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Kokią naudą verslui teikia Rūmai?
kppa rūmų gen. direktorius
dr. Vytautas Šileikis
Prekybos rūmai pasaulyje žinomi jau
daugiau nei 410 metų. Nereikia manyti,
kad viduramžių pirkliai buvo naivūs ir
būrėsi į Prekybos rūmus tik todėl, kad taip
karalius liepė. Naudos klausimas versle
yra ašinis ir atsakoma į jį per Prekybos rūmus gana efektyviai. Šiandien pasaulinė
Prekybos rūmų (Chamber of commerce)
direktorija skelbia informaciją apie daugiau nei 14 000 prekybos (kartu pramonės ir amatų) rūmų. Rūmų misija išlieka
nekintanti visus tuos šimtmečius: 1) burti
verslo bendruomenes ir atstovauti jų interesams santykiuose su valdžia; 2) teikti
paslaugas, keliančias įmonių konkurencingumą. Nors Rūmai skiriasi savo organizacinėmis formomis (vieni yra viešosios, kiti – privačiosios teisės subjektai),
visi jie sprendžia identiškus uždavinius,
besiskiriančius nebent masteliu.
Taigi atsakant į klausimą, kokios naudos galima turėti iš Prekybos rūmų, galima pasiremti institucinių galių vertinimo
sistema: legalioji galia, informacinė galia,
ekspertinė galia, referentinė galia, galia
skatinti ir galia bausti. Tiek, kiek Rūmai
veikia verslo savivaldos pagrindais, yra
svarbu Rūmų ir valdžios santykis: kiek
Rūmai geba suvienyti verslo bendruomenės balsą, formalizuoti jį ir pateikti valdžiai bei gauti adekvatų atsakymą? Kiek
Rūmai yra įtakingi? Jei Rūmai kaip institucija disponuoja pakankamomis referentinėmis galiomis, tai santykis su valdžia
yra efektyvus ir abiem pusėm naudingas:
verslo bendruomenė dalyvauja kuriant
verslui palankią aplinką, gina ir subalansuoja verslo įmonių interesus, o valdžia
džiaugiasi aukšta valdymo kokybe, garantuojančia jos kėdžių stabilumą.
Referentinė galia gimsta sutelkus
gebėjimus naudotis visais likusiais galių
elementais. Rūmai turi išskirtinį teisinį
statusą bemaž visame pasaulyje. Lietuvoje taip pat – veikia atskiras įstatymas su
valstybės deleguojamų funkcijų galimybėmis, PPA rūmams skirta atskira eilutė
registro sistemoje. Rūmų legaliąsias galias
stiprina jų integracija į tarptautines organizacijas (Eurochambres, ICC, BCCA, žr.
Internete), socialinio-ekonominio partnerio statusas, kokį numato kiti įstatymai ar
Vyriausybės teisės aktai (pvz., Regioninės
plėtros; Profesinio mokymo įstatymai),
Rūmų atstovų dalyvavimas įvairiose nacionalinėse tarybose, komitetuose, komisijose, darbo grupėse (tokių yra apie 70),
taip pat regionų savivaldoje. Rūmų institucinis tinklas ir kiti jų tinklai (nariai, projektų partneriai, profesiniai klubai, verslo
moterys) yra ideali priemonė informacijos
mainams organizuoti ir ekspertinei nuomonei formuoti bet kuriuo verslo ar regionų plėtros klausimu. Pavyzdžiui, paėmus
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tik pastaruosius metus, Rūmai, remdamiesi šiomis galiomis, įtvirtino verslo įmonių
siūlymus Ekonomikos skatinimo plane,
Nacionaliniame susitarime, Lietuvos SVV
ir regiono plėtros tarybos sprendimuose,
padėjo apginti Kauno viešojo logistikos
centro projektą, vadovavosi „Verslo pusryčių“ dialoge su Kauno savivaldybės vadovais (žr. www.chamber.lt).
Įmonėms, susidūrusioms su administraciniais barjerais ar pakliuvusioms į įstatymų
pinkles, Rūmų instituciniai instrumentai
yra lengvai pasiekiami, nes Rūmai yra demokratiška ir nesubiurokratinta institucija.
Finansiškai stiprūs Rūmai atskirose šalyse
(pvz., Indianapolis, Miunchenas) įdarbina
ne vieną advokatą, besirūpinantį konkrečių problemų sprendimais pagal įmonių
prašymus. Mūsų atveju įmonių vadovai ir
vyresnieji specialistai per Rūmus įsitraukia
į bendruomenių veiklas, o tai suteikia jiems
galimybę laikyti ranką ant vietos verslo gyvenimo „pulso“: jie konsultuojasi vieni su
kitais ir grupėmis, bendrauja su politikais,
gauna naudos iš Rūmų tinklo, pavyzdžiui,
Personalo vadovų, Finansų vadovų klubų,
Verslo moterų tinklo projektų (nuomonių
įvairovė; ekspertiniai vertinimai; susitikimai; diskusijos), gauna grįžtamąjį ryšį iš
savivaldybių („Verslo pusryčiai“), gauna
aktualią ir šviežią informaciją (Verslo informacinės popietės – VIP).
Įmonių vadovai puikiai supranta, ką
reiškia būti matomam rinkoje su savo
produktais ir paslaugomis. Rūmai išplečia tokias galimybes ir daro savo narius
geriau matomus ir atpažįstamus. Tam tarnauja narių direktorijos (specialūs katalogai), Rūmų interneto svetainė, laikraštis
„PRIBRENDO TAUPIOSIOS
GAMYBOS PAKLAUSA“ | 3 psl.

„Rūmų žinios“, Rūmų renginiai ir nominacijos, stendai ir reklama Rūmų patalpose bei parodose. Nariai pristatomi per
visas atvykstamąsias ir išvykstamąsias
tarptautines verslo misijas. Rūmų narių
sėkmės pavyzdžiai rodomi visuose Rūmų
vykdomuose tarptautiniuose projektuose.
Patikimo partnerio statusas versle yra
didžiulis kapitalas. Rūmai tarptautinėje
praktikoje yra plačiai naudojami, kuomet
yra „sveriamas“ galimo partnerio patikimumas. Visuotinės narystės Rūmuose
(didžioji dalis kontinentinės Europos)
yra sukaupti įmonių dosjė portfeliai (kai
kurie net nuo XIX amžiaus!). Kolegos
mums padeda ir atsako į užklausas. Užsienio šalių ambasados ar komercijos atašė lygiai taip pat domisi mūsų įmonėmis.
Rūmų nario statusas jiems yra reikšminga
moralinė garantija, o papildyta konkrečia
Rūmų vertinamąja išvada, dažnai lemia ir
sėkmingą kooperaciją bei investicijas.
Rūmų teikiamos tiesioginės paslaugos verslui – efektyvi priemonė įmonių
konkurencingumui kelti. Tipiškiausia yra
informacijos paslauga. Ji pastatyta ant
Rūmų pasaulinių tinklų platformos. Per
18 atkurtos veiklos metų išvystyti ryšiai
ir modernūs instrumentai leidžia greitai
gauti ir skleisti informaciją. Ypač laimi
SVV įmonės, nes yra išlaisvinami darbo
resursai, kurie paprastai yra skiriami informacijos paieškai. Laiko, tikslumo, išsamumo veiksniai yra itin svarbūs. Jie Rūmų
narius dažniausiai tenkina ir tuo suteikia
įmonėms konkurencinių pranašumų. Verslo aplinkos vertinimai, verslo sunkumų
barometrai, rinkų apžvalgos, naudingos
nuorodos yra ta vertinga verslo informaci„VOKIETIJOS VERSLO
YPATUMAI“ | 6 psl.

jos aplinka, kuri leidžia priimti tikslesnius
verslo sprendimus. Tokios aplinkos neturi
pavieniui veikiantys subjektai.
Įmonėms, dirbančioms platesnėse
rinkose, Rūmai teikia visą kompleksą
paslaugų: teikia eksporto konsultacijas,
mokymais ir seminarais kelia eksporto
vadybos bei rinkodaros kompetenciją, organizuoja dalyvavimą parodose ir verslo
misijose, padeda užmegzti naujus ryšius ir
prasiskinti kelią į naujas rinkas, įformina
reikalingus užsienio prekyboje dokumentus (prekių kilmės sertifikatus, ATA Carnet
(laikino prekių išvežimo) dokumentus,
įmonių ir prekybos dokumentų autentiškumo pažymas). Atskira tarptautinės pagalbos kryptis yra ES erdvė. Septynerius
metus gyvavusią Europos Komisijos programą ir Kauno PPA rūmuose veikusį Europos verslo informacijos centrą pakeitė
nauja programa EEN (Enterprise Europe
Network, lietuviškai – Europos verslo ir
inovacijų tinklas). Tinkle veikia arti 600
partnerių organizacijų iš 40 valstybių.
Mūsų Rūmai administruoja Lietuvos konsorciumo, kuriame jungiasi trys PPA rūmai (Kauno, Klaipėdos, Vilniaus) ir Lietuvos inovacijų centras, veiklą. Tai vėl yra
7 metų programa, pagal kurią įmonėms,
ypač SVV, teikiama įvairiapusė konsultacinė ir informacinė pagalba diegiant technologines ar vadybines naujoves, derinant
įmonės veiklas prie ES teisinės aplinkos
bei ieškant verslo partnerio. Per tinklą užtikrinama įmonių jungtis su universitetais,
mokslo ir technologijų parkais, tyrimų
centrais, laboratorijomis.
Nukelta į 5 psl.
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PARTNERYSTĖ“ | 7 psl.

Nr. 537 | KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ žinios

Savivaldybės galimybės

skatinti verslą
„Verslo pusryčių“ dialogas tarp Kauno miesto savivaldybės ir Rūmų
vadovų pamažu tampa vis dalykiškesnis, orientuotas į konkrečius rezultatus. Paskutinio susitikimo metu mes pabrėžėme, kad verslininkams yra svarbu žinoti miesto savivaldybės galias ir galimybes įtakoti verslo aplinką. Tuomet dialogas tampa konstruktyvus ir priimami
adekvatūs sprendimai. Šiandien supažindiname jus su Kauno miesto
savivaldybės pateikta medžiaga.
Pagrindines miesto savivaldybės galimybes apibrėžia LR vietos savivaldos
įstatymas:
6 str. Savarankiškosios savivaldybių
funkcijos
2) vietinių rinkliavų nustatymas;
22) infrastruktūros, socialinės ekonominės
raidos planavimas, strateginių plėtros
ir veiklos planų rengimas, turizmo,
būsto, smulkiojo ir vidutinio verslo
plėtros programų rengimas;
37) prekybos ir kitų paslaugų teikimo
tvarkos savivaldybių ar jų kontroliuojamų įmonių administruojamose
turgavietėse ir viešose vietose nustatymas;
38) Sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas;
39) Leidimų (licencijų) išdavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.
16 str. Savivaldybės tarybos kompetencija
2. Išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija:
18) sprendimų teikti mokesčių, rinkliavų
ir kitas įstatymų nustatytas lengvatas
savivaldybės biudžeto sąskaita priėmimas, subsidijų ir kompensacijų
skyrimo naujas darbo vietas steigiančioms visų rūšių įmonėms tvarkos nustatymas atitinkamai keičiant savivaldybės biudžetą tais atvejais, kai lėšų
tam nebuvo numatyta.

50 str. Savivaldybių finansiniai ištekliai ir jų panaudojimas
2. Savivaldybės dalį pajamų gauna iš
mokesčių. Kurių tarifus, neviršydamos įstatymų dydžių, didina ar mažina savivaldybių tarybos.
Savivaldybė gali priimti sprendimus
teikti mokesčių lengvatas savo biudžeto
sąskaita.
Kauno miesto savivaldybės taryba
teikia šių mokesčių lengvatas:
• Paveldimo turto.
• Nekilnojamojo turto.
• Žemės.
• Nuomos mokesčio už valstybinę žemę
ir vidaus vandenų fondo telkinius.
Kauno m. savivaldybės tarybos priimti sprendimai:
Kauno m. savivaldybės tarybos sprendimas 2008 05 29, Nr. T-253 „Dėl 2009
ir 2010 metų nekilnojamo turto mokesčio
tarifų nustatymo“.
Nustatyti NT mokesčio tarifai 2009–
2010 m.
• Nustatytas tarifas – 0,9 % nuo nekilnojamo turto mokestinės vertės.
• Subjektams, atitinkantiems LR smulkaus ir vidutinio verslo įstatymo reikalavimus – 0,7 %;
• Už statinius, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, nenaudojami – 1 %.

Kauno m. savivaldybės tarybos sprendimas 2009 05 21, Nr. T-294 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m.
gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-253 „Dėl
2009 ir 2010 metų nekilnojamo turto mokesčio tarifų nustatymo” papildymo”.
0,6 % NT mokestis nustatytas Laisvės
al. ir Senamiestyje esančiam NT, vykdant
šią veiklą:
• Knygų mažmeninė prekyba.
• Mažmeninė prekyba suvenyrais.
• Mažmeninė prekyba antikvariniais
daiktais.
• Viešbučiai ir panašios laikinos buveinės.
• Maitinimo ir gėrimų teikimas.
• Komercinės meno galerijos.
Kauno m. savivaldybės tarybos sprendimas 2009 11 05, T-564 „Dėl Kauno
miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-575 „Dėl mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
NT mokesčio lengvata:
• Jei Juridinio asmens naudojami statiniai
ir žemės sklypai yra Centro seniūnijoje
ir šis asmuo atlieka statinių fasadų ar
stogų kompleksinius tvarkymo darbus
pagal šių teritorijų pastatų tvarkymo reikalavimus, NT mokesčio lengvatos dydis – iki 50% nuo atliktų darbų sumos.
Kauno m. savivaldybės tarybos sprendimas 2009 11 05, T-564 „Dėl Kauno
miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-575 „Dėl mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
Žemės mokesčio lengvata:
• Juridiniams asmenims, kurie atlieka
paveldo objekto tvarkymo darbus istorijos ir kultūros paminklų reguliuojamo užstatymo žemėje (Senamiestyje
ir Naujamiestyje), valstybinės žemės
nuomos mokestis gali būti sumažinamas iki 50 %.
Kauno m. savivaldybės tarybos sprendimas 2009 11 05 Nr. T-563 „Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų
mokesčio dydžių gyventojams nustatymo“.

Kauno miesto savivaldybės taryba
nustatė vienodą mažiausią įmanomą mokestį (Pagal LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymą) – 1440 Lt visoms individualioms veikloms, kuriomis gali būti
verčiamasi turint verslo liudijimą.
Be to, nustatytas 50% mažesnis pajamų mokestis (nuo 1440 Lt):
• Bendrojo lavinimo, profesinių, aukštųjų dieninių skyrių moksleiviams ir studentams.
• Asmenims, įsigyjantiems verslo liudijimą verstis tradicinių amatų veikla.
• Asmenims, kurie laikotarpiu, kuriam
įsigyjamas verslo liudijimas, gauna su
darbo santykiais susijusių pajamų.
• Taip pat nustatytas 70% mažesnis pajamų mokestis (nuo 1440 Lt):
• Neįgaliems asmenims.
• Asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus.
• Kitoms socialiai jautrioms visuomenėms grupėms.
Rinkliavos
• Už išorinę reklamą.
• Leidimą prekiauti viešose vietose.
• Kitos
Kauno m. savivaldybės tarybos sprendimas 2009 05 21, Nr. T-288 „Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose Kauno
vietose – lauko kavinėse – išdavimą“.
• Nuo 2009 birželio 1 d. iki spalio 1 d.
atleisti asmenys nuo vietinės rinkliavos
už leidimą prekiauti (teikti paslaugas)
Kauno viešose vietose – lauko kavinėse – išdavimą
Kauno m. savivaldybės tarybos sprendimas 2009 07 16, Nr. T-401, „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir
mokėjimo terminų nustatymo“.
Valstybinės žemės nuomos mokesčio
tarifų ir mokėjimo terminų nustatymas:
• Nuo 2009 01 01 mokesčio tarifai
0,1–4% nuo galiojančios žemės sklypo
vertės.
• Iki 2008 12 31 galiojo 1,5–4% nuo indeksuotos nominalios žemės vertės.
• Sprendimo teigiama pasekmė – išvengta mokesčio naštos didėjimo.

ĮMONIŲ ATSILIEPIMAI APIE 2009 M. ORGANIZUOTUS

SEMINARUS, VYKDANT KAUNO PPA RŪMŲ UŽDAVINIUS IR ENTERPRISE
EUROPE NETWORK (EUROPOS VERSLO IR INOVACIJŲ TINKLO) PROGRAMĄ

Rūmų teikiamų paslaugų kompleksas – tai instrumentas, padedantis verslui įgyti konkurencinį pranašumą, priimti
tinkamus verslui sprendimus, būti aktyviam, matomam, girdimam.
Nuolat pasipildanti naujomis informacinėmis rubrikomis, rūmų svetainė www.
chamber.lt skelbia naujausias užsienio
šalių ekonomines apžvalgas, Eurozonos
ekonomikos aktualijas, LR diplomatinių
atstovybių užsienyje naujienas – visa tai,
kas padeda verslui analizuoti ir vertinti
aplinką, priimti strateginius sprendimus,
formuoti ilgalaikius tikslus.
Jau trečius metus Rūmuose veikiantis
Enterprise Europe Network – lietuviškai
Europos verslo ir inovacijų tinklas – nemokamai teikia platų paslaugų spektrą:
tai ir seminarai, verslo bendradarbiavimo
pasiūlymai, verslo kontaktų mugės, individualios verslo konsultacijos bei kitos
tarptautinio verslo plėtrai aktualios paslaugos www.paramaverslui.eu.
Rūmuose plėtojama klubinė veikla –
puiki terpė profesiniam ir asmeniniam
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augimui, informaciniams mainams ir
pridėtinei vertei puoselėti.
Teikiamų paslaugų ratas nuolat plečiasi: kviečiame verslininkus skelbti
savo komercinius pasiūlymus rūmų interneto svetainės „Skelbimų lentoje“,
platinti įmonių reklaminę informaciją
(lankstinukus, skrajutes) kartu su rūmų
laikraščiu „Rūmų žinios“. Jau kitą mėnesį rūmuose duris atvers „Kūrybinės dirbtuvės“, pakviesiančios narius atskleisti
savyje kūrybiškumo pradą.
Kokią realią naudą gauna būdami
KPPA rūmų nariais, pakalbinome Kauno
PPA rūmų įmonių narių atstovus?
Nijolė Kubilienė
Personalo vadovė
UAB „Marijampolės pieno konservai“
„Esame dėkingi už Jūsų rūpesčiu
organizuojamus susitikimus bei seminarus, kuriuose dalyvaudami gavome
daug naudingos patirties darbuotojų
saugos bei sveikatos, aplinkosaugos va-

dybos, ekologinio gaminių ženklinimo
bei efektyvaus energijos vartojimo, konkurencingumo besikeičiančioje rinkoje,
prekės ženklo svarbos, brūkšninio kodo
bei prekės kilmės sertifikatų klausimais.
Ypač naudingi susitikimai verslo klube
„Intelektas“ KPPAR filiale Marijampolėje. Stengiamės dalyvauti visuose siūlomuose seminaruose, nes iš patirties
žinome, kad Rūmai organizuoja aktualias šiandienos problemas nagrinėjančius
seminarus. Mes ir ateityje tikimės abiem
pusėms naudingo bendradarbiavimo“.
Virginija Drūtienė
Darbuotojų saugos ir sveikatos
specialistė
UAB „Marijampolės pieno konservai“.
„Pirmiausia Jums dėkoju, kad nepamirštate mūsų – suteikiate galimybę
dalyvauti Jūsų organizuojamuose nemokamuose seminaruose darbuotojų saugos
ir sveikatos klausimais. Tokie seminarai
visuomet būna naudingi, nes kiekvieną

kartą randi galimybę atvirai pabendrauti,
pasidalinti iškylančiomis problemomis,
drąsiai užduoti rūpimus klausimus ir
gauti išsamius atsakymus iš kompetentingų specialistų. Tai, manau, yra tikrai
naudingi seminarai, norėtųsi, kad dažniau būtų rengiami, aišku, atsižvelgiant
į galimybes. Tikrai Jums didelis ačiū.
Lauksime naujų pakvietimų“.
Irena Vaškelevičienė
Personalo tarnybos vadovė
AB „Kauno Baltija“
„Enterprise Europe Network (Europos
verslo ir inovacijų tinklo), veikiančio Kauno PPAR, organizuotuose seminaruose
2009 m. dalyvavo keletas mūsų bendrovės
darbuotojų. Esame patenkinti šiais seminarais, informacijos pateikimo formomis
ir būdais. Neabejojame lektorių profesionalumu. Informacija mums tikrai buvo
naudinga. Mielai dalyvausime ir šiais metais organizuojamose priemonėse“.
Nukelta į 7 psl.
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Krizė moko taupyti

dabartinė trisdešimtmečių karta neužmirš krizės, todėl net būsimo ekonominio pakilimo metais pirks paprastus, patikimus ir kokybiškus produktus
bei prekes.
Gabrielius Juonys

Išlaidas elektrai galime sumažinti apie 20 procentų
Lietuvoje elektros energijos sunaudojama tris kartus daugiau nei vidutiniškai
Vakarų Europoje. Gerai gyvename. Netaupome. Gal dabar, pabrangus elektros
energijai, pradėsime taupyti?
Rytų skirstomųjų tinklų (RST) racionalaus elektros energijos vartojimo
ekspertas Mantas Vaskela sako, kad pradėjus atsakingai vartoti elektrą, išlaidas
jai galima sumažinti apie 20 proc. ir tokiu
būdu elektros pabrangimą pajusti labai nežymiai. Jei vartojimo įpročiai nesikeistų,
išlaidos namų ūkiui už elektros energiją
išaugtų iki 20 Lt (arba 30 proc.) per mėnesį, nuo 65 iki 85 litų.
Kaip parodė RST atliktas tyrimas, didžiausi elektros švaistūnai yra jaunesni gyventojai. 25–34 metų amžiaus apklausos
dalyviai dažniau nei kiti teigė, jog elektros
energijos netaupo, tačiau pripažįsta, kad
turėtų tai daryti. Mažiausiai apie elektros

taupymą galvoja vyrai ir jauniausi (18–24
metų) gyventojai.
Gyventojų elektros vartojimo įpročių
tyrimas vyko 2009 m. pabaigoje–2010 m.
pradžioje. Iš viso apklausoje dalyvavo
beveik 1 tūkst. 18–74 metų amžiaus Rytų
Lietuvos gyventojų.
Beje, išryškėjo ir geros tendencijos.
Per metus padaugėjo naudojančiųjų elektrą
taupančias lemputes. 42 proc. apklaustųjų
teigė, kad jų namuose yra elektrą taupančių lempučių. Pernai tokių buvo 35 proc.

Labiau patinka leisti pinigus nei
taupyti
Statistiniai duomenys rodo, kad daugiausia lėšų lietuviai išleidžia maistui. Vidutiniškai vienos šeimos išlaidos maistui
Lietuvoje sudaro 30–40 proc. visų išlaidų.
Išsivysčiusiose šalyse išlaidos maistui neviršija 13–15 proc. šeimos biudžeto. Būstui išlaikyti lietuviams reikia panaudoti 25
proc. šeimos biudžeto, transportui – 10,

Pribrendo
taupiosios gamybos paklausa
krizių metu taupiai ir protingai vadovaujantys verslininkai turi puikių galimybių savo įmonių veiklą padaryti perspektyvią, įmones atnaujinti ir sustiprinti.
Pagal užsienio spaudą parengė Gabrielius Juonys

Būtina tobulėti
Populiariosios knygos „Taupioji gamyba“ autoriai Džeimsas P. Vumek ir Daniel T. Džonsas mus bando įtikinti, kad pasaulinė krizė sudarė palankias sąlygas mokytis taupyti ir ateityje gyventi taupiai. Jų
kolega Dr. Maiklas Veidelis savo knygoje
„Taupiosios gamybos instrumentai“ priduria, kad visų pasaulinių krizių priežastis –
nesugebėjimas vadovauti. Be kita ko, jis
teigia, kad krizių metu taupiai ir protingai
vadovaujantys vadovai turi puikių galimybių savo įmonių veiklą nukreipti į ateitį,
įmones atnaujinti ir gerokai sustiprinti.
O kaip seksis kitoms įmonėms?
KAIZEN instituto įkūrėjas japonas
Masaaki Imai sako, kad net apie 80 proc.
dabar pasaulyje veikiančių kompanijų per
artimiausią dešimtmetį teks pasitraukti iš
rinkos, jeigu nesugebės pakeisti gamybos
valdymo sistemos.
„Kaizen“ – ne tik organizacijų, įmonių
veiklos tobulinimo metodas, konkurencingumo sėkmės raktas, bet ir filosofija bei
gyvenimo būdas.
I. Masaaki propaguojamas „Kaizen“
metodas pagrįstas nuolatinio tobulėjimo
būtinumu, t. y. formų, metodų, technologijų, bendravimo su žmonėmis tobulinimu.
Šios sistemos koncepcija gimė Japonijoje,
tačiau paplito visame pasaulyje. Verslininkai daug kartų įrodė „Kaizen“ efektyvumą
ne tik gamybos srityse, bet ir paslaugų bei
visuomeninių organizacijų veikloje. Šio
metodo esmė – dėmesys žmogiškajam

faktoriui, t. y. kolektyviniam darbui. Taigi formuojant taupumo kultūrą pirmiausia
reikia pakeisti korporatyvinę organizacijos kultūrą.

Galimybė pasirinkti pareigas
Pirmąsyk apie „Šeimyninės korporatyvinės kultūros“ privalumus Vakaruose
prabilta 1980-aisiais, kai akivaizdūs tapo
Japonijos firmų, veikiančių būtent šiais
principais, laimėjimai. 1983-aisiais viena
iš nepelningų „General Motors“ įmonių
buvo parduota „Toyotos“ kompanijai.
Atmosfera įmonėje buvo konﬂiktiška.
Per metus įmonėje kildavo po 3-4 stichiškus streikus, darbininkai vadovybei pateikdavo po 20–30 skundų.
Naujieji savininkai tuoj pat ėmėsi originalių priemonių. Pavyzdžiui, visiems
darbuotojams buvo sukurti asmeniniai ženklai, o ant jų kiekvienas darbuotojas turėjo
užsirašyti norimas pareigas. Pavyzdžiui,
vienas darbininkas susiteikė suvirinimo
procesų tobulinimo direktoriaus pareigas.
Jas nurodė ir savo vizitinėje kortelėje.
Mieste išvydęs „Toyotos“ pagamintą automobilį, jo savininkui įteikdavo savo vizitinę kortelę su pastaba: „Šį automobilį Jums
pagaminau aš. Kilus kokiai nors problemai, skambinkite nurodytais telefonais“.

Pavojus – „vorai stiklinėje“
Naujieji savininkai manė, kad tokiu
būdu jiems pavyks padidinti asmeninę kiekvieno darbuotojo atsakomybę už produk-

Krizė pakoregavo vartotojų pasirinkimą

drabužiams, avalynei – 8, sveikatos priežiūrai bei laisvalaikiui – po 5,5 proc. Vakarų šalyse gyventojų išlaidos būstui beveik
tokios pat, o štai laisvalaikiui jie skiria net
dvigubai daugiau – 11 proc.
Net apie 40 proc. lietuvių labiau patinka leisti pinigus nei taupyti. Tuo dar pasižymi rusai, indai, kinai.
Ar verta taupyti? Vien taupydamas turtingas netapsi, bet netaupydamas tikrai turtingas nebūsi. Taigi reikia mokytis taupyti.
Geriausia būtų taupymą paversti maloniu
užsiėmimu. Ekspertai pataria įsivaizduoti,
kaip atrodysite su naujais drabužiais, kuriuos įsigysite iš santaupų, ar kaip ilsėsitės išsvajotame kurorte. Taupyti patartina
linksmai, su tam tikru azartu ir žaismingai.
Pirmiausia, prieš dėdami prekes ant
prekybos centro kasos takelio savęs paklauskite, ar tikrai reikia šių prekių? Ir
apskritai, ką tik gavus atlyginimą nepatariama eiti į parduotuvę.
Kada ir kiek įmanoma taupyti? Pradėkite dabar. Šeimos finansų konsultantai
pataria pradėti taupyti dešimt procentų
nuo gaunamų pajamų. Ši suma jūsų gyvenime dar neturėtų sukelti esminių pokyčių.
Gal bus šiek tiek problemėlių, tačiau jos
dar neskausmingos.
Šiais laikais, kai prekybos centrai mus
vilioja piginimo akcijomis, verta įsiminti
pragmatiškųjų vokiečių išsikeliamą tikslą: „Arba perku labai gerą ir labai brangų
daiktą, arba taupau!“

Ką pirks išsivysčiusių Vakarų šalių gyventojai, kai baigsis krizė? Harvardo verslo
mokyklos ekspertai Paulas Flatersas ir Michaelas Vilmotas atliko tyrimą apie galimas
vartotojų elgesio tendencijas, atsižvelgdami į tai, kad jos formavosi paskutinius 15
metų iki ekonominio nuosmukio pradžios
ir nuolat augant gyventojų gerovei.
Pavyzdžiui, 1995–2005 m. vidutinis
JAV ir Didžiosios Britanijos gyventojų
pelnas išaugo per 30 proc., o Švedijoje ir
Danijoje – 24 proc. Tokie pokyčiai turėjo
įtakos pirkėjų elgesiui. Žmonės pradėjo
valgyti brangų maistą, pirkti daug aukščiausios kategorijos produktų. Krizė pakoregavo jų pasirinkimą.
Ekspertai padarė išvadą, kad recesijos
paprastai turi ilgalaikį poveikį įvairių visuomenės sluoksnių elgesiui. Pavyzdžiui,
dauguma žmonių, kurie išgyveno pasaulinę ekonominę krizę, iki paskutinių gyvenimo dienų gyvena labai taupiai.
Ekspertų nuomone, net jauni vartotojai, kurie auga dabartinės krizės sąlygomis, išsaugos įgytus įpročius kaip ir jų
proseneliai, išgyvenę Didžiąją depresiją.
Milijonai dabartinių 30-mečių ir būsimo
ekonominio pakilimo metais pirks paprastus, patikimus ir kokybiškus produktus bei
bus linkę iškeisti įprastą prekės ženklą į
praktiškesnį.

cijos kokybę, pasididžiavimą savo kompanija. Ir neapsiriko. Jie žinojo, kad darbuotojų vidiniai motyvai ir sąžiningumas
leidžia, sunkumams iškilus, netgi laikinai
dirbti už mažesnius atlyginimus.
Tačiau naujieji savininkai žinojo ir apie
galimus pavojus. Jeigu į save orientuotoje
struktūroje susiformuoja pernelyg laisvi
neformalūs santykiai, gali susikurti visiškai naujo tipo organizacija, kurią apibūdina
taiklus epitetas „vorai stiklinėje“. Tokios
darbovietės darbuotojų pagrindinis užsiėmimas – regzti intrigas, vienas kitą skųsti ir
nuolat aiškintis tarpusavio santykius.
Net ir nusiteikusiam niekur nesikišti
darbuotojui tokiais atvejais būna sunku
išlikti neutraliam – jis nevalingai pritampa
prie kurios nors iš konﬂiktuojančių stovyklų. Panašių organizacijų pavyzdžiais gali
būti įmonės, ypač jeigu joms vadovauja
silpnas, tik formalus vadovas. Tokiu atveju reikia ieškoti naujo lyderio, nes uždelsus galima patirti daug nuostolių – firma
arba skyrius, draskomi vidinių prieštaravimų, tiesiog negali ištverti konkurencijos ir
žlunga.

8. Mes laikomės taisyklės: „Pas vadovus ateik ne su problemomis, bet su jų
sprendimo būdais“.
9. Mes sakome: „Geriau pasiūlyti blogą sprendimą, negu nepasiūlyti jokio
sprendimo“.
10. Bosas užimtas, todėl būk pats savo
bosu.
Pabandykite šias taisykles įdiegti savo
įmonėje ir netrukus pajusite pasikeitimus.

Dešimt auksinių patarimų
Kaip pakeisti įmonėje korporatyvinę
kultūrą, kad galėtume sėkmingai diegti,
įgyvendinti taupymo kultūrą? Štai dešimt
patarimų, kurie paprastai pateikiami kompanijos darbuotojams:
1. Jeigu iš tikrųjų panorėsime, mes galėsime atlikti bet kokią užduotį.
2. Mes didžiuojamės savo produkcija
(paslaugomis) ir ją vertiname.
3. Mes ištyrėme ir išmanome apie rinkas,
kuriose dirbame.
4. Mes stengiamės kiekvieną dieną pasikeisti, tobulėti, kiekvieną dieną dirbti
nors truputėlį kokybiškiau.
5. Mes pasitempę, veiklūs, pasiruošę priimti naujas idėjas.
6. Mes siekiame dirbti kuo taupiau.
7. Mūsų atlyginimai priklauso ne nuo užimamų pareigų, bet nuo pasiektų rezultatų.

Nauda akivaizdi
KAIZEN instituto prezidentas Masaaki Imai sako, kad šio metodo įdiegimas
paprastai būna labai efektyvus. Japonijoje
šį metodą įdiegusių įmonių gamybos apimtys išaugo 3–10 kartų, gamybos ciklas
sutrumpėjo 10–50 kartų, atsargų sandėliuose sumažėjo 2–5 kartus, broko sumažėjo 5–50 kartų, o naujų gaminių patekimas į rinką sutrumpėjo 2–5 kartus.
„Kaizen“ metodo įdiegimas JAV įmonėse įspūdingas: 1,44 mlrd. JAV dolerių
ekonomija, 10,5 mlrd. JAV dolerių pardavimų augimas, sukurta 16 740 naujų darbo
vietų ir išsaugota ketintų panaikinti 35 845
darbo vietų.
Apskritai tik 2 proc. JAV įmonių šiuo
metu netaiko taupiosios gamybos metodų. Šią kryptį remia valstybė, tik tokioms
įmonėms skirianti valstybinius užsakymus
ir programas.
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Gera daryti gera
Gyvenimas nešasi mus savo siautulingame sūkuryje, įtraukdamas kiekvieną į savų
darbų, įsipareigojimų ir atsakomybių verpetą. Dažnas iš mūsų negalime skirti pakankamai laiko ne tik savo šeimai, draugams, bet ir asmeniškai sau. Tačiau sakoma, kad
asmeninė laimė yra matuojama palyginimais, ir tik pažvelgę į aplinkinių dažnai lūdną
ir vargingą būtį, mes suprantame, kokie laimingi esame, ir jaučiame pareigą, netgi
atsakomybę padėti tiems, kam likimas, deja, nebuvo maloningas. Norėtume supažindinti su taip gyvenančia ir mąstančia jauna moterimi, asmenybe, viešbučio „Kaunas“
pardavimų vadove Giedre Čipkute, kuri sutiko pasidalinti savo mintimis ir įspūdžiais
apie jautriausią visuomenės dalį – socialiai remtinus asmenis ir vaikų globos namų
auklėtinius.
Pasibaigus šventiniam šurmuliui, noriu nuoširdžiai padėkoti Kauno PPA rūmams, kad išplatino rūmų nariams žinią,
jog prieš šv. Kalėdas buvo organizuojama
labdaros akcija, renkami maisto produktai
Kauno „Carito“ vargšų valgyklai. Draugai, artimieji, viešbučio „Kaunas“ klientai ir partneriai mielai prie šios akcijos
prisideda nebe pirmą kartą, todėl jiems
visiems tariu didelį Ačiū.
Džiaugiuosi, kad šiuo sunkiu momentu žmonės neabejingi ir prisidėjo tuo, kuo
galėjo.

Giedrė Čipkutė su iniciatoriumi ir idėjos
autoriumi italų k. dėstytoju Fabrizio Mazzella
ir vaikais

Sakoma, kad abejingumo aplink tiek
daug, tačiau turiu paneigti – žmonės tikrai
atsiliepė su didele energija, pasidalino
produktais nuo savo stalo.
Atėjus sunkiems laikams, kai bedarbių gretos didėja, kilo mintis pasirūpinti
ir šalia esančiais, tačiau jau paliestais vargo žmonėmis, tai yra tais, kurie prarado
darbą, neteko pajamų. Visiems vargšai
asocijuojasi su alkoholikais, narkomanais,
benamiais, bet nesusimąstome, kad bet
kada, ypač šiuo sunkiu metu, patys galime
netekti duonos kąsnio.
Per vieną renginį susipažinau su puikiu žmogumi – „Carito“ Kauno skyriaus
direktoriaus pavaduotoja Janina Kukauskiene. Kai ji papasakojo, kad per dieną
„Carito“ vargšų valgykloje pamaitinama
apie 400–500 asmenų, kurie nebūtinai yra
alkoholikai, nors ir pastariesiems juk reikia valgyti, supratau, kad galima prisidėti
tuo, kuo turime.
Kad ir po nedaug, tačiau kai mūsų yra
daug, tampame pakankamai didele jėga.
Tikriausiai dažnas šiuo sunkiu metu pagalvojame apie save: ar man kas nors padės, jeigu atsidursiu prie „Carito“ vargšų
valgyklos durų?
Artimieji ir draugai taip pat sakė, kad
ši mintis pirmiausia paragino ir pastūmėjo
prisidėti produktais, ačiū jiems! Užteko

Giedrė Čipkutė su Barselonos turizmo informacijos centro direktoriumi Raimundu Michnevičiumi ir vaikais

išsiųsti tik elektroninį laišką verslo partneriams, klientams, draugams, artimiesiems, ir visi mielai prisidėjo prie šios akcijos. Kas stiklainį agurkų, kas pilną bagažinę konservuotų žirnelių atvežė – užteko
tik pasakyti laiką, vietą, ir tikrai žmonės
neliko abejingi.
Su draugais organizavome kitą akciją – Jonavos vaikų globos namų auklėtiniams surinkti lėšų kalėdinėms dovanėlėms nupirkti. Jonavos globos namų
auklėtinius su draugu lankėme nebe pirmą
kartą, tad aplankėme ir per šv. Kalėdas.
Atėjus tokiam emociškai jautriam periodui – šv. Kalėdoms, be abejo, negali likti
abejingas, taigi neapsiėjome ir be dovanėlių vaikams.
Apsilankius pas beglobius vaikus,
širdį suspaudžia jų svajonės. Dar rudenį
su draugu paklausėme, kokios Kalėdų
Senelio dovanos jie norėtų. Vienai mergaitei tiesiog sprūste išsprūdo: „Mamos!“
Bet mamos negalime nupirkti... Pirkome
dovanėles, kurių visi laukėme vaikystėje:
lėles, mašinėles, vyresniesiems – ir kosmetikos rinkinius. Noriu padėkoti asmenims, kurie prisidėjo lėšomis, be kurių
nebūtume galėję išpildyti vaikų svajonių.

Buvo gera, tačiau labai graudu žiūrėti, kaip dovanėlės šildo beglobio vaikučio
širdį per šv. Kalėdas...
Kai lankėme vaikus rudenį, prašėme,
kad jie rašytų laiškus Kalėdų Seneliui, o
mes neva juos perduosime. Tačiau perskaitę laiškus Seneliui supratome, kad patiems
nepavyks visko nupirkti, o taip norėjosi išpildyti vaikų svajones. Taigi ir vėl pagelbėjo
pažįstami ir draugai – Barselonos turizmo
informacijos centro direktorius Raimundas
Michnevičius Ispanijos lietuvių bendruomenei išplatino žinią apie organizuojamą
akciją. Esu dėkinga ir VDU Studijų kokybės centro darbuotojoms Jovitai Gudaitytei
bei Aušrai Fokienei už nupirktus žaislus ir
saldumynus, JAV gyvenančiam Viktorui
Mitrofanovui, Linai Krėpštaitei už dosnią
paramą vaikams, ir „Carito“ valgyklai, įmonių UAB„Helisota“, UAB„Baltijos chemijos
grupės“, LKKA darbuotojams, taip pat savo
kolegoms, viešbučio „Kaunas“ darbuotojams, kurie jau nebe pirmą kartą prisideda
prie vargšų rėmimo produktais. Labai ačiū
Kauno TIC direktoriui Sigitui Sidaravičiui,
kad mielai kartu važiavo įteikti dovanėlių
vaikams. Gera daryti gerus darbus, turint šalia daug bendraminčių ir neabejingų draugų!

Kauno paslaugų verslo darbuotojų

profesinio rengimo centras

VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras (toliau –
Centras) – viena iš didžiausių profesinio
mokymo įstaigų Lietuvoje, įsteigta 1944
m. Bėgant metams keitėsi jos pavadinimas, mokykla augo, didėjo mokinių, mokymo programų skaičius, kilo darbuotojų
kompetencija, plėtėsi projektinė veikla.
Per daugiau nei 65 metų veiklos laikotarpį Centras užsitarnavo patikimos ir kompetentingos švietimo įstaigos vardą ne tik
mokinių, bet ir partnerių akyse. Centras
turi europinį pripažinimą – yra sertifikuotas Tarptautinėje švietimo asociacijoje –
„International Education Society“ (IES).
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Centre mokosi apie tris tūkstančius
mokinių ir studentų, kasmet perkvalifikuojama apie 500 suaugusiųjų. Pagrindinės Centro veiklos sritys yra: pirminis
profesinis mokymas, vidurinis ugdymas,
studijos, suaugusiųjų mokymas.
Centre dirba aukštos kvalifikacijos
mokytojai (vien 2009 m. aukštesnę kvalifikacinę kategoriją įgijo 37 mokytojai),
mokslo daktarai, magistrai.
Centras yra aktyvus tarptautinių projektų dalyvis. 2009 m. iš projektų gauta investicijų už 21 mln. Lt, laimėti 6, dar vertinami 3, tęsiamas 2 projektų vykdymas.
Centro bendruomenės nariai daly-

vauja 19 asociacijų (draugijų) veikloje,
bendrai ieško naujovių bei jų integracijos
į mokymo procesą, palaiko glaudžius ryšius su darbdaviais, siekia reaguoti į rinkos
pageidavimus kurdami naujas ar papildydami jau veikiančias mokymo programas.
2009 m. Centre įvestos 23 naujos mokymo
programos (11 pagrindinio profesinio mokymo ir 12 skirtų suaugusiųjų mokymui),
tai: Apsaugos darbuotojo, Floristo, Apeigų
ir švenčių organizatoriaus, Gyvūnų prižiūrėtojo, Poilsio paslaugų agento, Pėdos
priežiūros paslaugos teikėjo ir kt.
Siekiant palengvinti besimokantiesiems sėkmingai integruotis į darbo rinką,
Centre įsteigtos Floristikos bei Grožio studijos, kuriose sudarytos sąlygos, artimos
realioms darbo rinkoje. Čia mokiniai pritaiko pirmuosius praktinius įgūdžius, susipažįsta su darbo organizavimu, išmoksta
kultūringai aptarnauti klientus, spręsti nenumatytas situacijas. Įgyti įgūdžiai leidžia
sėkmingai pasirodyti profesijos meistriškumo konkursuose, čempionatuose.
Centro mokiniai ir mokytojai organizuoja įvairius renginius, susitikimus, varžybas, parodas, gerumo, grožio, labdaros
akcijas tiek savai bendruomenei, tiek kitose vidurinėse mokyklose, vaikų globos,
senelių namuose.

Ugdymas centre grindžiamas katalikiškąja pasaulėžiūra, Šv. Ignaco patirties,
apmąstymo ir veiksmo pedagogine paradigma, kuri, atsižvelgiant į mokymosi
kontekstą ir į pedagoginį procesą, nurodo
būdus, kaip paskatinti mokinius atsiverti
augimui per tiesos pažinimą ir gyvenimo
prasmės ieškojimą.
Pasiekti rodikliai ir puikūs darbdavių
atsiliepimai apie Centro mokinius buvo
pagrindas pasiekti geriausią įvertinimą
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
organizuojamame Metų Kauno regiono
profesinio mokymo institucijos nominacijos konkurse.
www.kaupa.lt
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Paslaugų direktyva, reglamentas dėl abipusio pripažinimo
principo, kontaktų centrai atveria naujas galimybes verslui
2009-12-28 ES valstybėse narėse įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos
Paslaugų direktyva dėl paslaugų vidaus
rinkoje. Paslaugų direktyva į Lietuvos teisę perkelta 2009 m. gruodžio 28 d. įsigaliojančiu Lietuvos Respublikos paslaugų
įstatymu.
Paslaugų direktyvoje įtvirtintos teisinį reglamentavimą supaprastinančios
priemonės sukuria skaidresnę aplinką
tiek paslaugas teikiantiems smulkiojo ir
vidutinio verslo atstovams, tiek paslaugų
gavėjams.
„Šios direktyvos įgyvendinimas ypač
reikšmingas naujųjų ES valstybių narių,
tarp jų ir Lietuvos, verslo atstovams, nes
suteikia galimybę įrodyti jų konkurencinį pranašumą senųjų ES valstybių narių
paslaugų teikėjų atžvilgiu“, – sako J. van
Otterlo, Ūkio ministerijos Pramonės, paslaugų ir prekybos departamento Paslaugų
politikos skyriaus vedėja.
Įgyvendinus Paslaugų direktyvą visose ES valstybėse narėse bus užtikrinta paslaugų teikėjų įsisteigimo laisvė ir
laisvas paslaugų judėjimas ES valstybėse
narėse, todėl verslininkai galės išbandyti
naujas rinkas laikinai teikdami paslaugas
kitoje valstybėje narėje, nesteigdami joje
buveinės, arba steigti ją naudodamiesi
paprastesnėmis ir mažiau trunkančiomis
administracinėmis procedūromis.
„Lietuvoje šiam tikslui pasiekti keičiama daugiau kaip 30 įstatymų ir beveik 200
įgyvendinamųjų teisės aktų. Tai reiškia,
kad norintiems teikti paslaugas asmenims
nereikės pateikti dokumentų ar informacijos, kurių pagrindu Lietuvos ar kitų valstybių narių kompetentingos institucijos
jiems suteiks teisę užsiimti paslaugų teikimo veikla, arba jų reikės pateikti kur kas
mažiau“, – pažymi J. van Otterlo.
Paslaugų direktyva taip pat sustiprins
paslaugų gavėjų teises, nes ji draudžia

paslaugų teikėjams nustatyti bet kokias
diskriminacinio pobūdžio sąlygas atsižvelgiant į paslaugos gavėjo tautybę arba
registracijos ar įsisteigimo vietą (pvz.,
skirtingus paslaugų įkainius ar pan.). Paslaugų direktyva taip pat nustato įpareigojimą paslaugų teikėjams teikti informaciją
apie teikiamas paslaugas ir užtikrinti aukštą jų kokybę.
Be to, tiek Lietuvos, tiek ES valstybių narių verslininkai „vieno langelio“
principu ir elektroninėmis priemonėmis
per kiekvienoje valstybėje narėje esantį
kontaktinį centrą galės gauti visą informaciją ir atlikti visas reikalingas procedūras,
pavyzdžiui, pateikti dokumentus, reikalingus licencijai ar leidimui verstis tam tikra
veikla, institucijų išduotoms licencijoms
ar leidimams gauti. Paslaugų direktyva
nustato tokių kontaktinių centrų įsteigimą
kiekvienoje valstybėje narėje.
Kontaktiniai centrai suteikia galimybę paslaugų teikėjams, norintiems
užsiimti verslu įvairiose Europos šalyse,
elektroniniu būdu sutvarkyti reikiamus
administracinius formalumus:
• gauti visą informaciją apie su jūsų
paslaugų teikimo veikla susijusias
procedūras, kurias turite atlikti;
• sutvarkyti visus formalumus, kad galėtumėte užsiimti norima veikla (ir
jums nereikėtų dėl kiekvieno klausimo
kreiptis vis į kitą viešąją instituciją);
• reikalingas operacijas atlikti elektroniniu būdu.

Paslaugų ir gaminių kontaktinis
centras Lietuvoje
,,Paslaugų ir gaminių kontaktinis
centras veiks ,,vieno langelio“ principu.
Visa su verslo reglamentavimu susijusi informacija (reikalavimai, procedūros) bus
lengvai prieinama viename portale“, –

sako Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro (PGKC) direktorė Lina Sabaitienė.
Portalas veiks dviem kalbomis: lietuviškai www.verslovartai.lt ir angliškai
www.businessgateway.lt. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad portalas „Verslo vartai“
šiuo metu yra kuriamas, todėl nuolat
papildomas nauja informacija.
Interneto svetainės paslaugų skiltyje
verslininkai ras informaciją apie jų veiklai
reikalingus leidimus, licencijas ar kitokius
reikalavimus, būtinus norint teikti paslaugas Lietuvoje. Informacija suskirstyta pagal pagrindines veiklos sritis (aptarnavimas, gamyba, mokymo paslaugos, poilsio
organizavimas, prekyba, profesinė ir techninė veikla, statyba, žemės ūkis ir pan.).
Svetainėje taip pat pateikiama informacija apie verslo steigimą ir uždarymą,
darbo santykius, mokesčius, darbo saugą,
higieną, vartotojų teisių apsaugą, rinkos
priežiūrą, viešuosius registrus.
Gaminių skiltyje – informacija apie
reikalavimus, taikomus Lietuvoje parduodamiems gaminiams. Gaminiai ir jų grupės portale pateikiami pagal kombinuotosios nomenklatūros gaminių kodus.
Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą
administruos Lietuvos ekonominės plėtros
agentūra. Lietuva, kaip ir kitos ES narės,
steigia šį centrą įgyvendindamos Paslaugų
direktyvą ir Reglamentą dėl abipusio pripažinimo principo.
Daugiau informacijos šia tema galite gauti:
1. Paslaugų direktyva: http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2006:376:0036:0068:LT:PDF.
2. Lietuvos Respublikos paslaugų
įstatymas: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/
dokpaieska.showdoc_l?p_id=361342&p_
query=&p_tr2=.
3. Enterprise Europe Network (Euro-

pos verslo ir inovacijų tinklas) www.paramaverslui.eu.
4. Informacija apie Paslaugų direktyvą
ir jos privalumus verslui http://ec.europa.
eu/internal_market/services/services-dir/
index_en.htm.
5. Informacinis bukletas lietuvių kalba
apie Paslaugų direktyvos įgyvendinimą ir
naujas galimybes verslui http://ec.europa.
eu/internal_market/services/services-dir/
index_en.htm.
6. Informacija apie kontaktinius centrus visose ES šalyse: http://ec.europa.eu/
internal_market/eu-go/index_lt.htm.
7. Paslaugų ir gaminių kontaktinis
centras Lietuvoje: http://www.verslovartai.lt.
8. Laisvas paslaugų judėjimas: http://
www.ukmin.lt/lt/veiklos_kryptys/paslaugu-direktyva/.
9. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 835
(2009-07-22), kuriuo įteisinamas abipusio
pripažinimo principo taikymas siekiant
užtikrinti laisvą prekių judėjimą ES vidaus rinkoje: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/
dokpaieska.showdoc_l?p_id=350347&p_
query=&p_tr2=.
10. 2008-07-09 Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 764/2008,
nustatantis procedūras, susijusias su tam
tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymu kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams, ir panaikinantis
Sprendimą Nr. 3052/95/EB: http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2008:218:0021:0029:LT:PDF.
Informaciją pagal Ūkio ministerijos,
Lietuvos ekonominės plėtros agentūros
pranešimus spaudai, Europos Komisijos
informacinius portalus parengė Daiva
Vyšniauskienė, Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo)
vadovė.

FORUMO-DISKUSIJOS „VERSLO IR MOKSLO EFEKTYVUS BENDRADARBIAVIMAS:
KĄ GALIME PADARYTI GERIAU?“ REZULTATAI
2009 m. gruodžio 10 d. Mokslo ir technologijų parke „Technopolis“ vyko forumasdiskusija „Verslo ir mokslo efektyvus bendradarbiavimas: Ką galime padaryti geriau?“ Forumo organizatoriai: MTP „Technopolis“, Kauno PPA rūmai bei juose veikiantis
Enterprise Europe Network, Kauno Europos informacijos centras – Europe Direct ir KTU
Europos institutas.
Renginyje buvo svarstomi aktualūs klausimai, susiję su verslo ir mokslo bendradarbiavimo rezultatyvumu, tinklų, klasterių kūrimu, konkurencingumu ES
ir pasaulyje. Forumo dalyviai drauge su verslo ir mokslo bendradarbiavimo skatinimo

iniciatoriais ir praktikais diskutavo tema „Kodėl verslo ir mokslo bendradarbiavimo
rezultatai nepateisina lūkesčių?“

Kokią naudą verslui teikia rūmai?

plėtoti. Siekiame ją įkelti į nacionalinį
Rūmų tinklą, administruoti moderniomis
e-komercijos priemonėmis.
Programinis-projektinis darbo metodas yra Rūmų veiklos kasdienybė. Tarptautinių ir nacionalinių programų pinigai
sudaro pusę Rūmų biudžeto. Rūmų specialistai turi aukštą projektų paraiškų rengimo, administravimo ir koordinavimo
kompetenciją. Tai leidžia dalyvauti reikalingiausiuose ir vertingiausiuose verslo
bendruomenės poreikius tenkinančiuose
projektuose (žr. www.chamber.lt). Štai
vien 2009 metais Rūmų vykdytų projektų
rezultatais pasinaudojo 283 įmonių atsto-

Atkelta iš 1 psl.
Rūmų nariai naudojasi nuolaidų paslaugoms sistema: 100% informacijai apie
verslo pasiūlymus, iki 50% dokumentų
įforminimui, 20–100% mokymams ir seminarams, vidutiniškai 30% visoms kitoms. Tačiau reikšmingiausia yra tai, kas
yra sunkiau pamatuojama tiesioginių nuolaidų procentais, – įmonės Rūmuose patiria
tinklo veiklos naudą, pasijunta esą visaverčiais informacinės visuomenės nariais.
Tame pasaulyje, kur bendruomeniškumo tradicijos nebuvo nutrauktos pen-

kis dešimtmečius trukusios okupacijos,
Rūmai yra sukūrę sėkmingai veikiančią
„Narys–nariui“ paslaugų ir nuolaidų sistemą (žr. internete Sietlo, Vankuverio,
Šarlotės, Ohajo PP ir daug kitų rūmų). Ši
patirtis yra vertinga, nes teikia kompleksinę naudą: gerina produktų ir paslaugų
prieinamumą, padeda nustatyti tikslesnę
jų rinkos vertę, plečia ir stiprina vidaus
rinkos ryšius, bendruomeniškumo santykius. Rūmų institucinė ir tinklinė sandara
yra labai palanki „Narys–nariui“ sistemai

Forumo apibendrinimą rasite: http://www.technopolis.lt/index.php?path=/lt/naujienos.
Forumo ir diskusijos vaizdo įrašą rasite: http://distance.ktu.lt/vips/join.php?sr=607.
Informaciją parengė Rita Baidokaitė, tarptautinių ryšių ir Enterprise Europe Network
vadybininkė

vai. Projektuose sukuriama pridedamąja
verte visų pirma naudojasi įmonės. Jų investicija iš esmės yra tik laikas.
Sunkmetis buvo išbandymas visiems.
Šiuo laikotarpiu Rūmai dirbo dar intensyviau ir įvairiapusiškiau. Atsižvelgiant į
įmonių poreikius, buvo dažniau susitinkama su šalies ir regiono vadovais, politikais, Rūmų siūlymai ir iniciatyvos nuėjo į
verslo aplinkos praktiką, per EEN programą buvo išvystytos nemokamos paslaugos SVV įmonėms, pavyko pasiekti proveržį skatinant moterų verslumą, Rūmai
nuolat buvo ir lieka pozityvaus mastymo
ir požiūrių šalininkas.
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Vokietijos verslo

kultūros ypatumai
Parengė LR ambasados VFR pirmoji
sekretorė Nerija Bendinskienė
LR ambasada Vokietijoje kartu su
LR komercijos atašė, Lietuvos ekonominės plėtros agentūros Vokietijoje atstove
bei Lietuvos garbės konsulais Vokietijoje parengė bendrą atmintinę visiems
norintiesiems užmegzti naujus verslo
santykius Vokietijoje ar toliau puoselėti
jau esančius. Pateiktos pastabos apie tam
tikrus Vokietijos verslo kultūros aspektus gali pasirodyti savaime suprantamos
ar nereikšmingos, tačiau jų laikantis sėkmingai pradėsite ir plėtosite verslą su
vokiečių partneriais bei išvengsite dalies
nesusipratimų.
1. Įmonės prisistatymas Vokietijoje. Turint rimtų ketinimų Vokietijos rinkoje, derėtų žinoti, kad ne tik Vokietijos
produkcija vertinama už kokybę, bet ir
patys vokiečiai vertina kokybę. Prisistatymo kokybė ypač svarbi. Pirmajam
prisistatymui Vokietijoje visiškai netinka
elektroniniu paštu išsiųsta trumpa žinutė apie jūsų norą užmegzti santykius.
Siekdami sudaryti gerą įspūdį apie įmonę, turėtumėte nusiųsti jus dominančiai
kompanijai žurnalą, lankstinuką, filmą ar
panašią spausdintą informaciją apie jūsų
įmonę (vokiečių kalba, žinoma, būtų privalumas) bei raštą ant firminio įmonės
blanko, kuriame taip pat matytųsi papildoma informacija – įmonės valdybos,
tarybos narių sąrašas ir pan. Svarbu šiame rašte aiškiai išdėstyti, kuriose srityse

dirbate ir kur matote bendradarbiavimo
galimybes. Praėjus kelioms savaitėms
reikėtų pasiskambinti potencialiam partneriui ir pasiteirauti, ar laišką gavo. Beje,
net ir vėliau, sėkmingai tęsiant bendradarbiavimą ir bendru sutarimu perėjus prie
susirašinėjimo elektroniniu paštu, vokiečiai paprastai pageidauja, kad būtų išlaikytas oficialus kalbos stilius – su kreipiniu, formalia kalba bei visais rašančiojo
atributais laiško pabaigoje.
2. Tinkamo partnerio suradimas –
viena didžiausių problemų, su kuriomis
susiduria Lietuvos įmonės, norinčios
eksportuoti į Vokietiją, yra Lietuvos ir
Vokietijos rinkos dydžių skirtumas bei
gamybos ir eksporto pajėgumų neatitikimas, todėl ieškant galimų partnerių
būtina į tai atsižvelgti. Suradę jus dominančią įmonę, kreipkitės į tos žemės
ar miesto pramonės ir prekybos rūmus
(Industrie und Handelskammer – IHK),
kurie turėtų padėti jums gauti kontaktus
žmogaus, atsakingo už tarptautinį bendradarbiavimą ar įmonės plėtrą. Šiam asmeniui ir turėtumėte rašyti bei skambinti. Beje, IHK gali būti jums naudinga ir
daugeliu kitų atvejų – pradėdami verslą
su vokiečių partneriais per šią organizaciją galėsite pasitikrinti, ar iš viso tokia
įmonė egzistuoja ir veikia tame regione
(atitinkamą IHK padalinį rasite jų interneto svetainėje www.ihk.de).

REKLAMA

4. Pokalbių subtilybės. Vokiečiai
didžiuojasi profesiniais ir akademiniais
titulais, tad verslo santykiuose nerekomenduotinas familiarumas. Jei jūsų partneris turi daktaro ar profesoriaus laipsnį, nedovanotina klaida būtų praleisti
šį kreipinį. Be to, vokiečiams visiškai
nepriimtinas „tujinimas“ bei kreipimasis
vardais. Net ir po kelerių sėkmingo bendradarbiavimo metų į partnerį tradiciškai
vis dar kreipiamasi pavarde.
5. Susitikimo planavimas – tai vienas svarbiausių aspektų planuojant verslo kelionę ar misiją į Vokietiją. Terminas
„po dviejų savaičių“ vokiečiams jau yra
nerealus, nekalbant apie dažnai lietuvių
mėgstamą – „važiuosiu už poros dienų
pro šalį, norėčiau susitikti“. Iš tikrųjų
susitikimą reikia pradėti planuoti ne vėliau kaip prieš du mėnesius, jei norima
susitikti su didesnės įmonės vadovais ar
rengiant susitikimą su keliomis įmonėmis – tokį vizitą patartina pradėti rengti
prieš pusę metų.

6. Kontakto palaikymas. Sėkmingai
užmezgus kontaktą, reikėtų nepamiršti jo
puoselėti ir toliau. Net ir iš karto nesusitarus
dėl bendradarbiavimo, kontakto palaikymas
gali padėti jums gauti užsakymų ateityje.
7. Verslo dovanos. Nors Vokietijoje
verslo santykiuose nepaplitusi dovanų
kultūra, tam yra viena pagrindinė išimtis –
dovanai visada tiks knyga, atskleidžianti
daugiau informacijos apie šalį ar regioną,
iš kurio jūs esate, ar specialiai išleista knyga apie jūsų įmonės istoriją. Žinoma, tam
tinka ir tradicinės įmonę reklamuojančios
dovanos su jūsų įmonės logotipais.
8. Kultūriniai skirtumai. Vokietijos
Federacinė Respublika sudaryta iš 16 žemių (Länder), kurios skiriasi ne tik savo
istorija, dialektais, dominuojančia religija,
bet ir su tuo susijusia verslo kultūra. Vadinamosiose „naujosiose“ (buvusiosios
Rytų Vokietijos) žemėse vakarietiška verslo kultūra pradėjo formuotis tik prieš 20
metų, todėl bendraujant su šių žemių verslininkais galima tikėtis didesnio rytietiškos
verslo kultūros supratimo. Visgi didžiausi
skirtumai turbūt juntami keliaujant nuo
Vokietijos šiaurės į pietus – šiaurėje vyrauja protestantiškos tradicijos, o pietuose
žmonės labiau katalikiškai konservatyvūs.
Šie skirtumai paaiškina bent dalį bendravimo niuansų. Šiaurėje žmonės šaltesni ir
uždaresni, pietuose – atviresni ir šiltesni.

Europos Komisija organizuoja
Europos vaizdo siužetų apie verslumą
apdovanojimus 2010!

mindaugo grigo dizainas

www.mgdesign.lt
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3. Bendravimo kalba. Tik maždaug
apie 30 proc. Vokietijos verslininkų gali
laisvai bendrauti anglų kalba, todėl šią kalbą galima naudoti lengviems pašnekesiams,
tačiau dažniausiai ji netiks norint užmegzti
bendradarbiavimo ryšius. Patikimiausias
būdas „susikalbėti“ derybų metu – naudotis
profesionalaus vertėjo paslaugomis.

Europos Komisija nori paskatinti iniciatyvius kino mėgėjus įrodyti, kad jie yra
kūrybingi ir turi įgūdžių. Tam prašoma sukurti trumpą vaizdo siužetą, kuris atsakytų
į tokius klausimus: kokia verslumo esmė? Kas žmones gali paskatinti tapti verslininkais? Kas gali sunaikinti senus prietarus apie verslą ir sukurti naują verslumo viziją?
Europos Komisija skirs prizus šių trijų kategorijų geriausiems vaizdo siužetams:
• „Verslumas – kitoks gyvenimo būdas“
• „Verslumas – iššūkiai ir teikiama nauda“
• „Verslumas – kelias į ateitį“
Kiekvienos iš šių trijų kategorijų geriausių vaizdo siužetų autoriai bus apdovanoti 3 333 eurų prizais, antros vietos laimėtojai gaus 2 222 eurų prizus, o trečiosios vietos laimėtojai – 1 111 eurų. Visi prizai yra vienkartiniai,
nebus kompensuojamos vaizdo siužetų kūrimo ir bet kokios kitos išlaidos.
Iš dalyvių, negavusių vieno iš anksčiau įvardytų devynių prizų, bus išrinkti dar penki
laimėtojai, jiems bus skirti specialieji prizai po 555 eurus. Šie specialieji prizai bus
skiriami tik jaunesniems nei 25 metų dalyviams.
Geriausių vaizdo siužetų autoriai bus pakviesti į šventinę apdovanojimų ceremoniją, kuri vyks 2010 m. gegužės 25 d. Briuselyje, Europos savaitės renginių, skirtų
mažoms ir vidutinėms įmonėms, metu.
Darbų pateikimo terminas – 2010 m. balandžio 9 d.
Papildomos informacijos rasite rūmų svetainėje www.chamber.lt,
www.paramaverslui.eu.
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ĮMONIŲ ATSILIEPIMAI APIE 2009 M. ORGANIZUOTUS SEMINARUS, VYKDANT KAUNO PPA RŪMŲ
UŽDAVINIUS IR ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EUROPOS VERSLO IR INOVACIJŲ TINKLO) PROGRAMĄ
Atkelta iš 2 psl.

Nijolė Kvietkienė
Technologė
A. Astrausko ﬁrma
„PIRMAS ŽINGSNIS“
„Dalyvaudami rūmų veikloje gavome daug verslui naudingos infarmacijos.
Darbuotojai dalyvavo Rūmų surengtose
konferencijose ir seminaruose. Galėjome operatyviai spręsti įvairius aktualius
klausimus. Taip pat buvo reklamuojami
mūsų įmonės gaminiai ir paslaugos.“
Irina Sabaliauskienė
Atstovė ryšiams su visuomene
AB „Ortopedijos technika“
„Būdami KPPA rūmų nariais turėjome galimybę dalyvauti nemokamuose
seminaruose apie marketingą, e-verslą ir
kitas aktualijas. Jeigu šie seminarai būtų
mokami, sunkmečiu neturėtume tokios galimybės, taip pat galėjome dalyvauti rūmų

klubo veikloje, pasidalinti patirtimi ir įspūdžiais su atsakingais asmenimis iš įvairių
verslo sričių. Sudalyvavome Leonardo da
Vinči Inovacijų perdavimo projekte pagal
programą „Mokymasis visą gyvenimą“,
kurio įgyvendinimo metu (nuo 2007-1024 iki 2009-10-23), procesą koordinuojant
GALA (Vokietija), mūsų įmonėje buvo sukurta ir įgyvendinama mokymosi užduočių sistema.
Vaisingo bendradarbiavimo metu
gimsta kūrybingos mintys, naujos idėjos ir ugdoma verslumo dvasia.“
Lina Živatkauskienė
Marketingo skyriaus viršininkė
AB „Kauno Baltija“
„Pagrindinė nauda, kurią gauname
dalyvaudami jūsų rūmų veikloje, yra
galimybė sužinoti apie įvairias parodas,
renginius, seminarus, verslo misijas.“

Tarptautinė verslo

partnerystė

Lietuvoje vis daugiau įmonių savo
verslo plėtrą sieja su užsienio rinkomis.
Tarptautinis bendradarbiavimas tampa
esmine mažų ir vidutinių įmonių strategija. Verslo partnerių pasirinkimas – svarbus ir atsakingas etapas, nuo kurio labai
priklauso įsitvirtinimo užsienio rinkose
galimybės. Dauguma verslininkų kreipiasi į Kauno PPA rūmus dėl tarptautinio
verslo plėtros ir partnerystės galimybių.
Kokie dažniausiai užduodami klausimai?
„Rūmų žinios“ kalbina Verslo plėtros
skyriaus informacijos vadybininkę Jolantą Dominauskienę.
– Kas yra verslo partnerystė?
– Verslo partnerystė – tai dviejų (ar
daugiau) verslo subjektų/partnerių susitarimas dėl bendros veiklos, kuria siekiama
įgyvendinti bendrus tikslus bei užtikrinti
abipusę naudą, išnaudojant bendradarbiavimo privalumus.
– Kokių formų galėtų būti verslo
partnerystė?
– Partnerystė gali būti įvairių formų:
• frančizės įsigijimas/pardavimas;
• patento įsigijimas/pardavimas;
• prekybos tarpininkų (agentų, atstovų,
platintojų) paslaugos;
• bendradarbiavimas transporto/logistikos srityse;
• bendradarbiavimas tyrimų ir technologijų plėtros srityse;
• bendradarbiavimas gamybos ir surinkimo srityse;
• bendros įmonės steigimas;
• subranga/ranga;
• susijungimas ar apsikeitimas akcijomis;
• dalies arba visų įmonės akcijų įsigijimas/pardavimas;
• kita.
– Kokie tarptautinės verslo partnerystės privalumai?
– Pagrindiniai tarptautinės verslo partnerystės privalumai:

• lengviau pradėti naują verslą arba
plėsti dabartinę įmonės veiklą;
• lengviau sudaryti strateginius verslo
susijungimus, pritraukti investicijas;
• padidėja įmonės inovatyvumas ir konkurencingumas;
• sumažėja įmonės sąnaudos;
• eliminuojami laiko bei atstumo veiksniai – padidėja įmonės efektyvumas;
• skatinamas naujų technologijų diegimas;
• atsiranda galimybė laimėti iš „knowhow“ ir perimti pažangias technologijas;
• suteikiama galimybė be didelės rizikos patekti į naujas rinkas;
• perduodama teigiama įtaka įmonės
produktų, paslaugų ir/ar personalo
darbo kokybei;
• atsiranda specializacijos galimybė.
Reikia pasakyti, kad tarptautinės verslo partnerystės privalumai priklauso nuo
konkretaus atvejo.
– Kur būtų galima rasti tarptautinius verslo pasiūlymus?
– Užsienio verslo pasiūlymų duomenų bazes galite rasti Lietuvos prekybos,
pramonės ir amatų rūmų tinklalapiuose:
www.chamber.lt (Kauno PPA rūmai),
www.cci.lt (Vilniaus PPA rūmai), www.
kcci.lt (Klaipėdos PPA rūmai), www.rumai.lt (Šiaulių PPA rūmai), www.ccic.lt
(Panevėžio PPA rūmai). Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, dalyvaudami tarptautiniuose verslą skatinančių
organizacijų tinkluose ir vykdydami Enterprise Europe Network (Europos verslo
ir inovacijų tinklo) programą, kartą per 2
savaites interneto svetainėje www.chamber.lt vidutiniškai paskelbia 55 įvairių šalių verslo pasiūlymus.
Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo) tinklalapyje www.paramaverslui.eu paskelbta tarptautinė technologijų duomenų
bazė. Tai priemonė, leidžianti Lietuvos
įmonėms surasti reikiamus technologi-

Rūta Jasienė
Projektų vadovė
UAB SDG
„Jau treti metai įmonė UAB SDG yra
Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų
narė. Aktyviai įsijungę į jų veiklą, noriai
dalyvaujame Rūmų organizuojamuose
renginiuose, seminaruose ir mokymuose. Mūsų darbuotojai pamėgo lankytis
kas mėnesį vykstančiuose Rūmų klubo
renginiuose, kuriuose ne tik įdomiai pateikiama aktuali tema, bet ir sudaryta galimybė pabendrauti su kolegomis iš kitų
įmonių. Darbuotojai pamėgo ir Kauno
personalo vadovų klubą, šiemet mielai
įsitraukė ir į Kauno finansininkų klubo
veiklą. Tarptautiniai projektai (Leonardo
da Vinči, ERASMUS), kuriuose dalyvauja Rūmai, suteikė galimybę daugiau
sužinoti apie kitų šalių patirtį, palyginti
mūsų bendrovės socialinę politiką su

kitų įmonių, kitų šalių patirtimi įmonių
socialinės atsakomybės, lyčių lygybės
srityse. Kiekvienas toks susitikimas, pabendravimas duoda naujų minčių, idėjų,
kurias pritaikome ir savo bendrovėje.“

nius sprendimus arba įmonėje sukurtus
sprendinius pasiūlyti Europos rinkai:
www.paramaverslui.eu/go.php/technologijų_baze.
Lietuvos ekonominės plėtros agentūros (LEPA) verslo pasiūlymų duomenų
bazėje: www.lda.lt/en/CooperationProposals.html.

• nurodyti gamybos/atlikimo terminus,
transportavimo galimybes;
• smulkiai aprašyti, kokią informaciją
Jums turėtų atsiųsti potencialus verslo partneris: katalogų, pavyzdžių, informaciją apie kainas bei nuolaidas.
Bet kokio pasiūlymo tikslas yra paslaugą/produktą parduoti potencialiam
verslo partneriui. Paprastai būsimas verslo partneris nežino arba labai mažai žino
apie Jūsų organizaciją. Todėl keliuose
puslapiuose Jūs turite parodyti, kad esate
patikima organizacija. Pasiūlymas – tai
organizacijos ir konkrečios paslaugos/produkto reklama.
Pasiūlymą skaitantis potencialus verslo partneris norėtų aiškių ir tikslių atsakymų pagal šias temas:
• informacija apie įmonę;
• informacija apie paslaugas/produktus,
kuriuos parduoda įmonė;
• kokie gamybos/atlikimo terminai,
transportavimo galimybės;
• ar galima gauti katalogų, pavyzdžių;
• kokios kainos;
• kokių ilgalaikių rezultatų tikimasi?

– Kokios yra parodų paieškos sistemos?
– Informaciją apie parodas įmonės
gali rasti šiose pasaulinėse parodų interneto svetainėse: www.auma.de; www.expodatabase.com; www.biztradeshows.com;
www.expoua.com; www.tsnn.com; www.
eventseye.com. Taip pat galite kreiptis į
rūmų informacijos vadybininkus ir pagal
įmonių poreikį bus surinkta įmones dominanti informacija.
– Kaip patartumėte pradėti bendradarbiavimą?
– Laiškų rašymas yra viena iš pagrindinių verslo komunikacijos dalių. Jie gali
būti net sutarties pagrindu, todėl verslo
laiškus reikia rašyti labai atidžiai. Net patys trumpiausi ir paprasčiausi laiškai turi
prasmę. Svarbu žinoti, kad verslo laišku
kuriamas organizacijos įvaizdis ir reputacija, nuo jų priklauso dvišaliai santykiai ir
tolesnis bendradarbiavimas.
– Kaip rašomos užklausos ir pasiūlymai?
– Užklausa rodo pirkėjo kreipimąsi į
pardavėją, importuotojo kreipimąsi į eksportuotoją, tai prašymas pateikti išsamią
informaciją apie prekę/paslaugą.
Užklausų laiškai dažniausiai yra trumpi ir paprasti. Dažnai tokius laiškus rašančios įmonės siunčia spausdintas užklausos
formas. Užklausoje trumpai ir aiškiai išdėstoma tai, kas domina pirkėją.
Užklausoje paprastai nurodomas prekės/paslaugos pavadinimas ir sąlygos, pagal kurias importuotojas pageidauja gauti
prekę, pavyzdžiui, prekės kiekis ir kokybė, jos modelis, kaina, tiekimo terminai,
mokėjimo sąlygos. Tokio tipo užklausos
priskiriamos sutarčių dokumentams, kurie
naudojami ruošiant ir sudarant sandorius.
Rašant pirmąją užklausą reikėtų:
• trumpai nurodyti, iš kur sužinojote
apie potencialų verslo partnerį;
• nurodyti prekių paklausą regione;

Ana Taurienė
Vadybininkė
UAB „Statybų ekonominiai skaičiavimai“
„Verslą pradėjome iš savo idėjų, iniciatyvos, savo pačių darbo. Tačiau toks
atsiskyrimas, individualumas veda į vienišumą. Todėl labai džiaugiamės tapę
KPPAR nariais, nes tai priklausymas aktyviai, veikliai, draugiškai ir novatoriškai
bendruomenei. Tai idėjos, kontaktai, dalyvavimas. Tai paskata ir pagalba verslui. Labai džiaugiamės tai turėdami.“

– Kur turėtų kreiptis verslininkai,
norintys daugiau sužinoti apie tarptautinės verslo partnerystės plėtros galimybes ar daugiau sužinoti apie rūmų
teikiamas paslaugas?
– Europos verslo ir inovacijų tinklo
(Enterprise Europe Network) organizacijos Lietuvoje leidžia informacinius leidinius verslininkams. Daugiau informacijos
galite rasti faktų lentelėse – informaciniuose biuleteniuose, kuriuos rasite Europos verslo ir inovacijų tinklo interneto
svetainėje.
Nuoroda į informacinių leidinių svetainę – http://www.paramaverslui.eu/go.php/
lit/Metodine_informacija_ir_leidiniai/149.
Išsamią informaciją apie rūmų paslaugas jums suteiksime telefonu (8~37) 22
92 12 ir el. paštu jolanta.dominauskiene@
chambers.lt. Skambinkite, rašykite – rūmų
specialistai atsakys į Jums aktualius klausimus, patars ir rekomenduos, kaip efektyviau pasiekti ir įgyvendinti išsikeltus
tikslus.
– Dėkojame už naudingus patarimus.
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Moterų verslumas Europos Sąjungoje

2008 m. spalį pradėtas vykdyti daugiašalis Erasmus projektas „Moterų verslumas Europos Sąjungoje“ sėkmingai
įsibėgėjo. Pirmasis projekto etapas, kurio
tikslas – skatinti ir plėsti moterų verslumą, aktyvinti jų dalyvavimą nacionalinė-

je ir tarptautinėje verslo erdvėje, baigėsi
mokomuoju tarptautiniu renginiu – tarptautiniais intensyviais moterų verslumo
mokymais, kuriuos organizavo Kauno
PPA rūmai ir Verslo moterų tinklas kartu
su partneriais iš Lietuvos, Didžiosios Britanijos bei Prancūzijos. Antruoju projekto etapu siekiama skatinti savanoriškus,
mentoryste pagrįstus santykius tarp moterų verslininkių, tarp mokytojų (mentorių) ir jų mokinių (studentų). Tuo tiklsu
š. m. sausio 14 dieną vykdomo projekto
partneriai Kauno PPA, Lietuvos verslo
moterų tinklo primininkė Asta Šileikienė
bei projekto koordinatorius Glamorgano
universitetas surengė susitikimą Kardife.
Vizito metu buvo puiki galimybė aplan-

kyti pietryčių Velso miesteliuose moteris
verslininkes, kurios mielai pasidalijo idėjomis bei patirtimi kuriant savo verslus.
Šiuo metu vykdomų mentorystės
mokymų metu įgytos žinios bei patirtis
bus panaudotos kuriant metodologiją bei
novatoriškus moterų verslumo ugdymo
ir skatinimo metodus, kurie š. m. vasaros
pradžioje bus pristatyti numatytame surengti informaciniame renginyje.
Dėl papildomos informacijos apie
projektą, jo veiklas kreiptis į Ritą Baidokaitę el. paštu rita.baidokaite@chambers.
lt arba telefonu (8 37) 32 43 72.
Kardifas (angl. Cardiff; val. Caerdydd) – miestas Jungtinėje Karalystėje,

Velse, Bristolio įlankos šiauriniame krante, prie Tafo upės žiočių; Velso sostinė ir
didžiausias miestas. Svarbus jūrų uostas.
Ekonomika: Anglies gavyba, skalūnų,
švino, plieno apdirbimas. Industrializuoti pietiniai slėniai ir pakrantės lygumos.
Turizmas šiaurėje ir šiaurės vakaruose,
keltai į Airiją.
Moterų dalyvavimas versle: moterų
padėtis vis dar žemesnė nei vyrų, šeimos ir ekonominiai ūkiai tebeišlaikomi
sutuoktinio, vaikų priežiūra ir ugdymas
tenka moterims, nes vyrai vis dar neketina
aktyviai dalintis šia pareiga su moterimis,
taigi dominuoja stiprios patriarchalinės
nuostatos ir tuo yra labai didžiuojamasi.

VIZITINĖ KORTELĖ

Didmeninė prekyba
natūraliais maisto produktais pramonei.
Prekiaujame:

Sulčių koncentratais

Tyrėmis

Tyrių koncentratais

BALTARUSIJOS, RUSIJOS IR
KAZACHSTANO MUITŲ SĄJUNGA
Baltarusija, Rusija ir Kazachstanas 2007 m. spalio 6 d. pasirašė sutartį ir pradėjo
kurti trijų valstybių muitų sąjungą. Aukščiausias muitų sąjungos organas yra Valstybių
Taryba, kurią sudaro Baltarusijos, Rusijos bei Kazachstano prezidentai ir ministrai pirmininkai. Einamuosius klausimus sprendžia nuolat veikianti muitų sąjungos komisija.
Muitų sąjungos tikslas – sukurti vieningą muitų teritoriją, kurioje nebus taikomi
muitų tarifai ir kiti ekonominiai apribojimai, išskyrus specialias apsaugos, antidempingo ir kompensavimo priemones. Naudojamas vieningas muitų tarifas ir vienodos
prekybos su kitomis valstybėmis reguliavimo priemonės.
2009 m. gruodžio 19 d. vykusiame Valstybių Tarybos posėdyje buvo nuspręsta, kad
2010 m. sausio 1 d. įsigalioja Baltarusijos, Rusijos ir Kazachstano muitų sąjunga su
vieningu muitų tarifu. Iki 2012 m. turi būti sukurta vieninga muitų teritorija.
Naujus importo muitus ir naujus prekių kodus galima pasitikrinti ir daugiau informacijos rasti muitų sąjungos komisijos internetiniame puslapyje: http://www.tsouz.ru/
db/ettr/tnved/Pages/default.aspx.
Informaciją parengė Edmundas Cylikas, tarptautinių ryšių ir Enterprise Europe
Network vadybininkas.

P. Vilčinsko įm. „Donomas“
Tel./faksas 837 200 542
Mob. tel. 8618 36250
El. paštas: donomas@mail.lt
Internetinė svetainė
www.donomas.eu

Sulčių – tyrių mišiniais

FINANSININKŲ KLUBAS
Kauno finansininkų klubas (KFK)
pradeda naujus metus!
ir kviečia į susitikimą tema „PVM ir pelno mokesčio įstatymų pasikeitimai 2010
metais“.
Klubo svečiai: Kauno apskrities VMI viršininkas Antanas Nesteckis, Švietimo ir
konsultavimo skyriaus vyr. specialistės Janina Vaičienė (PVM įstatymo klausimai) ir
Viktorija Černiauskienė (pelno mokesčio įstatymo klausimai).
Susitikimas vyks 2010 m. sausio 25 d. Kaune, Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų konferencijų salėje (K. Donelaičio g. 8, Kaunas). Renginio pradžia 14.30 val.
Kviečiame klubo narius aktyviai dalyvauti, diskutuoti.
Laukiame ir naujų narių!
Daugiau informacijos rasite http://www.chamber.lt/rumu-klubai/
Burkitės ir kurkite Kauno finansininkų bendruomenę!

Anonsai

Verslo pasiūlymai tarptautiniam bendradarbiavimui
e-s.442
e-co.483
e-sp.22
e-s.446

Italijos įmonė gamina aukščiausios rūšies alyvuogių aliejų. Ieško
prekybos atstovų (agentų, distributorių).
Vengrijos įmonė atlieka metalo apdirbimą. Siūlo subkontraktoriaus
paslaugas gamybai, taip pat ieško distributorių.
Austrijos įmonė gamina specializuotas dalis, naudojamas
automobilių, staklių gamybos, techninių konstrukcijų pramonėje.
Ieško distributorių bei siūlo abipusės distribucijos paslaugas.
Italijos įmonė gamina aliumininius langus bei duris. Ieško prekybos
atstovų (agentų, distributorių).

e-co.486

Vokietijos įmonė atlieka maisto, pašarų, sėklų, kosmetikos ir
farmacijos produktų biologinius, cheminius ir mikrobiologinius
tyrimus. Ieško prekybos atstovų, frančizės partnerių ir / arba licencijų
veiklai vykdyti pirkėjų.

e-s.453

Čekijos įmonė prekiauja atsarginėmis dalimis traktoriams. Ieško
agentų ir prekybos atstovų.

Kiti verslo pasiūlymai skelbiami rūmų interneto svetainėje www.chamber.lt/index.
php?tid=t111 du kartus per mėnesį, trečiadieniais.
Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo) žinios. Kviečiame skaityti Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo) žinias
Nr. 1, 2010-01-13 ir Nr. 2, 2010-01-27. Žinios siunčiamos el. paštu, prenumeruokite
www.paramaverslui.eu.
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