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Pasivyti ir
pralenkti?
Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų viešųjų ryšių vadovė
Neseniai žiniasklaidoje buvo paskelbta
žinia, kad vidutinis darbo užmokestis Kaune yra mažesnis negu Jonavoje. Iš pirmo
žvilgsnio tokia informacija šokiruoja – negi
Kauną dar vienu rodikliu lenkia jau ir Jonava? Mūsų galvose įkalta, kad atsiliekame
nuo Vilniaus, nuo Klaipėdos, bet kad jau ir
nedidelė Jonava lenkia antrąjį šalies miestą? Nesitikėjome...
Bet viskas susidėlioja į savo vietas įvertinus, kad Jonavoje itin reikšmingai rajono
rodiklius veikia pramonės gigantas „Achema“. Dėl vienos bendrovės vyraujančios
padėties darbo rinkoje ir Kazlų Rūda pagal
vidutinį darbo užmokestį lenkia Marijampolę net 300 litų. Kaune gi didžiąją dalį
BVP sukuria didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla, kuriose didžioji dalis oficialių atlyginimų neprilygsta aukštos
kvalifikacijos specialistų darbo užmokesčiui. Ir tai tempia žemyn ne tik statistinius
rodiklius, bet ir miesto biudžeto pajamas.
Kauno apskrityje nė vienais metais
nuo 2008-ųjų vidutinis darbo užmokestis
nesiekė šalies vidurkio. Jonavos savivaldybėje – du kartus viršijo. Marijampolės apskrityje darbuotojų vidutinis darbo užmokestis sudaro apie 80 proc. šalies vidurkio
ir nuosekliai mažėja nuo 2008 m.
Pastaruoju metu į lyderius veržiasi
Kauno rajono savivaldybė. Pagal vidutinio
darbo užmokesčio augimą ji atsidūrė netgi
antroje vietoje šalyje. Galima nuspėti kodėl: vis daugiau gerai uždirbančių kauniečių keliasi gyventi į užmiestį, savo pajamų
mokesčius, nors ir dirbdami Kaune, nunešdami į rajono biudžetą. Kad šie pokyčiai
tiesiogiai ne visai susiję su verslo plėtra,
leidžia teigti skaičiai: Kauno rajone veikia
1842 ūkio subjektai, Kaune – net 12 142.
Tiesa, rajone įmonių daugėja (nuo 2008 iki
2011 m. įregistruotos 316 naujos įmonės),
tačiau absoliutūs skaičiai byloja apie kur
kas aktyvesnį verslą mieste.
Kaunas yra priverstas nusileisti Vilniui
ir Klaipėdai dėl bendrojo vidaus produkto,
tenkančio vienam gyventojui. Lyderiai viršija šalies vidurkį (142 ir 109 proc.), Kaunui pritrūko labai nedaug – tik dviejų procentų. Tačiau galima didžiuotis, kad Kauno
apskritis pagal BVP lyginamąjį svorį šalyje
stabiliai užima antrąją vietą (sukuriame
19,6 proc. šalies BVP).
Beje, dažnai kalbama apie poreikį atsižvelgti į darbo užmokesčio vidurkius
viešuosiuose pirkimuose, skaidrinti šiuos
duomenis. Galbūt kažkas imsis iniciatyvos
atvirai skelbti visuomenei apie vidutinius
atlyginimus savo įmonėse?

Blogiausia – jau praeityje | 3 psl.

Verslo taryba kreipsis į aukščiausias
valdžios institucijas

Verslo taryba prie Kauno m. savivaldybės veikia nuo 2012 m. kovo

Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų
viešųjų ryšių vadovė
Vasario 13 d. vykusiame Verslo tarybos posėdyje buvo svarstomi klausimai,
susiję su miesto įvaizdžiu ir atstovavimu
rūmų narių interesams.
Visas miestas – telefone?
Mokslo ir technologijų parko „Technopolis“ direktorės pareigas laikinai einanti Ligita Valalytė su kolega Sauliumi
Kaukėnu pristatė galimybę įtvirtinti Kauno kaip modernių technologijų miesto
įvaizdį.
„Svečiams dažnai akcentuojame, kad
Kaunas yra aukštųjų technologijų miestas. Tačiau kai vaikštome po Senamiestį,
centrą, nieko panašaus nematyti. Sudarykime galimybę svečiams labai praktiškai
ir realiai tai suvokti“, – kalbėjo L. Valalytė. S. Kaukėnas pabrėžė, kad IT specialistai labai daug dirba užsienio rinkoms,
bet inovatyvių sprendimų galima pateikti
ir Kaunui.
„Technopolis“ Kauno bendruomenei
ir svečiams jau yra sukūręs mobiliųjų
telefonų su „Android“ operacine sistema
programėlę „INOKaunas“. Aplikacijos
vartotojams sudaryta galimybė greitai
rasti mieste esančius verslo, laisvalaikio
bei viešųjų institucijų objektus, esančius
šalia jų, bei visame mieste. Prie objektų
yra pateikiami ir institucijų kontaktai –
adresai, telefonai, el. pašto adresai, interneto svetainės, tad vartotojai gali greitai ir
jiems patogiu būdu susisiekti su reikiama
institucija. Visi objektai bei vartotojo buvimo vieta yra atvaizduojami žemėlapyje,
vartotojas gali lengvai orientuotis, kur jis
yra ar netgi gauti maršrutą nuo savo buRūmų klubas „Omnitekse“ | 4 psl.

vimo vietos iki reikalingos institucijos.
Aplikacijos duomenų bazėje pateikiama
informacija apie daugiau nei 2500 objektų
Kauno mieste. Visi objektai yra suskirstyti į kategorijas pagal savo veiklas. Objektų duomenų bazė yra atnaujinama, be to,
vartotojai gali pranešti apie pastebėtus
neteisingus duomenis.
Šią platformą galima pritaikyti dar plačiau, sukuriant interaktyvius žemėlapius.
Svečiai galėtų gauti juos tiesiai į mobilųjį
telefoną su objektų aprašymais, maršrutais
ir kt. „Kaunas būtų pirmasis ir pagrįstų
aukštųjų technologijų miesto įvaizdį“, –
kalbėjo „Technopolio“ atstovai.
Taip pat galima pasekti Portugalijos
pavyzdžiu, kai miesto šaligatviuose, ant
pastatų yra įrengiami brūkšniniai kodai,
kuriuos nusiskenavus į telefoną, galima
gauti informaciją apie miestą, turistinius
objektus ir pan.
Verslo tarybos nariai pritarė, kad šie
inovatyvūs sprendimai būtų toliau derinami savivaldybės administracijoje, ieškant
galimybių juos įdiegti praktiškai.
Siūlys keisti taksi licencijavimo
tvarką ir transporto kodeksą
Apie tai, kad miesto taksi paslaugas
neigiamai vertina bemaž 70 proc. kauniečių ir svečių (neseniai rūmai atliko apklausą), Verslo taryba diskutavo jau antrą
kartą. Miesto ūkio grupės ekspertai kartu
su taksi paslaugas teikiančių įmonių asociacijos vadovais aptarė šią problematiką.
Pasak grupės vadovo Lino Skardžiuko,
asociacija pritaria, kad būtų pakeista taksi
paslaugų licencijavimo ir reglamentavimo tvarka, įvedant specialius kursus norintiems teikti taksi paslaugas.
L. Skardžiukas atkreipė dėmesį, kad
savivaldybė neturi jokių svertų nustatyNaujienos iš narių | 7 psl.

ti, kokio senumo automobiliais galima
vežioti keleivius, apibrėžti privalomus
vieningus ženklus. Tam reikia keisti LR
kelių transporto kodeksą.
Verslo taryba nutarė, kad dėl privalomo taksi vairuotojų mokymo bus kreiptasi
į miesto politikus, o dėl įstatymų pakeitimų – parengti atitinkamas pataisas ir
kreiptis į Lietuvos savivaldybių asociaciją
(šios problemos aktualios visiems miestams ir rajonams).
Kreipsis į aukščiausias institucijas
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai gavo vieno nario skundą, kuris,
kaip paaiškėjo, tapo mažu akmenuku, padedančiu versti didelį energetikų godumo
vežimą.
Nuo sausio 1 d. antrosios (leistinoji naudoti galia yra 30 kW ir mažiau) ir
trečios (leistinoji naudoti galia yra didesnė nei 30 kW) elektros energijos grupės
vartotojai už elektros energijos persiuntimo paslaugą moka brangiau. Elektros
tarifo sudėtinę dalį papildė patikimumo
kategorijos dedamoji kaina, priklausanti
nuo objektui suteiktos patikimumo kategorijos ir įtampos dydžio elektros tinklų
nuosavybės riboje.
„Šis elektros energijos kainos padidėjimas palietė beveik visas įmones, o tai
artimiausiu metu neigiamai paveiks tiek
verslą, tiek ir vartotojus. Neišvengiamai
kils produktų ir paslaugų kainos”, – teigė
Verslo tarybos pirmininkas Benjaminas
Žemaitis.
„Tai buvo padaryta tyliai, slapta, vienašališkai, nesitariant nei su verslu, nei su
kitais socialiniais partneriais“, – pabrėžė
rūmų generalinis direktorius dr. Vytautas
Šileikis.
Nukelta į 5 psl.
Finansininkų klube –
apie pokyčius | 9 psl.
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Sausio mėnesio rūmų veiklos kronika
Priemonė

Verslo plėtra
Konsultaciniai
– informaciniai
seminarai
Rūmų
bendruomenė

Enterprise
Europe
Network

Viešieji ryšiai

Dokumentų
išdavimas

Profesinis
rengimas

Veiksmas

Verslo pasiūlymų patalpinimas į internetinę svetainę
Verslo pasiūlymai
Planinis rūmų narių lankymas, siekiant geriau patenkinti
narių interesus
Potencialių narių lankymas, informacija apie rūmų veiklą,
paslaugas, kvietimas stoti į narius
Manipuliacijos versle
Verslo informacinė popietė: Pasaulio ir Lietuvos ekonomikos apžvalga
Rūmų klubas įmonėje UAB „Omniteksas“
Kauno personalo vadovų klubas.Klubinė diskusija apie
PVPA ir bendradarbiavimą
Eksportuotojų klubas: Išmanieji pardavimo metodai internete
Verslo vadovų klubas „Procesinė organizacija“
Verslo moterų tinklas
Kontaktų paieška Lietuvos įmonėms
Atsakymai į EEN partnerių užklausas
Lietuvos įmonių susidomėjimas EEN užsienio įmonių
paskelbtais verslo bendradarbiavimo pasiūlymais
Užsienio įmonių susidomėjimas EEN Lietuvos įmonių
paskelbtais verslo bendradarbiavimo pasiūlymais
Lietuvos įmonės užklausa dėl ES fondų tinklapių Latvijoje
Informacija apie Rusijos muitus
Konsultacijos
Konsultacija dėl verslo pasiūlymų patalpinimo EEN
duomenų bazėje
Paskelbta viešoji konsultacija dėl savanoriško maisto
produktų kilmės nurodymo
EEN verslo pasiūlymų patalpinimas į internetinę svetainę
EEN duomenų bazėje patalpinti Lietuvos įmonių verslo
bendradarbiavimo pasiūlymai
„Rūmų žinios“ Nr. 568, aktualiausi straipsniai: „Ko
tikimės 2013-aisiais?“,; „Žvilgsnis į 2012 m.: pokyčiai
ir nauji uždaviniai“; „Kauno ir Marijampolės regionų
ekonomikos apžvalga“. Verslo taryba įsteigė nominaciją
„Už indėlį į Kauno miesto įvaizdį“; „Ko tikitės 2013
m.?“; „SMARTmeLT“ – sumaniųjų trio: specializacija,
vartotojas ir verslas“, „Metų gaminio“ medalių kraitis“;
„Kazimieras Jakutis: „Pirkom konkurentų čiužinius ir
juos plėšėm“; „Aukso medaliai – bendrovei „Dovaina“;
„Vesiga žygiuoja į Kiniją“; „UAB „Akvatera“ kolekcijoje – dešimt apdovanojimų“; „Dar viena sėkmės istorija“;
„Pažįstama Švedijos verslo kultūra: mitas ar tikrovė?“
Išplatinta pranešimų spaudai apie rūmų ir rūmų narių veiklą
Atlikta tarptautinės prekybos dokumentų autentiškumo
ekspertizių ir įforminta dokumentų
Atlikta prekybos dokumentų ekspertizių ir įforminta
prekių kilmės sertifikatų
Sudarytos ir pasirašytos bendradarbiavimo sutartys
Pasirašytos asmens įgytų kompetencijų vertinimo paslaugų
sutartys (profesinio mokymo įstaigos)
Parengtos asmens įgytų kompetencijų vertinimo užduotys
Įvertintos 9 profesinių mokyklų mokinių kvalifikacijos
Sudarytos asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijos
komisijos
Įdarbinti asmens įgytų kompetencijų vertintojai
Įvertintos tęstinio mokymo programos

Įmonės,
dalyviai

10
1
10
3
10
32
34
14

23
18
6
44
15
9
1
1
2
3

Rūmų taryba 01.08

Turinys
Sprendimas dėl rūmų veiklos
prioritetinių krypčių vykdant
Generalinės asamblėjos patvirtintas gaires.
Verslo Tarybos narių
asmeninės ataskaitos
Sprendimas dėl narystės
Klubų veiklos pristatymai

LPPAR asociacijos
prezidiumas

465
3

900
egz.

18
9

Dėl LR Vyriausybės programos; dėl prezidiumo vizito į
Rygą susitikimui su Eurochambres generaliniu sekretoriumi Abruzini; Verslo moterų
tinklo ataskaitos tvirtinimas ir
tinklo pirmininkės rinkimai;
susitikimas su Ūkio ministre
B.Vėsaite.

Dėl miesto įvaizdžio strategijos įgyvendinimo efektyvumo;
Verslo tarybos Miesto
dėl miesto taksi paslaugų
įvaizdžio ekspertų
kokybės ir galimų sprendimų;
grupės posėdis
dėl nominacijos už indėlį į
įvaizdį;

Verslo tarybos
posėdis

Dėl miesto įvaizdžio; dėl 2013
miesto biudžeto; dėl miesto
infrastruktūros situacijos; dėl
vaizdo kamerų įrengimo.

AB „Swedbank“
verslo pusryčiai

Susitikimas su verslo įmonių
vadovais, aktyviausiais banko
klientais dėl lūkesčių ir
prognozių 2013 metais.

Pasitarimas su
VšĮ „Versli Lietuva“
vadovybe

Dėl bendradarbiavimo turinio
ir įforminimo sutartimis.

281
1
12
269
250
13
26
11

Verslo savivalda
Veiksmas

Atstovauta/ tarpininkauta nariui „Kauno kredito unija“ dėl
įmonės iniciatyvos papuošti
Kauno m. savivaldybė Kauną Kovo 11-osios proga
bei dalyvauti įrengiant vaizdo
stebėjimo kameras (verslo ir
valdžios bendradarbiavimas)
Kauno – Grenoblio
Kauno m. savivaldybė susigiminiavusių miestų
komiteto posėdis.
Tikslas – aptarti Kauno ir Rygos miestų bendradarbiavimo
Rygos miesto
galimybes ekonomikos srityje,
delegacijos vizitas
pristatyti Kauno regiono
ekonomikos galimybes bei
pažangiausias įmones.
Pasitarimas su ministerijos
sekretoriumi D.Numgaudžiu
dėl PM įstatymo
ŠM ministerija
poįstatyminių aktų turinio
dalies, kuri riboja rūmų veiksmus.

Rezultatas
Prioritetas: paslaugų
teikimas ir bendrųjų ir
individualiųjų verslo
interesų atstovavimas
Išklausytos Verslo tarybos
narių ataskaitos
Priimti 4 nauji nariai
a. Verslo moterų tinklas
b. Kauno finansininkų klubas.

Verslo atstovų Verslo Dėl Verslo tarybos darbo
taryboje pasitarimas efektyvumo.

„Kauno kredito unija“ rengia
projektą

Pristatyta Kauno miesto ir
rūmų veiklos apžvalgos.
Apsikeista gerąja
patirtimi apie verslo ir
miestų administracijų
bendradarbiavimą.
Sudaryta darbo grupė
problemai spręsti. Rezultato
laukiama per 3 savaites.
Nuspręsta: pritarti LRV
programai; į Rygą vykti
organizuotai ir pateikti
suderintą poziciją dėl Eurochambres; VMT ataskaita
patvirtinta: VMT pirmininke
išrinkta Vilniaus PPAR
atstovė D. Foigt. Pokalbyje
su Ūkio ministre B. Vėsaite
buvo paliesti partnerystės
klausimai.
Suformuluotos pastabos ir
paklausimai dėl įvaizdžio
strategijos įgyvendinimo;
pristatytas rūmų atliktas tyrimas ir suformuluoti siūlymai savivaldybei;
pasiūlyta įsteigti Verslo
tarybos nominaciją už indėlį
į įvaizdį.
Miesto administracijos vadovai Verslo tarybai parengs
pristatymą apie įvaizdžio
strategijos įgyvendinimą;
dėl taksi paslaugų
pasiūlymus dar pateiks ir
Miesto ūkio ekspertų grupė;
nuspręsta įsteigti nominaciją
„Už indėlį į miesto įvaizdį“.
Pasiektas grįžtamasis ryšys
iš verslo atstovų; prognozuojama, kad 2013 metai
bus ekonominės pažangos
metai.
Sutarta bendradarbiavimą
įforminti sutartimis pagal
vykdomas programas ir
teritorijas.
Nuspręsta: dialogas yra
pagrindinis VT šalių ir
narių bendravimo būdas;
Verslą atstovaujančių
organizacijų vadovai
turėtų susitikti pokalbiams
atskirai su pasyviaisiais VT
nariais; Surengti VT narių,
atstovaujančių verslui,
susitikimą su miesto Tarybos frakcijomis.

Nemokamos teisinės konsultacijos rūmų nariams
Kauno PPA rūmai ir „NORDIA Baublys & Partners“ advokatų profesinė bendrija
tęsia bendradarbiavimą pagal pasirašytą sutartį.
„NORDIA Baublys & Partners“ teikia bendruomenės nariams kvalifikuotas konsultacijas nemokamai. Rūmų nariai gali konsultuotis konkrečiais teisiniais klausimais,
gauti kvalifikuotą pagalbą.
„NORDIA Baublys & Partners“ veiklos sritys: ginčų sprendimas; baudžiamoji teisė; arbitražas; įmonių teisė; draudimo teisė; mokesčių teisė; finansų teisė; intelektinė
nuosavybė ir informacijos technologijos; nekilnojamojo turto teisė; bankrotas ir res-

2

truktūrizavimas; darbo teisė.
Konsultacijos Kauno PPA rūmų nariams planuojamos kiekvieno mėnesio pirmą ir
trečią antradienį nuo 13:30 val. Artimiausios konsultacijos planuojamos vasario 20 d.,
kovo 6 d. , kovo 20 d.
Teisinės konsultacijos teikiamos Kauno PPA rūmuose (K. Donelaičio g. 8, Kaunas)
tik užsiregistravusiems interesantams.
Registracija el. paštu andrius.verbyla@chamber.lt arba telefonu (8 37) 20 12 94.
Anketa pateikiama rūmų svetainėje www.chamber.lt.
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„Lietuvos eksporto prizas“ –
bendrovei „Betonika“
Audronė Jankuvienė
Tarp geriausių eksportuojančių įmonių Lietuvoje šiemet yra Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmų narys UAB „Betonika“. Vasario 8 d. bendrovės vadovui
Vytautui Niedvarui premjeras Algirdas
Butkevičius įteikė Lietuvos prekybos,

pramonės ir amatų rūmų apdovanojimą
„Lietuvos eksporto prizą“. Tarptautiniam
koncernui „Consolis“ priklausanti „Betonika“, gaminanti surenkamas gelžbetonio
konstrukcijas, eksportą padidino kone 40
proc. – iki 25 mln. Lt.
Buvusiam žemės ūkio ministrui, parlamentarui Kaziui Starkevičiui įteiktas

Reikšmingas apdovanojimas – UAB „Betonika“ vadovo Vytauto Niedvaro rankose

Buvęs žemės ūkio ministras Kazimieras Starkevičius pagerbtas už eksporto skatinimą

Blogiausia – jau praeityje
Audronė Jankuvienė
Taip susitikime su Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmų nariais, pristatydamas pasaulio ir Lietuvos ekonomikos
apžvalgą, tvirtino „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis. Rūmų
ir „Swedbank“ partnerystės dėka kauniečiai turėjo galimybę vieni pirmųjų išgirsti
žinomo ekonomisto prognozes 2013-2014
metams.
Pasak N. Mačiulio, krizė euro zonoje
tęsiasi jau trejus metus, ne kartą atrodė,
kad jau matyti šviesa tunelio gale. Tačiau
šįkart yra kur kas daugiau prielaidų teigti,
kad blogiausia jau išgyvenome. Pirmiausia,
Europos centrinio banko sprendimas imtis
paskutinio skolintojo vaidmens reikšmingai sumažino valstybių skolinimosi kainą
ir minimizuoja valstybių bankrotų galimybę. Be to, 2012 m. pabaigoje priimti esminiai politiniai sprendimai dėl fiskalinės
drausmės sutarties ratifikavimo, Bazelio
komitetas atidėjo sugriežtintus likvidumo
reikalavimus bankams iki 2019 m. Neigiamo scenarijaus tikimybę sumažinta nuo 35
iki 20 proc. Teigiamo scenarijaus tikimybė
nuo 5 proc. padidėjusi iki 15 proc.
„Tačiau didelis skepticizmas euro atžvilgiu, ypač Jungtinėje Karalystėje, nuo
taupymo pavargę pietų Europos valstybės
bei artėjantys rinkimai Italijoje ir Vokietijoje neleidžia atsikvėpti,“ – pabrėžė ekonomistas.
N. Mačiulio nuomone, šiemet labiausiai tikėtinas yra „kapanojimosi“ scenarijus – euro zonos recesija, tikėtina, baigsis antroje šių metų pusėje, JAV nestigs
politinės įtampos dėl biudžeto deficito ir
skolos lubų, o daugiau nei 80 proc. viso
pasaulio ekonomikos augimo sukurs besivystančios rinkos. Prognozuojama, kad
2014 m. nė viena euro zonos valstybė nebebus recesijoje, tačiau viso regiono augimas nesieks vieno procento.

nacionalinis „Didysis eksporto prizas“.
Ministras pagerbtas už tai, kad asmeninėmis pastangomis ir konkrečia veikla labai
padėjo verslininkams, besiskinantiems
kelius į Rytų ir Vakarų rinkas. Maisto eksportuotojų į Rusiją skaičius išaugo nuo 52
iki 132.
Apdovanojimų ceremonijoje dalyvavęs Ministras Pirmininkas A. Butkevičius pabrėžė, kad eksportas, sukuriantis
didžiausią BVP dalį, yra Lietuvos ekonomikos variklis. Premjeras atkreipė įmonių vadovų dėmesį į būtinybę investuoti
į gamybą, jos įrangą ir technologijas. Tą
pabrėžė ir šventėje dalyvavusi ūkio mi-

„2012-ieji buvo nerimo ir laukimo
metai, – pabrėžė ekonomistas, – todėl
įmonės mažino turimas atsargas, investicijos beveik neaugo. Antra vertus, stagnacija
Europoje nėra blogai Lietuvai, kuri buvo
sparčiausiai auganti ES.“ Realios eksporto
apimtys per pirmuosius tris praėjusių metų
ketvirčius išaugo 7,1 proc., o metų pabaigoje augimas dar paspartėjo, paneigdamas
skeptiškus lūkesčius ir išryškindamas šalies ekonomikos atsparumą Europos problemoms. Pernai augo visi šalies sektoriai,
išskyrus statybų, o didžiausią šuolį padarė
žemės ūkis, apdirbamoji gamyba bei informacijos ir ryšių sektoriai.
„Swedbank“ prognozuoja, kad šiemet
investicijos atsigaus, o jų augimas sieks 10
proc. „Sukauptos įmonių finansinės lėšos,
žemos palūkanų normos ir didelis bankų
likvidumas rodo, kad vienintelis veiksnys,
neleidęs sparčiau augti verslo investicijoms, buvo pasitikėjimo stoka, – tvirtina
N. Mačiulis. – Nepaisant lėto vidaus paklausos atsigavimo, gamybos ir eksporto
apimtys jau gerokai viršija iki krizės buvusius lygius (mums nereikia vytis Latvijos, jai reikės gerokai daugiau laiko grįžti į
2008-uosius), taip pat didėja ir gamybinių
pajėgumų panaudojimo lygis, todėl poreikis verslo investicijoms yra akivaizdus“.
„Swedbank“ vyriausiojo ekonomisto
nuomone, investicijas skatins ir šių metų
pabaigoje baigianti galioti pelno mokesčio lengvata investicijoms, kuri šiuo metu
leidžia bendrovėms pelno mokesčio normą sumažinti 50 proc. Paaiškėjus, kad
šios lengvatos taikymas nebus pratęstas,
įmonės skubės ja pasinaudoti.
Keturis metus iš eilės darbo užmokestis Lietuvoje nedidėjo arba jo augimas
nepavijo infliacijos. 2013 m. realus darbo
užmokestis turėtų padidėti 1,6 proc., o
2014 m. – 2,0 proc. „Vien dėl minimalaus
mėnesio darbo užmokesčio padidinimo
vidutinis darbo užmokestis augs 1,7 proc.,

tačiau greičiausiai jis turės ir teigiamą
šalutinį poveikį – paskatins darbo užmokesčio didinimą ir kitiems darbuotojams.
To reikalaus ir darbuotojai, ir elementari
ekonominė logika, reikalaujanti išsaugoti
atlyginimų diferencijavimą pagal kompetencijas“, – mano „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas.
2013 m. BVP augimo prognozės svyruoja nuo 2 iki 4 proc. Didžiausią rodiklį
prognozuoja „Swedbank“, kurio įžvalgos
2012 m. pasirodė buvusios taikliausios
nei kitų institucijų ir bankų.
Praėjusių metų pabaigoje infliacija sumažėjo iki 3,1 proc., tačiau žemiau 3,0 proc.
kartelės šiemet turbūt nenusileis. „Swedbank“ padidino infliacijos augimo prognozę ir mano, kad ji metų pabaigoje sieks 3,3
proc. N. Mačiulio teigimu, priešingai nei
pastaraisiais metais, šiemet kainų augimą
kurstys ne pasaulinės žaliavų tendencijos,
o vietiniai veiksniai – brangstanti elektra,
dyzelinas ir tabakas kilstels infliaciją puse
procentinio punkto, o dar pusę procentinio
punkto „duos“ MMA didinimas.
Šį pavasarį Lietuva vargu ar įvykdys
kainų stabilumo kriterijų, tačiau tai neturi
ypatingos reikšmės, nes Lietuva oficialiai
dar nesikreipė dėl pilnateisės narystės
Ekonominėje ir pinigų sąjungoje (EPS).
„Biudžeto deficitas toliau mažės žemiau
3 proc. BVP kartelės, todėl Lietuvos galimybės tapti pilnateise EPS nare priklausys
tik nuo infliacijos. Todėl Vyriausybė turėtų
nustatyti aiškią narystės datą ir pradėti taikyti konkrečias priemones, užtikrinančias
kainų stabilumą. Priešingu atveju narystę
euro zonoje gali tekti atidėti iki 2017 metų
ar dar vėlesnio laikotarpio“, – prognozuoja „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas.
Prognozuojamą biudžeto deficitą
„Swedbank“ ekonomistai padidino iki 2,5
proc. BVP šiais metais ir iki 2,0 proc. –
2014 m. Dėl gana spartaus BVP augimo
valstybės skolos ir BVP santykis šiais metais pradės mažėti, o kitais metais sumažės iki 36,7 proc..
Mokesčių reforma gali ir pagerinti,
ir pabloginti ilgalaikes Lietuvos pers-

nistrė Birutė Vėsaitė, pridūrusi, kad ir
tradicinės pramonės šakos, sujungusios
inovacijas, mokslo pasiekimus, išsaugojo
Lietuvai taip reikalingas darbo vietas. O
eksportuojančios bendrovės papildomais
užsakymais aprūpina ir kitas gamybos bei
paslaugų įmones.
Šiemet apdovanojimus taip pat pelnė
bendrovės „Snaigė“, „Klaipėdos baldai“,
„Statga“ ir „Rifas“. Lietuvos prekybos,
pramonės ir amatų rūmai geriausias eksportuojančias įmones apdovanoja kasmet
nuo 2001-ųjų.
Už vadovų asmenines pastangas sidabrinės „Darbo žvaigždės“ įteiktos metalo
apdirbimo bendrovės „Umega“ vadovui
Tomui Džiugui, Klaipėdos laisvosios
ekonominės zonos valdymo bendrovės
valdybos pirmininkui Povilui Vasiliauskui, dviračių gamybos bendrovės „Baltik
vairas“ direktoriui Dirkui Zwickui, mėsos
produktų gamybos bendrovės „Utenos
mėsa“ vadovui Virginijui Kantauskui.
Kasmet specialiu prizu – auksine
sege – Lietuvos prekybos, pramonės ir
amatų rūmai apdovanoja ir verslininkes –
įmonių vadoves. Šiemet segė buvo prisegta alaus daryklos „Gubernija“ vadovei
Vijoletai Dunauskienei. Pernai metų verslininke tapo kaunietė UAB „Omniteksas“
generalinė direktorė Audronė Pocienė.

Nerijus Mačiulis: „Stagnacija Europoje nėra blogai Lietuvai“

pektyvas, todėl ji turėtų būti suvokiama
kaip vienas iš svarbiausių Vyriausybės
uždavinių. Mokesčių naštos mažinimas
mažas pajamas gaunantiems asmenims
nedidinant dideles pajamas uždirbantiems
asmenims taikomų jau ir taip didelių mokesčių turėtų būti prioritetiniu uždaviniu,
kuris galėtų sumažinti nelygybę ir skatinti
ekonomikos augimą.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, tik 10,3 proc. visų dirbančiųjų
uždirba 3500 Lt arba daugiau (prieš mokesčius) ir tik 2,8 proc. uždirba 5500 Lt arba
daugiau. Tai reiškia, kad papildomų pajamų iš darbo jėgos apmokestinimo šaltiniai
yra menki.
„Swedbank“ vyriausiojo ekonomisto
nuomone, horizontalus teisingumas yra
tiek pat svarbus kiek ir vertikalus. Todėl
veiksmingesnis perskirstymo per Vyriausybės biudžetą padidinimo (darant prielaidą, kad toks tikslas yra tinkamas) būdas
būtų panaikinti gausias pajamų mokesčio
lengvatas, kuriomis gali naudotis labai
dideles pajamas gaunantys gyventojai, ir
išplėsti apmokestinamo asmeninio turto
bazę. „Socialinė atskirtis ir skurdas yra
rimta problema, tačiau Vyriausybė turėtų
susikoncentruoti į švietimo kokybės gerinimą, nedarbo spąstų mažinimą ir aktyvumo darbo rinkoje didinimą, o ne imituoti
problemos sprendimą progresiniais mokesčiais“, – teigia N. Mačiulis.
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„Omnitekse“ – pažintis
su inovatyvia gamyba ir
naujais nariais
Besirenkant į rūmų klubą vienoje pažangiausių ir žinomiausių Kauno trikotažo įmonių „Omniteksas“, daugelis pirmiausia užsuko į naująją Raudondvario plente, prie įmonės, atidarytą firminę parduotuvę. Joje – ne tik didžiausias „Natali Silhuette“, „Dressed
in Green“, „Thermowave“ bei „Pura“ gaminių pasirinkimas, bet ir itin patrauklios – gamintojo kainos. Neretai parduotuvėje taikomos nuolaidos, vyksta išpardavimai.
Kaip bebūtų keista, nemažai daliai rūmų narių buvo naujiena, kad kauniečiai gamina itin kokybiškus trikotažo gaminius žiemos sportui ir aktyviam laisvalaikiui. „Termowave“ gaminiai apsaugos jus nuo peršalimo ar perkaitimo, nes specialios medžiagos
tiesiog išgarins jūsų šilumos perteklių ar prakaitą į išorę. Žiemą pakanka pirmojo ir
antrojo sluoksnio drabužių bei lengvos striukės – tikrai nesušalsit“, – aiškino bendrovės
generalinė direktorė, 2012 m. Lietuvos metų verslininke pripažinta Audronė Pocienė.
Bendrovė įkurta 2001 m. Jos ištakos – trikotažo gamintoja „Silva“, Vilijampolėje
pradėjusi veikti dar 1928 m. Visą šį laikotarpį kaupta gamybinė patirtis, kai kurie pastatai
ir dalis įrangos kūrybingai naudojama ir dabar. „Mes išsaugojom visą trikotažo gamybos
procesą – mezgimą, dažymą ir taurinimą, gaminių kūrimą, konstravimą, sukirpimą, siuvimą, pakavimą ir pardavimą. Tai sudėtinga, aukštos kvalifikacijos ir kūrybiškumo reikalaujanti gamyba. Beveik visos Lietuvos trikotažo mezgyklos žlugo. Mums sunkiai, per
nuosmukius ir krizes, pavyko išlaikyti gamybą, nes išsaugojome ne tik įrangą, bet ir patyrusius žmones“, – ekskursijos po įmonę metu pasakojo bendrovės pirkimų direktorius
Vydas Damalakas. – Patirtis ir tęstinumas tekstilėje itin svarbu. Gali turėti moderniausią
įrangą, automatiką, bet be patyrusių darbuotojų ji nieko nereiškia, fabrikas neveiks“.
Šiuo metu įmonėje dirba maždaug 360 žmonių, apyvarta siekia apie 38 mln. Lt.
Produkcija eksportuojama daugiausiai į Skandinaviją. Įmonės strategija – gaminti geros kokybės trikotažo produkciją, užtikrinant kuo mažesnį poveikį aplinkai ir racionalų
gamtos išteklių naudojimą bei naudą žmogaus sveikatai. Todėl kuriami „draugiški gaminiai ir vos gimusiems kūdikiams, ir vyresniems, bet kokio amžiaus žmonėms. „Mes
nesiveliame į konkurencinę kovą. Mes tiesiog lankstesni, greitesni. Be to, kai pasiūla
didžiulė, žmonės perka gaminius su istorija“, – pabrėžė V. Damalakas.
Rūmų klube tradiciškai buvo pasveikinti nauji nariai. Kauno PPA rūmų prezidentas
Benjaminas Žemaitis nario pažymėjimus įteikė Vilkijos žemės ūkio mokyklos, UAB
„Adres“, UAB „Kelmukai“, UAB „Lognet“, UAB „Verslo langas“, AB „Citadele bankas“ Kauno skyriaus, UAB „Kurantas“, UAB „Intermetal“, UAB „Stilonas“, UAB
„Ambertonas“ vadovams.
RŽ inf.

Svečiai iš Rygos

Rūmų klubo akimirkos UAB „Omniteksas“

Eksportuotojų klube – apie
išmanujį pardavimą internete
Audronė Jankuvienė

Svečiai domėjosi rūmų istorija ir veikla

Rūmuose viešėjo Rygos miesto savivaldybės atstovų delegacija. Rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis papasakojo svečiams apie rūmų sistemą Lietuvoje, kauniečių
veiklą teikiant paslaugas įmonėms ir telkiant verslo bendruomenę, bendradarbiavimo
su Kauno miesto savivaldybe patirtį. Rūmų generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis
pabrėžė rūmų ištakas Kaune ir išsamiai pristatė organizacijos projektinę veiklą, kalbėjo
apie Baltijos šalių rūmų bendradarbiavimą.
Draugiško neformalaus pokalbio metu keistasi patyrimu, kaip remiamas smulkusis
ir vidutinis verslas, kaip palaikyti konstruktyvius valdžios ir verslo santykius, aptartos
panašios problemos – nedarbas, emigracija, darbo jėgos kvalifikacija, verslui palankios
aplinkos kūrimas.
Tą pačią dieną Kauno ir Rygos miestų savivaldybių bendradarbiavimas įteisintas
oficialiai. Rygos miesto savivaldybės tarybos pirmininko Nilso Ušakovo parašu patvirtintą ketinimų protokolą pasirašė Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas.
Miestų vadovų pasirašytame dokumente įtvirtintas susitarimas plėtoti bendradarbiavimą, daug dėmesio skirti kultūros, švietimo, sporto, turizmo, miesto plėtros ir savivaldybės administracijos klausimams. Taip pat planuojamas jaunimo bendradarbiavimas ir mainai kultūrinių konkursų organizavimo srityje, keitimasis patirtimi sporto ir
turizmo infrastruktūros plėtroje, verslui palankios aplinkos skatinimas.
RŽ inf.
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Vartotojui nieko nesakantys įmonių
pavadinimai, dėmesys sau, bet ne pirkėjui, jokios motyvacijos vartotojui pirkti
„čia“ – tokias internetinių pardavimų
klaidas rūmų Eksportuotojų klube nurodė
Interneto marketingo laboratorijos įkūrėjas Žydrūnas Sadauskas. „Kuo mažiau
komercijos socialiniuose tinkluose“, –
Lietuvoje paplitusį mitą griovė Didžiojoje Britanijoje mokslus baigęs internetinio
marketingo strategijų kūrėjas.
„Galbūt jums ir sako ką nors iš žmonos,
uošvienės ar šuns vardo pirmųjų raidžių
sudėliotas įmonės pavadinimas. Tačiau jis
nieko nesako vartotojui. Ir tai – pirmoji
jūsų klaida“, – aiškino Ž. Sadauskas.
„Jeigu jūsų nėra „feisbuke“, jūs nieko nepraradote, – Eksportuotojų klubo
auditorijai iššūkį metė kūrėjas. – Taip, socialiniai tinklai įtakoja vartotojus. Tačiau
„feisbukai“ svarbūs tik viešųjų ryšių prasme, santykių su vartotojais palaikymui,
bet ne pardavimams. Kuo mažiau komercijos socialiniuose tinkluose, tuo daugiau
komercijos – po jos. “
Pasak Ž. Sadausko, Maslow poreikių
piramidės apačioje nurodomi elementariausi poreikiai ir instinktai internete yra
dar aštresni. Todėl pirmiausia vartotojas

turi pajusti saugumo poreikį (daugelį stabdo pirkimo internete baimė, nepasitikėjimas. Būtina pabrėžti, kad „čia“ pirkti saugu, garantuojama kokybė, yra 100 proc.
prekės ir pinigų grąžinimo garantija).
Antra, vartotojas yra godus. Vartotojai perka ne prekę, bet nuolaidą. Masinio
apsipirkimo portaluose nėra „neakcijinių“
prekių. 20 proc. nuolaida vartotojams jau
neįdomu. Atsirado ir kainų palyginamumo
galimybė nuoroda – klausiama, ar žinote,
kur ši prekė parduodama pigiau?
Trečia, žmonės yra tinginiai. Todėl
svarbūs „mygtukai“ talpinami tik dešinėje
puslapio pusėje. Kuo mažiau judėjimo –
tuo daugiau naudos jums.
„Atminkite, kad reklama užkabina
vartotoją tik per jo problemą. Puslapiai –
vizitinės kortelės, kuriose talpinate žinias
apie save, domina tik jus pačius. Vartotojai
yra egoistai. Patenkinkite jų egoizmą! Pateikite atsakymą į jų problemą. Puslapis
turi motyvuoti vartotoją „čia“ būti. Jeigu
nėra nė vieno motyvacinio veiksnio, motyvuojančio šūkio, jūsų išlaidos nueis vėjais. Žaiskite pardavimą. Šaržai, rutuliukai,
apklausa – kuo mažiau komercijos pirmajame žingsnyje, tuo geriau sekančiame“, –
dėstė Ž. Sadauskas, nagrinėdamas konkrečius interneto puslapius ir nurodydamas jų
klaidas, pusiau gerus ir gerus pavyzdžius.
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Verslo taryba kreipsis į aukščiausias valdžios institucijas
Atkelta iš 1 psl.

Įmonėms, kurioms yra priskirta pirma
patikimumo kategorija, kuomet elektros
energija turi būti tiekiama be pertrūkio,
dedamoji dalis žemojoje įtampoje sieks
3,64 Lt/kW/mėn., vidutinėje įtampoje –
1,89 Lt/kW/mėn. (be PVM). Antrosios
patikimumo kategorijos įmonėms dedamoji dalis žemojoje įtampoje – 1,82 Lt/
kW/mėn., vidutinėje įtampoje – 0,94 Lt/
kW/mėn. (be PVM).
„Kaune pirmajai kategorijai priskiriama 18 įmonių, antrajai – 1406. Elektros
energija visoms šioms įmonėms kainuos
brangiau. Pavyzdžiui, bendrovė „Kauno
vandenys“ patirs 250 tūkst. Lt, „Kauno
energija“ – 246 tūkst.Lt, „Autrolis“ – 68
tūkst. Lt didesnes sąnaudas per metus.
Be abejo, tai turės neigiamos įtakos galutiniam vartotojui“, – teigė Kauno miesto
Energetikos skyriaus vedėjas Algirdas
Vaitiekūnas.
Dėl naujojo tarifo nukentės visos
mokyklos, darželiai ir kitos biudžetinės
įstaigos, kurioms nenumatyta papildomų

išlaidų. Pramonės įmonės jau skaičiuoja,
kiek joms atsieis pusiau slapta įvestas
mokestis. Pavyzdžiui, vien bendrovei
„Mechel Nemunas“ tai kainuos 39 tūkst.
Lt, AB „Kauno Baltija“ – 25 tūkst. Lt, AB
„Atrama“ – 17 tūkst. Lt ir t.t.
„Tai tas pats, jei būtų didinama autobusų ir troleibusų bilietų kaina dėl to,
kad jie važiuoja patikimai, laikosi grafiko
ir yra techniškai tvarkingi“. „Tai mokestis, kaip pateisinti nekokybę“, – piktinosi
Verslo tarybos posėdžio dalyviai.
Verslo tarybos posėdžio metu buvo
nutarta inicijuoti viešą Kauno verslo atstovų, juos vienijančių organizacijų bei
asociacijų kreipimąsi į aukščiausias šalies
institucijas.
tas

Pristatytas miesto biudžeto projek-

Verslo tarybos nariams buvo pristatytas 2013 m. Kauno miesto biudžeto projektas. Jis sudaro 696,9 mln. Lt (su skolintomis lėšomis – 736,7 mln. Lt). Didžioji

Brangstanti elektra pareikalaus papildomų išlaidų iš miesto biudžeto ir verslo

pajamų dalis gaunama iš gyventojų pajamų mokesčio. Iš privatizavimo tikimasi
3,4 mln. Lt pajamų. Švietimo reikmėms
tradiciškai tenka apie 60 proc. išlaidų. Likusios lėšos paskirstytos 7 programoms.
Įmonių atstovai domėjosi, kaip bus
siekiama sumažinti skolas vežėjams, kurios siekia 37 mln. Lt, kaip bus įgyven-

dinama gatvių priežiūros 100 mln. Lt
programa, kaip tikimasi sumažinti miesto
skolą, sudarančią 251 mln. Lt, ir kt.
Į klausimus atsakinėjo Kauno miesto
savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėjas A. Laucius, miesto Tarybos
Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkė
E. Gudišauskienė.

Jonavos atstovybėje – diskusija apie savivaldybės biudžetą
Dalia Sinkevičienė,
Kauno PPA rūmų
Jonavos atstovybės darbuotoja
Sausio 23 d. Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų Jonavos atstovybėje
rinkosi Jonavos verslo įmonių atstovai –
vyko pirmasis metų susirinkimas. Iš anksto buvo nuspręsta jame aptarti atstovybės
veiklos planą bei nuodugniau susipažinti su
2013 m. Jonavos rajono biudžeto projektu.
Pristatydamas biudžeto projektą Jonavos rajono savivaldybės Strateginio
planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Alius Jaskūnas atkreipė
dėmesį, kad didžioji lėšų dalis atitenka
švietimo sistemai – iš 127 mln. net 60
mln. Lt tenka būtent šiai sričiai.
Buvo paminėti ir svarbiausi Jonavos
miestui projektai: tęsiama daugiabučių
renovacija, sveikatingumo komplekso
statyba (šiais metais skiriama 4 mln. Lt),
Joninių slėnio rekonstrukcijos darbai,
nakvynės namai Girelės gatvėje, laiptų į
Rimkų mikrorajoną atnaujinimo darbai,
socialinio būsto plėtra S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje (bus įrengta 60 socialinių
būstų, jų poreikis didžiulis – socialinio
būsto eilėje laukia apie 900 šeimų). Projektinėje veikloje aktyviai dalyvaujanti
Jonavos rajono savivaldybė gerai naudoja ES lėšas, nors tenka skolintis apie 10
mln. Lt (ES struktūriniai fondai padengia
didžiąją dalį, apie 85 proc.išlaidų, savivaldybei reikia pridėti 15 proc.).
Susirinkusiems verslininkams iškilo
nemažai klausimų. UAB „Binčis“ vyr.
finansininkė J. Paleckienė teiravosi, ar rekonstruojant laiptus į Rimkų mikrorajoną
bus pastatytos vaizdo stebėjimo kameros.
UAB „Joneda“ savininkas bei Jonavos
rajono tarybos narys E. Gedvila oponavo,
kad vaizdo stebėjimo kameros Jonavos
mieste realios naudos taip ir nedavė, nors
kainavo nemažai.
AB „Jonavos paslaugos“ direktorius
G. Kaiša teiravosi, kada iš Rimkų mikrorajono, nebrendant purvynais, bus galima

pasiekti dviračių takus. UAB „Baldai
jums“ direktorius A. Meškauskas pasigedo tokių takų, vedančių į Šveicarijos
gyvenvietę. Kadangi rajono architektų
skyrius rengia projektą – preliminarią
schemą, kaip bus išdėstyti dviračių takai
Jonavoje, AB „Achema“ generalinis direktorius V. Vareika pasiūlė spaudoje paskelbti, kur numatoma tiesti šiuos takus,
bei pakviesti visuomenę diskusijai.
IĮ „Technoera“ savininkas E. Mickevičius apgailestavo, jog dalis miesto
gyventojų vis dar neturi centralizuotos
vandentiekio bei kanalizacijos sistemos,
tuo tarpu kaimo vietovėse neefektyviai
naudojamos ES lėšos vandentiekio ir kanalizacijos tiesimui, mat dauguma gyventojų paprasčiausiai jų atsisako.
AB „Šilumos tinklai“ vadovas A. Sadzevičius pasidžiaugė, jog Jonavoje, kaip
reta Lietuvoje, tarpusavyje bendrauja ir
iškilusias problemas kartu sprendžia savivaldybės įmonių vadovybės.
UAB „Jonviltė“ direktorius G. Strelčiūnas pasigedo investicijų verslo paramai bei darbo vietų kūrimui, kilo daug
klausimų dėl praktinių įgūdžių formavimo profesinėse mokyklose. Regis, aišku,
jog mokymo procesas turi būt susietas su
praktiniu darbu, bet realybė kitokia: studijas baigę jaunuoliai, pradėję darbinę veiklą, visko mokosi naujai.
Susirinkime dalyvavę savivaldybės
tarybos nariai pažadėjo Švietimo skyriui
pateikti siūlymą sudaryti sąlygas atlikti
praktiką būsimiesiems statybininkams,
pvz., remontuoti daugiabučių laiptines.
E. Gedvila replikavo, kad labiausiai
profesijos besimokančiam jaunimui trūksta motyvacijos, o darbininko profesija yra
nepelnytai sumenkinta.
UAB „Jonavos apdaila“ direktorius
R. Mieliauskas ir UAB „Jonviltė“ vadovas
G. Strelčiūnas pabrėžė, jog didžiulėmis
statybos įmonėmis garsėjusioje Jonavoje
praktiškai nebelikę statybos įmonių, mat
jos nepajėgios konkuruoti su nelegaliais
statybininkais ar dirbančiais su verslo liu-

Rajono verslininkai pateikė konstruktyvių pasiūlymų

dijimais asmenimis. Šioms verslo rūšims
mokesčiai yra tokie skirtingi, jog, pvz.,
uždengti stogą asmeniui su verslo liudijimu apsimoka ir už 5000 Lt atlygį, o kad
UAB darbuotojui sumokėtų tiek pat už
tokį darbą, tenka prašyti 12000 Lt. Apie
tai, jog konkursus laimi įmonės, pateikusios mažiausią kainą, nėra nė ko diskutuoti: kartais verslininkai būna priversti dirbti
ne tik kad už dyką, bet ir nuostolingai.
Šiuo metu įmonė UAB „Jonavos
apdaila“ restruktūrizuojama, o tai tikras
akmuo po kaklu. Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnis viešuosiuose pirkimuose draudžia dalyvauti restruktūrizuotoms
įmonėms. Pati savivaldybė turi teisę tokį
draudimą apeiti, tačiau to nedaro. Daugiabučius Jonavoje renovuoja Vilniaus, Kauno, Šiaulių įmonės, ir gyventojų pajamų
mokestis atsiduria tų miestų biudžetuose,
o nedarbas Jonavoje tik didėja. Verslininkas prašė surasti būdų, kad kuo daugiau
darbų atitektų vietos statybininkams, kad
Jonavos statybos įmonės nebūtų pasmerkiamos bankrotams, pasitrauktų iš verslo
ar dirbtų nelegaliai.
Tarybos narys A. Meškauskas pasiūlė
R. Mieliauskui savo problemas išdėstyti
raštu ir pažadėjo rasti būdų, kad apie jas
sužinotų Jonavos deleguotas Seimo narys, savivaldybės taryba, klausimas būtų

keliamas ir per Kauno PPA rūmų tarybą.
Apie tai, ką 2013 m. planuoja nuveikti
rūmų Jonavos atstovybė, pristatė atstovybės darbuotoja D. Sinkevičienė. Pabrėžta,
jog KPPAR Jonavos atstovybė turi didelį
potencialą ir geras prielaidas išsiplėtoti į
stiprią organizaciją. Nutarta apie iškilusias verslininkų problemas informuoti
rūmų Jonavos atstovybę, o ji savo ruožtu
padėtų jas spręsti ne tik miesto, bet ir nacionaliniu lygmeniu.
„Nesutinki – prieštarauk, prieštarauji – siūlyk“, – kalbėjo atstovybės vadovas
A. Meškauskas, savo įmonėje sudaręs galimybę veikti Kauno PPA rūmų Jonavos
atstovybei.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmai – nevyriausybinė, pelno nesiekianti, verslo savivaldą puoselėjanti ir verslo
informacines-konsultacines paslaugas teikianti, 87 metų istoriją turinti organizacija.
Ji atstovauja bendriesiems verslo interesams, gina narių interesus, plėtoja paslaugas verslui, vykdo valstybės deleguotąsias
funkcijas.
Pernai Jonavoje pradėjo veikti rūmų
atstovybė, šiuo metu joje arti dvidešimties
įmonių. Atstovybė kviečia aktyviuosius
Jonavos verslininkus dalyvauti rūmų veikloje. Kartu galima nuveikti žymiai daugiau, nei pavieniui.
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Nebrangaus putojančio vyno ir vyno gėrimo ringas
Lietuviai nuo seno mėgsta gaivų gėrimo putojimą burnoje. „Alita“ mums tiekia
produkciją nuo 1963-ųjų, „Italiana“ – nuo 1995-ųjų, „Boslita“ – nuo 1997 m. Ir išprusimas putojančio vyno srityje auga. Žinome, kad brangiausia ir sudėtingiausia padaryti
vyną klasikiniu metodu, kai burbuliukai susidaro antrajai fermentacijai vykstant butelyje. Klasikiniu metodu padarytą Šampanės šampaną kai kas jau skiria nuo „šampano”
iš kitur. Vertiname „Prosecco“, nors jis padarytas kiek paprasčiau – Charmant metodu,
kai antroji fermentacija vyksta didelėse talpose.
Dauguma nebrangių pasaulio ir Lietuvos vynų daromi būtent taip. 2011 m. tokio
vyno Lietuvoje buvo pagaminta ir parduota per 3,2 mln. litrų. Kiek su mažesniu pasitikėjimu žvelgiama į vyno gėrimus, kuriuose burbuliukai atsiranda dėl angliarūgštės, o
aromatai – pridėjus aromatinių medžiagų. Bet ir tokio putokšlio pagaminame ir nuperkame dvigubai daugiau nei vyno (2012 – 6,1 mln l).
Į šį derlingą segmentą pastaraisiais metais nusitaikė ir užsienio tiekėjai. Akys raibsta nuo pasiūlos gausos. Ta proga nuspręsta patikrinti, kaip lietuviškiems gėrimams sekasi konkuruoti su įvežtiniais. Nupirkta aštuoniolika nebrangių butelių didelėse dviejų
prekybos tinklų parduotuvėse ir aklai jie paragauti. Neskirstyta į kategorijas iš anksto.
Tiesiog leista vynui pačiam pasakyti, kas jis toks. Vėliau apibendrinta.
Putojantis gazuotas, fermentuotas, aromatizuotas gėrimas
Nieko nenustebinsime, atskirdami putojantį gazuotą, fermentuotą, aromatizuotą
gėrimą nuo putojančio vyno. Putojančiam fermentuotam gėrimui keliami mažesni sudėties reikalavimai: jis gali būti gaminamas iš bet kokių sulčių ar sulčių koncentrato,
tačiau alkoholio negali būti daugiau nei 8 proc. tūrio, ir jis turi būti atsiradęs natūralios
fermentacijos metu. Neretai kvapas pagerinamas aromatinėmis medžiagomis, o skonis – cukrumi. Ant tokio gėrimo priekinės etiketės kartais net nenurodyta kategorija,
kartais neparašytas ir sausumo (saldumo) lygis. Aiškiausia būtų, jei gamintojas laikytųsi Europos Sąjungoje patvirtintų gamybos reikalavimų, o geriausia – jei darytų tokį
gėrimą vynuogių vyno pagrindu.
Vynas
Marsel Exclusive
(alk. 8 % tūrio,
„Italiana“)

Bon Ami pusiau
saldus (alk. 7,5 %
tūrio, „Alita“).
Bosca Aniversary
pusiau saldus (alk.
7,5 %. tūrio, 65 g/l
cukraus, „Boslita ir
ko“)
Bosca Anniversary
pusiau sausas (alk.
7,5 % tūrio, 45 g/l
cukraus, „Boslita ir
ko“).
Romeo (alk. 8 %
tūrio).

Marsel Muscat (alk.
8 % tūrio, „Italiana“)

Aprašymas
Stiprus prinokusių kriaušių, džiovintų
tropinių vaisių, ličių aromatas. Pusiau
saldus, vyniškas balansas. Gaivi rūgštis,
švelnus putojimas. Poskonis kiek karsteli
kaip džiovinti vaisiai. Gazuotas putojantis
aromatizuotas vyno gėrimas.
Blyškiai žalsvas. Kvepia raugerškio
uogomis, guminukais. Pusiau sausas,
vidutinės rūgšties. Burnoje nedaug putoja,
kvepia slyviene, karsteli kaip persikų
kauliukai. Nevyniškas balansas.
Šviesi aukso spalva, nenatūralus persikų
aromatas. Putoja aktyviai, limonadiškas.
Balansas kiek panašus į vyno.
Beveik bespalvis, beveik neputoja.
Kvepia lenkiškais saldainiais, agrastais,
persikų sirupu, šalta persikų arbata. Gana
intensyvus, įkyrus aromatas. Saldus ir
rūgštus. Vandeningas.
Blyškus. Stipriai kvepia Sudano rože,
mėtomis, citrina, plastmase. Burnoje –
sušalusio obuolio aromatas. Pusiau sausas.
Labai trumpai trunkantis skonis. Panašus į
vyną su kamščio yda.
Šaldyti obuoliai, žalia arbata. Kartokas,
pusiau sausas burnoje su citrinos rūgštimi.
Gazuotas putojantis aromatizuotas vyno
gėrimas.

Įvertinimas
Geras (83)

Priimtinas
(82)

Priimtinas
(82)

Priimtinas
(81)

Nepriimtinas

Nepriimtinas

Verdi Spumante (alk.
Bespalvis. Kvepia alpinių gėlių puokšte ,
5 % tūrio, pagaminta
sena vaistinėle, valerijonu. Laba sintetiškas. Nepriimtinas
Italijoje, platina
Nemalonus uostyti. Vandeningas.
„Boslita ir ko“)
Putojantis vynas (pagamintas Charmant metodu)
Pirkdami vyną degustacijai ekspertai apsiribojo pigiausia putojančio vyno gamybos
technologija – fermentacija didelėse talpose (Charmant metodas) – padarytais produktais. Geriausias tokio tipo vynas būna vaisiškas, jaunatviškas, be pretenzijų į svarumą ar
kompleksiškumą. Svarbūs jo pranašumai – natūralumas ir nedidelė kaina. Gamintojai
skonį pagerinti gali nebent paskutiniu potėpiu – saldindami vyną. Todėl, norint išsiaiškinti tikruosius vyndario sugebėjimus, reikėtų ragauti briutą (kuriame cukraus dedama
mažiausiai – iki 15 g/l).
Brut
Vynas

Aprašymas

Grand Cavalier Brut
(Prancūzija, alk.
11 % tūrio)

Pernokusios kriaušės. Suputoja intensyviai,
bet maloniai, karsteli. Vidutiškai trunkantis Geras (83)
poskonis. Jaučiamas likutinis cukrus.

6

Įvertinimas

Panašus į prozeką. Gėliškas aromatas,
žalioji citrina, grūdai lenda iš vos pastebimo
Roca dei Forti Brut
pelėsį, drėgną medieną primenančio fono. Priimtinas
Spumante (Italija, alk.
Nedaug aromato. Aktyvi puta. Grikių
(82)
11,5 % tūrio)
medaus poskonis. Nemažai likutinio
cukraus.
Intensyvi žalsva spalva. Nuolat kintantis
Italiana Prestige Brut gėlių, šaltmėčių, zefyrų kvapas. Harmoniją Priimtinas
(Lietuva, alk. 11,5 %) ardo mėtinis kartumas. Prieskoninių žolelių (81)
poskonis. Savotiškai žoliškas.
Louis Perdier
Brut Excellence
(Prancūzija, alk. 11 %
tūrio)

Gražiai laikosi puta. Blyški balto aukso
spalva. Švarus mielių, prinokusios žaliosios Priimtinas
citrinos aromatas. Sausas, rūgštus. Vidutinio (81)
svarumo. Neutralus, be poskonio.

Į saldesnių nei briutas kategoriją pateko visokiais epitetais pavadinti vynai – nuo
„dry“, „extra dry“ iki „pusiau saldaus“. Visiems jiems būdingas pastebimas saldumas
ir, tikėtina, kiek kita nei briuto vartojimo tradicija. Reglamentas leidžia saldinti sirupu
(sulčių ir cukraus mišiniu), kuriame gali būti ir brendžio (vynuogių vyno spirito), tačiau
pirminius aromatus formuoja tik žaliavinis vynuogių vynas.
Pusiau sausas, pusiau saldus
Vynas
Aprašymas
Įvertinimas
Canti Prosecco DOC
Blyški žalsva spalva. Nedaug citrusinių ir
Extra Dry Heritage
gėlių, kalnų ir sniego aromato. Gana sausas. Geras (83)
(Italija, alk. 11 %
Vidutinė rūgštis. Sūroka pabaiga.
tūrio)
Italiana Prestige
pusiau sausas
(Lietuva, alk. 11,5 %
tūrio)

Švelniai kvepia prinokusiomis kriaušėmis,
baltaisiais serbentais, pernokusiais
Geras (83)
persikais. Pusiau saldus. Vidutinės trukmės
skonis. Neblogai subalansuotas.

Drakenkloof Soet
Vonkelwyn 2011
(Pietų Afrika, alk 8 %
tūrio)

Aukso spalva. Muskato, ledinukų, citrininio
marmelado aromatas. Mažai rūgšties,
Geras (83)
vidutinis saldumas. Citrinų ir medaus
poskonis.

Alita Chardonnay
pusiau sausas
(Lietuva, alk. 11 proc.
tūrio)

Pilkoka aukso spalva. Putoja ilgai, dideliais
burbulais. Kvepia rojaus obuoliukais,
Priimtinas
duona, džiovintomis medingomis gėlėmis. (81)
Nerūgštus.

Torley Talisman Demi Pilka aukso spalva. Mažai kvapo. Nešvarus
Sec (Vengrija, alk.
džiovintų kriaušių ir seno skuduro kvapas. Nepriimtinas
11 % tūrio)
Gana sausas. Minkštas, vyniškas.
Roca de Forti
Spumante Demi Sec
(Italija, alk. 11 %
tūrio)

Žalsva žaliosios citrinos spalva. Primena
prozeką. Kareiviškos košės, kaučiuko,
Nepriimtinas
raugintų daržovių kvapas. Nedaug rūgšties.
Riešutų poskonis. Keistas, per svarus vynas.

Alita sausas (Lietuva, Blyški spalva. Daržovių lapų, mangų
alk. 11 % tūrio)
kvapas. Daug rūgšties ir nemažai cukraus.

Nepriimtinas

Degustacijos rezultatai nėra tokie blogi, kaip kai kurie skaitytojai tikriausiai tikėjosi. Visi į rankas patekę iš užsienio atvežti brut sausumo vynai yra visai geros kokybės. Kiek prasčiau su saldžiaisiais: panašu, kad vartotojas yra pasiryžęs skoniu laikyti
tik saldumą ir ignoruoti kai kuriuos akivaizdžius aromato ir skonio balanso trūkumus.
Maloniai nustebino keletas putojančių, gazuotų, aromatizuotų gėrimų. Jei nepaisytume
kiek agresyvoko ir nenatūralaus jų aromatingumo bei didelio cukringumo, nedidelis
alkoholio kiekis ir tinkamas rūgštingumas gali sukurti malonią harmoniją burnoje.
Tačiau tai, kad šie gėrimai įvertinti panašiais balais kaip ir putojantis vynas, nereiškia, kad jie stovi ant to paties hierarchijos laiptelio vyno mėgėjų vertybių skalėje. Padaryti vyną iš vyno yra gerokai sunkiau, nei sukonstruoti savotišką gėrimą-frankenšteiną.
Aklai ragaujant, gazuotus aromatizuotus gėrimus iš karto galima atpažinti iš per daug
intensyvaus skonio. Todėl subtilių juslių, niuansų pojūčio jie nelavina. Gal ne visiems
to ir reikia.
Pagal „Vyno žurnalą“, 2012 m., lapkritis-gruodis
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Inovacijų svarba bendrovėje „Selteka“
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis
lankėsi bendrovėje „Selteka“. Susitikimo
su direktoriumi Arūnu Vizgaičiu metu
diskutuota apie inovatyvų verslą, pokyčių
būtinybę, paslaugas verslui.
„Selteka“ yra didžiausia Rytų Europoje elektronikos prekių gamintoja TV
srityje. Lietuviško kapitalo įmonėje, vadovaujantis 11 sertifikatų, dirba 180 darbuotojų. Bendrovėje vystomi du verslo
segmentai: OEM ir EMS. Kauniečiai teikia EMS (angl. electronic manufacturing
services) – elektroninių plokščių surinkimo paslaugas visoje Europoje. Įmonė gali
gaminti ne tik smulkias serijines partijas,
bet turėdama ilgametę konvejerinės (masinės) gamybos patirtį, gali surinkti net ir
sudėtingas plokštes dideliais kiekiais  Europos mastu.
UAB „Selteka“ yra originalių televizijos ir elektronikos gaminių (OEM –
angl. original equipment manufacturer)
gamintoja, kurianti originalius gaminius
televizijos, įterptinių technologijų ir LED
apšvietimo srityse. Tai hibridiniai kabelinės skaitmeninės TV DVB-C + IP imtuvai, internetinės skaitmeninės TV IPTV
priedėliai, LED šviestuvai ir jų valdikliai.
Per paskutiniuosius trejus metus kau-

niečiai pagamino 530 skirtingų versijų
EMS gaminių, sukūrė 10 skirtingų modelių skaitmeninės televizijos priedėlių, iš
kurių du gaminiai yra apdovanoti nacionaliniais „Inovatyvaus produkto“ prizais.
UAB „Selteka“ istorija skaičiuoja
55 metus. Bendrovė pirmoji iš Tarybų
Sąjungos elektronikos pramonės gamyklų įdiegė SMD technologiją, pirmieji
nepriklausomoje Lietuvoje iš vietinių
elektronikos kompanijų įdiegė ISO 9001
kokybės standartą. Po šalies įstojimo į ES
įmonės gamybos apimtys per kelerius metus išaugo nuo 300 000 vnt. iki 3 200 000
vnt. gaminių.
Eksportas sudaro 80 proc. produkcijos. Ji gabenama į 16 šalių: Latviją, Vokietiją, Suomiją, Daniją, Italiją, Portugaliją.
Atrandamos naujos rinkos Amerikoje.
Pasak direktoriaus A. Vizgaičio,
įmonė Lietuvos kontekste yra inovatyvi,
Europos – sąlyginai. Užsienio užsakovai
įmonę vertina dėl nuolat joje vykstančių
akivaizdžių pokyčių.
2010 m. bendrovė investavo 2,2 mln.
Lt į naują technologinę įrangą. Darbuotojų
mokymams dviejuose projektuose panaudota apie 1,5 mln. Lt. Sėkmingai įvertinus
paraišką buvo skirtas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal prie-

„Daumantų“ pagardų gamintojai
sertifikuoti pagal sugriežtintus
tarptautinius reikalavimus
Nepriklausomų ekspertų atliktas
auditas patvirtino, kad „Daumantų“ pagardus gaminanti bendrovė „VESIGA“
atitinka visus reikalavimus, kuriuos kelia
naujausios tarptautinės „British Retail
Consortium (BRC) Global Standard for
Food Safety“ versijos standartas.
Metų pradžioje įmonė gavo aukščiausią BRC įvertinimą – A lygio sertifikatą.
Nepriklausomų vertintojų suteiktus sertifikatus turinčios bendrovės yra vertinamos
kaip patikimi ir skaidrūs maisto produktų
tiekėjai. Naujoji – 6-oji BRC standarto
versija kelia dar griežtesnius reikalavimus įmonėms, tačiau gavus tokį įvertinimą nebekyla jokių abejonių, kad įmonėje
vykstantys procesai užtikrina visų gamybos grandžių ir technologinių procesų
kontrolę ir priežiūrą. Tai neįkainojamas
dokumentas maisto pramonės sektoriuje
dirbančioms organizacijoms. Į jį atsižvelgia didžiausi užsienio prekybos tinklai.
Valdžios institucijos ir vartotojai ir iš
mažmenininkų, ir iš gamintojų vis labiau
reikalauja kad maistas būtų kokybiškas
ir saugus. Apklausų duomenimis, net du
trečdaliai europiečių rinkdamiesi maisto
produktus kreipia dėmesį į išskirtinę maisto produktų kokybę. Net 73 proc. apklaustų lietuvių teigia, kad jiems svarbiausia
maisto kokybė. O ją rodo ne tik produkto
skonis ar sudėtis, bet ir oficialus patvirtinimas, kad šio gamintojo produktai gaminami taikant griežtus kokybės reikalavimus.
„Mes tobulėjame kasmet, atnaujiname
įrangą, modernizuojame gamybą, diegiame naujoves, investuojame į darbuotojų
mokymus, didiname reikalavimus sau
patiems. O gautas tarptautinis sertifikatas
patvirtina, kad įmonės savikontrolės me-

chanizmai veikia gerai“, – sako UAB „Vesiga“ vadovas Saulius Grinkevičius.
Ypatingus reikalavimus gamintojams
keliantis standartas nėra privalomas. BRC
standarto versijos sugriežtinamos kas tris
metus, o įmonės sertifikuojamos kasmet.
Standarte išdėstyta daugiau kaip apie 300
reikalavimų, kurie apima visus procesus
bei reglamentuoja gamintojo naudojamą
įrangą, personalo kvalifikaciją, pirminių
žaliavų kokybę ir patikimumą, sanitarinius
higieninius kriterijus, vadybos sistemą,
procesų valdymo lygį, kokybės ir maisto
saugos savikontrolę, mokslinių–techninių
pasiekimų bei inovacijų taikymą procesuose. Sertifikuojant įmones vertinama ir
tai, kaip greit pavyktų surasti klaidos šaltinį nutikus problemai ir kaip efektyviai ji
būtų taisoma.
BRC maisto techninį standartą sukūrė
ir įdiegė Britų mažmenininkų konsorciumas (British Retail Consortium – BRC)
1998 m. Jis buvo naudojamas vertinant
maisto produktų gamintojus ir siekiant
apsaugoti savo rinką nuo nekokybiškų
maisto gaminių. Ilgainiui jis išsirutuliojo
į pasaulinį standartą, kuris pripažįstamas
daugelyje pasaulio šalių. Todėl tos įmonės, kurios nori savo gaminius eksportuoti į užsienio šalis, turi sertifikuotis, kad
galėtų savo gaminius siūlyti pasauliniams
prekybos tinklams.
Lietuvos standartizacijos departamento duomenimis, be UAB „Vesiga“ BRC
sertifikatus turi 20 maisto gamybos bendrovių. UAB „Vesiga“ sėkmingai atestuojasi nuo 2006 metų. Įmonės vertinimą atlieka tarptautinė sertifikavimo kompanija
„Lloyd Register Quality Assurance“.
RŽ inf.

Užsienio partneriai įmonę vertina dėl nuolat joje vykstančių akivaizdžių pokyčių

monę „E-verslas LT“. 2012 m. rugpjūtį
baigto projekto dėka greičiau ir efektyviau
apjungti pagrindiniai verslo procesai. Visa
projekto vertė sudarė beveik 0,4 mln. Lt.
UAB „Selteka“ verslo filosofija –
skatinti jauną žmogų. Pastaraisiais metais
bendrovė remia VšĮ „Sabonio krepšinio
centras“ berniukų, gimusių 1997 m., ko-

mandą. Suvokdama socialinės atsakomybės svarbą, bendrovė dovanojo TV
priedėlius Aklųjų ir silpnaregių ugdymo
centrui, Invalidų sąjungos vaikų labdaros
ir paramos fondui „Gėrio spindulėlis“, suteikė finansinę paramą M. K. Čiurlionio
fondui ir kt.
Parengė A. J.

„Statybų ekonominiai
skaičiavimai“: profesionalios
nepriklausomų specialistų
konsultacijos ir sprendiniai
Saulius Mikalauskas,
UAB „Statybų ekonominiai skaičiavimai“ generalinis direktorius
Mūsų bendrovė jau tryliktus metus specializuojasi sąmatų sudarymo programų kūrimo ir sąmatinių skaičiavimų srityje. Ypač didelį dėmesį skiriame statybinių įmonių
informacinių sistemų vystymui, turimų programinių priemonių efektyvesniam taikymui, statybų ekonomikos klausimams. Stengiamės šviesti ir informuoti visuomenę, būsimuosius statybos specialistus apie statybos dokumentacijos ir sąmatos, kaip statybos
organizacinio dokumento, vertę. Bendrovės parengti sprendiniai ir produktai realizuoti
savivaldybėse, pramonės įmonėse, stambiose ir smulkiose statybos bendrovėse, projektavimo įmonėse. Bendradarbiaujame su KTU, VGTU ir kitais universitetais rengiant
statybos specialistus.
Duomenys statybos organizavimo projektui (darbų sąrašas ir apimtis, jų vykdymui
reikalingi ištekliai ir t.t.) imami iš sąmatos, tad būtent sąmata parodo, kaip statysim.
Sąmatinė dokumentacija statybos organizavimo metu suteikia informacijos ne tik
apie kainą, bet ir apie darbų eiliškumą bei technologiją, o sąmata tampa būsimų darbų
planu. Seniai įrodyta, kad vienas litas, įdėtas į projektavimą, – tai dešimt litų, sutaupytų
statybos metu. Sąmata visuomet turėtų maksimaliai atspindėti turimą pradinę informaciją, maksimaliai tiksliai įvertinti išteklių sąnaudas ir kaštus.
Reikia nepamiršti, kad sąmatininko vaidmuo projektavimo įmonėje skiriasi nuo
vaidmens statybinėje – ginami skirtingi interesai. UAB „Statybų ekonominiai skaičiavimai“, kaip nepriklausomi specialistai, gali pasiūlyti: konsultacijas sąmatų sudarymo,
projektavimo, projekto ekonominės dalies klausimais, rengia bet kokio lygio sąmatinę dokumentaciją. Apdovanojimais įvertintos sąmatinės programos (SES2004, SES3,
SESWEB, SRiC), integruoti sprendiniai (apskaita, projektavimas, planavimas) naudojami daugiau nei 800 įmonių.
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„SDG“ projekto rėmuose – vaikų globos namų auklėtinių
svajonių išsipildymas ir savarankiškumo ugdymas
Kaip vaikų globos namų auklėtinius
padrąsinti siekti svajonių? Kaip paprastomis priemonėmis išmokyti vertinti dedamas pastangas siekiant tikslo? To siekė
VšĮ „Saugi pradžia“, vykdžiusi projektą
„Kalėdinės vaikų svajonės“.
Projekte dalyvavo beveik visi Lietuvos vaikų globos namai, per 7000 atvirukų kūrė apie 2000 vaikų, o įgyvendintų
svajonių suskaičiuoti nė neįmanoma.

Vaikų globos namų atstovų teigimu,
auklėtiniai ne tik piešė atvirutes, bet ir
suprato, kad „svajonės pildosi tuomet, kai
stropiai ir nuoširdžiai dirbi“. Projekte dalyvavę ir atvirukus kūrę vaikai buvo puikus pavyzdys kitiems, kad reikia stengtis
pačiam siekti svajonės.
Ypatingą dėmesį projekto dalyviams
parodė asociacija „Investor‘s forum“.
2011 m. įgyvendino berniuko iš Viešvilės
vaikų globos namų svajonę, o 2012 m.
tarp šių organizacijų užsimezgė artimesnis bendravimas – asociacija pageidavo
atvirukų, sukurtų vaikų tik šių globos
namų vaikų. Baldų gamintoja „Memfis“
Jiezno vaikų globos namams padovanojo
aštuonis skirtingus baldus.
Didžiausi trečiojo „Kalėdinės vaikų
svajonės“ projekto palaikytojai buvo rūmų
narys akcinė bendrovė „Kauno grūdai“ –
įmonė ne tik užsakė daugiausiai atvirukų
(daugiau nei pusę), bet ir skatino gavusias
atvirutes įmones išpildyti svajones.
Vienos gamybinės įmonės, priklausančios Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmams, vadovas asmeniniu pavyzdžiu paskatino kitus prisidėti prie vai-

kų gerovės kūrimo – su visa šeima apsilankęs vaikų globos namuose ir sužinojęs,
kad jiems trūksta kompiuterių, paskelbė
šią žinią rūmų nariams.
„Niekada nepavarkite darydami gerus darbus kitiems!“ – toks yra geriausias

palinkėjimas visiems, prisidėjusiems prie
projekto „Kalėdinės vaikų svajonės, gautas iš Pagynės vaikų globos namų socialinės darbuotojos.
RŽ inf.

Pagerbti už socialinę
atsakomybę

Du aukso medaliai –
UAB „Aconitum“

Vilniuje surengtame baigiamajame Jungtinių Tautų vystymo programos projekto
„VARTAI: socialinės ir aplinkosauginės verslo inovacijos“ renginyje pristatyti ir apdovanoti įmonių socialinės atsakomybės lyderiai regionuose. Iš viso įteikti aštuoni apdovanojimai.
Marijampolės regione įmonių socialinės atsakomybės lyderis – ARVI įmonių grupė,
kuriai apdovanojimas skirtas už indėlį sprendžiant regiono jaunimo nedarbo problemas bei
verslo partnerių įtraukimą ir skatinimą tobulėti įmonių socialinės atsakomybės srityje.
Atsiimant apdovanojimą įmonės atstovė Vaida Kelerytė sakė, kad socialinė atsakomybė yra ARVI įmonių grupės verslo modelis. Grupės veiklą apibūdina kiekviena
įmonė, turėdama savitą aplinkosauginį ir socialinį modelį, pavyzdžiui, „Europa Royale
Marijampole“ viešbutis prisijungęs prie „žaliojo rakto“ programos, „Arvi kalakutai“
skatina sveikesnį požiūrį į gyvenimą, o visos grupės įmonės, kartu, nuosekliai viena
kitą papildydamos ir efektyviai bendradarbiaudamos, kuria stabilaus gamtai ir žmogui
atsakingo verslo modelį.
„ARVI įmonių grupė kartu su Marijampolės savivaldybe yra įsteigusi pelno nesiekiančią organizaciją VšĮ „Sveikatingumo idėjos“, siekiame skatinti Marijampolės
regiono jaunimo užimtumą, įgyvendiname kultūrinius, sporto ir socialinius projektus,
kurių dėka siekiame, kad žmonės norėtų likti ir gyventi šiame mieste“, – sakė personalo
projektų vadovė V. Kelerytė.
Renginyje už socialinės atsakomybės principus savo veikloje (aplinkosauginių problemų sprendimą) taip pat pažymėtas kitas rūmų narys – AB „Lifosa“.
RŽ inf.

Kauniečių bendrovė UAB „Aconitum“ nuolat diegia naujausias technologijas vaistų ir maisto papildų gamyboje, kelia darbuotojų kvalifikaciją, todėl gali rinkai pasiūlyti
itin kokybiškus vaistinius preparatus. Įmonė gali didžiuotis savo laimėjimais 2012 m.
Net du nauji, inovatyvūs vaistiniai preparatai „Flavoxan“ ir „Venosan“ pelnė Lietuvos
metų gaminio konkurso aukso medalius.
„Venosan“ – naujas vaistinis preparatas, išsiskiriantis iš panašių preparatų savo
sudėtimi. Šio vaistinio preparato veiklioji medžiaga yra paprastųjų kaštono sėklų ekstraktas, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra net 250 mg. Kaštonų ekstraktas jau
nuo seno žinomas kaip venotonikas, kuris skirtas venų varikozės gydymui bei šiai ligai
būdingų simptomų šalinimui, taip pat kojų venų profilaktikai.Tai lietuviškas, patikimas
bei efektyvus vaistinis preparatas. Dozavimas pagrįstas remiantis naujausiais klinikiniais tyrimais. Vaistinis preparatas „Venosan“ efektyviai mažina kojų tinimą, panaikina sunkumo jausmą, stiprina venų sieneles, veikia priešuždegimiškai, mažina kraujo
klampumą.
„Aconitum“ – inovatyvus Lietuvos vaistų gamintojas – per pastaruosius dvejus
metus rinkai pristatė šešis vaistinius preparatus. Įmonės tikslas - pateikti natūralios sudėties, naujausiais tyrimais pagrįstus vaistinius preparatus. Vienas tokių „Flavoxan“.
Tai pirmasis vaistas Lietuvoje su sojų izoflavonais – alternatyva moterims, norinčioms
pasirinkti natūralią pakaitinę terapiją. (estrogenų). „Flavoxan“ – natūralus estrogenų
šaltinis, kuris efektyviai mažina karščio pylimus, naktinius prakaitavimus, mažina dažnas nuotaikos kaitas, padeda išvengti osteoporozės, mažina vėžio riziką.
RŽ inf.

Programoje „Narys nariui“ – nuolaidos ir akcijos
Rūmų bendruomenės tarpusavio lojalumo sistema „Narys – nariui“ veikia jau
septintus metus. Jos esmę sudaro nuolaidos, taikomos kitoms organizacijos narėms – įmonėms ir jų darbuotojams.
Programoje, kuri skelbiama svetainės
www.chamber.lt rubrikoje „Rūmų nariai“,
galima rasti įvairiausių patrauklių pasiūlymų: skelbiamos nuolaidos viešbučiams,
kelionėms, kurui, baldams, suvenyrams,
grožio priemonėms ir procedūroms, spaudos darbams, metalo gaminiams, įvairiems mokymams bei konsultacijoms,
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putplasčio gaminiams, lazerinio graviravimo paslaugoms ir t.t.
UAB „Kavos bankas“ siūlo net 30
proc. nuolaidą šviežiai skrudintai aukščiausios kokybės kavai (teikiama 50 jos rūšių).
UAB „Atrama“ teikia galimybę įmonėms pigiau įsigyti kietojo kuro šildymo
katilų, židinių, oro šildytuvų bei dujų balionų.
UAB „Corpack“ rūmų nariams taikys
specialias kainas gaminant pakuotes iš
gofruoto kartono.
Šiais metais prie programos „Narys –

nariui“ prisijungė naujas dalyvis – UAB
„Vynėja“. Vyno namai BROME Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariams suteikė nuolaidas ne tik išskirtiniams pranzūziškiems bei ispaniškiems
vynams, bet ir kitiems brangiesiems gėrimams – viskiui, konjakui, tekilai. Jos
galios iki kovo 31 d.
Dabar sistemoje „Narys – nariui“
dalyvauja 21 įmonė. Tai papildoma galimybė atrasti naujų klientų ir paslaugų vartotojų, naujų tiekėjų, siūlančių paslaugas
ar gaminius ypač palankiomis sąlygomis.

Tokia programa ne tik teikia naudos, bet
ir stiprina bendruomenės narių tarpusavio
lojalumą.
Prie sistemos gali prisijungti kiekvienas rūmų narys. Tam tereikia užpildyti
nuolaidų pasiūlymo anketą (svetainėje:
http://chamber.lt/LT/Pradzia/KPPARnariai/Narys-Nariui) ir ją atsiųsti faksu
(8-37) 20 83 30 arba el. paštu: ingrida.
braziuniene@chamber.lt. Telefonas pasiteirauti: (8-37) 20 34 83.
Jeigu jau dalyvaujate programoje, tereikia pratęsti nuolaidų galiojimo laiką ar
atnaujinti jų taikymo sąlygas. Sėkmingo
kolegiško bendradarbiavimo!
RŽ inf.

KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ žinios | Nr. 569

Kauno finansininkų klube –
apie buhalterių egzaminus ir
elektronines VMI paslaugas
Audronė Jankuvienė
Ar visi vyriausieji buhalteriai, nepriklausomai nuo išsilavinimo ir patirties,
privalės laikyti Buhalterinės apskaitos
įstatyme numatytus profesinius egzaminus? Kaip jie bus organizuojami? Kas
vertins buhalterių žinias? Ar egzaminai
bus vienodi visiems, dirbantiems skirtingose ūkio šakose ar institucijose?
Į šiuos šiandien itin aktualius klausimus Kauno finansininkų klube, veikiančiame prie Kauno prekybos, pramonės
ir amatų rūmų, atsakinėjo LR Audito ir
apskaitos tarnybos direktorius Audrius
Linartas ir Lietuvos apskaitos įmonių asociacijos prezidentas Sigitas Babarskas bei
direktorius Vytautas Vilys.
Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimai numato, kad nuo 2016 m. sausio 1 d.
visi šalies vyriausieji buhalteriai turės būti
išlaikę profesinius buhalterinės apskaitos ir
finansinės atskaitomybės ir mokesčių egzaminus. Įstatyme apibrėžta, kad egzaminų
organizavimo tvarką, vertinimo metodiką,
įrašymo ir išbraukimo į vyr. buhalterių
sąrašą tvarką, kitų egzaminų pripažinimo
tvarką nustato Audito ir apskaitos tarnyba.
Finansininkų klubo nariai kėlė klausimą, ar nebus pripažįstami aukštosiose mokyklose išlaikyti buhalterinės apskaitos ir
finansų atskaitomybės egzaminai, ar tikslinga tikrinti patyrusių buhalterių žinias?
Nuogąstauta, ar kompetencijos nevertins
žemesnės kvalifikacijos specialistai?
Pasak Audito ir apskaitos tarnybos
vadovo A. Linarto, tarnyba taip pat dar
nežino atsakymų į visus klausimus. Jau
praėjusios kadencijos Seimui Vyriausybė
rengė įstatymo pataisas, kurios patikslintų
kai kurias nuostatas.
Siūloma apsvarstyti, ar nevertėtų
siaurinti, kam reikalavimai bus taikomi, ar tikrai egzaminus turi laikyti vyr.
buhalteriais jau ilgai dirbantys žmonės,
raginama apibrėžti aukštųjų mokyklų vai-

dmenį šiame procese (kurių specialybių ir
programų egzaminai gali būti prilyginami
naujiems reikalavimams) ir kt.
Šiuo metu įstatymo pataisos tebėra
nagrinėjamos Finansų ministerijoje. Lieka tik treji metai, per kuriuos turi būti
parengta egzaminų organizavimo tvarka
ir keliasdešimt tūkstančių šalies vyr. buhalterių įvertinti, ar atitinka naujus reikalavimus, išlaikyti egzaminus ir kt.
A. Linartas pabrėžė, kad kol kas įstatyme nėra numatyta jokių išimčių, kad
egzaminų nereiktų laikyti patyrusiems
buhalteriams arba aukštąjį mokslą baigusiems specialistams. Audito ir apskaitos
tarnybos vadovas informavo, kad siūloma
siaurinti ratą specialistų, kuriems egzaminai būtų privalomi, atleisti nuo jų vyr. buhalterius, turinčius ne mažiau kaip 2 metų
patirtį, taip pat pripažinti aukštųjų mokyklų ekonomikos, apskaitos ir finansų egzaminus. Šiuo tikslu išgryninant specialybes ir programas tikriausiai nebus apsieita
be aukštųjų mokyklų pagalbos.
Lietuvos apskaitos įmonių asociacija
neseniai atliko tyrimą, kaip naująsias pataisas vertina patys buhalteriai. Apklausa
buvo atliekama Šiaulių ir Panevėžio apskrityse, nuomonės pasidalijo maždaug
perpus. Tyrimo rezultatus pristatęs asociacijos direktorius Vytautas Vilys taip pat
pateikė duomenis apie buhalterių sertifikavimą kitose šalyse. „Daugelyje jų neįsivaizduojama, kad buhalteriu gali būti
nesertifikuotas specialistas“, – sakė asociacijos direktorius. Kvalifikaciniai egzaminai laikomi Vokietijoje, Prancūzijoje,
Italijoje, Ispanijoje, Slovakijoje, Norvegijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, JAV ir kt.
Tiesa, kai kurie įmonių atstovai tvirtino,
kad galima nurodyti ne mažiau valstybių,
kuriose sertifikuotis nereikalaujama.
Kauno finansininkų klube buvo taip
pat pristatytos Valstybinės mokesčių inspekcijos naujos elektroninės paslaugos
bei Standartinė apskaitos duomenų rin-

Lietuvos apskaitos įmonių asociacijos prezidentas Sigitas Babarskas (centre)

LR Audito ir apskaitos tarnybos direktorius Audrius Linartas

kmena. Šios rinkmenos tikslus ir poreikius
pristatė Valstybinės mokesčių inspekcijos
Kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja Eglė Ramanauskienė. VMI
atliktos apklausos duomenimis, 70 proc.
įmonių pasisako už standartinės apskaitos
duomenų rinkmeną. Ji sumažins įmonių
kaštus ir laiko sąnaudas, bus paprasčiau
eksportuoti ir importuoti duomenis, jie
bus vieningi skirtingiems tikslams ir institucijoms ir kt. Nuo 2016 m. sausio 1 d. ši
rinkmena bus privaloma. Kiek tai kainuos
verslui, kol kas neaišku.

Naujosios VMI interneto svetainės
teikiamas paslaugas finansininkams komentavo Kauno apskrities VMI Įmonių
aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Asta Srazdaitė.
Pasak klubo pirmininkės, UAB „Aurita“ vadovės Vaidos Butkuvienės, Kauno
finansininkų klubas tampa ta vieta, kurioje
valstybinės institucijos ir finansų vadovai
diskutuoja aktualiomis temomis, verslas
formuoja apibendrintą nuomonę ir teikia
argumentuotus, konstruktyvius pasiūlymus atsakingoms institucijoms.

Projektas „DARBDAVIŲ IR
DARBUOTOJŲ SOCIALINĖS PARTNERYSTĖS
GEBĖJIMŲ UGDYMAS IR KOLEKTYVINIŲ
DARBO SANTYKIŲ TOBULINIMAS KAUNO IR MARIJAMPOLĖS APSKRITYSE“
KAUNO PREKYBOS,
PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI

(PROJEKTO NR. VP1-1.1-SADM-02-K-01-007)

Vykdomos projekto veiklos, kurių tikslas – skatinti darbuotojų saugos ir sveikatos
komitetų steigimą Kauno ir Marijampolės apskrityse. Sausio mėnesį buvo surengti du
apskritieji stalai, vasarį mėn. dvi konferencijos„Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų nauda ir praktika“. Vasario 5 d. Marijampolės apskrityje konferencija vyko Marijampolės kolegijoje (dalyvauja projekte), vasario 7 d. – Kauno apskrityje, Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centre (projekto dalyvis).
Renginiuose dalyvavo Marijampolės kolegijos, Marijampolės profesinio rengimo centro, UAB „Mantinga“ atstovai. Kauno apskrityje – UAB „Danspin“, AB „Ortopedijos
technika“, UAB „Liningas“, Kauno Socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų
profesinio rengimo centro, VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos atstovai.
Darbdaviai ir darbuotojai supažindinti dėl saugos ir sveikatos komitetų steigimo, jų
veiklos ir naudos organizacijai. Skatintas komitetų steigimas, dalyviai pasidalijo gerąja
praktika. Pateikta darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų funkcijos ir teisės, komite-

to steigimo reikalavimai, kompetencijos, darbo organizavimas, pagrindinių teisės aktų
darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais taikymas komiteto veikloje.
Renginyje Marijampolėje dalyvavo Valstybinės darbo inspekcijos Marijampolės
skyriaus vedėjas Albinas Beinarauskas, Kaune – VDI Kauno skyriaus vedėjas Mindaugas Petras Balašaitis. Pranešimą skaitė VDI Kauno skyriaus vedėjo pavaduotojas
Valentinas Stankevičius.
Lektoriai – konsultacijų kompanijos „SDG“ Konsultacijų departamento specialistė
Irena Maštavičienė, Teisės departamento vadovė Evelina Jasaitė, Mokymo departamento konsultantė Vida Baublienė, Rizikų departamento direktorius Alvydas Kazevičius.
Sekančiame projekto etape – „Partnerystės principų diegimo skatinimo akcijos“ – socialinio dialogo patirtimi dalinsis užsienio partneriai, dalyvaus Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Kauno regioninis centras. Numatoma pasirašyti 8 kolektyvines sutartis ir 1 teritorinę kolektyvinę sutartį.
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KONTAKTŲ MUGĖ

KAUNO regiono įmonių kontaktų mugė
UAB ,,Statybų ekonominiai skaičiavimai“
Nuo 2000 m. dirba IT srityje, kuria ir platina
sąmatų sudarymo programas, vysto kitus inovatyvius projektus, skaičiuoja sąmatas, veda
kursus ir mokymus.
Butrimonių g. 5-209, LT-50203 Kaunas
Tel.: (8 618) 11 331
El. paštas: ana.mikalauskaite@ses.lt
www.ses.lt
AB „Stumbras“
Stipriųjų alkoholinių gėrimų gamyba.
K.Būgos g. 7, LT-44328 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 88 00
Faks.: (8 37) 30 88 33
El. paštas: stumbras@stumbras.lt
www.stumbras.eu
AB Šiaulių banko Kauno filialas
Teikia paskolas smulkiajam ir vidutiniam verslui, finansuoja savivaldybių ir regioninius projektus, teikia kvalifikuotas finansines paslaugas
privatiems asmenims.
Vytauto pr. 56, LT-44237 Kaunas,
Tel. (8 37) 30 29 83
Faks.: (8 37) 30 29 79
Savanorių pr. 135, LT-44146 Kaunas
Tel. (8 37) 30 29 87
El. paštas: kaunas@sb.lt
www.sb.lt
E. Mickevičiaus IĮ „Technoera“
Atlieka smulkios buitinės technikos remontą.
Remontuoja televizorius, mobiliuosius telefonus, audio ir video techniką. Taiso kompiuterius,
monitorius, spausdintuvus ir kitą orgtechniką.
Pildo tonerius, rašalines kasetes. Montuoja apsaugos sistemas automobiliuose ir patalpose.
Kopijavimas, laminavimas, spausdinimas.
Kalnų g. 64A-1, Jonava
Tel.: (8 349) 62 067,(8 349) 52 624
Faks.: (8 349) 62 067.
El. paštas:technoera@technoera.lt.
www.technoera.lt.
Mokslo ir technologijų parkas „Technopolis“
Rengia ir įgyvendina įvairius nacionalinius ir
tarptautinius projektus, kurie orientuoti į inovacijų paramos sistemos stiprinimą, dalyvių tarpusavio bendradarbiavimą, inovacijų kultūros,
verslumo, kūrybiškumo ugdymą, žinių ir informacijos sklaidos terpės gerinimą. Ieško partnerių nacionaliniams ir tarptautiniams projektams
rengti ir įgyvendinti, potencialių investuotojų,
inovacinių įmonių antrojo MTP korpuso statybai ir vystymui.
Europos pr. 121, LT-46339 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 15 56
Faks.: (8 37) 21 13 82
El. paštas: info@technopolis.lt
www.technopolis.lt
UAB „Telrada“
Lakštinio plieno apdirbimu užsiima jau 14
metų. Gamina įvairius gaminius pagal kliento
pageidavimus, kai taikomas mechaninis apdirbimas. Yra visi gamybai reikalingi barai,
kuriuose atliekamos šios operacijos: iškirtimas,
štampavimas, perforavimas, lenkimas, frezavimas, tekinimas, aliuminio ir nerūdijančio plieno virinimas, šlifavimas, miltelinis dažymas,
gaminių surinkimas. Konstruoja ir projektuoja
gaminius pagal kliento norus.
Draugystės 19, LT-51230 Kaunas
Tel.: (8 37) 45 45 84, (8 610) 26 743
Tel/faks.: (8 37) 45 45 78
El. paštas: info@telrada.lt
www.telrada.lt
UAB „Transer“
Specializuoti techniniai vertimai ir kitos su
kalba susijusios paslaugos: vertimas, redagavimas, korektūra, lokalizacija, įmonių vertimo
poreikių optimizavimas.
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Taikos pr. 42-36, LT-50231 Kaunas
Tel.: (8 37) 38 00 08, (8 677) 44 231
Faks.: (8 37) 38 00 08
El. paštas: info@transer.net
www.transer.net
UAB „Tranzito paslaugų centras“
Visos muitinės tarpininko paslaugos, sandėliavimas, krovinių pervežimas Lietuvoje
ir užsienyje, Intrastato ataskaitų pildymas ir
pateikimas muitinei, transporto priemonių
draudimas, teisininko paslaugos.Atstovauja
įmonėms muitinėje, išimant judėjimo ir kilmės sertifikatus, taip pat maisto ir veterinarijos
inspekcijoje, Valstybinėje augalų inspekcijoje,
išimant fitosanitarinius ir veterinarinius sertifikatus. Tarpininkauja išimant ATA knygelę
(ATA CARNET).
Taikos pr. 96-318, LT-51178 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 75 50
Faks.: (8 37) 35 06 83
El. paštas: tpc@bnk.lt
www.tir-service.lt
UAB „TUV Uolektis“
Teikia šias paslaugas: kokybės (ISO 9001),
aplinkos apsaugos (ISO 14001), darbuotojų
saugos ir sveikatos (OHSAS 18001), maisto
saugos (ISO 22000) vadybos sistemų, informacijos saugumo valdymo sistemų (ISO/IEC
27001) ir kitų (ISO/IEC 20000-1, SA 8000,
FSC) vadybos sistemų sertifikavimas; vadybos
sistemų mokymų organizavimas.
Partizanų g. 17, LT-49476 Kaunas
Tel./faks.: (8 37) 33 17 68
Tel.: (8 37) 33 18 60
El. paštas: info@tuvuolektis.lt
www.tuvuolektis.lt
UAB „Universal Business Group“
Visos projektavimo, konsultavimo paslaugos.
Rengia projektus visų tipų pastatams. Rengia
detaliuosius planus. Rengia vėjo, saulės, hidro,
bioelektrinių ir kitus techninius projektus.
Savanorių pr. 173A, LT-44168 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 32 34
Faks.: (8 37) 33 32 34
El. paštas: info@ub-group.lt
www.ub-group.lt
AS „UniCredit Bank” Lietuvos skyrius,
Kauno padalinys
„UniCredit” yra viena didžiausių Europos bankų grupių, veikianti 22 Europos šalyse ir apimanti apie 50 pasaulinių rinkų. Centrinė banko
būstinė Baltijos šalyse įsikūrusi Rygoje, padaliniai – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje,Taline.
Verslo klientams teikia šias paslaugas: kreditai,
sąskaitos; indėliai; „Master Card“ kredito kortelės; išvestinės finansinės priemonės; prekyba
valiutomis; lėšų valdymas ir prekybos finansavimas; dokumentiniai atsiskaitymai; banko
garantijos; internetinis bankas; lizingas (bendradarbiaujant su SIA „UniCredit Leasing”
bendrove).
Savanorių pr. 363, LT-49425 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 87 58
Faks.: (8 37) 40 87 57
El. paštas.: kaunas@unicreditgroup.lt
www.unicreditbank.lt
UAB „Uolektis“
Konsultuoja ir moko diegiant šias vadybos
sistemas: LST EN ISO 9001:2008 – kokybės
vadybos sistema; LST EN ISO 14001:2005 –
aplinkos apsaugos vadybos sistema; BS
OHSAS 18001:2007 – darbuotojų saugos ir
sveikatos vadybos sistema; ISO/IEC 200001:2005 – IT paslaugų valdymo sistema; LST
EN ISO 22000+AC:2006 – maisto saugos
vadybos sistema; LST ISO/IEC 27001:2006 –
informacijos saugumo valdymo (ISO/IEC) sistemos; SA 8000:2008 – socialinio atsakingumo
vadybos sistema; FSC – miškų valdymo ir ga-

mybos grandies sistemos.
Apmoko vidaus auditorius ir išduoda pažymėjimus.
Savanorių pr. 284, LT-49475 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 17 70, (8 687) 30 361
Faks.: (8 37) 33 17 70
El. paštas: info@uolektis.lt
www.uolektis.lt

santis restoranas „55º“ teikia maitinimo paslaugas, rengia furšetus, banketus, verslo pietus
įmonėms ir privatiems asmenims.
Laisvės al. 79, LT-44297 Kaunas
Tel.: (8 37) 75 08 50, (8 697) 22 222
Faks.: (8 37) 75 08 51
El. paštas: info@kaunashotel.lt
www.kaunashotel.lt

UAB „Ūkio banko rizikos kapitalo valdymas“
Veiklos rūšys: investavimas į nuosavą kapitalą,
finansinis tarpininkavimas, nekilnojamojo turto valdymas, pardavimas, nuoma.
Ieško galimybės investuoti į perspektyvias, augimo potencialą turinčias įmones.
Ieško klientų, pageidaujančių pirkti, nuomotis
komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą.
Laisvės al. 80/Maironio g. 26, LT-44249 Kaunas
Tel.: (8 37) 39 55 50
Faks.: (8 37) 30 13 83
www.ubrkv.lt

Viešbutis „Park Inn Kaunas“
Įsikūręs Kauno miesto centre, šalia Laisvės alėjos. Viešbutyje yra 206 šiuolaikiški ir patogūs
kambariai (įskaitant 2 kambarius šeimoms),
konferencijų ir renginių centras, restoranas
„Diverso“ (140 vietų) „Ginger“ baras (40 vietų), sveikatingumo centras ir sauna, SPA centras „Saulėja“, vasaros terasa, „Olympic“ kazino, 50 vietų nemokama automobilių stovėjimo
aikštelė.
K. Donelaičio g. 27, LT-44240 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 61 00
Faks.: (8 37) 30 62 00
El. paštas: info.kaunas@rezidorparkinn.com
www.parkinn.com/hotel-kaunas

UAB „Vakoil“
Mažmeninė, didmeninė prekyba automobilių
degalais. Lietuviško kapitalo degalinių tinklas
veiklą pradėjo 2001 m. Degalinėse teikiamos
plataus spektro paslaugos: parduotuvė, greitas
maistas, karšta kava, motelis, dušas, saugoma
ginkluota apsauga krovininių automobilių stovėjimo aikštelė bei visų rūšių transporto automatinė ir rankinė plovykla. Taikoma lanksti
nuolaidų sistema įmonėms ir lojalumo programa privatiems klientams.
Draugystės 8B, LT-51262 Kaunas
Tel.: (8 37) 37 30 90
Faks.: (8 37) 37 30 90
El. paštas: pardavimai@vakoil.lt
www.vakoil.lt
UAB „Vesiga“
Majonezo, kečupo, pomidorų padažų, ekologiškų, be maisto priedų produktų, sojos padažų,
garstyčių, adžikos gamyba, didmeninė prekyba
ir eksportas.
Daukšių k., LT-57174 Kėdainių r.
Tel.: (8 347) 67 020
Faks.: (8 347) 61 557
El. paštas: vesiga@vesiga.lt
www.vesiga.lt
Viešbutis „Daniela“ 4* (UAB „Domus Athleticus“)
Jaukūs 75 kambariai, nuo standarto iki VIP
apartamentų. Veikia 80 vietų restoranas. Įrengtos erdvios ir jaukios konferencijų salės, nauja
sporto ir laisvalaikio zona (sauna ir baseinas).
A. Mickevičiaus g. 28, LT-44311 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 15 05
Faks: (8 37) 32 16 32
El.paštas: daniela@danielahotel.lt
www.danielahotel.lt
Viešbutis „IBIS Kaunas Centre” (UAB „Doriteksas”)
Įsikūręs Kauno centre, arti geležinkelio ir autobusų stočių. Yra 125 modernūs ir patogūs kambariai su oro kondicionieriais, vonios kambariu
su dušo kabina ir plaukų džiovintuvu. Visame
viešbutyje veikia nemokamas bevielio interneto ryšys. Svečių paslaugoms – 2 konferencijų
salės (iki 35 dalyvių) su natūralia dienos šviesa
ir oro kondicionavimo sistema. „The Oopen
Pasta & Grill” restorane svečiai gali paskanauti
makaronų ir kepsnių keptų ant grotelių atviroje
virtuvėje. Nemokama automobilių stovėjimo
aikštelė.
Vytauto pr. 28, LT-44328 Kaunas
Tel.: (8 37) 26 56 00
Faks.: (8 37) 26 56 66
El. paštas: h8622@accor.com
www.ibishotel.com
Viešbutis „Kaunas“ 4*
Teikia apgyvendinimo, maitinimo, konferencijų organizavimo paslaugas. Viešbučiui priklau-

UAB „Vikspana“
Saulėja SPA centrų tinkle – SPA paslaugos,
masažai, grožio procedūros, pirtys, hamamas,
soliariumas. SPA užsakymai grupėms, SPA dovanų kuponai.
K. Donelaičio g. 27, LT-44240 Kaunas
Tel.: (8 37) 24 08 47, (8 685) 02 902
El. paštas: saulejaspa@sauleja.lt
Baltų pr. 7A, LT-48259 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 88 47, (8 656) 42 890
El. paštas: spa@sauleja.lt
www.sauleja.lt
Vilniaus kooperacijos kolegija
Ekonomikos ir vadybos profesinio bakalauro
studijos Vilniuje ir Kaune.Tyrimų ir kvalifikacijos kėlimo paslaugos.
Kauno skyrius: Vytauto pr. 43,
LT-44354 Kaunas
Tel.:(8 37) 32 41 48
El. paštas: kaunas@vkk.lt
Vilniaus skyrius: Konstitucijos pr. 11,
LT-09308 Vilnius
Tel.: (8 5) 275 01 83, (8 5) 275 01 03
El. paštas: info@vkk.lt
www.vkk.lt
Vilniaus kooperacijos kolegijos Kauno skyrius
Vilniaus kooperacijos kolegija – ilgametę patirtį
turinti ekonominio profilio mokykla Lietuvoje.
Vilniaus ir Kauno skyriuose rengiami vadybininkai, ekonomistai, buhalteriai kooperacijos ir
valstybinėms įmonėms, akcinėms bendrovėms
bei kitoms organizacijoms. Studijų programos:
informacinių sistemų diegimas ir priežiūra,
verslo ekonomka, mažmeninės bankininkystės
ekonomika, buhalterinė apskaita, pardavimo
valdymas, maitinimo verslo organizavimas,
verslo vadyba, komunikacijos ir informacijos
vadyba, verslo anglų kalba ir komunikacija
(vyksta šios programos vertinimas).
Vilniaus skyrius: Konstitucijos pr. 11,
LT-09308 Vilnius
Tel.: (8 5) 275 01 83, 275 01 03
El. paštas: info@vkk.lt, www.vkk.lt
Kauno skyrius: Vytauto pr. 43,
LT-44354 Kaunas
Tel. (8 37) 32 41 48,
El. paštas: kaunas@vkk.lt
www.vkk.lt
VšĮ „Vilties žiedas“
Teikia profesinės reabilitacijos paslaugas. Veikia profesinės reabilitacijos metodinis centras,
ECDL testavimo centras, verslo praktinio mokymo firma. Gamina ir individualiai pritaiko
ortopedijos priemones, slaugai skirtus siūtinius
gaminius. Ieško partnerių užsienyje.
A. Juozapavičiaus pr. 7C, LT-45251 Kaunas
Tel.: (8 37) 75 62 07
www.viltiesziedas.lt
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
20130117008 Prancūzijos įmonė prekiauja džiovintais vaisiais ir eško organinių džiovintų vaisių
tiekėjų.
20130116045 Turkijos įmonė gamina baldus, skirtus daželiams – laminuotos faneros kėdes ir
stalus. Ieško produkcijos platintojų Europoje ir siūlo abipusio gamybinio bendradarbiavimo ar subrangos paslaugas.
20130116044 Serbijos įmonė, kuri vadovauja vienai iš laisvųjų ekonomikos zonų, siūlo logistikos paslaugas ir ieško partnerio intermodalinio terminalo tinklo vystymui.
20130116032 Lenkijos įmonė siūlo ekologiškus produktus, ypač kūdikių drabužėlius alergiškiems vaikams. Drabužiai sukurti ir pagaminti Lenkijoje. Siūlo abipusio komercinio bendradarbiavimo ir bendros įmonės sukūrimo galimybes.
20130116026 Latvijos įmonė gamina ekologišką 100 proc. medvilnės patalynę ir namų tekstilės
gaminius. Ieško prekybos agentų, didmeninės ir mažmeninės prekybos tinklų gaminamos produkcijos eksportui.
20130116021 Rusijos įmonė gamina kūdikiams skirtus maisto produktus ir gėrimus. Ieško potencialių bendradarbiavimo partnerių bendros įmonės sukūrimui ar frančizės galimybių.
20130116016 Jungtinės Karalystės įmonė gamina lauko baldus. Ieško papildančių produktų ir
siūlo platintojo ar atstovo paslaugas Jungtinėje Karalystėje.
20130116009 Serbijos įmonė gamina poliuretano gaminius ir ieško abipusio gamybinio bendradarbiavimo galimybių. Taip pat siūlo transporto ir logistikos paslaugas.
20130115013 Ispanijos įmonė gamina alų, gaiviuosius gėrimus, mineralinį vandenį. Ieško produkcijos platintojų ir transporto/logistikos paslaugų teikėjų, domina frančizė.
20130114008 Lenkijos įmonė, automobilių interjero detalių gamintoja, ieško partnerių automobilių, geležinkelių ar aviacijos pramonėje, kuriuos domintų užsakomosios siuvimo
paslaugos ir dizaino darbai.

SVV kreditavimas
nebeįsivaizduojamas be
valstybės garantijų
Per 2012 m. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) už smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) atstovų paskolas kredito įstaigoms suteikė 544 garantijas, kurių
suma siekė 126,2 mln. Lt, kas leido SVV įmonėms verslo plėtrai Lietuvoje pasiskolinti
188,7 mln. Lt.
Anot Lietuvos banko Priežiūros tarnybos vadovo Vytauto Valvonio, valstybės garantijos komercinių bankų išduodamoms paskoloms sudaro palankias sąlygas pagyvinti
smulkiojo ir vidutinio verslo kreditavimą.
„Valstybės užnugaris nedidelėms įmonėms ieškant lėšų savo plėtrai ypač svarbus.
Paskola, išduota smulkiajai ar vidutinei įmonei, bet garantuota valstybės, vertinama

20130114002 Ispanijos daržovių augintojas ieško agentų, produkcijos platintojų ir siūlo subrangos paslaugas.
20130113001 Kroatijos nekilnojamojo turto agentūra siūlo prekybos tarpininko paslaugas ir visos įmonės ar jos dalies pardavimą.
20130112006 Jungtinės Karalystės agentūra, turinti ilgametę patirtį architektūros srityje, ieško 100
proc. perdirbtų ir naujų ekologiškų, aukštos kokybės lakštinių medžiagų tiekėjų.
20130111025 Kroatijos įmonė surenka ir perdirba pavojingas ir nepavojingas atliekas, atlieka
užterštų paviršių valymą. Siūlo bendros įmonės steigimo, subrangos ir abipusio
gamybinio bendradarbiavimo galimybes.
20130110046 Jungtinės Karalystės įmonė prekiauja bananais, augintais Ekvadore. Ieško jų platintojų Europoje. Įmonė įkurta kartu su Ekvadoro augintojais sėkmingam produkcijos įvedimui į Jungtinės Karalystės rinką. Taip pat siūlo produkcijos platintojo
paslaugas Europos vaisių augintojams.
20130109007 Turkijos įmonė gamina įvairius kosmetinius plaukų priežiūros produktus, skirtus
plaukų modeliavimui ir jų priežiūrai. Ieško produkcijos platintojų. Taip pat gali
pagaminti plaukų priežiūros produktus su kitų įmonių prekiniais ženklais.
20130104016 Bulgarijos įmonė gamina ir prekiauja vidaus ir išorės elektros lempomis, apšvietimo įranga. Ieško produkcijos platintojų ir siūlo subrangos paslaugas.
20130104004 Bulgarijos įmonė gamina gaiviuosius gėrimus, šaltas arbatas ir energetinius gėrimus. Ieško produkcijos platintojų.
20130103019 Japonijos apskaitos įmonė siūlo subrangos paslaugas Europos Sąjungos įmonėms,
kurios vykdo veiklą Japonijoje.
20130103014 Lenkijos įmonė, teikianti komercinės paskirties objektų statybos paslaugas, siūlo
tarpininkavimo ir transporto paslaugas partnerių statybinėms medžiagoms, išskyrus degius produktus.
Kiti verslo pasiūlymai anglų kalba skelbiami rūmų interneto svetainėje http://chamber.lt/
LT/Pradzia/Paslaugos/Verslo-pasiulymai arba interneto svetainėje http://www.paramaverslui.eu/index.php?1612999331 du kartus per mėnesį.

kaip mažiau rizikinga, tad bankams reikia mažiau kapitalo galimoms rizikoms padengti. Todėl šiuo instrumentu besinaudojančioms įmonėms finansiniai ištekliai labiau prieinami“, – sakė V. Valvonis.
2012 m. vidutinė paskolų suma buvo 346 854 Lt, o vidutinė garantijų suma – 232
014 Lt. Vidutiniškai su INVEGA garantija SVV subjektai skolinosi 3,3 metų laikotarpiui, vidutinė garantijų trukmė atitinkamai buvo 2,3 metų.
52,6 proc. garantijų suteikta įmonėms, veikiančioms ilgiau nei 5 metus. Paskolų garantijų teikimo ir papildomų finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo derinys turėjo
įtakos verslą pradedančiosioms įmonėms bei verslininkams – net 28,13 proc. garantijų
buvo suteikta už įmonių, veikiančių iki vienerių metų, paskolas.
Daugiausia INVEGA garantijų suteikta už įmonių, besiverčiančių gamyba, paskolas – joms atiteko 37,68 proc. visų garantijų. Kiek mažiau – 35,1 proc. – garantijų
suteikta už prekybos įmonių imtas paskolas. O už teikiančių įvairias paslaugas įmonių
paskolas suteikta 27,21 proc. garantijų.
Už paskolas apyvartinėms lėšoms, skirtoms verslo plėtrai, suteikta 43,2 proc. garantijų, o už investicines paskolas garantijų buvo suteikta šiek tiek daugiau – 56,8 proc.
Nuo veiklos pradžios (2001 m.) iki 2012 m. gruodžio 31 d. INVEGA kredito įstaigoms už smulkiojo ir vidutinio verslo paskolas jau suteikė 3978 garantijas, garantuotų
paskolų suma sudarė 1,56 milijardo Lt, garantijų suma – 1,1 milijardo Lt.
RŽ inf.

Parodoje „Mokymasis studijos karjera 2013“ –
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla
Vasario 7-9 d., kaip ir kasmet, „Litexpo“ parodų ir kongresų centre rengiama paroda „Mokymasis studijos karjera
2013“. Parodoje, kurioje buvo pristatytos
aukštojo mokslo galimybės Lietuvoje bei
studijos užsienyje, taip pat vyko renginiai,
skirti profesiniam mokymui pristatyti.
„Ypač džiugu, kad šiemet ypatingas dėmesys skiriamas profesiniam mokymui,
kuris renkantis profesiją vis dar neturi
tokio svorio, koks jam iš tiesų priklauso.
Galima pasidžiaugti, kad toks požiūris,
nors ir lėtai, bet užtikrintai keičiasi“, –

kalbėjo Ministras Pirmininkas, pabrėžęs,
jog darbo rinka aiškiai rodo didelį aukštos
kvalifikacijos profesinio mokymo absolventų poreikį.
Šioje parodoje dalyvavo ir Kauno
buitinių paslaugų ir verslo mokyklos vadovai ir mokiniai. Savo ekspozicijoje jie
demonstravo dviejų specialybių gamybos
procesus: vizualinės reklamos gamintojo
ir floristo specialybių darbo procesą.
Kaip išsiskirti iš kitų profesinių mokyklų, ką pasiūlyti stojantiesiems ir kaip
pritraukti potencialius mokinius, kaip

paskatinti rinktis mokyklą ir siūlomas
specialybių programas? Kauniečiai informacijos pateikimui ir parodos lankytojų
dėmesiui pasirinko žaismingumo ir išskirtinumo principą. Tai pasiteisino, kūrybiškai pristatant mokinių darbus ir įvaizdį.
Parodoje mokyklai atstovavo direktorė Sniega Marčiukaitienė, profesinio mokymo skyrių vedėjos Vilija Bujanauskienė
ir Lina Stunžėnienė, profesijos mokytojai
ir 29 įvairių specialybių mokiniai.
RŽ inf.
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„Inovacijų ekspresas“ kviečia įmonių tinklus ir klasterius
bendradarbiauti Baltijos jūros regione
Nuo vasario 1 d. pagal Baltijos jūros
regiono programą „BSR Stars“ startavo
nauja finansavimo priemonė „Inovacijų
ekspresas“, skirta paskatinti šio regiono įmonių tinklus ir klasterius bendradarbiauti kuriant inovacijas. „Inovacijų
eksprese“ dalyvauja ir finansavimą skirs
Lietuva, Danija, Suomija, Islandija, Norvegija ir Švedija.
Paraiškas gali teikti Lietuvos klasterio arba mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ)
tinklo atstovas (koordinatorius) kartu su
partneriais iš Baltijos jūros regiono. Konsorciumas formuojamas iš ne mažiau kaip

iš 2 skirtingų valstybių klasterių ar įmonių
tinklų.
Vieną klasterį ar įmonių tinklą turi sudaryti ne mažiau kaip 3 MVĮ. Rekomenduojama, kad dalyvautų ir daugiau verslo įmonių.
Į klasterio ar MVĮ tinklo sudėtį gali įeiti ir
didelės kompanijos, asociacijos, mokslo ir
studijų institucijos, viešojo sektoriaus organizacijos, tačiau finansavimas joms nėra
skiriamas. Lietuvos MVĮ tinklo ar klasterio
nariai savo bendrą veiklą turi būti įteisinę
jungtinės veiklos ar kita sutartimi.
Lietuvos klasterio arba MVĮ tinklo
atstovus finansuos Mokslo, inovacijų ir

technologijų agentūra (MITA). Šiaurės
Ministrų Taryba teiks papildomą (angl.
top-up) finansavimą konsorciumams, kurie gavo nacionalinę paramą iš mažiausiai
dviejų šalių, dalyvaujančių „Inovacijų
eksprese“ (iš kurių bent viena turi būti
Šiaurės šalis).
Finansuojamos veiklos apima informacijos sklaidą, bendradarbiavimą (angl.
networking), partnerių paiešką, seminarus ir mokomuosius vizitus, apsikeitimo
patirtimi ir tarpklasterinės strategijos
plėtojimo veiklas. Planuojama projektų
trukmė – nuo 12 iki 18 mėn.

Pareiškėjai turi teikti paraiškas anglų
kalba iki š.m. gegužės 31 d. internetu per
Europos klasterių bendradarbiavimo platformą (EKBP) – www.clustercollaboration.eu.
Balandžio 9-10 d. Kopenhagoje (Danija) vyks tarptautinė klasterių konferencija „Cluster2Cluster“ ir partnerių paieškos renginys.
Dėl informacijos kreiptis į MITA
Tarptautinių programų skyriaus vyr. specialistą Arūną Beržinską, tel. (8 5) 2644
712, el. p. arunas.berzinskas@mita.lt.
RŽ inf.
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