausiai verslui va-
dovaujanti moteris). 

Konkurso paraiškų laukiama iki sau-
sio 25 d.

Konkursų kriterijus ir dalyvio paraiš-
kas galite rasti Kauno PPA rūmų svetainė-

Skelbiami „Lietuvos eksporto 
prizo“ ir „Lietuvos metų 
verslininkės/vadovės“ konkursai

je www.chamber.lt ir asociacijos svetainė-
je www.chambers.lt.

Nacionalinius eksporto prizus pas-
taraisiais metais yra laimėję rūmų nariai  
UAB „Naujasis Nevėžis“ (2009 m.), AB 
„Kaišiadorių paukštynas“ (2010 m.), UAB 
„Mantinga“ (2008 m. ir 2010 m.), UAB 
„Baldai Jums“ (2011 m., žr. nuotrauką) 
ir kt. Pernai „Lietuvos metų verslininke/
vadove“ išrinkta UAB „Omniteksas“ ge-
neralinė direktorė Audronė Pocienė.
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I. SVARBIAUSIOS MŪSŲ VER-
TYBĖS

1. Iškovota Nepriklausomybė turi už-
tikrinti Lietuvos žmonėms geresnį gyve-
nimą ne kur nors svetur, o čia, mūsų istori-
nėje Tėvynėje. Tik šis matas atspindi, kaip 
efektyviai dirba Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė (toliau – Vyriausybė), kuriai 
Lietuvos piliečių išrinktų tautos atstovų 
valia buvo suteiktas pasitikėjimas. Todėl 
mūsų Vyriausybės pagrindinis siekis – 
eiti gerovės valstybės kūrimo keliu, kad 
Lietuvos žmonės jaustųsi orūs, saugūs ir 
laimingi. To siekdami imsimės ne revoliu-
cijų, o tvarių ir ilgalaikių sprendimų, įver-
tindami tai, kas buvo atlikta, ir taisydami 
tai, ką būtina pakeisti. Tokią atsakomybę 
mums suteikė Lietuvos žmonės.

2. Darbas yra pagrindinė vertybė 
ir gerovės šaltinis, todėl visokeriopai 
remsime darbo vietų kūrimą, kvalifikaci-
jos kėlimą ir persikvalifikavimą, švietimą 
ir mokymąsi visą gyvenimą, kad būtų 
pasiektas kuo didesnis gyventojų užim-
tumas. Kryptinga užimtumo didinimo 
politika yra esminė kovos su ekonomikos 
krize sąlyga. Esamų darbo vietų išsaugo-
jimas ir būtinas naujų darbo vietų kūrimas 
yra esminė nedarbo mažinimo ir pragaiš-
tingos emigracijos sustabdymo sąlyga. 
Pramonės, smulkiojo ir vidutinio verslo, 
žemės ūkio, paslaugų, mokslo ir inovaci-
jų, viešajame sektoriuose – visur bus ku-
riamos darbo vietos.

3. Solidarumu ir socialiniu teisin-
gumu grindžiamas socialinis dialogas 
yra būtinybė, niekas negali būti pamirš-
tas. Darbuotojai ir darbdaviai dialogo pa-
grindu turi rasti sutarimą, kad ekonomika 
greičiau atsigautų, o jos augimo rezulta-
tais vėl visi galėtų naudotis. Remsime 
profesines sąjungas, gebančias vertinti re-
alias valstybės ir visuomenės galimybes, 
deramai atstovauti darbuotojams. Svarbu 
diegti lanksčias darbo formas ir plėtoti 
paslaugas, kurios mažintų darbingo am-
žiaus žmonių (ypač moterų) riziką iškristi 
iš darbo rinkos dėl vaikų ar kitų globos 
reikalingų asmenų priežiūros.

4. Solidarumas – kai ekonomikos 
krizės sunkumais dalijamės visi, jie nėra 
perkeliami tiktai ant paprastų žmonių pe-
čių, o ekonomikos augimo metu gyveni-
mo pagerėjimo kokybe iš tiesų naudojasi 
visi visuomenės nariai, ne tik stipresnieji.

5. Kūrybiškumo skatinimas gali 
užtikrinti valstybės pažangą. Lietuva turi 
tapti kūrybinės ir žinių visuomenės vals-
tybe. Todėl mums ypač svarbi švietimo ir 
mokslo sritis, inovacijos ir jų pagrindu 
kuriamos technologijos.

6. Lygios visų Lietuvos žmonių gali-
mybės, lygių teisių užtikrinimas ir kova 
su bet kokios formos diskriminacija yra 
valstybės pareiga ir būtina sąlyga kuriant 
gerovės valstybę. Kiekvienas asmuo yra 
vertingas, todėl jis turi jaustis visavertis 
mūsų visuomenės narys, kad ir kokios jis 
būtų lyties, amžiaus, neįgalumo, tautybės 
ir lytinės orientacijos.

7. Žmogaus asmens neliečiamybė, 
orumo apsauga, draudimas kankinti, ža-
loti, žeminti kitą žmogų yra vieni iš pama-
tinių konstitucinių principų. 

8. Atsakingas verslas, įmonių socia-
linė atsakomybė – esminė darnios plėtros 
sąlyga. Socialinės atsakomybės įgyvendi-
nimą turi užtikrinti sklandžiai ir efektyviai 
veikianti teisėsaugos sistema, užkertanti 

Programa Seime patvirtinta 2012 m. gruodžio 13 d.
kelią korupcijai ir su ja susijusiems pada-
riniams.

9. Tinkama, visiems prieinama 
sveikatos apsaugos sistema, sauganti 
didžiausią vertybę – žmogų, yra mo-
dernios ir atsakingos valstybės požymis 
ir garbės reikalas. Net ir ekonomikos 
sunkmečiu negalima taupyti sveikatos 
apsaugos sąskaita. Susirgimų profilaktika, 
išankstinis ligų diagnozavimas ir tinka-
mai organizuota visuomenės sveikatini-
mo veikla padeda žmonėms įveikti ligas 
ir sveikatos sutrikimus. 

10. Lietuvos kultūros plėtojimas, 
kultūros paveldo išsaugojimas, lietuvių 
kalbos puoselėjimas yra valstybės atsako-
mybė savo piliečiams ir pasaulio bendruo-
menei. Lietuvos kultūrinė veikla ir jos su-
kurti produktai turi būti prieinami visiems, 
neatsižvelgiant į pajamas ir tautybę. Lie-
tuvoje esanti kultūrinė ir meninė įvairovė, 
jos apsauga, integracija į ją ir gyventojų, 
susitelkusių į bendruomenes pagal gyve-
namąją vietą, tautybę ar kitus kriterijus, 
sąveika turi tapti stipriąja šiuolaikinės vi-
suomenės kūrybiškumo ugdymo savybe.

11. Visuomenėje turi būti ugdoma pa-
garbos Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijai ir įstatymams kultūra. Teisingumo 
principas turi persmelkti visų teisėsaugos 
institucijų veiklą. Visuomenė, puoselėda-
ma teisinės valstybės principus, teisingai 
reikalauja iš teisėsaugos organų ir teismi-
nės valdžios aukštų moralinių standartų 
vykdant teisingumą. Teisminės valdžios 
atvirumas ir efektyvumas – esminė teisi-
nės valstybės buvimo sąlyga. 

II. PAVELDIMOS PADĖTIES 
LIETUVOJE APŽVALGA 

12. Prieš konservatoriams ir libera-
lams 2008 m. pabaigoje ateinant į valdžią, 
šalies ekonomika aštuonerius metus ne-
pertraukiamai augo. Nuo 2004 m. spar-
čiai didėjo realusis darbo užmokestis ir 
pensijos, 2008 m. viduryje beveik visi, 
kas norėjo, turėjo darbo. Lietuvos skola 
užsieniui 2008 m. pabaigoje buvo viena 
iš mažiausių tarp Europos Sąjungos (to-
liau – ES) valstybių narių. 

13. 2008 m. viduryje konservatoriai 
savo rinkimų į Lietuvos Respublikos Sei-
mą (toliau – Seimas) programoje teigė, kad 
skatins ekonomikos augimą, masiškai re-
novuos pastatus, kad pensijas didins ne lė-
čiau negu kyla kainos, kad gerins medikų, 
pedagogų, mokslo ir kultūros darbuotojų 
darbo ir gyvenimo sąlygas. Žadėta, kad, 
gyvenimo lygiui Lietuvoje išaugus, neliks 
emigracijos problemos. Tačiau to neįvyko.

14. Pagrindiniai rinkimų įsipareigo-
jimai buvo paminti jau pirmą naujosios 
Vyriausybės darbo mėnesį ir iki šiandien 
nepradėti įgyvendinti:

14.1. vietoj ekonomikos skatinimo – 
šalies piliečių ir partnerių užsienyje gąsdi-
nimas ir mokesčių didinimas;

14.2. vietoj darbo, remiantis moks-
lininkų rekomendacijomis ir viešai  
diskutuojant, – skubūs, tarptautine patirtimi 
ir skaičiavimais nepagrįsti, konstruktyvius 
pasiūlymus ignoruojantys sprendimai;

14.3. vietoj realių darbų – kalbėjimas 
apie priešus šalies viduje ir užsienyje.

15. 2008 m. gruodžio mėn. paskubo-
mis įvykdyta mokesčių reforma supriešino 
visuomenę ir buvo nevykęs atsakas į pa-
saulinės ekonomikos krizės iššūkius. Dėl 
penkioliktosios Vyriausybės negebėjimo 
rasti sprendimus reaguojant į pasaulinius 

ir regioninius iššūkius šalies bendrasis 
vidaus produktas 2009 m. krito net 14,8 
proc. 2009 m. nebuvo pasinaudota nei 
didžiųjų valstybių (Jungtinių Amerikos 
Valstijų (toliau – JAV), Jungtinės Karalys-
tės, Vokietijos) investicijų į infrastruktūrą 
ir nacionalinius gamintojus palaikomojo 
vartojimo skatinimo patirtimi, nei kai-
mynų (Latvijos, Lenkijos), sugebėjusių 
sunkmečiu santykinai nebrangiai pasisko-
linti iš tarptautinių organizacijų, patirtimi. 
2012 m. Lietuvos gamybos mastas yra 5 
proc. mažesnis negu 2008 m., prekybos – 
mažesnis negu 2006 m., o statybos dar-
bų – nesiekia net 2005 m. lygio. 

16. Beatodairiškas skolinimasis neda-
rant tinkamų investicijų prislėgė Lietuvos 
ateities kartas. Valstybės skola dabar siekia 
46 mlrd. Lt, palyginti su 2008 m. buvusia 
17 mlrd. Lt skola, ji 2013 m. išaugs beveik 
trigubai. Palūkanoms už paimtas paskolas 
teks išleisti jau beveik 3 mlrd. Lt.

17. Nuo 2008 m. pabaigos darbo vietų 
sparčiai mažėjo, augo nedarbas. 2008 m. 
III ketvirtį nedirbo 5,9 proc. darbingų gy-
ventojų, o 2010 m. šis rodiklis pasiekė 
net 18,3 proc. (2010 m. bedarbių skaičius 
pasiekė 300 tūkst.). 2012 m. viduryje pa-
gal pagrindinius rodiklius (nedarbo lygis, 
jaunimo nedarbo lygis, ilgalaikio nedarbo 
lygis) darbo rinkos būklė buvo prastesnė 
negu bet kuriuo 2005–2008 m. laikotarpiu. 

18. Per 2009–2011 m. Lietuvos gy-
ventojų skaičius dėl migracijos sumažėjo 
130 tūkst. 2011 m. iš šalies emigravo 54,3 
tūkst. gyventojų, beveik pusė jų (44 proc.) – 
20–29 metų. Šie milžiniški praradimai 
lėmė, kad Lietuvos gyventojų skaičius 
2012 m. pabaigoje nebesiekia 3 mln. 

19. Nuo 2009 m. pradžios realusis 
darbo užmokestis mažėjo. Darbo užmo-
kestis šiek tiek išaugo 2011 m., bet kainos 
didėjo sparčiau negu darbo užmokestis, 
gyventojų perkamoji galia smuko. 2012 
m. iš algos galima įsigyti 12 proc. mažiau 
prekių negu 2008 m. 

20. 2009 m. buvo sujaukta atlyginimų 
ir socialinių išmokų mokėjimo sistema, 
o 2010 m. buvo sumažintos pensijos. Nė 
viena kaimyninė valstybė tokių priemo-
nių nesiėmė. Sumažėję atlyginimas ir 
pensijos, sumažintos socialinės išmokos 
padidino skurdą. Skurdžiai gyvena jau 
kas trečias Lietuvos gyventojas (vaikų – 
net 35,5 proc.). 

21. Prasti žemės ūkio rezultatai. Gal-
vijų ir paukščių skaičiaus mažėjimas rodo 
bendrą žemės ūkio tendenciją – nyksta 
smulkūs ūkiai, o stambieji nekompensuo-
ja atsiradusio sumažėjimo. Pieno perdir-
bėjai yra priversti įsivežti žaliavą iš kitų 
valstybių. Nors pasėlių plotas ėmė nežy-
miai didėti, tačiau nedirbamos žemės te-
bėra apie 0,5 mln. ha.

22. Buvusi Vyriausybė nesugebėjo 
efektyviai valdyti ūkio sektorių, teikian-
čių socialines paslaugas. Milžiniškos 
lėšos švietimo sistemos reformos pro-
pagandai nepaneigia fakto, kad padėtis 
bendrojo ugdymo srityje yra bloga. Mo-
kinio krepšelis trukdo savivaldybėms 
racionaliai disponuoti švietimo lėšomis, 
skirti jas pakraščių mokykloms finansuo-
ti, optimaliam tinklui išsaugoti. Mokyklų 
problemas aštrina nepagrįsti reikalavimai 
skaidyti mokyklas. Aukštojo mokslo „re-
forma“ pavertė mokslą sunkiai prieinamu. 
Tarptautinių agentūrų duomenimis, mo-
kestis už mokslą Lietuvoje yra didesnis 

negu daugelyje ES valstybių narių. Buvo 
užsimota panaikinti Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos garantuotą aukštųjų moky-
klų autonomiją.

23. Buvusi Vyriausybė žadėjo pažabo-
ti korupciją ir sumažinti šešėlinę ekonomi-
ką. 2011 m. valstybės biudžetą valdantieji 
planavo padidinti 1 mlrd. Lt, ištraukdami 
šias lėšas iš „šešėlio“. Tačiau to nenutiko. 
Naujausiame 2011 m. korupcijos indekse 
Lietuvos vertinimas sumažėjo iki 4,8 balo 
(to paties lygio, koks buvo 2002 m.).

24. Užsienio politika prarado ambicijas, 
turėtas iki 2008 m. Ypač pablogėjo santykiai 
su Lenkija. Dėl nevykusių eksperimentų su 
naujuoju Lietuvos Respublikos švietimo 
įstatymu lenkų tautinė mažuma ėmė jaustis 
diskriminuojama. Atšalo santykiai su Šiau-
rės šalimis. Nebuvo nė vieno aukšto rango 
Rusijos atstovo vizito į Lietuvą. Santykiai 
su Rusija yra palaikomi tik žemesniu lygiu. 
Vangiai plėtojami santykiai ir su Vokietija.  

III. PAGRINDINĖS VYRIAU-
SYBĖS 2012–2016 METŲ VEIKLOS 
KRYPTYS

25. Ekonomikos augimą užtikrins 
naujų darbo vietų kūrimas, pramonės 
plėtra. Tam mobilizuosime visus šalyje 
turimus išteklius, panaudosime ES ir kitos 
tarptautinės paramos lėšas, skatinsime už-
sienio investicijas.

26. Visavertį Lietuvos žmonių gy-
venimą užtikrins produktyvus darbas, 
o negalintiems dirbti padės socialinio 
solidarumo principais paremta socialinė 
apsauga. Valstybės pareiga – padėti žmo-
nėms įveikti skurdą. Baigęs aktyvią darbo 
veiklą žmogus turi jaustis visavertis vals-
tybės pilietis, turėti pakankamą materialinį 
pagrindą, nepatirti socialinės atskirties ir 
aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime.

27. Ekonomikai atsigaunant didin-
sime socialinės srities, sveikatos apsau-
gos, paramos šeimai, švietimo ir mokslo, 
kultūros finansavimą. Sieksime, kad in-
vesticijos į žmogų atsipirktų didėjančiu 
gamybos inovatyvumu ir darbo našumu, 
kad šalies gyventojai taptų dvasiškai tur-
tingesni ir sveikesni. 

28. Mokesčių sistemos pertvarka 
bus skirta socialinei atskirčiai mažinti, 
visuomenės solidarumui stiprinti, viešų-
jų šalies finansų plėtrai. Šios pertvarkos 
esmė: tolygesnis mokestinės naštos pasis-
kirstymas tarp darbo ir kapitalo, didesnis 
pajamų ir turto apmokestinimo progresy-
vumas, vien socialiai reikšmingų ir tiks-
lingų mokestinių lengvatų taikymas.

29. Lietuvos ateitį lems aplinką ir 
žmogų tausojanti ūkio plėtra. Ekologi-
nis žemės ūkis, transportas, atsinaujinantys 
energijos ištekliai, pažangios biotechnolo-
gijos ir nanotechnologijos – visa tai skatina 
Lietuvos pažangą ir formuoja naują kryptį – 
žaliąją ateities ekonomiką ir energetiką.

30. Gyvenimo kaime moderniza-
vimas ir geresnių darbo sąlygų žemdir-
biams sudarymas yra svarbios valstybės 
užduotys. Užtikrinsime, kad už žemdirbių 
triūsą būtų tinkamai atlyginta. Valstybė 
turi prisidėti prie geresnių gyvenimo są-
lygų kaime kūrimo. Vietos savivaldos ir 
bendruomenių veiklos stiprinimas yra 
svarbi mūsų valstybės raidos sąlyga.

31. Valstybės valdymo ir vietos sa-
vivaldos sistema Lietuvoje bus orien-
tuota į visuomenės poreikių tenkinimą 
ir socialinį teisingumą, veiks efektyviai 
ir skaidriai, visuomenė ja pasitikės.

Iš šešioliktosios Vyriausybės 2012–2016 metų programos



kAuNo pRekyboS, pRAMoNėS iR AMATų RŪMų žiNioS   |   Nr. 568

9

Sigitas Brazinskas

Šiaurės šalys yra reikšmingas pasau-
lio regionas, sėkmingai konkuruojantis 
globaliame kontekste ir traukiantis dauge-
lio šalių verslo dėmesį. Švedija, būdama 
didžiausia šio regiono šalimi bei svar-
biu, įtakingu bei konkurencingu žaidėju 
tarptautiniame verslo pasaulyje, traukia 
daugelio šalių valstybės valdymo ir vers-
lo atstovų dėmesį. Lietuvos verslas šioje 
rinkoje konkuruoja globaliu mastu. Todėl 
šios šalies verslo kultūros pažinimas ir 
lygiavertis bendravimas su potencialiais 
verslo partneriais yra viena iš esminių 
prielaidų, siekiant užmegzti ilgalaikį ben-
dradarbiavimą. 

Tai aktuali tema, pelnytai kelianti di-
delį susidomėjimą tarp Lietuvos verslo 
atstovų, kuri buvo pristatyta Kauno PPAR 
seminaro metu 2012 m. lapkričio 26 d. bei 
sulaukusi didelio dėmesio.

Lietuvos įmonės jau įrodė, kad pui-
kiai išmano šios šalies verslo kultūrą ir 
sėkmingai plėtoja verslo ryšius. Tai pa-
grindžiama augančia abiejų šalių prekyba 
ir ypač Lietuvos eksportu, kuris nepaliau-
jamai auga nuo 2009 m. vidurio. Lietuvos 
eksportas 2010 m. sudarė 1,953 mlrd. litų, 
o 2011 m. – 2,494 mlrd. litų (Lietuvos 
statistikos departamento duomenys). Par-
odose Švedijoje sutinkama vis daugiau 
Lietuvos įmonių atstovų, besilankančių 
bei pristatančių savo produkciją ir paslau-

gas ir atstovaujančių įvairiems sektoriams 
(baldų, statybos, dizaino, maisto). 

Nors Švedijos rinka dažnai priskiria-
ma „namų“ rinkai, ji lygiai taip pat rei-
kalauja išsamaus suvokimo, analizės bei 
pasirengimo. Lietuvoje vyraujantis požiū-
ris, kad skandinaviška verslo kultūra yra 
dominuojanti Lietuvoje, yra prieštaringas. 
Visų pirma reiktų atsakyti į klausimą: kas 
tai yra skandinaviška verslo kultūra? Ir ar 
tikrai mes galime taip laisvai tapatintis su 
šia kultūra? 

Būtent pragmatiškumas ir ilgalaikiu 
bendradarbiavimu grįstas bendravimas 
yra viena pagrindinių sėkmės priežasčių, 
užmezgant santykius su Švedijos bendro-
vėmis. Skirtingai nei Lietuvoje, kur vis 
dar dominuoja trumpalaikis planavimas, 
Švedijoje renginiai ar susitikimai pradeda-
mi planuoti prieš pusmetį, įėjimas į rinką 
užtrunka nuo vienerių iki penkerių metų. 
Todėl Lietuvos pusės nekantrumas dažnai 
pakiša koją sėkmei, pradedant organizuo-
ti susitikimus, likus kelioms savaitėms ar 
apskritai tikintis greitų rezultatų. 

Siekiant užmegzti bendravimą, Lie-
tuvos įmonių veiklos strategija turėtų būti 
grindžiama abipuse nauda (angl. Win-win 
approach) bei atsakant į klausimą, kuo 
bendravimas bus naudingas Švedijos ir 
Lietuvos pusei.

Tinkama kainodara ir derybinių įgū-
džių gebėjimai svarbūs, bendraujant su 
Švedijos verslininkais. Pateikta kaina yra 

priimama kaip galutinė ir derybos nėra 
priimtos. Jei kaina yra peržiūrima ir pa-
teikiamas naujas pasiūlymas, kaina gali 
keistis tik nežymiai bei tai turi būti išsa-
miai ir atsakingai pagrįsta.    

Gyvenime retai pasitaiko antra gali-
mybė sudaryti pirmąjį gerą įspūdį. Todėl 
išankstinis planavimas, punktualumas, 
profesionalus pasirengimas susitikimui, 
išsami rinkos, produkto analizė, informa-
cija apie Švedijos kompaniją turi būti iša-
nalizuoti dar prieš pradedant kontaktuoti.

Švedija pasižymi plačiu interneto 
naudojimu, netgi egzistuoja kampanija, 
skelbianti apie prieinamą informaciją apie 
Švediją internete (angl. Sweden through 
the Internet). Todėl įmonės, ketinančios 
pradėti veiklą Švedijoje, visų pirma turėtų 
tinkamai sutvarkyti savo svetaines bei pa-
teikti išsamią informaciją apie paslaugas, 
gaminius, sertifikatus, eksporto potencialą. 

Nors Švedijos verslo apranga yra 
gana laisva ir neformali, kaklaraiščiai 
dažnai nėra dėvimi, tačiau ypač pirmajam 
susitikimui derėtų skirti dėmesio, laikantis 
įprastos tvarkos ir būti pasirengus susitikti 
su bet kurio lygio kompanijos vadovu. 

Sunku sudėti visus esminius kultūri-
nius skirtumus, kiekvieno patirtis gali būti 
skirtinga. Tačiau pabaigoje svarbu pami-
nėti, kad Švedijos verslo kultūra turi būti 
pažįstama ir įvertinama. O tai įgyvendi-
nama per praktinę patirtį ir sukauptas ži-
nias.    

Sigitas Brazinskas – tarptautinių 
rinkų ekspertas, turintis ilgalaikę prakti-
nę patirtį Skandinavijos šalyse ir kitose 
rinkose (Rusija, Ukraina, Centrinė Azija). 
Dirba tarptautinių organizacijų vykdo-
muose projektuose, bendradarbiauja su 
Lietuvos ir užsienio kompanijomis, joms 
plečiantis į kitas rinkas, rengia marketin-
go ir eksporto plėtros planus, veda mo-
kymus bei dėsto aukštosiose mokyklose. 
2008-2012 m. dirbo Lietuvos komercijos 
atašė Stokholme, šiuo metu taip pat veda 
regioninės ekonomikos kursą apie Šiaurės 
šalis Vilniaus Gedimino technikos univer-
sitete. Bendrauja anglų, vokiečių, švedų ir 
rusų kalbomis. Plačiau www.value.lt. 

Pažįstama Švedijos verslo kultūra: mitas ar tikrovė?

„Ferrita Sweden AB“ vykdančiojo vadovo Micael Ljungström vizitas UAB „Bonitana“

Rita Baidokaitė,
Kauno PPA rūmų 
Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė

Apie mūsų šalį ir verslą švedai dar 
žino labai nedaug, tačiau Švedijos kom-
panijos Lietuvą vertina kaip palankią vie-
tą verslui. Galima teigti, kad lietuviams ir 
švedams kartu plėtoti verslą sekasi gana 
lengvai. 

Švedijos ambasados Lietuvoje kartu 
su Švedijos prekybos tarybos biuru Lietu-
voje atlikta apklausa atskleidė, kaip Lie-
tuvoje veikiančių švedų įmonių atstovai 
vertina verslo aplinką, kokie jų lūkesčiai 

Dar viena sėkmės istorija
ir prioritetinės sritys. Apklausoje daugiau 
nei 30 proc. Lietuvoje veikiančių Švedijos 
įmonių vadovų vertino šalies mokesčių 
sistemą, įstatymus, politinę aplinką, ko-
rupcijos įtaką verslui, gyvenimo kokybę, 
rinkos pelningumą, infrastruktūrą, žinias-
klaidos patikimumą ir kitus veiksnius. 

Atliktas tyrimas rodo, jog Lietuva  
vertinama palankiai. Švedija pirmauja už-
sienio investuotojų Lietuvoje sąraše ir yra 
viena iš svarbiausių prekybos partnerių. 
Lietuviai darbuotojai apibūdinami kaip 
ambicingi, kvalifikuoti, išsilavinę spe-
cialistai, o ir kompetentingų darbuotojų 
pasiūla pardavimų, plėtros bei gamybos 

verslininkai ieškojo partnerių Lietuvoje. 
Po sėkmingų derybų ir vizitų, kuriuos 
organizavo Enterprise Europe Network, 
veikiantis Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmuose, Švedijos įmonė „Horreds 
Möbel AB“ sudarė  sėkmingą kontraktą 
su „MB Grupės“ atstovais. 

2012 m. gruodžio mėnesį Enterprise 
Europe Network, veikiantis Kauno PPA 
rūmuose, kitai Švedijos įmonei – „Ferrita 
Sweden AB“ surengė 5 susitikimus su siu-
vimo įmonėmis, dirbančiomis Lietuvos ir 
užsienio rinkai: AB „Vilkma“, UAB „De-
šimtas Teksas“, UAB „Doliteksus“, UAB 
„Lelija“ ir UAB „Bonitana“. 

Paklaustas, kaip vertina Kauno preky-
bos, pramonės ir amatų rūmų personalo su-
teiktą pagalbą rengiant individualią verslo 
misiją ir kokie tolimesni yra įmonės lū-
kesčiai, Švedijos įmonės „Ferrita Sweden 
AB“ vykdantysis vadovas Micael Ljungs-
tröm atsakė, jog Kauno prekybos, pramo-
nės ir amatų rūmų personalo suteiktų pas-
laugų efektyvumas maloniai nustebino. 

Micael Ljungström pripažino, kad 
viskam buvo pasirengta atsakingai ir 
planingai, kruopščiai atrinktos įmonės 
susitikimams: „Personalo suteiktų pas-
laugų spektras viršijo mūsų lūkesčius. 
Darbuotojai pagelbėjo ne tik kokybiškais 
techniniais vertimais, bet ir profesionaliai 
pristatė mūsų įmonę. Švedijos įmonės 
„Ferrita Sweden AB“ tikslas – išvystyti 
naują verslą  Švedijos rinkoje su nauja 
drabužių kolekcija „Shirts in Top Quality 
State of the Art Level”. 

Pasirašiusi sutartį, kompanija toles-
niam bendradarbiavimui pasirinko AB 
„Vilkma“. Sėkmingai užmegztas kon-
taktas bei optimistiški lūkesčiai įmonę 
paskatino sukurti elektroninę parduotuvę  
www.ljungstrom.biz.

 

srityse Lietuvoje yra gera. Ne mažiau pa-
trauklumo Lietuvai suteikia ir teigiamos 
ekonomikos vystymosi perspektyvos: 
rinkos pelningumas, geros sąlygos verslui 
pradėti, puiki mobiliojo ryšio ir telekomu-
nikacijų infrastruktūra. 

Tokius vertinimus patvirtina ir tas fak-
tas, jog švedų įmonės, pasinaudodamos 
Enterprise Europe Network Švedijoje ir 
Enterprise Europe Network, veikiančiu 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rū-
muose, galimybėmis, reguliariai kreipiasi 
su prašymais padėti susirasti patikimus 
verslo partnerius Lietuvoje. 

Kaip vieną iš tokių sėkmės istorijų 
verta paminėti Švedijos įmonės „Horreds 
Möbel AB“ atstovų vizitą 2012 m. kovo 
mėnesį. Norėdami sėkmingiau konku-
ruoti su kitais baldų gamintojais, švedų 
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KONTAKTŲ MUGĖ

KAUNO regiono įmonių kontaktų mugė
UAB „Omniteksas“
Specializuojasi pirmo-antro sluoksnio funkci-
nių drabužių, miego rūbų ir lengvų madingų  
drabužių; trikotažo medžiagų iš medvilnės,  
bambuko, vilnos, viskozės, poliesterio, polia-
mido ir kitų gamyboje. Daugiausiai Lietuvos 
rinkoje bendrovė prekiauja nuosavų prekių žen-
klų „Natali Silhouette“, „Bambuk“, „Thermo-
wave“, „Crazy Wave“, „Ombre“ drabužiais.
Ieško sukirpimo ir siuvimo paslaugas teikiančių 
įmonių, pardavimo agentų užsienio rinkose.  
Teikia medžiagų gamybos paslaugas (mezgi-
mo, dažymo, stabilizavimo,  šiaušimo, margi-
nimo ir kt.).
Siūlo prekiauti: „Natali Silhouette”, „Bam-
buk”, „Thermowave” prekinių  ženklų trikota-
žiniais drabužiais.
Raudondvario pl. 101, LT-47184 Kaunas  
Tel: (8 37) 36 14 94
Faks.: (8 37) 36 16 75
www.omniteksas.eu

AB „Ortopedijos technika“ 
Teikia medicinos paslaugas (gydytojų orto-
pedų, reabilitologų, neurologų, chirurgų ir kt. 
konsultacijos; protezavimas; reabilitacinis gy-
dymas; chirurginės operacijos). 
Gamina ir individualiai pritaiko ortopedijos 
priemones (avalynę ir įdėklus, įvairius įtvarus 
sportui ir reabilitacijai, gaminius būsimoms 
mamytėms, megztus įtvarus ir kt.).
Importuoja kompresines kojines, kompensaci-
nę techniką neįgaliesiesiems, mankštos ir ma-
sažo priemones ir kt.
Partizanų g. 17, LT-49476 Kaunas 
Tel.:(8 37) 31 33 03
Faks.: (8 37) 31 32 94
www.ortopedija.lt

UAB „Personalo sprendimai“
Teikia išorinio personalo valdymo paslaugas: 
darbuotojų paieška ir atranka, darbuotojų kom-
petencijų vertinimai, motyvacinės (atlygio ir 
nepiniginės motyvacijos) sistemos kūrimas ir 
diegimas, mikroklimato tyrimas, psichologinis 
kandidatų testavimas.
Vytauto pr. 32-209, LT-44328 Kaunas 
Tel.: (8 674) 56 342
Faks.: (8 37) 21 04 43
El. paštas: info@personalosprendimai.com
www.personalosprendimai.com

AB „Pieno žvaigždės“ filialas „Kauno pie-
nas“ 
Pieno produktų gamyba.
Taikos pr. 90, LT-51181 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 25 00
Faks.: (8 37) 45 32 25
El. paštas: b.gudaitiene@pienozvaizdes.lt
www. pienozvaigzdes.lt

UAB „Pirmas žingsnis“
Teikia antrinės ambulatorinės sveikatos priežiū-
ros paslaugas: ortopedijos ir traumatologijos, 
kineziterapijos; konsultuoja gydytojas ortope-
das traumatologas, chirurgas. Gamina ir pritai-
ko įvairius ortopedinius gaminius: galūnių ir 
krūtų protezus, įtvarus, įtvarines sistemas, pro-
filaktinę ir sudėtingą ortopedinę avalynę, batų 
įdėklus.Mažmeninėje prekyboje siūlo įvairios 
kompensacinės technikos, ergoterapijos, kine-
ziterapijos priemonių, slaugos priemonių.
Vytauto pr. 37B, LT-44352 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 92 80
Faks.: (8 37) 42 48 37
El. paštas: info @pirmaszingsnis.lt
www.pirmaszingsnis.lt

UAB „Plastic formo“
Gamina buitinių nuotekų valymo įrenginius, 
baseinus, talpyklas iš termoplastiko žemės 
ūkiui, chemijos pramonei, galvaniniams ce-

chams, maisto pramonei; smėlio, šiukšlių dėžes 
iš kompozicinių medžiagų ir kitus gaminius.
Palemono 5C, LT-52159 Kaunas 
Tel.: (8 37) 47 33 52
Faks.: (8 37) 37 38 71
El. paštas: .info@pf.lt
www.pf.lt

UAB „Pop test“
Vienintelis Lietuvoje viskio baras „W 1640“ 
siūlo ne tik daugiau kaip 170 viskio rūšių iš 
viso pasaulio, bet ir naują požiūrį į šio tauraus 
gėrimo kultūrą. Krautuvėlėje – visko pasirinki-
mas asmeninei kolekcijai ar dovanai. Bare or-
ganizuojamos degustacijos – įdomi laisvalaikio 
praleidimo forma tiek pavieniams asmeninims, 
tiek kolektyvams.
Kurpių g. 29, LT-44287 Kaunas
Tel.: (8 657) 53 440
www.viskiobaras.lt

UAB „Prienų langai“
Plastikinių langų ir durų iš KBE bešvinio profi-
lio (70mm ir 88mm) gamyba. Prekyba plastiki-
niais langais, durimis, aliuminio gaminiais, šar-
vuotomis durimis , garažo ir kiemo vartais, jų 
automatikomis, tvoromis , roletais, žaliuzėmis. 
Mačiūnų km., LT-59157 Prienų r.
Tel. : (8 319) 52 003
Faks.: (8 610) 37 934
El. paštas: info@prienu-langai.lt
www.prienu-langai.lt

UAB „Prografika“
IT sprendimų, mokymų ir konsultavimo įmonė, 
savo veiklą grindžianti inovatyviais sprendi-
mais bei atsakingu požiūriu į klientą. Valstybės 
tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaiga ir 
autorizuotas ECDL testavimo centras. Klien-
tai - architektai, dizaineriai, didžiausi Lietuvoje 
mokymo centrai, universitetai, finansų valdy-
mo institucijos, medicinos įstaigos, kelionių 
agentūros, individualūs asmenys. Dirba sertifi-
kuoti specialistai, turintys ilgametę darbo patirtį 
projektuojant ir diegiant IT sprendimus, kuriant 
mokymo programas bei metodinę medžiagą, 
rengiant ir vykdant ES finansuojamus mokymo 
projektus, įgyvendinant interneto sprendimus, 
kuriant specializuotą programinę įrangą.
J. Naugardo 10, LT-44280 Kaunas
Tel.: (8 37) 20 02 88
El. paštas: info@prografika.lt
www.prografika.lt

UAB „Proringas“
Apskaitos ir verslo valdymo programa „Pra-
gma“ kūrimas, diegimas ir priežiūra. Diegia 
programinę įrangą, padedančią įmonėms raci-
onaliau, moderniau ir patogiau valdyti verslo 
procesus. Produktai, sukurti per 17 įmonės 
veiklos metų, yra įdiegti daugiau nei 2500 Lie-
tuvos įmonių bei jų filialų Europos Sąjungos 
šalyse.
Savanorių pr. 271, LT-50131 Kaunas
Tel.: (8 37) 31 03 01
Faks.: (8 37) 31 03 03
El. paštas: uzsakymai@proringas.lt
www.pragma.lt

VšĮ „Psichologinio konsultavimo grupė“
Veda mokymus (atvirus ir įmonių viduje), 
vykdo darbuotojų atrankas internetu (atlieka 
psichologinį kandidato asmenybės vertinimą), 
ruošia ES projektų paraiškas ir vykdo projek-
tus, teikia žmogiškųjų išteklių valdymo konsul-
tacijas, atlieka psichologinius tyrimus įmonės 
viduje (klimato, motyvacijos). 
K.Petrausko 26-213, LT-44156 Kaunas
Tel.: (8 610) 22 743, (8 650) 31002 
Faks.: (8 37) 33 33 23
El. paštas: pkg@pkg.lt
www.pkg.lt, www.patranka.lt

UAB DK „PZU Lietuva“
Jūsų verslui – plačiausia draudimo apsauga ir 
sprendimai: įmonės turtui; darbuotojų lojalu-
mui ir gerovės stiprinimui; įmonės automobi-
liams; individualūs sprendimai įvairioms Jūsų 
verslo rizikoms.
Savanorių pr. 363a - 404, Kaunas
Tel: (837) 70 59 10, (8 610) 63 263
El.paštas: j.klumbiene@pzu.lt  

IĮ „Rimineta“
Stiklo gamyklos „Neman” įgaliotas atstovas 
Lietuvoje. Prekiauja (didmena ir mažmena) 
stiklo, krištolo indais, dovanomis, namų apy-
vokos reikmenimis.
Siūlų g. 3,  LT-45201 Kaunas 
Tel.:(8 37) 34 22 63
Pramonės pr. 14, Urmas, Žalioji galerija, 2 san-
dėlis
Kalvarijų g. 98, LT-08211 Vilnius
Tel.: (8 686) 55 731
El. paštas: info@rimineta.lt
www.rimineta.lt

UAB „Robotex“
Robototechnika, pramonės procesų automati-
zavimas, pakavimo sprendimai, skirti užtikrinti 
jūsų produkcijos kokybę, didinti našumą, ma-
žinti sąnaudas, kelti konkurencingumą.
Čiurlių k., Veiverių sen., LT-59291 Prienų r.
Tel.: (8 620) 60 273
Faks.: (8 319) 46 819
El. paštas: info@robotex.lt
www.robotex.lt

UAB „Romasta group“ 
Viena pirmųjų Lietuvos įmonių, pradėjusių 
vystyti vakarietiškų krovininių automobilių ir 
autobusų atsarginių dalių prekybą ir teikti ser-
viso paslaugas.
16 –os metų patirtis, veržlus ir profesionalus ko-
lektyvas pelnė partnerių pasitikėjimą. „Romasta 
group“ yra garsių pasaulio firmų „ContiTech“, 
„Knorr – Bremse“, „ICER“, „Schomacker“, „Vi-
bracoustic“, „Sabo“ ir kt. atstovas Lietuvoje.
Ateities pl. 54, LT-52105 Kaunas
Tel.: (8 37) 37 30 23
Faks.: (8 37) 37 36 41
El. paštas: info@romasta.lt
www.romasta.lt

UAB „Sabelija“
Padės užtikrinti saugų darbą įmonėse, išvengti 
incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbe, konf-
liktų su personalu; užtikrins įstatymų ir normi-
nių aktų reikalavimų vykdymą. Ilgametė darbo 
patirtis užtikrina aukštą darbų kokybę.
Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Tel.: (8 37) 31 04 10
Faks.: (8-37 31 04 10
El. paštas: kaunas@sabelija.lt
www.sabelija.lt

UAB turizmo agentūra „Saitas“ 
Visos turizmo paslaugos užsienyje ir Lietuvo-
je. Poilsinės ir pažintinės kelionės šeimoms, 
poroms, grupėms, stovyklos vaikams. Pagal 
kliento poreikius sudaromos individualių ke-
lionių programos į visas šalis. Aviabilietai, 
autobusų, tarptautinių keltų ir traukinių bilietai. 
Viešbučių užsakymas. Automobilių nuomos 
paslaugos. Sveikatos ir kelionės draudimas. 
Vizos. Konferencijų ir seminarų užsienyje or-
ganizavimas. Kelionių į tarptautines parodas ir 
muges organizavimas. Papildomos paslaugos 
pagal Jūsų atskirą pageidavimą. 
K. Donelaičio 26-1, LT-44239  Kaunas
Tel.: (8 37 ) 32 31 51 
Faks.: (8 37) 20 72 36
El. paštas: kaunas@saitas.lt
www.saitas.lt

UAB „Sekasoft“
Kuria ir diegia kolektyvinio darbo, dokumentų 
ir procesų valdymo sistemas IBM Lotus Notes 

ir Microsoft terpėse, atstovauja Doclogix ir 
Open Text gamintojams.
S. Daukanto g. 23, LT-44249 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 13 41
Faks.: (8 37) 40 73 40
El. paštas: info@sekasoft.com
www.sekasoft.com

UAB „Serfas“ 
Tiekia statybines medžiagas, juoduosius meta-
lus ir armatūros tinklus. Siūlo įvairių statybos 
produktų ypač palankiomis kainomis ir tiekia 
visas medžiagas, reikalingas „namo – dėžutės“ 
statybai, kokybiškai ir gerai namo išorei ir dali-
nei vidaus įrangai. Siūlo itin platų metalų pro-
dukcijos (vamzdžių, sijų, lakštų, kampuočių, 
juostų, grotelių ir laiptų pakopų, kelių atitvarų) 
pasirinkimą. Taip pat tiekia virintus armatūros 
tinklus, armatūros strypus ir rites.
Technikos g. 7C, LT-51209 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 02 29
Faks.:(8 37) 45 66 53
El. paštas: serfas@serfas.lt
www.serfas.lt

UAB „Scandinavian Accounting and Con-
sulting“
Auditas – apskaita – konsultavimas.
Tarptautinė audito bendrovė, teikianti audito, 
buhalterinės apskaitos, konsultavimo ir įmonių 
likvidavimo paslaugas Lietuvos ir užsienio kli-
entams. 
Bendrovė įsteigta 1994 m. Yra tarptautinio tin-
klo Baker Tilly International narė ir atstovauja 
Lietuvai šioje organizacijoje. Tai vienas iš de-
šimties geriausių buhalterijos ir verslo paslaugų 
tinklų pasaulyje, kuriam šiuo metu atstovauja 
150 nepriklausomų narių 120 šalių.
Radvilėnų pl. 56, LT-50271 Kaunas
Padalinys: Kaštonų g. 4-10, LT-01107 Vilnius
Tel.: (8 37) 32 08 06, 32 08 11
Faks:. (8 37) 75 00 84
El. paštas: sac@sac.lt
www.sac.lt

UAB „Sliding Systems“  
Padeda užsienio įmonėmis perkelti gamybą į 
Lietuvą, suranda personalą, instaliuoja  įran-
gą, sutvarko visus reikalingus dokumentus iki 
įmonės paleidimo. Gali laikinai arba nuolat 
administruoti įmonę. Įmanomos  įvairios ben-
dradarbiavimo galimybės.
Išnuomuoja gamybines 1500-3000 kv. m patal-
pas šalia Kauno, tinkančias įvairiai gamybai (1 
kv m kaina po 1 eurą per mėn.). Tvarkingos,  
su baldais, apskardintos, yra  katilinė, vieno 
aukšto lubų aukštis 3 metrai. Galima nuomuo-
tis dalimis.
Jugintų km., Babtų seniūnija, 
LT 54326 Kauno r.
Tel.: (8 652) 25 000 Deividas
El. paštas: 333Deividas@gmail.com

UAB „Soloservis“
Gamina antstatus ir priekabas komerciniam 
transportui, vienpusio ir tripusio vertimo kė-
bulus statybiniam ir žemės ūkio transportui, 
žemės ūkio priekabas ir puspriekabes, medve-
žių antstatus ir priekabas, BDF važiuokles/plat-
formas ir priekabas, konteinerines važiuokles, 
mobilias rampas, aukščio išlyginimo tiltelius, 
statybines konstrukcijas ir kitus gaminius. Tei-
kia metalo apdirbimo paslaugas: lankstymas ir 
pjaustymas plazma; plieno, nerūdijančio plie-
no ir aliuminio virinimas; metalo konstrukcijų 
gamyba, valymas srautiniu smėliavimo būdu 
ir dažymas dvikomponenčiais dažais. Atlieka 
transporto priemonių remonto ir rekonstrukci-
jos darbus. Montuoja transporto priemonių oro, 
hidraulines ir elektros sistemas.
Pramonės g. 41, LT-55198 Jonava
Tel.: (8 349) 50 698
Faks.: (8 349) 66 118
El. paštas: info@soloservis.lt
www.soloservis.lt
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METINIO rENGINIO rĖMĖjAI

MECENATAS GENERALINIS RĖMĖJAS RĖMĖJAI

20121210044 Lenkijos įmonė verčiasi mažmenine ir didmenine metalo gaminių prekyba ir jų tie-
kimu pramonės įmonėms. Siūlo produkcijos platintojo paslaugas ES valstybėms.

20121210055 Rumunijos įmonė specializuojasi kepimo ir konditerijos pramonės srityse. Ieško 
žaliavų tiekėjų ES šalyse.

20121211018 Rumunijos įmonė prekiauja baldais. Ieško medienos ir medinių baldų surenkamųjų 
dalių tiekėjų ES šalyse. Siūlo produkcijos platintojo paslaugas Rumunijoje.

20121211019 Prancūzijos įmonė prekiauja aukštos kokybės grindų ir sienų dangomis. Ieško ino-
vatyvių, pilnai išvystytų medžiagų ar produktų, kuriuos galėtų platinti Prancūzijos 
interjero apdailos rinkoje.

20121211020 Rumunijos įmonė prekiauja alkoholiniais ir gaiviaisiais gėrimais. Siūlo platintojo 
paslaugas gėrimų tiekėjams ES šalyse.

20121211041 Lenkijos įmonė turi didelę patirtį prekyboje ir siūlo atstovavimo, agento ar produk-
cijos platintojo paslaugas įmonėms, kurios norėtų įeiti į Lenkijos rinką ir pristatyti 
savo produkciją.

20121213003 Rumunijos įmonė verčiasi mažmenine moteriškų drabužių prekyba ir siūlo platin-
tojo paslaugas sezoniniams drabužiams, gaminamiems ES šalyse.

20121213011 Rumunijos įmonė prekiauja kanceliarinėmis prekėmis ir reklaminiais gaminiais. 
Yra gerai išvysčiusi prekių paskirstymo tinklą. Siūlo produkcijos platintojo paslau-
gas inovatyviai produkcijai, kad galėtų praplėsti savo prekių krepšelį.

20121214026 Rumunijos įmonė gamina metalo konstrukcijas ir jų dalis, skirtas moduliniams šil-
tnamiams ar jų sudedamosioms dalims. Ieško prekybos partnerių ES šalyse.

20121214025 Švedijos įmonė kuria lauko produktus ir ieško neopreno produktų gamintojų Latvi-
joje, Lietuvoje, Lenkijoje, Portugalijoje ir Turkijoje.

20121214024 Kroatijos įmonė teikia kelių transporto paslaugas ir siūlo transporto/logistikos pas-
laugas potencialiems verslo partneriams.

20121214021 Ispanijos įmonė teikia konsultavimo, mokymo ir strateginio vadovavimo paslau-
gas įmonėms. Ieško strateginio partnerio tarptautinėje rinkoje bendrų projektų vyk-
dymui.

20121214011 Lenkijos įmonė ieško vonios kambario, virtuvės ir namų baldų platintojų ES šalyse.
20121214009 Kroatijos įmonė importuoja ir prekiauja baziniais chemikalais, skirtais maisto, 

tekstilės, odos, ir apdirbamajai pramonei. Taip pat prekiauja žaliavomis maisto 
pramonei ir siūlo platintojo paslaugas.

20121214003 Gerai žinoma Rumunijos statybos įmonė ieško agentų ir bendros įmonės sukūrimo 
galimybių. Taip pat siūlo subrangos paslaugas.

20121213039 Prancūzijos įmonė, įsikūrusi Paryžiuje, sukūrė savo drabužių ir madingų aksesuarų 
prekinį ženklą. Ieško produkcijos platintojų ES.

20121213034 Čekijos įmonė gamina mikroautobusus, kurių maksimali masė – 5,5 tonos. Ieško 
prekybos atstovų ir agentų.

20121214001 Italijos įmonė, teikianti kempingo paslaugas, ieško turizmo įmonių, kelionių agen-
tūrų, kelionių operatorių ar apgyvendinimo įstaigų, kurios norėtų organizuoti atos-
togas Italijoje. Įmonė ieško atstovų, agentų ir bendros įmonės sukūrimo galimybių.

20121213050 Vokietijos įmonė projektuoja, gamina ir prekiauja mediniais žaislais – rankdarbių 
rinkiniais, skirtais mokymuisi. Ieško subrangovo, kuris galėtų gaminti medines 
žaislų dalis iš Europinio buko medienos.

20121212063 Italijos įmonė gamina įpurškimo būdu liejamas plastikines formas pagal subrango-
vo užsakymą. Siūlo užsakomąsias paslaugas.

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.

Jau dvylikti metai Kauno buitinių 
paslaugų ir verslo mokyklos floristai daly-
vauja respublikiniame konkurse-parodoje 
,,Žiemos puokštė“. 

Šiemet mokyklai atstovavusiai floris-
to specialybės antrakursei Gedvilei Kalte-
nytei teko susirungti su 28 dalyviais (pro-
fesinių mokyklų moksleiviais, kolegijų, 
universitetų studentais).

Per dvi konkurso dienas teko atlikti 
keturias užduotis: namų darbas – šventinė 
kalėdinė kompozicija koncertinės salės, 

,,Žiemos puokštė 2012“
scenos, auditorijos, restorano interjerui; 
arbatos stalelis ,,Pirmam pasimatymui“; 
floristinio aksesuaro kūrimas; vieno rožės 
žiedo komponavimas. Konkursinės užduo-
tys tapo rimtu žinių ir įgūdžių patikrinimu. 

Gedvilės Kaltenytės darbai, įvertinti 
itin aukštais komisijos balais, išsiskyrė 
funkcionalumu, buvo techniškai tvarkin-
gi, tikslingai panaudotas kiekvienas auga-
las. Gedvilė tapo konkurso nugalėtoja. 

RŽ inf. Konkurso nugalėtoja Gedvilė Kaltenytė ir jos darbai
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