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AR SUGRĮŠ ŠVIESA

Į KAUNĄ?
Dr. Vytautas Šileikis

tingas lieka žemas. Nenagrinėsime jau pabodusios apmirusios Laisvės alėjos temos.
Kol nesurasta kompensacinė alternatyva
Akropolio „bombai“, tol centrinio miesto
bulvaro gyvybę palaikys tik „kosmetinės“
priemonės (dalies dangos rekonstrukcija
ir pan.). Pramonė, smulkus verslas, darbo
vietos – tai visų pirma garantuoja pajamas
miesto biudžetui. Aukštą pridėtinę vertę
kuriančios pramonės dalis miesto industrinėje struktūroje yra nepateisinamai
maža, ypatingai įvertinant miesto moks-

oro uoste aviakompanija investuos daugiau nei 140 milijonų JAV dolerių, sukurs
apie 1000 darbo vietų ir vykdys daugiau
nei 120 skrydžių per savaitę.
Kaunas įgyja dar vieną akivaizdų
konkurencinį privalumą. Kaip juo pasinaudoti? Vienas iš akivaizdžiai efektyvių
būdų – naujų skrydžių paskirties punktuose paskleisti patrauklią informaciją
apie galimybes plėtoti verslą Kaune ir
Lietuvoje. Būtina šią informaciją nuolatos atnaujinti ir reguliariai viešinti. Pigūs

Kai krizė prigesino Kauno gatves ir
daugelyje įmonių bei namų valdų privertė išsukti kas antrą lemputę, žmonių
gyvenimas pasinėrė į niūrų šešėlį. Rūsti
žiema, smarkiai paploninusi pinigines,
uždavė klausimą: ar skelbiama šviesa tunelio gale yra reali? O gal tai tik politinės
reklamos triukas? Regis, statistika (kiek
ja galima tikėti) duoda ženklus, kad atsigaunanti globali ekonomika pūstels vėją
ir į mūsų prigesusio ūkio židinį. Tačiau
būtų labai neprotinga pasiduoti tokiam
fataliam požiūriui į ekonomiką. Juk išminčiai sako: jeigu nevaldai aplinkybių,
jos pradeda valdyti tave.
Šviesa – tai viltis. Ją reikia pasitikti
solidžiai ir pagarbiai. Čia pavyzdžiu galėtume laikyti brandžias bendruomenes.
Štai, kad ir Suomijos miestą Juveskiulę
(Jyväskylä). Juveskiulės meras Markku
Andersson viename iš Eurochambres
kongresų papasakojo, kaip per du dešimtmečius miestas pelnė Suomijos Atėnų
vardą ir tapo viena geidžiamiausių vietų
gyventi ir dirbti. Griuvus Sovietų Sąjungai, žlugo daugelis Juveskiulės įmonių,
kurios priklausė nuo rytų kaimyno žaliavų šaltinių ir eksporto rinkos. Bedarbystė
apėmė daugiau nei ketvirtadalį visos darbo rinkos. Miestas atrodė nykiai. Tuomet
miesto valdžia susėdo kartu su verslo
ir akademinės bendruomenės atstovais
ir parengė miesto plėtros planą. Jo ašimi buvo sutarta laikyti kompetenciją ir
bendradarbiavimą. Buvo pasiekta tampri regioninė verslo kooperacija, sukoncentruoti finansiniai ištekliai ir išplėtota
verslo sąveika su aukštosiomis mokyklomis. Tai greitai davė įspūdingų vaisių:
miesto centre ant gražaus ežero kranto
stovėjusias senas įmones pakeitė modernūs gyvenamieji pastatai, technologijų
centras, biurai. Mieste, kuriame dabar
gyvena 130 tūkstančių žmonių, susitelkė
energetikos, informacinių technologijų,
sveikatos apsaugos, aplinkosaugos, popieriaus gamybos technologijos aukščiausios klasės specialistai. Juveskiulės
universitetas dabar vienas populiariausių
Suomijoje. Iš viso mieste studijuoja 47
tūkstančiai studentų.
2006 metais Juveskiulė tapo šviesos
miestų asociacijos (LUCI) nariu. Asociacija jungia per 60 pasaulio miestų, kurių

tikslas – išorinės šviesos šaltinius mieste
naudoti kuo efektyviau, derinant tai su
energetikos, urbanistinės plėtros ir architektūriniais sprendimais. Šviesa čia reiškia
žymiai daugiau nei apšvietimas, – tai vienas svarbiausių ilgalaikių projektų, padedančių spręsti kompleksinius uždavinius:
didinti saugumą, gerinti įvaizdį, aplinkosaugą, bendradarbiavimą tarp įmonių ir
pastatų savininkų. Šiandien Juveskiulėje
veikia per 50 didelių šviesos instaliacijų
su 30 tūkstančių šviesos šaltinių.
Grįžkime į Kauną. Miestas turi pakankamai visiems žinomų konkurencinių
privalumų ir tvirtų prielaidų būti vieta, kurioje gera gyventi, dirbti ir džiaugtis šviesia perspektyva sau ir vaikaičiams. Deja,
deja... Gyventojų skaičius mieste mažėja,
o jų pasitenkinimo gyvenimo kokybe rei-

linį potencialą. Mokslo, verslo ir studijų
slėniai tik dabar pasirašo milijoninių investicijų sutartis. Jeigu jų pinigai neliks
vien už akademinių pastatų betono ar
stiklo sienų, o pamaitins verslo ir mokslo
sąveiką, tuomet sulauksime tikimo rezultato. Logistika „trypčioja vietoje“ – multimodalinio transporto centro vizija vis
dar lieka piešiniuose.
Pasigirdo, regis, ir gera žinia: viena
populiariausių aviakompanijų pasaulyje „Ryanair” paskelbė šių metų gegužę
atidarysianti savo 40-ąją ir pirmąją Centrinėje Europoje bazę Kaune. „Ryanair”
Kauno oro uoste laikys 2 lėktuvus ir
vykdys skrydžius 18 maršrutų (9 naujais:
į Barseloną, Berlyną, Diuseldorfą, Edinburgą, Londoną (Getvikas), Milaną, Oslą,
Paryžių, Tamperę). Į naująją bazę Kauno

bukletai lėktuvuose nieko svarbaus neišsprendžia: juos perverčia lietuvaičiai
arba tie užsieniečiai, kurie jau turi ryšių
Lietuvoje. Vadinasi, rinkodara turi būti
tikslinė, profesionali, besiremianti tinklo
ryšiais ir kooperacija.
Taigi, ar sugrįš šviesa į Kauno gatves
ir mūsų namus? Žinoma, sugrįš, jeigu
norėsime susigrąžinti! Jeigu kompetencija ir bendradarbiavimas taps mūsų kasdiene „duona ir druska“, jeigu valdžia,
verslo ir akademinė bendruomenės veiks
sutartinai. Puikus tokio bendradarbiavimo pavyzdys – jau minėtas Suomijos
miestas Juveskiulė: šiandien šio miesto
biudžeto įplaukos, skaičiuojant vienam
gyventojui, 13 kartų didesnės nei tenkančios vienam kauniečiui. Ar taip bus
ir po metų?

„KokiĄ strategijĄ
pasirinkti Lietuvai“ | 2 psl.

„MokesČiai veja ekonomikĄ
Į ŠEŠĖLĮ“ | 3 psl.

„ElektroniniŲ knygŲ skaityklĖs,
leidyba bei Žiniasklaida“ | 5 psl.

„KLIENTŲ PASITENKINIMAS –
EFEKTYVIAUSIA REKLAMA“ | 7 psl.
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Įmonei ir būsimiesiems
verslininkams naudingas tyrimas
Dažnai girdime raginimus verslo įmonėms glaudžiau bendradarbiauti su mokslo įstaigomis. Marijampolėje sėkmingu tokio bendradarbiavimo pavyzdžiu, tarpininkaujant Kauno PPA rūmų Marijampolės filialui, galima laikyti Marijampolės kolegijos ir UAB „Mantinga“
partnerystę, atliekant užsakomuosius tyrimus. Tai – vienas iš programos „Narys – nariui“ sėkmingų pavyzdžių.
Šių metų vasario 10 d. verslo įmonėje
UAB „Mantinga“ buvo surengtas Marijampolės kolegijos Verslo technologijos
fakulteto studentų atlikto užsakomojo
rinkos tyrimo rezultatų viešas pristatymas. Užsakomojo tyrimo projekto pristatyme dalyvavo Marijampolės kolegijos

Aktualu
Ona Balžekienė
Kauno apskrities viršininkė,
taip pat interneto puslapio
www.mazimokesciai.lt autorė

Šiuo metu Lietuvoje nėra parengtos
mokesčių strategijos. Yra tik neracionali,
nepasverta „gaisrų gesinimo“ praktika.
Vieną dieną sukama kairėn, o kitą dešinėn, įvedinėjant naujus mokesčius arba
keičiant esamus. Tačiau tokia „gaisrų
gesinimo“ praktika mokesčių sistemoje
nesukurs naujų darbo vietų ir nepritrauks
investicijų. Todėl valstybei reikia vieną
kartą apsispręsti, kokią mokesčių strategiją pasirinkti.
Tik aiški, nuosekli, ilgalaikė valstybės mokesčių strategija gali sukurti gerą
aplinką verslui, investuotojams, darbdaviams, valstybei, piliečiams.

2

atstovai ir UAB „Mantinga“ vadovai bei
rinkodaros, pardavimų skyriaus specialistai, Kauno PPA rūmų darbuotojai. Tyrimą
atliko Marijampolės kolegijos Verslo vadybos katedros trečio kurso studentai: S.
Palubinskaitė, R. Medonaitė, R. Burdulytė, J. Bartušytė, M. Vinkleris ir G. Stan-

kevičiūtė, vadovaujami projekto vadovės
Marijampolės kolegijos lektorės, Kauno
PPA rūmų Marijampolės filialo direktorės A. Pabedinskienės.
Verslo atstovų ir tyrimo darbo grupės
susitikimas vyko dalykiškoje ir draugiškoje aplinkoje. Studentai padėkojo UAB
„Mantinga“ vadovams ir specialistams už
suteiktą galimybę ir parodytą pasitikėjimą atlikti rinkos tyrimą, kurio metu jie
galėjo praktiškai pritaikyti studijų metu
įgytas teorines žinias ir ugdyti dalykinius
bei profesinius įgūdžius. Studentai akcentavo, jog nors tyrimo atlikimo ir rezultatų ataskaitos rengimo procesas truko
penkis mėnesius ir buvo gana sudėtingas,
tačiau tyrimo metu įgytos patirtys pranoko jų lūkesčius.
Tyrimas vyko tiesiogiai bendradarbiaujant su įmonės rinkotyros specialistais, kurie iškėlė pagrindinę tyrimo problemą – tai UAB „Mantinga“ produktų
realizavimo galimybės mažose ir vidutinėse Marijampolės apskrities prekybos įmonėse. Tyrėjų grupė suformulavo
pagrindinius tyrimo tikslus ir uždavinius
bei aptarė užsakomojo tyrimo atlikimo
metodus. Siekiant patobulinti pardavimų
strategiją, nuspręsta tyrimą atlikti dviem
pjūviais: apklausti ir vartotojus, ir smulkiųjų bei vidutinių Marijampolės maisto
prekių parduotuvių darbuotojus. Tyrime, kuris vykdytas visoje Marijampolės
apskrityje, dalyvavo 1101 vartotojas bei
68 mažos ir vidutinės maisto prekių parduotuvės. Tyrimo metu studentai ištyrė

ne tik UAB „Mantinga“ produktų pardavimo galimybes mažose ir vidutinėse
Marijampolės apskrities įmonėse, bet ir
nustatė perkamiausių įmonės produktų
penketuką, išsiaiškino, kokią įtaką pardavimų sėkmei daro tikslingai parinktos
reklamos priemonės ir t. t.
Parengtoje užsakomojo tyrimo ataskaitoje studentai pristatė vartotojų ir prekybos darbuotojų tyrimo rezultatus bei
pastebėjimus. Po tyrimo rezultatų pristatymo vyko diskusija: verslo atstovai uždavė daug klausimų tyrimo darbo grupei,
kurios atsakymai, kaip sakė įmonės atstovai, buvo kvalifikuoti ir pagrįsti.
UAB „Mantinga“ ekonomikos ir valdymo direktorius K. Svitojus bei kiti specialistai pasidžiaugė kruopščiai studentų
atliktu darbu, kuris tiesiogiai gal ir neatsakė į visus svarbius vadybos klausimus,
tačiau suteikė tam tikras gaires, padėsiančias priimti reikiamus sprendimus ne tik
pardavimų valdymo srityje, bet ir sprendžiant kitus įmonės rinkodaros klausimus.
Verslo įmonių ir mokslo įstaigų bendradarbiavimas naudingas abiems pusėms:
tokios partnerystės dėka studijų procesas
priartinamas prie praktinės veiklos, ugdomi studentų profesiniai gebėjimai, o verslo
įmonės turi galimybę gauti jiems reikalingos informacijos, viešinti įmonės prekės
ženklą ir dalyvauti rengiant potencialius
darbuotojus savo įmonei. Svarbiausia suprasti, kad tik atviro ir drąsaus socialinio
dialogo kontekste gali gimti abiems pusėms naudinga partnerystė.

Kokią strategiją pasirinkti Lietuvai –

mažų mokesčių ar didelių socialinių įsipareigojimų?
Mokesčių strategijos gali būti dvi:
maži mokesčiai ir maži socialiniai įsipareigojimai arba dideli mokesčiai ir dideli
socialiniai įsipareigojimai.
Ką reiškia maži mokesčiai?
Maži mokesčiai reiškia, kad ir įmonės, ir gyventojai mokės mažiau mokesčių, kad jų bus mažiau perskirstoma per
biudžetą. Kiekvienas gyventojas gaus
didesnį atlyginimą. Daugiau pinigų liks
mūsų kišenėse, tačiau padaugės ir dalykų, už kuriuos teks susimokėti patiems.
Tikėtina, kad maži mokesčiai skatintų užsienio investicijas į tokias sritis, kur
darbuotojai gautų didelius atlyginimus,
pagerėtų ir verslo aplinka.
Maži mokesčiai paprastai skatina ir
verslumą, ir darbo vietų kūrimą: tokiomis
sąlygomis lengviau įkurti įmonę ir sukurti naujų darbo vietų. Dabar įmonės bijo
priimti darbuotoją, nes jį atleisti – brangu, todėl gyventojai netenka net galimybės įsidarbinti.
Ką reiškia dideli socialiniai įsipareigojimai?
Dideli socialiniai įsipareigojimai
reiškia, kad gyventojai gaus daug „nemokamų“ paslaugų, lengvatų, išmokų,
tačiau mokės didelius mokesčius, t. y.
gaus mažesnius atlyginimus. Šiuo atveju
valstybė yra įsipareigojusi suteikti daug

nemokamų paslaugų: dideles pensijas,
nemokamą gydymą, nemokamą mokslą
ir t. t. Valstybė, kurioje socialiniai įsipareigojimai yra dideli, tampa patraukli
imigrantams, ieškantiems ne tiek darbo,
kiek socialinių garantijų.
Tiesa yra tokia: neįmanoma mažinti
mokesčių ir tuo pačiu metu didinti įvairias
socialines išmokas. Toks kelias veda prie
valstybės bankroto. Deja, situaciją, artimą
valstybės bankrotui, neseniai teko pajusti.

Kodėl pasirinkti būtina?

Nežinodami aiškios šalies strategijos,
verslininkai negali planuoti savo veiklos.
Kodėl? Suplanavę savo verslą prie vienokių mokesčių ir investavę pinigus, nesant
valstybėje konkrečios mokesčių strategijos ar jai nuolat kintant, verslininkai
dažnai atsiduria nepavydėtinoje situacijoje – bankrutuoja, o darbuotojai papildo
vis didėjančias bedarbių gretas.
Deja, kol kas mokesčių strategijos
neturime. Turime tik nuolat kintančią, nepastovią mokesčių aplinką. Tačiau taikydami tik „gaisro gesinimo“ mokesčių sistemoje praktiką, sunkiai pritrauksime užsienio šalių investuotojus, nes jie niekada
neinvestuos ten, kur nėra tvirtos, aiškios
ir ilgalaikės mokestinės bazės. Tokioje
situacijoje ir savi verslininkai gali pradėti

ieškoti, kur perkelti savo verslą.
Kol valstybė neturi konkrečios mokesčių strategijos, sudėtinga planuoti
valstybės biudžeto pajamas ir išlaidas.
Be to, ir Lietuvos žmonėms reikia žinoti
ir planuoti savo ateitį bei veiksmus, kurie
priklauso nuo mokamų mokesčių dydžių
ir socialinių įsipareigojimų.

Skelbkime referendumą

Neįmanoma nuolatos keisti mokesčių – sukinėti tai į kairę, tai į dešinę, – nes
tada priekyje mūsų visų laukia tik status
skardis. Spręsdami problemas tik skolindamiesi, riedam to skardžio link. Grįsdami vartojimą paskolomis, toli nenuvažiuosime. Tai gali būti tik laikinas sprendimas. Delsti negalima – reikia rinktis.
Svarbiausia pasirinkti ir susitaikyti su
TIESA – tokia, kokia ji yra. Mes galime
pasirinkti net jokių mokesčių ar jokių įsipareigojimų strategiją.
Todėl visų pirma pasirinkime šalies
mokesčių strategiją, o tada jau modeliuokime finansus, mėginkime balansuoti biudžetą ir įsipareigojimus. O jeigu
valstybės vadovai nesugeba pasirinkti,
gal leiskime tai padaryti gyventojams?
Skelbkime referendumą!
Už ką jūs: už mažus mokesčius ar už
didelius socialinius įsipareigojimus?
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Mokesčiai
veja ekonomiką į šešėlį
Gabrielius Juonys
Ne iš gero gyvenimo Ministrų kabinetas šių metų vasario mėnesį surengė išvažiuojamąjį pasitarimą būtent
Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (VMI). Pasitarime svarstytos galimybės sumažinti šešėlinės ekonomikos mastą ir palengvinti verslui administracinę naštą. Ši Vyriausybė pirmą kartą pabandė aiškintis, kodėl
kai kurie verslininkai nemoka valstybei mokesčių, kodėl dalis atlyginimų mokami vokeliuose.

Prarandame milijardus litų

Nei Vyriausybė, nei VMI nesiima atsakomybės apibrėžti, kokio dydžio yra šešėlinė ekonomika. Finansų ministrė Ingrida
Šimonytė tik pateikė apytikslius skaičiavimus – nesumokėto PVM dalis 2009-aisiais
galėtų siekti maždaug pusę milijardo litų.
Drąsiau apie šešėlinės ekonomikos
paplitimą kalba nepriklausomi ekonomikos ekspertai. Jų duomenimis, šešėlinė
ekonomikos dalis šįmet dar gerokai išaugs
ir pasieks rekordinį lygį, fiksuotą 1997-aisiais, t. y. net 27 proc. BVP. Be to, Lietuvos laisvosios rinkos instituto tyrimo duomenimis, 2008 m. šešėline veikla iš dalies
užsiėmė 27,5 proc. šalies įmonių.
Niekas tiksliai negali pasakyti, kiek
lėšų sukaupęs šešėlinis verslas, tačiau ekspertai tikisi, kad paskelbus laikiną vienkartinę amnestiją į Lietuvą sugrįžtų nuo
0,5 iki 2 mlrd. litų.
Pasak LLRI viceprezidento Giedriaus
Kadziausko, didėjančią šešėlinės ekonomikos dalį lėmė tiek blogėjanti šalies ekonominė padėtis, tiek netinkami valdžios
sprendimai, būtinų reformų vengimas bei
praėjusiais metais išaugę mokesčiai.
„Deja, tyrimo duomenimis, bent dalį
savo veiklos šešėlyje 2009 m. vykdė 37
proc. ūkio subjektų, o 2010-aisiais tai daryti ketina net 42 proc. įmonių. Mes siūlome
gerinti sąlygas verslui, tačiau Vyriausybė,
regis, linkusi imtis neveiksmingų represinių priemonių“, – sako G. Kadziauskas.

Receptas žinomas,
bet niekas negamina vaistų

„Rūmų žinių“ kalbinti verslininkai
ir ekonomiką išmanantys politikai vienu
balsu sakė, kad verslininkai į šešėlį pasitraukia ne siekdami bet kokiu būdu išvengti mokesčių. Daugelis įmonių siekia
būti konkurencingos ir gaminti produkciją
pigiau, kad kuo daugiau galėtų parduoti
vartotojams. Taigi pagrindinė kovos priemonė – sukurti tokią mokesčių sistemą,
kad ir verslininkai galėtų uždirbti, ir liktų
lėšų sumokėti valstybei mokesčius.
Sausio pabaigoje Vyriausybė pritarė
premjero Andriaus Kubiliaus sudarytos
darbo grupės išvadoms dėl priemonių
šešėlinei ekonomikai mažinti. Remiantis
šiomis išvadomis, per du mėnesius ministerijos turės parengti įstatymų projektus,
kurie mažintų „šešėlį“. Tačiau išvažiuojamajame pasitarime apie tai nekalbėta.
Seimo Biudžeto ir finansų komiteto
pirmininko pavaduotojas Vitas Matuzas
neneigia, kad kovos su šešėline ekonomika receptas žinomas: „Reikia mažinti
viešąsias išlaidas, kad nereikėtų skolintis
ir didinti mokesčių naštos šalies gyventojams bei įmonėms. Kita sąlyga – efektyviai gerinti verslo sąlygas“.

Tačiau politikas neatmeta ir moralinių
kriterijų.
„Daug priklauso nuo žmogaus padorumo. Juk iš esmės ir per krizę naudojamės
paslaugomis, už kurias turėtume mokėti
mokesčius – už švietimą, medicinos paslaugas, socialinius reikalus. Tačiau ne visi
žmonės solidarūs“, – sako V. Matuzas.
Jo kolega, buvęs finansų ministras Algirdas Butkevičius daugiau dėmesio skiria ekonominiams niuansams: „Žinoma,
greitai sumažinti šešėlinės ekonomikos
nepavyks, nes reikia grįžti prie mokesčių
reformos. Kitos išeities nėra. Kai kurie
smulkieji verslininkai gal net neturėjo kito
pasirinkimo – tik rizikuoti ir likti šešėliniame versle arba bankrutuoti“.

Šešėlį augina didinami
mokesčiai

Įdomų, išsamų ir palyginti tikslų šešėlinės ekonomikos tyrimą praėjusių metų
pabaigoje atliko Lince veikiančio Johanso
Keplerio universiteto mokslininkai. Tiesa,
Austrijos universitetas dar nepasiruošęs
analizuoti padėties naujosiose ES šalyse.
Gana tiksliai nustatyta, kad senosiose ES
valstybėse 2009 m. šešėlinė ekonomika išaugo nuo 0,3 iki 0,9 proc. Blogąja prasme
pirmauja nedarbo rekordus skinanti Ispanija, lietuvių pamėgtos Airija ir Didžioji
Britanija. Mažiausiai šešėlinė ekonomika
išplitusi „pedantiškose“ šalyse: Vokietijoje, Austrijoje ir Belgijoje.
Mokslininkai padarė išvadas, kurios
nieko nenustebimo. Šešėlinę ekonomiką
sparčiausiai augina didinami mokesčiai,
nedarbo didėjimas ir iš to kylantis gyventojų nepasitikėjimas savo valstybe. Galėtume pamanyti, kad mokslininkai tyrimą
atliko Lietuvoje.
Šiaurės Europoje ir Skandinavijos
šalyse vietos šešėlinei ekonomikai lieka
palyginti nedaug – nuo 10 iki 18 proc.
BVP, Italijoje – 25 proc., Rumunijoje ir
Bulgarijoje – 36–39 proc., Baltarusijoje ir
Moldovoje – apie 50 proc., Ukrainoje – 57
proc., o Gruzijoje – 68 proc. BVP. Tiesa,
trūksta svarių argumentų, kurie pagrįstų
šiuos duomenis.

Gerina piliečių gyvenimą

Tyrimą atlikę Austrijos mokslininkai pateikė dar vieną paradoksalų, tačiau
mums svarbų teiginį: krizės sąlygomis
šešėlinė ekonomika gali pagerinti eilinių
piliečių gyvenimą.
„Pagaminama papildomų gėrybių,
gaunama papildomų pajamų. Per krizę
šešėlinėje ekonomikoje uždirbami pinigai
nepatenka į sąskaitas ir neišteka į kitas
šalis. Gautas lėšas žmonės tuoj pat panaudoja, įsigyja prekių, pavyzdžiui, šaldytuvų
ar televizorių“, – aiškina tyrimo ataskaitą

parengęs Fridrichas Šnaideris. Šią mokslininko išvadą patvirtino „Rūmų žinių“
kalbintas verslininkas Viktoras iš Kauno
rajono.
„Apie pusę atlyginimo moku vokeliuose. Taip darau ne iš gero gyvenimo.
Praėjusių metų pradžioje, kai valdžia padidino mokesčius, suskaičiavau išlaidas ir
pajamas, sukviečiau darbuotojus, paaiškinau ir paprašiau pasirinkti: arba panaikinu
apie 30 proc. darbo vietų, arba 35 proc.
mažinu atlyginimus, arba moku minimalų
atlyginimą, o kitą dalį – vokeliuose. Žmonės pasirinko pastarąjį variantą“, – pasakoja Viktoras.
Pasak smulkiojo verslininko, nuslėptų mokesčių pinigus darbuotojai išleidžia
vidaus rinkoje maistui ar kitoms prekėms.
Taigi Austrijos mokslininko išvadas patvirtino ir verslininkas Lietuvoje.

Siūlo amnestiją šešėliniams
pinigams

Litas prie lito sulipdo milijardus. Jeigu
iš tiesų šešėlinė ekonomika Lietuvoje sudaro apie 23–27 proc. BVP, tai Vyriausybė
praranda mokesčius nuo 25–30 mlrd. litų.
Daugoka. Galėtume sumažinti skolinimo
sumą keliais milijardais litų.
Atsižvelgdamas į sunkėjančią šalies
socialinę ir ekonominę padėtį bei didėjančią šešėlinę ekonomiką, Seimo Teisės
ir teisėtvarkos komiteto narys Vytautas
Gapšys siūlo pasinaudoti kitų ES šalių patirtimi ir paskelbti neilgą terminą, per kurį
verslininkai turėtų teisę susigrąžinti į Lietuvą šešėlinius pinigus.
„Neišrastume dviračio. Štai per pastarąją amnestiją į Italiją grįžo daugiau kaip
80 mlrd. eurų“, – teigia parlamentaras. Be
kita ko, tai jau trečia amnestija Italijoje.
Verslininkai, grąžinantys lėšas į šalį, turėjo sumokėti baudas – 5 proc. neteisėtai į
užsienį pervestų lėšų. O Vokietijoje buvo
reikalaujama į valstybės biudžetą pervesti
25 proc. grąžinamos sumos.

Sugrįžtant reikės sumokėti
mokesčius

Nepriklausomas finansų ekspertas Petras Navikas prisimena, kai 1994–1995 m.
dirbdamas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (VMI) pastebėjo, kad įmonės nemažai lėšų laiko ne šalies, o užsienio bankuose. Tuomet lėšos buvo uždirbtos iš esmės
už reeksportuotą metalą, medieną ir kitas
prekes. Jau tada skaičiuota, kad Lietuvos
piliečiai užsienio bankuose laiko apie 2
mlrd. JAV dolerių. P. Navikas paprašė
suorganizuoti susitikimą su verslininkais,
kurie laiko neapmokestintas pajamas užsienio bankuose. Tarnautojas norėjo sužinoti verslininkų nuomonę, ar jie būtų suinteresuoti užsienio bankuose laikomas lėšas
legalizuoti ir investuoti į šalies ekonomiką.
Ekspertas primena, jog tada buvo siūloma
apmokestinti šias pajamas mažesniu (iki
10 proc.) tarifu, jeigu jos būtų investuojamos į gamybą, o jeigu naudojamos tik
vartojimui – 20 proc.
Seimo narys V. Matuzas abejoja amnestijos nauda. Jo nuomone, šiuo atveju
materialūs dalykai gali nublankti prieš
moralinius. Nuolaidų šešėliniam verslui
nesiūlo ir jo oponentas A. Butkevičius:
„Amnestijai pritarčiau, tik jeigu šešėlinis
verslas sumokėtų visus mokesčius. Rinkoje turi išlikti vienodos konkurencijos
sąlygos ir jokių vilčių, kad kada nors atsiras galimybių apgauti valstybę ir savo
konkurentus“.

Šešėlinės ekonomikos lėšų amnestijos
Nyderlandai
2001m.
Kipras ir Vokietija
2004 m.
Didžioji Britanija
2007 m.
Rusija
2007 m.
Didžioji Britanija
2009 m.
Italija
2009 m.
Šaltinis: „Juridicon“
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PROFESINĖ MOKYKLA

Kauno statybininkų rengimo centras –
pažangių technologijų skleidėjas

Kauno statybininkų rengimo centras –
atvira visuomenei švietimo institucija,
ugdanti šiuolaikinei darbo rinkai būtinas
asmens vertybes ir bendruosius gebėjimus
(sąžiningumą, savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą ir kt.). Centre didelis
dėmesys skiriamas ekonominio ir informacinio raštingumo, verslumo ugdymui, profesinio rengimo plėtrai. Nuolat tobulinama
mokymosi kultūra, siekiama užtikrinti, kad
kiekvienas mokinys būtų gerbiamas, moraliai palaikomas, skatinamas mokytis. Gal
todėl Kauno statybininkų rengimo centrą
renkasi mokiniai, baigę dešimt arba dvylika klasių. Čia jie turi galimybę pasirinkti
platų specialybių – lobisto-ekspeditoriaus,
automobilių remontininko, santechniko,
suvirintojo, informacinių technologijų sis-

temų pardavėjo, kompiuterinės įrangos derintojo, smulkiojo verslo paslaugų teikėjo,
apdailininko, pastatų šiltintojo, baldžiaus,
staliaus – spektrą. Kauno statybininkų
rengimo centro direktorius Stanislovas Janukaitis puoselėja svajonę, kad šio centro
išduodamas diplomas būtų pripažįstamas
Europos Sąjungoje. Šiandien galima pasidžiaugti, kad svajonė palaipsniui tampa
realybe.
Ugdymo procese ypač svarbus mokytojas. Jo vaidmuo dabarties pasaulyje yra
dvilypis: jis yra ir mokymosi proceso organizatorius, ir ugdytojas, gyvenimo tiesų,
patriotizmo, pilietiškumo bei svarbiausių
vertybinių nuostatų teikėjas. Iš mokytojo
tikimasi konstruktyvaus santykio su tikrove. Centre dirba aukštos kvalifikacijos

mokytojai. Tai įrodo 2003 m. LR Švietimo ir mokslo ministerija, įvertinusi vidurinio ugdymo programų įgyvendinimo
kokybę ir ugdymo rezultatus, kurie leido
pirmiesiems respublikoje steigti technologinio profilio gimnazijos skyrių.
Keliami aukšti tikslai, dideli lūkesčiai,
maksimalūs siekiai leidžia dirbti taip, kad
naujai įrengtose moderniose dirbtuvėse
bei jaukiuose, šiltuose kabinetuose būtų
teikiamas kokybiškas mokymas.
Kad būtų sumažintos suvartojamos
energijos sąnaudos ir gerėtų teikiamų
mokymo paslaugų kokybė, centre baigiamas įgyvendinti projektas „Kauno
statybininkų rengimo centro pastato,
esančio V. Krėvės pr. 114, renovacija“,
kurio rezultatas – šilta ir saugi mokykla.
Baigus pastato rekonstrukciją buvo pakeista pastato šildymo sistema, modernizuotas šilumos punktas, leidžiantis efektyviai naudoti šilumos energiją, taupyti
šilumą pasikeitus oro sąlygoms. Taip
pat pakeistos visos lauko durys, vartai
ir langai, apšiltintas ir rekonstruotas
stogas, sienos. Mokykla pasikeitė neatpažįstamai, dabar čia gera ne tik mokiniams, bet ir jų mokytojams bei kitam
mokyklos personalui. Bendra projekto
vertė – 3,5 mln. litų.
Praėjusiais metais centre įgyvendintas
kitas infrastruktūrinis projektas – „Regioninio inovatyvių santechnikos ir suvirinimo technologijų centro infrastruktūros
plėtra“. Šio projekto rezultatas – daugiau
nei už 3,2 mln. litų rekonstruotos ir praplėstos santechnikų ir suvirintojų dirbtu-

vės, daugiau nei už 1,5 mln. litų įgyta naujų technologijų suvirintojų ir santechnikų
praktinio mokymo įrangos. Modernizuotose ir atnaujintose dirbtuvėse, mokoma
pagal naujai parengtą mokymosi medžiagą, skirtą profesinių mokyklų mokiniams,
kuri leis būsimiems santechnikams ir
suvirintojams geriau išmokti mokomąją
medžiagą, susipažinti su naujausiomis
santechnikos ir suvirinimo technologijomis ir dirbti šiuolaikine įranga. Projektai
įgyvendinti ES Regioninės plėtros fondo
bei Lietuvos Respublikos lėšomis.
Šias metais kartu su Ukmergės technologijų ir verslo mokykla pradedamas
įgyvendinti kitas stambus projektas „Medienos technologijų ir baldų gamybos inovacijų praktinio mokymo centro įkūrimas
Kauno statybininkų rengimo centre“. Įvykdžius šį projektą, būtų rekonstruotos senosios medienos apdirbimo ir baldų gamybos
dirbtuvės bei pastatytas naujas pastatas
sektoriniam praktinio mokymo centrui, kuriame bus sumontuota naujausia medienos
apdirbimo ir kietųjų bei minkštųjų baldų
gamybos įranga, leisianti paruošti kvalifikuotus specialistus ne tik Kauno miestui,
bet ir tikimasi, kad jame kels kvalifikaciją
visos Lietuvos medienos apdirbimo bei
baldų gamybos įmonių specialistai, aukštųjų mokyklų, kolegijų studentai.
Pavaduotoja ugdymo reikalams		
Lida Makauskienė
Projekto vadovė				
Aida Ilona Gružinskienė
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suvenyrų parduotuvėje. Jei svarbios tik
Auksinių juvelyrinių aremocijos,
pinigų suma taip pat neturėtų
būti didelė.
Tačiau norint išsirinkti vertingą juvedirbinių kokybė.
lyrinį dirbinį, svarbios ne tik teigiamos
emocijos, bet ir aštrus protas, kad suprasar verta investuoti, ar tai tikrai išlieAr verta investuoti? tume,
kamąją vertę turintis dirbinys.
Dr. Arūnas Kleišmantas
Juvelyriniai dirbiniai, brangakmeniai
dažniausiai sukelia daug teigiamų emocijų, tačiau pasitaiko ir nerimo, nusivylimų,
jei gaminiai nekokybiški ar juvelyriniuose
gaminiuose vietoj brangakmenių panaudotos dirbtinės medžiagos ir apie tai pirkėjas
nėra informuojamas. Norėdami išvengti
šių nemalonumų, turėtume bent šiek tiek
žinoti apie juvelyrinius dirbinius.
Juvelyriniai dirbiniai ir brangakmeniai
nuo senų laikų yra vertybės, perduodamos
ar paveldimos kitoms kartoms, kitaip tariant, tai yra investicijos. Tačiau ar į visus
juvelyrinius dirbinius galime investuoti?
Ar dama bus sužavėta jūsų dovana ar pirkiniu? Prieš renkantis papuošalą, visų pirma
reikėtų užduoti sau porą klausimų: norite
įsigyti meninę vertę turintį juvelyrinį dirbinį, vertingo tauriojo metalo su natūraliais
brangakmeniais, geros kokybės ar norite
tik padovanoti smulkmenėlę? Pagalvokite,
kokią sumą ketinate skirti šiam pirkiniui?
Jei jums tereikia malonios smulkmenėlės, nebūtina pirkti juvelyrinėje parduotuvėje, papuošalą galite įsigyti bižuterijos
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Deja, tik nedidelė dalis juvelyrių dirbinių yra vertingi, nes jie puošti natūraliais
akmenimis. Daug papuošalų yra menkaverčiai, su dirbtiniais akmenimis, kurie
neturi išliekamosios vertės ir yra verti tik
tiek, kiek tuo metu rinkoje kainuoja taurusis metalas, o jų paklausa priklauso tik
nuo mados. Tai galime pavadinti brangiąja
bižuterija. Tai – gaminiai, pagaminti iš žemos prabos aukso lydinių, gali būti puošti
sintetiniais akmenimis ar kitomis dirbtinėmis medžiagomis.
Ar dirbinys vertas investicijų, galima
sužinoti pažiūrėjus į nurodytą prabą. Žemos prabos auksas yra žymimas taip: 333,
375, 500 – pagal metrinę sistemą, ir 8 K,
10 K, retai pasitaikanti 12 K, matuojant
karatais. JAV, Vokietijoje, Japonijoje ir
kitose ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse
pasitaiko žemos prabos aukso papuošalų
su natūraliais akmenimis, tačiau tokiuose
gaminiuose akmenys paprastai yra menkaverčiai ar prastesnės kokybės. Tai – taip
pat prasta investicija.
Juvelyrinius dirbinius, pagamintus iš
mažesnės nei 585 (583 – pagal sovietinę
sistemą) ar 14 K aukso lydinių, su dirbti-

niais akmenimis ar be jų, galime pavadinti
primityviaisiais juvelyriniais dirbiniais.
Tai įvairios grandinėlės, auskarai, žiedai
ar pakabučiai, neturintys didelės meninės
vertės, kurie yra paklausūs tik tiek, kiek
diktuoja mada. Šių papuošalų gausu visose
juvelyrinėse parduotuvėse. Tai – menkos
investicijos. Jų vertė prilygsta tik
tauriojo metalo vertei ir priklauso
nuo mados. Po kelerių ar keliolikos
metų tokie papuošalai patenka į aukso
laužo supirktuves kaip nemadingi, neturintys išliekamosios juvelyrinės ir
meninės vertės.
Tikrieji juvelyriniai dirbiniai – tai meniškai pagaminti
gaminiai iš aukštesnės prabos aukso bei
platinos lydinių, puošti brangiaisiais ir juvelyriniais akmenimis. Pagal gaminio meniškumą ir atlikimo tikslumą juvelyrinius
dirbinius galima suskirstyti dar smulkiau:
– Tikslieji juvelyriniai dirbiniai. Tokiuose papuošaluose yra tiksliai pagamintos, tarpusavyje kruopščiai sujungtos
detalės, patikimai, taisyklingai įstatyti juvelyriniai akmenys.                 
– Plastiniai juvelyriniai dirbiniai. Tai
itin meniškai atlikti gaminiai, be tikslių geometrinių formų arba plokštumų, sukurti
augalų, gyvūnų ar kitais gamtos motyvais.
– Tikslieji plastiniai juvelyriniai dirbiniai. Tai harmoningi, itin meniškai sukurti
ir tiksliai atlikti juvelyriniai dirbiniai su
natūraliais akmenimis.
Tikrieji juvelyriniai dirbiniai – tai iš-

Juvelyriniai
dirbiniai, sukurti ir
pagaminti įmonėje
„Du safyrai“

liekamąją vertę turintys papuošalai. Tai –
puiki investicija. Tikrieji juvelyriniai dirbiniai ir po kelių dešimčių ar šimtų metų
išliks vertingi tiek dėl meninės, tiek dėl juvelyrinės vertės, nes jie puošti natūraliais
brangakmeniais.
Renkantis juvelyrinius dirbinius, svarbu nesuklysti dėl jų kokybės. Jų kokybę
„išduoda“ papuošalo apatinė pusė bei
akmenų įtvirtinimas: apatinė juvelyrinio
dirbinio pusė turi būti daili, nupoliruota
arba matiniu paviršiumi, be nelygumų,
aštrių metalo liekanų, paliktų gamybos
metu, akmenys turi būti įstatyti taisyklingai ir patikimai.
Na, o brangakmenių vertė priklauso
nuo jų kokybės, masės, rūšies ir natūralumo. Apie tai – kitame straipsnyje.
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Elektroninių knygų skaityklės,
leidyba bei žiniasklaida:
sukrėtimas neišvengiamas
Dr. Vladas Lašas, generalinis direktorius,
UPS įgaliotas atstovas Lietuvoje UAB „Skubios siuntos“
pateikė per 20 šios srities produktų. Vienas
„Mes turime prieš jas kovoti” – lietuviškų
įdomiausių – „Plastic Logic“ skaitytuvas
knygų leidėjas.
QUE, skirtas verslo vartotojams. Kilo ir
Prieš dvejus metus San Francisko oro daugybė spėlionių apie dar vieną, ypatingą
uoste įsigytą elektroninių knygų skaityklę poveikį rinkai turintį potencialų žaidėją: ar
Sony PRS-505 – tada dar visai nematytą ir „Apple“ pristatys savo skaityklės varidalyką – parodžiau keletui knygų leidėjų antą? Paieškokite internete – rasite daug
Lietuvoje. Reakcija buvo daugiau negu medžiagos šia tematika. Bene geriausią
įdomi – jie ne tik nematė čia pažangos ir e. knygų skaityklių rinkos apžvalgą radau
naujovės, iššūkio keistis, naujų galimy- BusinessWeek tinklalapyje (žr. nuorodą
bių sau ir neišvengiamai ateisiančios jų apačioje).
E. knygos yra žymiai pigesnės, nes
ir visos leidybos ateities, bet vienas kitam
sakė: „Pažiūrėk, mes turėsime prieš jas jų nereikia spausdinti, sandėliuoti, gakovoti“ ir guodėsi: „Popierinės knygos benti, pardavinėti tradiciniame knygyne.
visad liks, jų „šilumos“ niekada nepakeis Elektroninių knygų skaityklėse ekranams
„šaltos“ technologijos“. Jie manė, kad net naudojama e. rašalo technologija ir e. pojei pasaulyje tai ir populiarėja, į Lietuvą tai pierius yra labai ryškus, gerai skaitomas
ir ryškioje saulės šviesoje, nevargina akių
ateis dar negreitai.
Dabar, praėjus mažiau nei dvejiems kaip tradicinis popierius. Skaityklės yra
metams, apie elektronines knygas ir jų labai ekonomiškos: pakrovus ja gali nauskaitykles rašo bei kalba ir Lietuvoje. Ir ne dotis net dvi savaites, jose paprastai telpa
tik kalba, bet ir parduoda, naudoja, perka. daugiau kaip tūkstantis knygų. Dalis perAmazon.com be jokios tiesioginės rekla- kamų e. knygų atsisiuntimui turi 3G ryšį,
mos per tris mėnesius į Lietuvą pardavė veikiantį daugelyje pasaulio šalių. Kalbos
apie 200 vnt. „Kindle 2“. Šįmet tai buvo sintezatorius, paprastą e. knygą skaitantis
ko gero geidžiamiausia kalėdinė dovana balsu, lietimui jautrus ekranas, patogiai
JAV – manoma, kad vien prieš Kalėdas integruotas žodynas, paaiškinantis bet kurį
pasaulyje jų parduota per 0,5 mln. Teko pasirinktą žodį, žodžių paieška visame
kalbėti su keletu pirmųjų „Kindle“ savi- knygos tekste ir net interneto naršyklė –
ninkų Lietuvoje, ir neteko girdėti nė vieno tai dar keletas privalumų, kurių visuma ir
„nuperka“ tradicinių knygų skaitytoją.
nepatenkinto.
Nors angliškų, rusiškų knygų internete
Sunku aprašyti rinką, kuri auga bent
300% per metus. E. knygų skaityklės ne- galima rasti labai daug, ir net nemokamų
pajuto ekonominio nuosmukio – jų parda- (legalių – pavyzdžiui, projektas Gutenvimų prognozes analitikams teko didinti berg), lietuviško turinio knygų, deja, kol
keletą kartų per metus. Nauji rinkos žaidė- kas nedaug. Tai atspindi dabartines mūsų
jai produktus pristato vos ne kas savaitę. leidėjų, akademinės visuomenės, valstyDidžiausio JAV tradicinių knygynų tinklo bės pozicijas. Tačiau, atrodo, šie tradicinės
Barnes & Noble lapkritį rinkai pristatytus leidybos lyderiai, nors ir turintys puikias
e. knygų skaitytuvus „Nook“ pirkėjai iš- pradines pozicijas, dėl nesugebėjimo keispirko gerokai prieš Kalėdas, – ir gaminto- tis jas greitai praras. Čia puikias galimyjai tebegraužia nagus neišnaudoję prieška- bes mato jaunimas, naujos, rizikuoti nebilėdinio pirkimo bumo, nes buvo suplanavę jančios įmonės. Ir dabartiniai šios rinkos
ženkliai per mažą paklausą. 2010 m. sausį „banginiai”, deja, labai greitai gali pakarLas Vegase vykusioje tradicinėje didžiau- toti visiems mums žinomos įmonės „Ekrasioje pasaulyje elektronikos parodoje CES nas“ istoriją. Iš tiesų, visų mūsų pozicija
(Consumer Electronics Show) e. knygų ir veiksmai šioje sferoje lems ir lietuvių
skaityklės buvo karščiausia naujiena. kalbos ateitį. Juk e. knygos – tai patogus
Nauji gamintojai – žinomos ir visai neži- būdas skleisti žinias apie Lietuvą, ekspornomos, naujos kompanijos – vertinimui tuoti mūsų intelektualius produktus. DžiuJūratė Radavičiūtė
Seminaras pagal Norvegijos
finansinio mechanizmo subsidijų
schemos „Patirties perdavimo ir
bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio
lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“ paprojekčio
„Praktinis verslumo ugdymas –
norvegų patirtis“ planą
Vasario 10 dieną Kauno pedagogų
kvalifikacijos centre „Saulės“ gimnazijos
mokytoja ir projekto verslumui skatinti
koordinatorė Jūratė Radavičiūtė organizavo seminarą miesto mokytojams ir

mokinių mokomųjų bendrovių nariams
tema: „MMB: pasirinktos strategijos įvertinimas“. Seminaro tikslas – supažindinti
mokytojus ir mokinius su galimybe taikyti verslo strategijas ugdymo procese.
Pirmoje seminaro dalyje mokytojai
dalyvavo diskusijoje apie verslo strategijų taikymą mokyklose, kuriai vadovavo
Reval Hotel Neris pardavimų vadovė
Vilma Tamošauskaitė. Diskusijos metu
buvo aptartos galimybės pritaikyti verslo praktikas mokyklos valdyme bei formuojant mokyklos įvaizdį.
Antroje renginio dalyje miesto mokyklų mokomųjų bendrovių nariai seminare dalyvavusiems verslininkams pristatė
savo verslo idėjas bei veiklos strategijas.
Mūsų gimnazijos MMB „J.A.M.K.I.“

Pasaulyje populiariausia Amazon Kindle 2 e. knygų skaityklė Lietuvoje
Foto: Vladas Ščiavinskas, „Lietuvos rytas“  

gu, kad jau žengti pirmieji žingsniai – neseniai „Kindle“ bibliotekos skaitytojams
tapo prieinama pirmoji Lietuvoje išleista
knyga – Skomantas: „Pagrobtasis” (The
Captive: The Baltic Tales by Skomantas).
Reiktų, kad ten atsirastų ir daugiau lietuviškų tekstų, – kviečiu autorius ir leidėjus
pasinaudoti „skaitmeninio amžiaus“ galimybėmis lengvai parduoti savo knygas
per populiariausią pasaulio skaitmeninių
knygų knygyną – Amazon.com Kindle.
Žiniasklaidai ir leidybai labiau negu
bet kada reikalingi nauji verslo modeliai.
Leidyba nebebus tokia, kokia buvo. Išdrįskime būti pirmieji šiame kelyje. Juk
galėtume suorganizuoti, kad Lietuvoje
kiekvienais metais 100 pasaulyje pačių
vertingiausių mokymuisi, tobulėjimui ir
bendram visuomenės išprusimui skirtų
knygų būtų išleistos lietuvių kalba kaip
e. knygos, kurios galėtų būti platinamos
legaliai ir nemokamai (arba po 1 Lt). Tai
būtų unikalus dalykas pasaulyje, keliantis
lietuvių kalbos vertę, ir tai įmanoma padaryti tik dėl tokios mažos mūsų rinkos – 3
mln. lietuviškai skaitančių žmonių. Ir, manau, tai galima padaryti net be valstybės
pagalbos, privačių kompanijų iniciatyva –
juk yra pakankamai inovatyvaus verslo atstovų, galinčių ir norinčių dalyvauti, kurie
galėtų remti, išpirkti iš autoriaus ar leidėjo
licenciją neribotam skaičiui e. knygos lietuviško e. leidinio kopijų ir kartu solidžiai
skleisti žinią apie save.
Neseniai kurjeris man atgabeno TED.
com konferencijos knygų klubo siuntą –
puikios poligrafinės kokybės, spalvotomis nuotraukomis iliustruotą, tik ką JAV
buvo išrinkta perspektyviausia verslo
įmone. MMB „Salvete“ iš T. Ivanausko
vidurinės mokyklos buvo įvertinta kaip
inovatyviausia verslo įmonė. Prizus mokiniams įsteigė verslininkas Tercizijus
Varkala, kuris ne vienerius metus bendradarbiauja su „Saulės“ gimnazija verslumo ugdymo projektuose.
Seminaro dalyvių mintys:
Laima Girdauskienė (ekonomikos mokytoja): „Verslo pasaulis“ žino, kad 20%
klientų sukuria iki 80% įmonės pajamų.
Taigi, sukurti gerą įmonės įvaizdį yra viena
svarbiausių vadovo užduočių. Ši taisyklė
svarbi ir vadovaujant mokyklai. Mažėjant
mokinių skaičiui, reikia gebėti pritraukti

išleistą Alo Gore’o knygą „Mūsų pasirinkimas: Planas klimato krizei išspręsti“
(„Our Choice: A Plan to Solve the Climate
Crisis“), netrukus UPS iš Amazon.com
atgabens naujausią, pirmąją Lietuvoje didelio formato e. knygų skaityklę „Kindle
DX“. Ir tik ką per 1 minutę tame pačiame
didžiausiame knygyne internete nusipirkau ir atsisiunčiau į savo „Kindle 2“ naują e. knygą – Davido Meermano Scotto
„Naujos rinkodaros taisyklės“ bestselerio
antrąjį leidimą, į kurį jis įtraukė ir tris puikius šiuolaikinės rinkodaros pavyzdžius iš
Kauno: LessLoss.com, Globaltus.com ir
Šimonis Marketing.
Gyvenimas keičiasi. Lietuva – ne užkampis. Čia gali gyvuoti ir naujovės, ir tradicijos. Tačiau ar taip bus – renkamės mes.
Kaip mes matome ir kuriame savo ateitį?
Daugiau informacijos:
www.businessweek.com – susirasti:
Buyer’s Guide to E-Readers
www.gutenberg.org – apie 30 000 nemokamų klasikos e. knygų
www.globaltus.com – e. knygų patalpinimas į Amazon.com Kindle knygyną
www.amazon.com – Kindle 2 – užsisakoma asmeniškai tiesiogiai,
UPS atsiunčia į Lietuvą per 2 d. dienas, kaina su atsiuntimu,
muito mokesčiais, PVM – 890,00 Lt
www.kindle.lt – Kindle puslapis Lietuvoje
www.varle.lt – Kindle 2 – atsisiunčia
ir parduoda Lietuvoje – 990,00 Lt
www.skaitykle.lt – informacija apie
Cool-er, Cybook Opus skaityklės
mokinius į savo ugdymo instituciją. Seminaro dalyviai gavo praktiškų patarimų,
kaip kurti mokyklos įvaizdį bei paskatinti
mokinius bei jų tėvus rinktis vieną ar kitą
mokyklą.“
Julius Pauliukevičius (1B klasės
gimnazistas): „Laimėjimas nominacijoje
„Perspektyviausia verslo idėja“ mane
pribloškė. Dar ir dabar negalime patikėti, kad mes laimėjome. Atrodo, kad tik
pristatėme savo bendrovę, atiduodami
visas jėgas. Šios dienos nepamiršime
visą savo gyvenimą. Manau, kad tokių renginių reiktų kuo daugiau, nes jie
skatina mus stengtis būti geresniais nei
konkurentai, įgyti naujos patirties, susipažinti su kitų bendrovių nariais“.
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Renginiai Kauno mieste 2010 m. kovo mėn. 8 d. skirti: Tarptautinei moterų solidarumo dienai –
100 metų; Lietuvos Nepriklausomybei – 20 metų; Pasaulinei moterų Pekino konferencijai – 15 metų
Organizatoriai:
Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje
Kauno moters užimtumo informacijos centras (KMUIC)
Moterų politikių tinklas, vienijantis įvairių parlamentinių partijų politikes Lietuvoje
(MILDA)
Konferencija-diskusija:
„Lietuvos Nepriklausomybės dvidešimtmetis: moterų pasiekimai ir vizijos“.
Renginio globėjas Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas su žmona Jurgita.
Vieta: Kauno Valstybinis Muzikinis teatras, Laisvės al. 91
Data: 2010 metų kovo 8 dieną. Pradžia 11 val. Registracija nuo 10 val.
Renginio vedėjas Vilius Kaminskas.
Diskusiją moderuoja Giedrė Maksimaitytė.

• Centriniame knygyne moterys autorė (-ės) pristato savo knygas ir dalina autografus.
• Senjorų iniciatyvų centras renka aktyviausias Kauno miesto bendruomenių senjores, kurios bus pristatytos konferencijos metu.
Norinčius prisijungti prie šios iniciatyvos prašome kreiptis el. paštu: info@muic.lt
arba skambinti tel. 8 37 200392

„Laisvės alėja – Moterų alėja“ kviečia į renginius:
• Kauno valstybiniame lėlių teatre (Laisvės al. 87 A), kovo 7 d. (sekmadienį) 12 val.
vyks spektaklis vienišų ir daugiavaikių tėvų vaikams „Pasaka apie lietaus lašelį“,
režisierius Olegas Žiugžda. Registruotis: info@muic.lt
• Kauno dramos teatras kviečia nusipelniusias senjores į nemokamus spektaklius bei
pristato grafikos darbų parodą.

Klausiame KPPA rūmų narių

Bendradarbiauti su PPA rūmais – verta!
Akcinė bendrovė „LYTAGRA” įkurta 1945 metais. 1991 m. ji buvo privatizuota.
AB „LYTAGRA” prekiaujama: juodaisiais metalais, vamzdžiais, statybinėmis medžiagomis, tvirtinimo detalėmis, spalvotais metalais, žemės ūkio technika ir jos atsarginėmis dalimis, elektros prekėmis, įrankiais, akumuliatoriais, kompresoriais, padangomis, diržais, gumos dirbiniais, guoliais bei ūkinėmis prekėmis.
Šiuo metu AB „LYTAGRA” yra viena didžiausių bendrovių respublikoje, turi 13 filialų ir 10 antrinių įmonių visoje
Lietuvoje. Bendrovės teritorija užima16 ha žemės sklypą, čia nutiesta ir geležinkelio atšaka.
AB „LYTAGRA” yra įkūrusi ir privatų ūkį, kuriame ūkininkaujama, remiantis naujomis žemdirbystės technologijomis,
išbandoma parduodama žemės ūkio technika. Išvystytas prekybos tinklas sudaro sąlygas bendrovei aktyviai vystyti prekybą, įsisavinti naujas produkcijos rūšis.

AB „LYTAGRA” komercijos direktorė
Dalia Balsienė.

Kalbiname AB „LYTAGRA” komercijos direktorę Dalią Balsienę.
Jau nuo 1945 metų AB „LYTAGRA” užsiima didmenine prekyba.
Kaip Jūs ieškote naujų tiekėjų bei prekybos partnerių?
Naujų tiekėjų dažniausiai ieškome
susitikimų, kuriuos organizuoja Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai,
metu, daug kontaktų užmezgame lanky-

TAI ĮDOMU
Verslo pasaulis yra subtilus ir
sudėtingas. Čia vyraujančios taisyklės pagrįstos ir pripažintos viso
pasaulio verslo žmonių. Norint užmegzti ir išlaikyti sėkmingus verslo santykius būtina išmanyti verslo
etiką, elgtis taktiškai ir pasitikėti
savimi. Verta būti susipažinus su
kitų šalių verslo etikos normomis,
žinoti, kas toje šalyje dera ir kas atrodys ne taip. Pravers visos verslo
pasaulio etiketo subtilybės – pradedant nuo išvaizdos iki svarbių
derybų.

damiesi įvairiose parodose ar pagalbon
pasitelkdami internetines duomenų bazes. Esame pasiskelbę keliuose internetiniuose puslapiuose anglų kalba, todėl
kartais partneriai ir patys mus susiranda.
AB „LYTAGRA” nuolat dalyvauja
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų organizuojamuose verslininkų
susitikimuose ir kituose renginiuose.
Kaip tai padeda plėtoti Jūsų verslą?
Dalyvaudami verslininkų susitikimuose ir kituose renginiuose, užmezgame tiesioginius kontaktus su potencialiais prekybos partneriais, gauname
informacijos apie naujus gaminius bei

rinkos tendencijas... Taip atsiveria puiki galimybė papildyti jau turimą prekių
asortimentą ir geriau tenkinti vartotojų
poreikius.
Po susitikimo su Slovakijos įmonėmis pradėjote bendradarbiauti su
įmone BC TORSION. Kaip Jums sekasi? Kokie ateities planai?
Labai džiaugiamės, kad Jums padedant pavyko užmegzti ryšius su šia
įmone. Produktas (metalinės tvoros) kokybiškas ir labai greitai rado savo vietą
rinkoje. Deja, labai nuliūdino gamintojo
pranešimas, kad dėl susiklosčiusios ekonominės situacijos gamyklą Slovakijoje

žadama uždaryti, o gamybą perkelti į pagrindinę gamyklą Prancūzijoje. Tai neabejotinai padidins prekės savikainą, nes
ir transportavimo, ir gamybos išlaidos
bus didesnės. Bet „Lytagra“ visada nusiteikusi optimistiškai, ieškosime sprendimų ir, manau, jų rasime.
Dėkojame Jums už pokalbį. Linkime
sėkmės, tikimės, kad ir ateityje galėsime
dalykiškai bendradarbiauti.

Apie verslo etiką ir kultūrą Estijoje

Pokalbio metu ilgos pauzės yra dažnos.
Estų mentalitetui būdingas skepticizmas, todėl skubinti juos priimti
sprendimus nėra priimtina – derybos gali
užtrukti gerokai ilgiau nei Vakarų Europoje (įprasta detales derinti elektroniniu
paštu), derybų metu pageidautinas sąžiningumas ir tiesumas.
Mandagumas ir kompetencija yra
Jūsų sėkmės Estijoje garantas.

dėmesį į mados tendencijas bei prekės
ženklus.
Vartotojai Estijoje pirmenybę teikia
vietinių maisto produktų ir gėrimų gamintojų prekėms, tačiau tam tikrų kategorijų atvežtiniai produktai taip pat randa savo pirkėją.
Vartotojai Estijoje yra ištikimi prekės ženklui, todėl, jei atvežta prekė ar
produktas yra priimamas, – sėkmė bus
ilgalaikė.

lu.

Paspausti ranką susitikus yra norma-

Panašiai, kaip ir Skandinavijoje, jei
nėra artimo fizinio kontakto būtinybės –
jo ir nereikia.
Punktualumas Estijos verslininkams
yra svarbus.
Diskusijos gali prasidėti pokalbiu
apie orą, bet dažniausiai baigiasi apie politiką ir verslą.
Estų humoras yra sarkastiškas, estai
moka pasijuokti ir iš savęs (tik nepersistenkite, demonstruodami, kiek daug
anekdotų apie estus žinote).
Pertraukti pokalbį yra labai nemandagu.

AB „LYTAGRA” komercijos direktorę Dalią Balsienę kalbino Kauno PPA
rūmų tarptautinių ryšių vadybininkas
Edmundas Cylikas.

Vartotojų elgesys Estijoje

Estijos vartotojai stengiasi pirmieji
įsigyti IT, technikos ir pan. naujoves.
Kalbant apie madą, estai yra pakankamai konservatyvūs, tačiau kreipia

Parengė
Mindaugas Pauliukas
LR komercijos atašė Estijoje

KVIEČIAME Į RŪMŲ KLUBĄ, 2010-02-25

Gerbiami Rūmų nariai,
Kviečiame Jus į Rūmų klubo organizuojamą
EGZOTINIŲ KELIONIŲ PRISTATYMO vakarą,
kuris vyks 2010 m. vasario 25 d., ketvirtadienį, restorane „Europa“,
esančiame viešbutyje „Santaka“ (J. Gruodžio g. 21, Kaunas).
Renginio pradžia 16 val.
Renginys nemokamas. Renginio trukmė – 2 val.
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Renginio svečiai: „BALTIC CLIPPER“ kelionių konsultantai ir grupių vadovai.
Vakaro metu skambės akordeono muzika, atliekama Aurelijaus Stunžėno,
o „BALTIC CLIPPER“ visus susirinkusiuosius vaišins vynu.
Maloniai prašome apie dalyvavimą renginyje pranešti
el. paštu aurelija.meskiene@chambers.lt arba telefonu 8-37 203483.
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Europos Komisija, bendradarbiaudama su nacionalinėmis valstybės institucijomis, sukūrė portalą Jūsų Europa – Verslo (http://ec.europa.eu/youreurope/business/).
Tai – daugiakalbis praktinis vadovas, patariantis, kaip pradėti, valdyti ir plėtoti verslą
bet kurioje Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėje narėje, pateikiantis informaciją
apie galimybes verslininkams gauti finansinę ar kitokią paramą, ieškoti verslo partne-

rių, steigti filialus bei plėsti verslą už ES ribų, taip pat supažindinantis su pagrindiniais teisiniais reikalavimais mokesčių, personalo, aplinkos apsaugos ir kitose srityse
bei administracinėmis procedūromis.
Kadangi ES yra didžiausia (beveik 500 milijonų vartotojų) pasaulio rinka, siūlanti dideles verslo plėtros galimybes, portalas Jūsų Europa – Verslo yra patikimas šaltinis verslininkams, norintiems užsiimti tarptautiniu verslu ir jo plėtra. Portale glaustai
ir sistemiškai pateikta svarbi ir aktuali informacija kiekvienam verslo ciklo etapui:
nuo „Kaip pradėti verslą“ iki „Sprendimo nutraukti veiklą“. Informacija pagal kriterijus pateikiama bendrai ES mastu ir atskirai – pasirinktos valstybės mastu. Čia taip
pat rasite atsakingų valstybės institucijų kontaktus ir aktyvių nuorodų į elektronines
paslaugas.

Klientų pasitenkinimas – efektyviausia reklama
   Šeimos verslo įmonės „SIPRA - AUTO“ kokybiškomis ir nebrangiomis
paslaugomis Marijampolėje naudojasi ne tik lietuviai, bet ir klientai iš Rytų.
Pakalbinome šios bendrovės vadovus Sigitą ir Rimą Andriukaičius.

Gerb. direktoriau, kokia buvo jūsų
šeimyninio verslo pradžia?
Sigitas Andriukaitis: Po privalomosios tarnybos sovietų armijoje su draugu pradėjau remontuoti rusų gamybos
automobilius. Dirbome sunkiomis sąlygomis – garažuose. Tokia buvo pradžia
prieš 25-erius metus. Bendrovę „SIPRA
- AUTO“ įsteigėme 1996-aisiais, o iki tol
dirbome pirkdami patentus.
Ponia Rima, Jūs esate atsakinga už
įmonės personalą. Ką galite pasakyti
apie dirbančiuosius?
Rima Andriukaitienė: Bendrovėje
„SIPRA - AUTO“ dirba 18 žmonių, jie
visi – senbuviai. Darbuotojai kaip reta atsidavę darbui, drausmingi. Mes juos gerai
pažįstame, o jie gerai pažįsta mus, nes su
daugeliu pradėjome dirbti dar automobilių
garažuose.
Pastarieji metai verslui – sudėtingi.
Su kokiomis problemomis susiduriate
dažniausiai?
S. Andriukaitis: Šiais ekonomiškai
sunkiais laikais gerokai padaugėjo apgavysčių atvejų. Deja, LR įstatymuose
yra daug spragų, kuriomis klientai ir
stengiasi pasinaudoti. Apskritai – įmonės teisiškai neapsaugotos. Dėl įsiskolinimų kreipiamės į teismus, tačiau teisiniai procesai užtrunka. Kartais atrodo,
jog kai kurie teismų darbuotojai nesuinteresuoti ar nepajėgūs greitai išnagrinėti
bylas.

Kokie jūsų santykiai su bankais?
S. Andriukaitis: Žalos turėjome ir dėl
bankų, kurie suteikė galimybę klientams
lizingu nusipirkti automobilį. Deja, nei
draudimo įmonė, nei mūsų autoremonto įmonė neturi ir negali gauti duomenų
apie asmens mokumą. Mes nežinome,
ar asmuo moka bankui lizingo nustatytas įmokas už nusipirktą automobilį. Štai
konkreti situacija, kai autoremonto įmonė
tampa tarpininku tarp draudimo įstaigos
ir banko lizingo atstovų: klientas pateko į
autoįvykį, jo automobilis apdraustas, mes
remontuojame. Tačiau, kai draudimo įmonė perveda pinigus į kliento sąskaitą pagal
autoremonto įmonės išrašytą sąskaitą, šią
sumą banko lizingo bendrovė automatiškai „nusirašo“, nes klientas skolingas
bankui. Tokiu atveju mes, autoremonto
įmonė, esame priversti kreiptis į teismą, ir
bylinėtis su nemokiu banko klientu. Darbai – atlikti, panaudotos detalės, dažai,
darbuotojams sumokėtas darbo užmokestis ir mokesčiai valstybei. Tokiais atvejais
įšaldomos didelės sumos, padidėja apyvartinės lėšos, tenka skolintis ir mokėti palūkanas. Šių nuostolių niekas nepadengia.
Kas yra jūsų klientai?
R. Andriukaitienė: Nemažai klientų
turime iš Rusijos – apie 35 proc. jų užsiima automobilių transportavimu. Sudarome sutartis ir su fiziniais, ir su juridiniais
asmenimis. Stengiamės, kad informaciją
apie mūsų darbų kokybę skleistų patys
klientai. Pastebėjome, kad tokia reklama –

PSICHOEMOCINIS INTELEKTAS. AUTORINĖ
DR. ANDŽĖJAUS KUČYNSKIO SISTEMA „JAR“

Dr. Andžėjus Kučynskis

Gerbiami skaitytojai, kovo mėn.
pakviesime jus dalyvauti 3 mėn.
praktinių užsiėmimų cikle apie psichoemocinį intelektą, kurį ves Dr.
Andžėjus Kučynskis. Kviečiame susipažinti su šiuo žmogumi bei jo praktiniais mokymais.

Dr. Andžėjus Kučynskis yra filosofijos, psichologijos bei ezoterinių mokslų
daktaras, verslo ir administravimo mokslų
magistras, nuo 1991 metų kaip nepriklausomas ekspertas profesionaliai užsiima
pedagogine ir tiriamąja veikla psichikos
valdymo ir intelekto vystymo, sveikatos,
ekologijos, asmeninio ir socialinio augimo srityse.
Dr. Andžėjus Kučynskis yra parengęs
per 20 autorinių seminarų – praktinių mokymų įvairiomis temomis. Šiuo metu populiariausias ir sėkmingiausias „Psichoemocinio intelekto valdymas“. Tai koncentruota asmeninio efektyvumo mokymo
programa, skirta žmonėms, motyvuotai
siekiantiems sėkmės įvairiose gyvenimo
srityse. Šios programos sukūrimą lėmė
dabarties realijos. Šiandien kiekvienam
žmogui labai svarbu atrasti naujas savęs
tobulinimo galimybes. Kiekvienas susiduriame su problemomis, kurias lemia

veiksmingiausia. Nesame brangininkai –
„SIPRA - AUTO“ paslaugos pigesnės nei
konkurentų. Gal ir dėl šių priežasčių daug
atvejų, kai automobilius po autoįvykių
atgabena remontuoti net iš Maskvos ir iš
kitų Rusijos miestų. Mūsų paslaugomis
naudojasi ir keliaujantieji tranzitu.

mą paįvairiname kelionėmis prie jūros arba
ežerų. Savaitgalius planuojame iš anksto,
stengiamės ištrūkti iš kasdienių darbų rutinos. Vasarą nuo kasdienių reikalų pabėgu
puoselėdama gėlynus prie savo namo, o
vyras prižiūri sklypą, atlieka ūkio darbus.

Abu dirbate įmonėje. Ar lieka laiko
šeimai, asmeniniam laisvalaikiui?
R. Andriukaitienė: Asmeninį gyveni-

Ekonominė šalies padėtis turbūt
daro įtaką ir šeimos verslui. Kokią regite savojo verslo ateitį?
S. Andriukaitis: Ne veltui sakoma:
„Žuvis genda nuo galvos“. Deja, esame
nusivylę valdžios požiūriu į verslą, nekelia
nuotaikos ir žurnalistų atskleidžiamos valdininkų aferos, auganti korupcija, kyšininkavimo atvejai. Kai kurie žmonės apimti
depresijos, nes ekonominė padėtis iš esmės negerėja, stinga perspektyvų. Tačiau
mes džiaugiamės, kad dirbame ne valdiškose institucijose, bet vystome šeimos
verslą. Savo įmonėje kol kas neatleidome
nė vieno darbuotojo, suprantame, kad šiais
laikais daugeliui tai būtų didelė nelaimė.
Tikimės sėkmės ir toliau.
To nuoširdžiai ir linkime jūsų šeimos
verslui – sėkmės ir sąžiningų klientų.

pasikeitęs gyvenimo tempas, ekonominė
situacija. Joms spręsti reikia naujų, nestandartinių būdų, kurių ir galima išmokti
šios specialios žinių programos dėka.
Žmogus, dalyvaujantis šiuose mokymuose, visų pirma pradeda geriau pažinti
save: atpažįsta savo stipriąsias ir silpnąsias puses, išmoksta tai sėkmingai valdyti,
t. y. gerąsias savybes patobulinti, o ydų,
silpnybių – atsikratyti. Žmogus gali keisti
savo charakterį, ugdyti ar atsisakyti tam
tikrų įpročių ir savybių, įveikti baimę ir
pasiekti pergalę. Dažnai žmonės atranda
naujų savo galimybių, išmoksta harmoningai spręsti tarpusavio santykius, konfliktines situacijas, sukurti reikiamą bendravimo ir bendradarbiavimo atmosferą,
susitelkti reikiamiems poelgiams, pajusti
savo sąmonės galią ir jėgą, įgyja praktikos
atremti psichines atakas, išmoksta streso
energiją paversti gyvybinėmis galiomis.
Praktinių seminarų dalyviai mokosi tobulinti natūralius, įgimtus gebėjimus: intuiciją ir kūrybingumą, atpažinti užslėptus
pašnekovų motyvus, padidinti libido ir
asmeninio patrauklumo lygį, sužino, kaip

pagerinti atmintį ir optimizuoti miego
poreikį, kaip į savo gyvenimą pritraukti
reikiamus žmones ir įvykius, padidinti ištvermę ir darbingumą.
Visus, besidominčius psichointelektualių žmogaus savybių vystymu ir harmoningu asmenybės augimu, kviečiame
į Dr. Andžėjaus Kučynskio paskaitų ir
praktinių užsiėmimų ciklą „Psichoemocinio intelekto valdymas”. Ciklą sudarys 12
užsiėmimų (viso: 24 val.). Kurso klausytojai, sėkmingai išlaikę teorinį ir praktinį
egzaminą, gaus sertifikatą. Pirmasis šio
ciklo užsiėmimas įvyks š. m. kovo 18 dieną, Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmuose (K. Donelaičio g. 8). Užsiėmimo trukmė 2 val., užsiėmimai vyks vieną
kartą per savaitę. Bendra mokymų ciklo
trukmė 3 mėn.
Daugiau informacijos ir registracija į
praktinius mokymus tel. (8 37) 32 43 72
arba el. paštu: rita.tatariuniene@chambers.lt.
Interviu su Dr. Andžėjumi Kučynskiu skaitykite www.chamber.lt (rubrikoje
„Renginiai”).

Krizės metu konkurencinė kova turbūt aštresnė nei anksčiau, tiesa?
S. Andriukaitis: Marijampolėje rinka jau nusistovėjusi, kiekviena įmonė turi
savo nišą – skirtinga darbų kokybė bei
kainos, skirtingi ir klientai. Mes imamės
ir tokių darbų, kurių kiti atlikti nesugeba,
pavyzdžiui, galime automobilius visiškai
išardyti, atitaisyti kėbulų geometriją, paruošti dažymui ir nudažyti, automobilius
vėl surinkti, poliruoti, išplauti salonus.
Taigi, atliekame visus įmanomus darbus.
Stengiamės paslaugas atlikti taip, kad klientai ir kitą kartą pasirinktų tik mus.
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ES PREKYBOS RŪMAI KINIJOJE ĮSTEIGĖ INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGOS KINIJOJE KONSULTACIJŲ
CENTRĄ SMULKIOMS IR VIDUTINĖMS ES ĮMONĖMS
Augant pasaulio prekybos su Kinija mastams, daugėja ir intelektinės nuosavybės
apsaugos šioje šalyje pažeidimų, nors Kinija ir yra sukūrusi intelektinės nuosavybės vystymo ir apsaugos strategiją bei yra priėmusi intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymus.
Norint dirbti Kinijos rinkoje, pirmiausia patartina užregistruoti savo prekių ženklus.
Pateikiame ES Prekybos rūmų įsteigto Intelektinės nuosavybės apsaugos Kinijoje konsultacijų centro, skirto smulkioms ir vidutinėms ES įmonėms, kontaktus:
adresas – kambarys C319, Beijing Lufthanza Center; 50 Liangmaqiao Road, Bei-

jing, 100016. Internetinis puslapis Www.china-iprhelpdesk.eu Kontaktinis tel. +86
10 64620892; el. paštas: Enquiries@china-iprhelpdesk.eu.
Šio centro tikslas – teikti nemokamas paslaugas intelektinės nuosavybės apsaugos
klausimais ES įmonėms, planuojančioms dirbti ar jau dirbančioms Kinijoje, taip pat planuojančioms dalyvauti parodose Kinijoje. Informacijos bei patarimų apie patentų, prekių
ženklų registraciją ir kt. galima rasti internetiniame puslapyje, užklausti el. paštu arba
paskambinus. Centro darbuotojai gali su jumis ir susitikti, jeigu jūs atvyksite į Pekiną.

Rūmų renginiai

Kauno PPA rūmuose duris atvėrė
Kūrybinės dirbtuvės

Kūrybinės dirbtuvės!

„Laisvė kasdienybėje gali būti ribota, tačiau kūrybiškumas – niekada“.
Europos kūrybiškumo ir naujovių metų ambasadorė
Dominique Langevin
Š. m. vasario 11 dieną po darbų į pirmąjį Kūrybinių dirbtuvių užsiėmimą susirinkusios dalyvės linksmai šurmuliavo, šnekučiavosi, mėgavosi kvapnia žolelių ir
medaus arbata, kuria vaišino rūmų narys UAB „Apiterapijos centras“, ir, skambant
lengvai džiazo muzikai, pasinėrė į stiklo paslapčių labirintus.
Rūmų narė dizainerė Sandra Atkočiūtė, trumpai pristačiusi meninio stiklo raidą
Lietuvoje, pakvietė kurti savo stiklo paslaptis. Spalvoti stikliukai, popierius, kartonas bei veidrodžiai virto romantinėmis, šventinėmis atvirutėmis, įmantriais vitražais,
nuotaikingais stiklo paveikslėliais. „Ačiū jums labai! Nuostabus vakaras – pasijutau
tikra kūrėja!” – šypsojosi ir dėkojo ne viena dalyvė.

Tikime, kas šis susitikimas yra tik nuostabių atradimų pradžia ir kviečiame kovo
4 dieną į naują Kūrybinių dirbtuvių užsiėmimą „Audinio metamorfozės japoniškai“
(pradžia 17 val.) – susipažinsime su senovinės japonų tekstilės marginimo technikos – Shibori – istorija bei komponavimu, išmoksime pasigaminti originalią svajonių
skarelę.
Daugiau informacijos gausite ir registruotis galite tel. 8~37 324372; arba el. paštu rita.tatariuniene@chambers.lt
Ateikite, kurkite, atraskite save naujai!

VIZITINĖ KORTELĖ

Uždaroji akcinė bendrovė „EURODITA“

Raudondvario pl. 76, 47182 Kaunas
Tel./faks.: 8 37 211811, tel.: +37062032500 arba +37069872755, el. paštas info@eurodita.lt arba sales2@eurodita.lt
Daugiau informacijos apie mus rasite www.eurodita.lt
UAB „Eurodita” specializacija – vasarnamių, sodo namų ir pirčių gamyba bei statyba. Įmonė yra sukaupusi didžiulę patirtį gaminant medinius namus. Galime didžiuotis
kasmet augančiais pardavimais tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Vienas iš mūsų pagrindinių privalumų yra lankstumas įgyvendinant klientų pageidavimus ir poreikius.
UAB „Eurodita” - tai bendrovė, galvojanti apie žmogų, kuris gyvena ir ilsisi
„kvėpuojančio” medžio namų erdvėje. Bendrovė pagamins ir pastatys jums sodo
namą, vasarnamį, pirtį, pavėsinę pagal Jūsų arba mūsų siūlomus projektus.
Prekyba medienos gaminiais vykdoma nuo įmonės įkūrimo pradžios.

Nuo 2007-ųjų mūsų partnerių ir klientų patogumui pradėtos teikti krovinių pervežimo paslaugos Vakarų Europoje. Siekdami maksimaliai patenkinti Jūsų poreikius,
už optimalią kainą saugiai ir greitai gabename dalinius ir pilnus krovinius tentinėmis
puspriekabėmis (90-120m3).
Kontaktas transporto klausimais:
Eksporto vadybininkė Sadutė Kavaliauskaitė
Tel/faks.:+37037211811, mob. tel.:+37069878755, el. paštas sales@eurodita.lt

Anonsai
s.10752
Verslo pasiūlymai tarptautiniam bendradarbiavimui
s.10755
co.2122
co.2125

s.10753

s.10756
s.10759

Įmonė, turinti didžiausią prekybos saulės akiniais tinklą Izraelyje, ieško prekybos atstovų ir franšizės partnerių.
Ukrainos įmonė ieško partnerių durpių išgavimui ir perdirbimui.
Izraelio įmonė, gaminanti stomatologinius produktus, sukūrusi inovatyvią gamybos sistemą kosmetiniams dantų protezams gaminti, ieško
kontaktų su stomatologų asociacijomis, stomatologijos laboratorijomis, importuotojais, mokymo įstaigomis, platintojų. Pagrindiniai jos
siūlomi produktai: aukšto slėgio kompaktinės liejimo mašinos aukšto
tikslumo protezų gamybai; tvirti ir elastingi polimerai, akriliniai polimerai ir t.t.
Ukrainos įmonė ieško pjuvenų, medinių padėklų, pabėgių pirkėjų.
Izraelio įmonė, gaminanti papuošalus iš aukso ir sidabro, ieško platintojų.

p.6065

Kinijos įmonė, gaminanti aukštos kokybės elektros produktus (skirstymo dėžes, kWh skaitiklius, paskirstymo dėžutes, miniatiūrinius automatinius grandinės pertraukiklius, laikmačius, kontaktorius, reles ir
t.t.). Ieško prekybos atstovų, platintojų, agentų.
Singapūro įmonė, gaminanti lengvas, patvarias, bet kokioms oro sąlygoms pritaikytas medžiagas transportavimui (plastiko, metalu sustiprintas plokštes, skirtas pakeisti sunkioms medinėms ar metalinėms
konstrukcijoms), ieško platintojų.
Izraelio įmonė teikia prekybos atstovo paslaugas gamybos įmonėms iš
užsienio. Pagrindinė veikla: proteino importas, augalinių ir gyvulinių
riebalų importas, įrengimų maisto pramonei importas. Ieško kontaktų
su perdirbimo įmonėmis, gaminančiomis produktus iš paukštienos,
pageidautina „žemos temperatūros procesu“, kurios galėtų eksportuoti produkciją į Izraelį.

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. 4 (2010-02-24), Nr. 5 (2010-03-10), Nr. 6 (2010-03-24). Žinios siunčiamos el.
paštu, prenumeruokite цww.paramaverslui.eu.
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