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Pažangą
kuriame patys
Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų viešųjų ryšių vadovė
Rūmų bendruomenės atstovai, išrinkti į rūmų tarybą, patvirtino, kuo gyvensime ir ko sieksime šių metų veikloje, kas
svarbiausia tenkinant bendruomenės narių poreikius.
Kiekvienais metais įmonės atnaujina
duomenis rūmų bazėje, kad tinkle potencialiems partneriams, įvairioms institucijoms būtų prieinama kuo tikslesnė ir susisteminta informacija apie rūmų narius,
regiono verslą. Įmonės tadiciškai sulaukia
metinių anketų, kuriose prašoma įvertinti rūmų paslaugas, interesų atstovavimą,
seminarų temas, renginių organizavimą
ir kt. Grįžtamasis ryšys apibrėžia narių
lūkesčius stiprinant jų konkurencingumą
rinkoje. Šiemet bus vykdomos ir dvi sektorinės apklausos.
Rūmai dabar regioniniu principu vienija 355 įmones, nepriklausomai nuo jų
dydžio, ar veiklos pobūdžio. Bendruomenė pati save augina: ne vieną naują
narį – kolegą, partnerį, draugą į rūmus
jau atvedė patys nariai. Neveltui sakoma,
jog geriausia rekomendacija yra kolegos
rekomendacija.
Vienas iš motyvacinių veiksnių dalyvauti rūmų veikloje yra vis aiškesnis suvokimas, jog tapus rūmų nariu, keičiasi
verslininko santykis su valdžia – tampama
valdžios socialiniu ekonominiu partneriu,
su kuriuo tariamasi ir veikiama kartu. Nors
rūmai Verslo taryboje rotacijos principu
perdavė vadovavimą pramonininkams,
organizacijos atstovai ketina aktyviai didinti šios patariamosios institucijos efektyvumą ir įtaką priimant verslui svarbius
sprendimus Kaune. Be to, šiemet vėl bus
rengiami išplėstiniai įmonių vadovų susitikimai su miesto valdžia, šaukiami verslo
ir politikos debatai aktualia tema. Verslo
pusryčių su savivaldybių atstovais tradicija iš Kauno plinta ir į Jonavą, kurioje nuo
pernykščio rudens veikia rūmų atstovybė.
Be kompetencijas stiprinančių mokymų ir seminarų, valstybinių institucijų
(Valstybinės mokesčių inspekcijos, Darbo
inspekcijos, Darbo biržos) teikiamų žinių
rūmų klubuose, apskritojo stalo diskusijose, vis daugiau narių savanoriškai įsijungia
į tarpusavio konsultacijas. Advokatų bendrija „Nordia Baublys & Partners” jau antrus metus nemokamai konsultuoja rūmų
narius teisiniais klausimais. Konsultacines
ekspertų paslaugas nariams darbų saugos
srityje kolegiškai teiks ir UAB „SDG“,
ekonomikos ir finansų srityje – UAB
„MVP sprendimai“ ir „BDO auditas“. Be
saviugdos ir turiningo laisvalaikio šešiuose klubuose, rūmuose gimė septintasis –
klubas „Verslas Kaunui“, kuris sieks kurti
pridėtinę vertę miesto bendruomenei.
Vis daugiau bendruomenės narių suvokia, jog gaudamas turi ir pats duoti, o
pažangą ir pokyčius kuriame patys.
Susitikimas su A. Kubiliumi | 3 psl.

Rūmų klubas „Verslas Kaunui“ rems
socialiai prasmingus projektus
Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų
viešųjų ryšių vadovė
Beveik pusmetį brandinta iniciatyva
suburti draugėn rūmų narius, galinčius ir
norinčius paremti miestui ir jo bendruomenei naudingus projektus, įgavo konkretų pobūdį – Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmuose įsteigtas klubas „Verslas
Kaunui“.
Numatytos rėmimo kryptys
Iniciatyvinė grupė klubo pirmininke
išrinko AB „Swedbank“ Pietų Lietuvos
filialo valdytoją Kristiną Žališkevičienę. Tarp iniciatorių – rūmų prezidentas
Benjaminas Žemaitis, rūmų generalinis
direktorius Vytautas Šileikis, UAB „Liningas“ generalinė direktorė Margarita
Grigaliūnienė, UAB „Aša“ direktorė Živilė Vaitkūnienė, vienas iš UAB „Skubios
siuntos“ vadovų Vigandas Vėbra, UAB
„Centrako“ direktorius Audrius Gražėnas,
UAB „Serfas“ direktorius Saulius Valunta, UAB „SDG“ generalinis direktorius
Eduardas Jasas, UAB „Metga“ vadovė
Fausta Puzanovienė ir kt.
Artimiausiems dvejiems metams numatytos tokios galimos rėmimo kryptys:
miesto gražinimas ir švarinimas, saugumo
didinimas, miesto ar jo atskirų dalių „gyvinimas“ (muzika, šokiai ir kt.), bendruomenės sveikatinimas, senų ir pagyvenusių
žmonių atskirties mažinimas, visuomenės
švietimas (politinis, teisinis, ekonominis,
finansinis), vaikų, paauglių ir jaunimo laisvalaikio zonų ir centrų kūrimas, įvairias
visuomenės grupes vienijantys projektai.

Klubo „Verslas Kaunui“ pirmininkė Kristina Žališkevičienė

jų ir žmonių, vienyti atskirų visuomenės
grupių interesus. Tikime, kad tai gerins ne
tik verslo, bet ir miesto įvaizdį.“
Klubas nerems politinių ir religinių
organizacijų projektų, atskirų asmenų, nespręs materialinių problemų, o pirmenybę
teiks tęstiniams projektams, turintiems
ilgalaikės išliekamosios vertės, „duodantiems meškerę, bet ne žuvį“.

Kurs pridėtinę vertę
„Beveik kiekviena bendrovė skiria
lėšų labdarai ir paramai, turi susiklosčiusias tradicijas ir daugelį metų remiamus
kultūros, meno, sporto renginius, globos
įstaigas ar socialiai pažeidžiamus visuomenės narius. Rūmų klubas „Verslas
Kaunui“ nebus tradicinis labdaros skirstytojas. Klubas inicijuos bei rems projektus,
ugdančius bendruomeniškumą, gražinančius ir gyvinančius miestą bei kuriančius
pridėtinę vertę Kauno miesto bendruomenei, – sako klubo pirmininkė Kristina Žališkevičienė. – Dabar dažnu atveju verslo
atstovų yra prašoma paramos, o verslas
sprendžia – suteikti ar ne. Ir tai nebūtinai
didžiausią vertę kuriantys projektai. Todėl
klube veiksime ne reaktyviai, o proaktyviai. Tai yra patys inicijuosime, skatinsime
teikti projektus, vertinsime juos pagal vieningus kriterijus. Mūsų remiami projektai
turėtų kurti Kauno bendruomenei pridėtinę vertę, įtraukti kuo daugiau organizaci-

Mintys ir idėjos
„Nuo lapkričio mėnesio svarstėme,
kaip rūmų bendruomenė galėtų prisidėti
prie kauniečių gerovės. Iš pradžių tarėmės – galbūt remti meną, kultūrą, jaunus
talentus? Nuomonės ir nuostatos keitėsi...
Daugelis suvokiame socialinės atsakomybės poreikį, tačiau kartu ir jaučiame
stygių, kaip tai daryti kryptingai ir prasmingai. Klubo tikslas – vienyti tuos, kurie
įmonėse turi sprendžiamąją galią skirti
paramą“, – sako rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis.
„Mes dažnai remiame meno kolektyvus, sporto komandas. Manyčiau,
kad klubas generuos idėjas ir siūlys jas
visiems rūmų nariams“, – siūlo UAB
„Liuks“ generalinis direktorius Zigmantas Dargevičius.
„Įmonėse turime savas paramos ir labdaros tradicijas, kurias nutraukti būtų sunku ir skausminga. Kasmet šiems tikslams
skiriame apie 100 tūkstančių litų. Tačiau

KTU ir verslo
bendradarbiavimas | 5 psl.

Sveikiname narius | 7 psl.

gerų idėjų visuomet atsiranda, ir jas stengsimės paremti“, – sako Vigandas Vėbra.
„Aš siūlyčiau nenutolti nuo rūmų misijos ir siekti išskirtinumo. Galbūt steigti
stipendijas gabiems jaunuoliams, kurie
negali studijuoti dėl finansinių nepriteklių?“, – svarstė Eduardas Jasas.
„Kaip iniciatoriai skleisime geras
idėjas visai rūmų bendruomenei. Miesto
įvaizdis labai priklauso nuo gero jausmo
visų pirma jame gyventi“, – įsitikinusi Živilė Vaitkūnienė.
„Aš kategoriškai nesutinku, kad verslo įvaizdis yra blogas visuomenėje. Darykime gera ne dėl to, o dėl bendrų tikslų“, –
teigia Margarita Grigaliūnienė.
Klubas neketina apibrėžti formalių
reikalavimų ir sąlygų, kas ir kokius projektus gali siūlyti klubui. Jie bus vertinami individualiai pagal anksčiau minėtus
atrankos kriterijus.
Aktyviuose svarstymuose, kaip suformuluoti klubo tikslus ir projektų kriterijus,
rėmimo kryptis, iniciatyvinės grupės narių diskusiją moderavo doc. dr. Virginijus
Kundrotas, Adizes Graduate School dekanas (JAV) Adizes instituto Vakarų Europai
ir Baltijos šalims viceprezidentas.
Klubas rinksis pirmąjį mėnesio trečiadienį. Kiekvienas, ketinantis tapti klubo
nariu, įneš tikslinį įnašą, kuris bus skiriamas jo paties nuožiūra vienam ar kitam
klubo remiamam projektui.
Sėkmes raktas – Enterprise
Europe Network | 9 psl.

Nr. 570 | KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ žinios

Vasario mėnesio rūmų veiklos kronika
Priemonė

Verslo plėtra

Konsultaciniai – informaciniai seminarai

Rūmų
bendruomenė

Enterprise
Europe
Network

Tarptautiniai
ryšiai

Viešieji ryšiai

Dokumentų
išdavimas

Profesinis
rengimas

Profesinis
rengimas

Veiksmas
Verslo pasiūlymų patalpinimas į internetinę svetainę
Planinis rūmų narių lankymas, siekiant geriau patenkinti
narių interesus
Potencialių narių lankymas, informacija apie rūmų veiklą,
paslaugas, kvietimas stoti į narius / Kaunas
Potencialių narių lankymas, informacija apie rūmų veiklą,
paslaugas, kvietimas stoti į narius / Marijampolė
Seminaras: Skolos išieškojimo ypatumai neprarandant kliento
Konferencija: Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų
steigimo skatinimas / Kaunas
Seminaras: Darbo teisė. Suminė darbo laiko apskaita / Jonava
Konferencija „Buhalterinės apskaitos pokyčių sūkury“
Seminaras „Verslo ir mokslo partnerystę skatinančios
iniciatyvos“
Konferencija: Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų
steigimo skatinimas / Marijampolė
Seminaras: Koučingas – kaip bendradarbiavimo santykių
kūrimo įrankis
Seminaras: Metinis veiklos vertinimo pokalbis
Verslo vadovų klubo susitikimas „Įdomieji kainų ir vertės
suvokimo mechanizmai pirkėjų galvose“
Kauno personalo vadovų klubas.Personalo vadovo įtaka,
atsakomybė ir priemonės pokyčių metu
Rūmų klubas: Rūmų klubas Informacijos technologijų
mokymo centre
Eksportuotojų klubas „Naujas produktas. Naujas klientas.
Nauja rinka“
Verslo moterų tinklas „Klubo susitikimas SPA Saulėja“
Kauno finansininkų klubas „Buhalterinės apskaitos
pokyčių sūkury“
Kauno finansininkų klubas „KTU Ekonomikos ir vadybos
fakultetas – konstruktyvaus bendradarbiavimo su verslo
atstovais galimybės“
Kontaktų paieška Lietuvos įmonėms
Kontaktų paieška užsienio įmonėms
Atsakymai į EEN partnerių užklausas
EK ir Lietuvos įmonių bendradarbiavimas
Lietuvos įmonių susidomėjimas EEN užsienio įmonių
paskelbtais verslo bendradarbiavimo pasiūlymais
Užsienio įmonių susidomėjimas EEN Lietuvos įmonių
paskelbtais verslo bendradarbiavimo pasiūlymais
Struktūrinių fondų finansavimas verslo plėtrai bei mokslo
ir verslo bendradarbiavimo skatinimui / Seminaras
Paskyrimas kitam partneriui
Konsultacijos
EEN verslo pasiūlymų patalpinimas į internetinę svetainę
Tarptautinio projekto CREATE4COMPETE - Creativity
for boosting Competence and Competitiveness projekto
partnerių susitikimas Kaliningrade
„Rūmų žinios“ Nr. 569, aktualiausi straipsniai: „Verslo taryba kreipsis į aukščiausias valdžios institucijas“; „Pasivyti ir pralenkti?“; „Lietuvos eksporto prizas” – bendrovei
„Betonika“; „Blogiausia – jau praeityje “; „Omnitekse“ –
pažintis su inovatyyvia gamyba ir naujais nariais”; „Jonavos atstovybėje – diskusija apie savivaldybės biudžetą“;
„Inovacijų svarba bendrovėje „Selteka“; „Daumantų
pagardų gamintojai sertifikuoti pagal sugriežtintus tarptautinius reikalavimus“.
TV, radijas
Išplatinta pranešimų spaudai apie rūmų ir rūmų narių veiklą
Atlikta tarptautinės prekybos dokumentų autentiškumo
ekspertizių ir įforminta dokumentų
Atlikta prekybos dokumentų ekspertizių ir įforminta
prekių kilmės sertifikatų / Kaunas
Atlikta prekybos dokumentų ekspertizių ir įforminta
prekių kilmės sertifikatų / Marijampolė
Sudarytos ir pasirašytos bendradarbiavimo sutartys
Sudarytos ir pasirašytos asmens įgytų kompetencijų vertinimo paslaugų sutartys (profesinio mokymo įstaigos)
Parengtos asmens įgytų kompetencijų vertinimo užduotys
(pirminis profesinis mokymas)
Parengtos asmens įgytų kompetencijų vertinimo užduotys
(tęstinis profesinis mokymas)
Įvertintos 1 profesinės mokymo įstaigos asmenų kvalifikacijos (piminis profesinis mokymas)
Įvertintos 2 profesinio mokymo įstaigų asmenų
kvalifikacijos(tęstinis profesinis mokymas)
Sudarytos asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijos
komisijos
Įdarbinti asmens įgytų kompetencijų vertintojai
Įvertintos pirminio profesinio mokymo programos
Įvertintos tęstinio profesinio mokymo programos
Užregistruota trišalių sutarčių / Marijampolė

Įmonės,
dalyviai
9
18

Verslo savivalda
Veiksmas

Turinys

KTU 02.04

Tarptautiniai ekspertai kartu
su Studijų kokybės Vertinimo
centru tikrina KTU Strateginio
verslo katedros programas
„Lyderystė“, „Strateginė
lyderystė“ studijų programas.

17
3
4
50
20
10

Sprendimas dėl 2012 m. rūmų
veiklos ataskaitos patvirtinimo

33
50
7

Rūmų taryba 02.05

Sprendimai dėl narystės

6

Sprendimas dėl MTP „Technopolis“ naujo dalininko.

20
16
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9
5
23
15
7
1
6
1
9
11
60
1
2
262

UAB „AŠA“ pateikė
paklausimą dėl importo PVM
Paklausimas muitinei
atidėjimo laikotarpio Vokietijoje ir Lietuvoje.
UAB „ENEKA“ tarpininkavo
tiekiant valymo įrengimus
įmonei UAB „SAMSONAS“
Paklausimas į Vokieti- iš Vokietijos įmonės HST
jos PPR dėl Vokietijos Hydro-Systemtechnik GmbH.
įmonės įsipareigojimų Įrengimai veikia nepilnai,
vokiečiai nesutinka taisyti savo
nevykdymo
klaidų, nors dar yra garantinis
laikotarpis, paskutiniu metu
neatsako į laiškus.
Lietuvos pramonininkų konfederacijoje vyko asocijuotų
verslo organizacijų ir LESTO
susitikimas dėl patikimumo katLESTO patikimumo
egorijos mokesčio (nuo 2013
kategorijos dedamoji
m. sausio 1 d.). Nutarta kreiptis
į Prezidentę, LR Ministrą
pirmininką, atsakingas institucijas dėl tvarkos panaikinimo.

Lietuvos Profesinio
mokymo taryba
900
egz.
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13
36
13
36
3
6
1
5
76

Sprendimas dėl 2013 m. rūmų
veiklos plano patvirtinimo

Tarybos pirmininko ir pavaduotojo rinkimai; asmenų
priėmimo į valstybės 2012m.
finansuojamas profesinio
mokymo programas plano
aptarimas ir tvirtinimas;
diskusijos dėl tarybos veiklos
prioritetų.

Rezultatas
A. Giedrienė atstovavo KTU
socialiniams partneriams.
Patvirtintas KTU Strateginio
verslo katedros programų
poreikis Kauno regione, bei
įrodytas ilgametis bendradarbiavimas. Atstovavimo
rezultatas – įrodytas KTU realus ryšys su verslo pasauliu.
Patvirtinti 2012 m. rūmų
veiklos ataskaitą su pastaba:
nebuvo deramai atstovaujamas verslas įvairiose
institucijose
Patvirtinti 2013 m. rūmų
veiklos planą.
Priimti 2 nauji / išbrauktas
1 narys
MTP „Technopolis“
dalininku priimti VšĮ „Kauno
technologijos universitetas“
Klausimas įtrauktas į
Muitinės pakomitečio
posėdį. Atsakymas perduotas
UAB „AŠA“.
Parašytas paklausimas į IHK
zu Dortmund, persiųstas
į IHK Arnsberg (pagal
Vokietijos įmonės buveinės
vietą). Atsakymas perduotas
UAB „ENEKA“.
Parengtas ir išsiųstas
raštas Lietuvos prekybos,
pramonės ir amatų rūmų
vardu Prezidentūrai, LRV,
LRS, Ūkio ministerijai, Energetikos ministerijai, Kainų
ir energetikos kontrolės
komisijai, LESTO
V.Šileikis atstovavo rūmų
asociacijai kaip tarybos
narys. Tarybos pirmininku
buvo išrinktas LPK atstovas
S. Besagirskas, pavaduotoju
ŠMM Profesinio mokymo
ir orientavimo skyriaus
vedėjas M.Griškevičius.
Nuo rūmų buvo pateikti
siūlymai dėl tarybos veiklos
plano, supažindinti nariai
su situacija ir problemomis,
kilusiomis priėmus naują
asmens įgytų kompetencijų
vertinimo veiklos aprašą.

Susitikimas su Nyderlandų
ambasados Lietuvoje patarėju
ekonomikos klausimais Edvinu
Nutarta, poreikiui esant,
Nyderlandų ambasada
Varkala bei stažuotoju Koen
bendradarbiauti
Lietuvoje
Huisman; Kauno PPA rūmų
ir Kauno regiono ekonomikos
pristatymas
Pritarta rūmų siūlymui miesto
tarybai priimti teisės aktus
dėl taksi paslaugų teikėjų
mokymo ir naujos licenciNagrinėtas Kauno PPA rūmų javimo tvarkos. Ekspertų
Kauno verslo tarybos siūlymas pakelti miesto taksi grupė papildomai pasiūlė
miesto ūkio ekspertų paslaugų kokybę. Rūmų atliktą parengti kompleksinę taksi
tyrimą ir teikimo turinį pristatė paslaugų gerinimo programą,
grupė
V. Šileikis.
kuri apimtų kultūringą ir
profesionalų aptarnavimą;
aukštesnius techninius reikalavimus; pastovų monitoringą ir
taksi bendrovių reitingavimą.
Susitikimas – diskusija su
A.Kubilius pateikė opozicijos
rūmų narių atstovais tema
nuomonę, suteikė informaciSusitikimas su LR
jos iš „pirmų lūpų“; Įteikta
Seimo opozicijos lyde- „Kaip užtikrinti politikos
tęstinumą sprendžiant ekono- medžiaga dėl LESTO patikiriu A.Kubiliumi
mikos plėtros uždavinius?“
mumo kategorijos dedamosios
Nukelta į 12 psl.
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Verslo tarybos nariai diskutavo su miesto
valdančiosios koalicijos politikais
Audronė Jankuvienė
Verslininkai, atstovaujantys rūmams
ir krašto pramonininkams prie savivaldybės veikiančioje Verslo taryboje, susitiko
su miesto valdančiosios koalicijos frakcijų
seniūnais. Diskusijos ašis – savivaldybės
įmonių valdymo kokybė ir efektyvumas.
Nepritarimo motyvai nežinomi
Verslo tarybos nariai dar kartą grįžo
prie pernai pateikto pasiūlymo depolitizuoti savivaldybės įmonių valdymą, į
valdybų sudėtį įtraukiant nepriklausomus
narius, atitinkamos srities specialistus.
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos seniūnas
Vygandas Gudėnas pakartojo, kad partijos
nariai miesto savivaldybės taryboje pritaria,
kad į įmonių valdybas būtų įtraukta bent po
vieną nepriklausomą visuomenės atstovą.

Tačiau tam esą nepritaria arba abejoja kiti
valdančiosios koalicijos partneriai.
Kokie jų motyvai, nėra žinoma. Jungtinės socialdemokratų ir partijos „TAIP”
frakcijos seniūnas Valys Venslovas tvirtino, kad socialdemokratai pritaria, jog
valdybose būtų ne politikai, o kompetentingi atitinkamos srities specialistai
ar valstybės tarnautojai. „Savivaldybės
įmonėse negali būti politinių pinklių, kai
direktoriai paliekami bejėgiai prieš politikų spaudimą ar net kai kurių asmenų
grupių šantažą“, – tokią poziciją išdėstė
V. Venslovas. Jo teigimu, Verslo tarybos
pasiūlymas politikams buvo pateiktas tik
neformalioje aplinkoje, to net negalima
vadinti svarstymu.
„Nebuvo prasmės sudaryti darbo grupę ir svarstyti toliau, jei trys frakcijos raštu pareiškė merui, kad iniciatyvai nepritaria“, – savo ruožtu aiškino V. Gudėnas.

Verslo tarybos narių nuomone, asmeninės atsakomybės nebuvimas, menka savivaldybės įmonių veiklos kontrolė mažina valdymo
efektyvumą ir kokybę

Nėra atsakomybės
Jau daug metų vyrauja ydinga praktika, kai beveik visos savivaldybės įmonės
yra „padalijamos“ partiniu principu – pagal deleguotų atstovų skaičių valdybose
jos atiduodamos vienos ar kitos partijos
įtakos zonai. „Jau formuojant miesto valdžią, tariantis dėl postų miesto savivaldybės taryboje ir administracijoje, rankos
iškart tiesiasi ir į savivaldybės įmones“, –
neslėpė V. Gudėnas.
Jis užsiminė apie galimybę naujais
principais formuoti valdybą, pavyzdžiui,
sujungus „Kauno autobusus“ ir „Autrolį“,
o šiuo metu vienintelė nepolitizuota valdyba suformuota AB „Kauno energija“.
Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos prezidentas Jonas Guzavičius priminė, kad valstybinių įmonių
valdybos jau yra formuojamos nauju
principu – įtraukiant nepriklausomus valdybų narius iš asocijuotų verslo struktūrų,
vartotojų organizacijų, profsąjungų. „Mes
taip pat esame vartotojai – šilumos energijos, vandens tiekimo, miesto transporto
paslaugų, todėl kaltinimai, kad ateiname
siekdami naudos savo verslui, yra laužti iš
piršto ir juokingi, – sakė J. Guzavičius. –
Interesų konfliktas labiau taikytinas kai
kuriems politikams.“
Rūmų viceprezidentui Mečislovui
Rondomanskui pasiteiravus, kaip partijos
reikalauja atsakomybės iš savo deleguotų atstovų, buvo paaiškinta, kad atsakomybė – kolektyvinė, t.y. niekas nėra as-

meniškai atsakęs už, tarkim, nuostolingą
savivaldybės įmonės veiklą.
Verslo tarybos narių nuomone, asmeninės atsakomybės nebuvimas, per maža
savivaldybės įmonių veiklos kontrolė (su
rezultatais savivaldybės administracijos
direktorius supažindinamas tik tvirtinant
metų finansinę atskaitomybę) mažina šių
įmonių valdymo efektyvumą ir kokybę.
„Jei aš tik kartą per metus tikrinčiau
savo įmonės rezultatus, būčiau dešimt
kartų subankrutavęs“, – replikavo UAB
„Liuks“ generalinis direktorius Zigmantas Dargevičius.
Verslo tarybai pasiūlyta pasikviesti ir
išklausyti visų savivaldybės įmonių vadovų metines ataskaitas.
Keičiasi pirmininkas ir ekspertų
grupės
Pirmininkavimą Verslo tarybai nuo
kovo mėnesio vieneriems metams perima
Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių
asociacija. Verslo tarybos pirmininku tapo
Jonas Guzavičius.
Taip pat nutarta performuoti ekspertų
grupes. Vietoje buvusių šešių dabar veiks
keturios: verslo aplinkos (vadovas Algimantas Svilainis, AB „Pakaita“ generalinis direktorius), miesto įvaizdžio (vadovas
Vytautas Šileikis, rūmų generalinis direktorius), darnios plėtros (vadovas Benjaminas Žemaitis, rūmų prezidentas) ir miesto
ūkio (vadovas Linas Skardžiukas, UAB
„Kautra“ generalinis direktorius).
Keičiasi du rūmų atstovai Verslo taryboje. Vietoje advokato Evaldo Rapolo
ir UAB „Serfas“ direktoriaus Sauliaus
Valuntos rūmams atstovaus DnB banko
Kauno klientų skyriaus vadovas Algimantas Anužis ir UAB „Liuks“ generalinis direktorius Zigmantas Dargevičius.

Rūmų bendruomenės susitikimas su A. Kubiliumi
Audronė Jankuvienė

Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmuose lankėsi Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas, buvęs premjeras Andrius Kubilius.
„Kai valdžios keičiasi, verslui svarbiausia darbų tęstinumas ir nuoseklumas.
Jei vienais metais ragins sodinti svogūnus,
po ketverių metų – tulpes, nieko gero nebus“, – pradėdamas susitikimą sakė rūmų
prezidentas Benjaminas Žemaitis.
Ne pirmą kartą susitikęs su rūmų vadovais ir nariais, dabartinis Seimo opozicijos lyderis pabrėžė, kad nepaisant valdžių
kaitos, kai kurie svarbūs darbai privalomai
bus tęsiami. Be to, įgavus didžiulę atsakomybę, prieš rinkimus duoti populistiniai
pažadai išblėsta, nes tampa aišku, kad manevro galimybė juos įgyvendinti yra labai
ribota, o kartais ir visai nėra šansų.
Pavyzdžiui, A. Kubiliaus teigimu,
minimalios algos didinimas nebuvo labai
išmintingas sprendimas, kurio pasekmes
skaudžiai pajuto smulkusis ir vidutinis
verslas, savivaldybės. Be to, toks skubotas
žingsnis veikiausiai padidins infliaciją, o
ji gali sukliudyti planams įsivesti eurą
2015 m. (Kai kurie susitikime dalyvavę
verslininkai teigė, kad MMA padidinimas
jiems nėra jokia problema, nes jie moka
kur kas didesnius atlyginimus.)
Dabartinės Vyriausybės veiklą buvęs
premjeras įvertino kaip „nieko neveikimą“. Prisimindamas, su kokiais pasaulinės
krizės iššūkiais buvo lemta susidurti atėjus
į valdžią A. Kubiliaus vadovaujamam ministrų kabinetui, Seimo opozicijos lyderis

dabartinės Vyriausybės starto sąlygas vertina kaip nepalyginamai lengvesnes.
Buvęs premjeras prisiminė, kad svarstyta įvesti eurą 2014 m. pradžioje, tačiau
mojuoti tokia „korta“ prieš rinkimus buvo
pavojinga – politinės emocijos tokį sumanymą būtų pavertę niekais. A. Kubilius
įsitikinęs, kad ir dabartinei Vyriausybei
nebus paprasta suvaldyti infliaciją bei
emocijas stojant į euro zoną.
Kalbėdamas apie energetiką kaip valstybės prioritetą ir atominės elektrinės statybą, buvęs premjeras pabrėžė, kad referendumas šiuo klausimu tapo rinkimų kampanijos dalimi: „Trūko ne skaičiavimų, o
būdų išlaikyti strateginį susitarimą Seime
tarp didžiųjų partijų. Atominės elektrinės
projektas buvo paverstas partiniu projektu“. Jo manymu, strateginis LEO tikslas
buvo geras, tačiau pasirinkta netinkama
taktika: privataus kapitalo dominavimas
energetikos projekte buvo per ankstyvas,
be to, skyrėsi valstybės bei privataus kapitalo tikslai. „Dabar 70 proc. reikalingos
elektros energijos importuojame, daugiausiai iš Rusijos. Absurdiška, kad mokame
pinigus, iš kurių Rusija stato atominę Kaliningrade“, – sakė A. Kubilius.
Susitikime neišvengta diskusijos apie
emigraciją. „Reikia suvokti, kad tai natūralus procesas, kurį lemia ekonominė būsena, o jos per trumpą laiką nepakeisi. Tačiau nereikia varyti savęs į ašaras ir save
menkinti. Giliau panagrinėjus skaičius,
pamatytume, kad situacija yra geresnė nei
buvo prieš 10 metų: reemigracija išaugo
penkis kartus. Bėda, kad reemigrantai
negrįžta į provinciją, ten ima labai stigti

Rūmų prezidentas B. Žemaitis, opozicijos lyderis A. Kubilius ir Kauno meras A. Kupčinskas bei verslininkai aptarė šalies
aktualijas

kvalifikuotos darbo jėgos. Būtina kurti
efektyvius regioninės politikos instrumentus“, – akcentavo A. Kubilius.
Pasak rūmų generalinio direktoriaus
dr. Vytauto Šileikio, įsteigti verslą Lietuvoje jau nėra sunku, tačiau nesant įsibėgėjimo juostos, jis patenka į greitkelį ir
labai greitai būna nutrenktas. Rūmai yra
surinkę duomenis apie inkubavimo programas įvairiose žinybose, savivaldybėse,
ir siūlo visus šiuos instrumentus sujungti į
vieną strateginę programą. Tai paskatintų
reemigrantus kurti savo verslą, atsirastų
darbo vietų, mažėtų nedarbas.
„Manau, kad provincijoje trūksta intelektualinio potencialo. Štai 150 mln.
litų ES lėšų sudėjome į pramonės parkus
Lietuvoje. Rezultatus – mažai kas į juos
ateina. Savivaldybės užimtos kitais rūpesčiais, nei ieškoti investuotojų“, – teigė
buvęs premjeras.
„Politika neturi trukdyti verslui, verslas – politikai. Tačiau verslas yra ir poli-

tika. Maisto gamintojai sėkmingai pardavinėja savo produktus užsienyje, tačiau
mums neapsimoka prekiauti Lietuvoje.
Valdžios sprendimai maisto pramonei nebuvo geriausi. Ką reiktų daryti, kai lietuviai masiškai perka Lenkijoje, o mums
neįmanoma konkuruoti su lenkiškų produktų kainomis Lietuvoje?“ – teiravosi
Marijampolės UAB „Iceco“ generalinis
direktorius Valdemaras Šalauskas.
A. Kubilius įsitikinęs, kad tokia situacija susidarė ne dėl PVM skirtumų. Tai
yra valiutų kursų žaidimų pasekmė, kai
lito kursas tvirtai susietas su euru, o zloto
kursas yra svyruojantis. „Tačiau galimybės tuo manipuliuoti, manau, jau išsemtos. Viskas susireguliuos, kai ir Lietuva,
ir Lenkija įstos į euro zoną“, – neabejoja
TS-LKD partijos pirmininkas.
Rūmų nariai domėjosi Lietuvos ir
Rusijos santykiais, regiono verslui pakenkusiais buvusios Vyriausybės veiksmais
valdant šalies oro uostus ir kt.
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Kauno kredito unija Nepriklausomybės
atkūrimo dieną minėjo kartu su jaunimu
Patriotiškumą, kooperaciją ir meilę savo gimtajam miestui puoselėjanti
Kauno kredito unija, Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmų narys, Nepriklausomybės atkūrimo dienos šventę
paminėjo kūrybiniais projektais. Bendradarbiaudama su VDA Kauno fakulteto Dizaino katedros studentais Kauno
kredito unija dovanojo Kauno miestui
išskirtinai šiai šventei jaunųjų dizainerių
sukurtas instaliacijas – kūrybinius projektus, kurie papuošė Kauno miestą.
„Manome, kad tai labai pozityvus
ir kartu patriotinis projektas, kuris, tikimės, taps kasmetiniu ir laukiamu rengi-

niu Kauno mieste. Nepriklausomybės
dienos minėjimas turėtų tapti didžiausia
visų mūsų švente. Šiemet šią išskirtinę
datą norėjome minėti kartu su miesto
bendruomene ir suteikti galimybę jaunimui, kurių rankose mūsų visų ateitis
bei vertybių puoselėjimas, išreikšti savo
idėjas,požiūrį“, – sako projekto iniciatorės Kauno kredito unijos administracijos
vadovė Ernesta Ramaškaitė.
VDA Kauno fakulteto dizaino katedros vedėjos Rūtos Valušytės teigimu,
VDA KF Dizaino katedra be dvejonių
sutiko su Kauno kredito unijos siūlymu surengti bendrą projektą. Projekte

sutiko dalyvauti VDA Kauno fakulteto
Dizaino katedros pirmo ir ketvirto kurso studentai, nepabūgę įtempto studijų
grafiko ir išreiškę norą pasidalinti savo
kūrybinėmis idėjomis su Kauno miesto
bendruomene. Ruošiamos instaliacijos
buvo išskirtinės ir tuo, kad jų gamybai
naudojamos tik antrinės žaliavos (gamybos atliekos), kurias projektui suteikė
projekto rėmėja – UAB „Žalvaris“.
„Kada gali išreikšti save, bendrauti,
dalintis savo idėjomis, kada esi visomis
prasmėmis laisvas, tada kuriame mes visi:
laisvi, atsakingi, progresyvūs, pozityvūs
ir atviri! Labai džiaugiuosi, kad Kovo

VDA Kauno fakulteto studentų kūrybinės instaliacijos Vienybės aikštėje ir Laisvės alėjoje

Rūmų klube – apie pateiktis
greitai, patraukliai ir sėkmingai
Paskutinę vasario dieną Rūmų klubo dalyviai rinkosi viešojoje įstaigoje „Informacijos technologijų mokymo centras“. Įstaiga turi 10 metų darbo patirtį IT mokymų ir
konsultavimo srityje. Centre siūloma daugiau kaip 60 profesionalių mokymų programų
specialistams ir pradedantiesiems.
Pasak ITMC direktorės Skaidros Vaicekauskienės, dažnam įmonės vadovui ar specialistui tenka rengti pranešimus, kurie iliustruojami skaidrėmis. Kokios bendrosios
pateikties ruošimo nuostatos? Koks optimalus skaidrių kiekis? Kodėl svarbus dizainas,
kaip pasirinkti spalvas ir šriftą? Kodėl vienoje skaidrėje gali būti tik 5-7 eilutės, ir ne
daugiau? Kodėl negalima dalomosios medžiagos auditorijai pateikti pradedant skaityti
pranešimą? Kaip pasirinkti tipografikos akcentus? „Griežtas nurodymas – niekada neskaitykite skaidrių“, – pabrėžė S. Vaicekauskienė.
Per vieną akademinę valandą klubo dalyviai gavo daug vertingų patarimų, kaip
pateiktis parengti greitai, patraukliai ir sėkmingai, kokių klaidų nedaryti. Ne vienos
įmonės atstovai susidomėjo centre rengiamais kursais.
ITMC paskaitas veda sertifikuoti savo srities dėstytojai, turintys ilgametę praktinio
darbo patirtį, aukštųjų mokyklų dėstytojai. Mokymo padaliniai – tai ITMC leidybos
akademija (profesionalūs leidybos, tinklalapių kūrimo bei maketavimo mokymai),
Kompiuterijos akademija (metinė 3-12 klasių moksleivių mokykla), Programavimo
akademija (Java technologijos, Microsoft Visual Studio, PHP ir kt. mokymai), IT specialistų mokymai (Adobe, Corel, Autodesk, Microsoft mokymai). ITMC yra autorizuotas Adobe mokymo centras, Corel mokymų partneris, registruotas Microsoft partneris,
Microsoft IT Academy programos narys, OGRA-CAD mokymų partneris, autorizuotas
Pearson Vue testavimo centras , ECDL testavimo centras, valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaiga.
Rūmų klube tradiciškai buvo pasveikinti nauji nariai. Rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis pažymėjimus įteikė UAB „Asmeniškai Jums“ (renginių organizavimas),
UAB „Verslas verslui“ (biuro aprūpinimas, spauda, reklama, verslo dovanos), UAB
„Autoaljansas“ (automobilių prekyba ir autoservisas), UAB „ARJ Capital“ (prekyba
vertybiniais popieriais) ir UAB „Iremas“ (metalo konstrukcijų, vamzdynų, aukšto slėgio katilų, pramoninių šaldymo įrenginių montavimas ir kt.).
RŽ inf.
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Verslo atstovai gavo vertingų patarimų

11-ąją Kauno centrą papuošė aktyviausių
VDA KF Dizaino katedros studentų sukurtos instaliacijos, kurios simbolizuoja
ir atspindi mūsų nepriklausomybę, laisvę
ir tikėjimą šviesesne ateitimi. Tai mūsų
pavasarinė dovana kauniečiams ir miesto
svečiams,“ – džiaugėsi Dizaino katedros
vedėja R. Valušytė.
Projekte dalyvavo dvi studentų komandos (I-as kursas: Julius Guzaitis,
Vaidas Byla, Dovilė Pakutinskaitė, Miglė Česiūnaitė, IV-as kursas: Aistis Bagdonas, Nikita Turenkov).
Jaunųjų dizainerių atlikti darbai skatina kitaip pažiūrėti į šventę, suvokti kiekvieno mūsų indėlį į miesto gražinimo
procesą, skatina jaunimo patriotiškumą,
iniciatyvą, kviečia aktyviau dalyvauti
visuomeninėje veikloje.
RŽ inf.
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KTU ir verslas: konstruktyvaus
bendradarbiavimo galimybės
Audronė Jankuvienė
Kokių kompetencijų ir įgūdžių pasigendama iš studijas baigusių specialistų?
Ar studentų praktika suteikia galimybę
tirti realias įmonių valdymo ir ekonomines problemas? Ar bakalauro, magistro
baigiamųjų darbų tyrimų kryptys gali būti
naudingos įmonėms?
Šiais klausimais Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmuose diskutavo
rūmų Finansininkų klubo ir KTU Ekonomikos ir vadybos fakulteto vadovai ir
dėstytojai.
Ieškoma sprendimų
Pasak Finansininkų klubo pirmininkės, UAB „Aurita“ vadovės Vaidos Butkuvienės, diskusija surengta pagal rūmų ir
KTU bendradarbiavimo sutartį, mokslui
ir verslui ieškant vienos krypties. Vienas
iš susitikimo iniciatorių, KTU Ekonomikos ir vadybos fakulteto Finansų katedros
vedėjas prof. Rytis Krušinskas pripažino,
jog glaudaus ryšio tarp mokslo ir verslo
kol kas nėra, todėl svarbiausia – ieškoti
sprendimų.
Fakulteto dekanė prof. Gražina Startienė pristatė vieną iš 14 KTU fakultetų,
kuriam šiemet sukanka 45 metai. Jame
rengiami ekonomikos, vadybos, apskaitos, finansų, marketingo ir žmonių išteklių
vadybos specialistai, generuojama 8 proc.
universiteto pajamų.
Dekanės manymu, mokslas ir verslas
gali rasti abipusiai naudingų sąlyčio taškų
teikiant mokymo paslaugas (seminarai:
motyvavimo sistemos, verslo analitika,
šiuolaikinė projektų vadyba, tarptautinė
ekonomika ir prekyba), taip pat MTEP
paslaugas (verslo aplinkos tyrimai, studijų rengimas, ekspertinis vertinimas, valdymo sistemų kūrimas), rengiant verslo
situacijos sprendimus studijų procese.
Siūlo steigti praktikos stipendijas
„Verslas nėra tęstinio mokymo organizacija, kuri dar porą metų mokytų
magistro studijas baigusius studentus.
Verslui neapsimoka kurti naują darbo vietą trims mėnesiams. Jei tai darbo vietai
poreikio nėra, vadinasi, ir žmogus joje
nereikalingas. O jei vieta reikalinga, ji
turi būti užimta ištisus metus. Mokslus
baigusiems jauniems žmonėms labiausiai

trūksta praktinių įgūdžių. Bet įgyti jų per
tris praktikos mėnesius neįmanoma. Praktika turi tęstis bent pusmetį“, – įsitikinęs
UAB „SDG“ generalinis direktorius Eduardas Jasas.
Kita naujovė, kurią pasiūlė E. Jasas, –
tai paramos ar verslo stipendijos studentui. Ją verslas mokėtų praktikos metu. Tai
verslui būtų žymiai patraukliau nei įdarbinti praktiką atliekantį studentą.
Stipendijos idėją, kaip naudingą ir
stipriai motyvuojančią studentus, palaikė
KTU dėstytojai. Jie pasiūlė kurti bendrą
platformą, kurioje būtų skelbiami verslo
poreikiai atlikti tam tikrus darbus, o studentai galėtų rinktis temas, kurios taptų
praktikos, savarankiško ar baigiamojo
darbo pagrindu. Tai būtų tarsi verslo socialinis užsakymas, o studentai nepatektų
į įmones vien „aklai“, nežinodami, ką jie
ten apskritai veiks. Galimybių pratęsti
praktikos laiką yra, tik jos neišnaudojamos (papildomoji praktika).
Mokslo ir technologijų parko „Technopolis“ atstovai pasiūlė inicijuoti, kad
būtų įteisintos dvišalės sutartys tarp studento ir darbdavio.
Diskusijos dalyviai pripažino, kad iš
abiejų pusių esama formalaus požiūrio
(„uždėkit man pliusiuką, ir aš pas jus nesirodysiu“ arba „neturime laiko tavęs mokyti“), taip pat sutarė, kad labai svarbus
darbdavių kaip socialinių partnerių vaidmuo sudarant mokymo programas.
Apklausa apie studentų praktiką
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų Profesinio rengimo skyrius 2012 m.
atliko rūmų narių apklausą apie studentų
praktiką. Kaip vieną pagrindinių kliūčių
sėkmingam praktikos organizavimui verslininkai nurodė mažą studentų motyvaciją.
Ryški tendencija, kad studentai siekia tik
„parašo“, neturi aiškaus praktikos plano,
skiriamos užduotys – per plačios.
Įmonių atstovai nurodė, kad studentai praktikos metu yra suinteresuoti dirbti tiesiogiai su studijų sritimi susijusius
darbus, bet ne mokytis ir gauti teorinių
žinių, reikalingų įmonės veiklos organizavimui. Pusė apklaustųjų verslo įmonių
sutiktų įdarbinti studentus praktikos metu
pusės metų laikotarpiui, bet tik su sąlyga,
jei dalį atlyginimo kompensuotų valstybė.
Pritariama, kad sėkmingam praktikos da-

KTU Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanė prof. Gražina Startienė (kairėje) pristatė šiemet 45 metų sukaktį pažyminčio
fakulteto veiklą

Diskusijos iniciatoriai – Finansininkų klubo vadovė Vaida Butkuvienė ir fakulteto Finansų katedros vedėjas prof. Rytis Krušinskas

bartinio modelio organizavimui būtinos
papildomos lėšos, kurios padengtų atlygį
vadovams ir įmonės sąnaudas.
Verslo atstovai siūlo įtraukti praktikas
į mokymo programų kūrimą ir adaptavimą. Taip būtų skatinamas bendradarbiavimas tarp įmonių ir universitetų, kuriama
bendra nauda. Taip pat siūloma konkretizuoti studentų praktikos užduotis.
Norint geriau organizuoti praktiką,
pačiai įmonei ir studentui būtų naudinga
praktikas padalyti į dvi grupes: profesinę
ir darbinę. Ne visos įmonės turi galimybę

studentus supažindinti su tam tikrais dokumentais, kurie yra svarbūs profesinei praktikai, tačiau gali suteikti galimybę atlikti
darbinę praktiką, t.y. leisti realiai prisiliesti
prie paprastesnių procesų, kurie atskleistų
pasirinktos specialybės subtilybes.
Verslininkai pritaria privalomam
praktikos atlikimo integravimui į mokymo programas. Įmonės siūlo liberalizuoti
praktikos sutartis. Šiuo metu sudaromos
trišalės sutartys trukdo priimti studentus
praktikai pirmuose kursuose ar lietuvius,
studijuojančius užsienio universitetuose.

Įsteigta Etikos ir taikinimo komisija
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmuose pradeda veikti Etikos ir taikinimo komisija. Ji įsteigta kovo 5 d. rūmų tarybos sprendimu. Komisija svarstys rūmų
narių etikos klausimus, taip pat spręs ginčus, kilusius tarp organizacijos narių.
Etikos ir taikinimo komisijos pirmininku patvirtintas DnB banko Kauno
klientų skyriaus vadovas Algimantas Stasys Anužis, nariais – advokatų profesinės
bendrijos „Nordia Baublys& Partners“
advokatas Evaldas Rapolas ir UAB „Aurita“ direktorė Vaida Butkuvienė. Šios sudėties komisija veiks vienerius metus.

Narys gali kreiptis su prašymu, skundu ar pareiškimu į komisiją, jei yra kilęs
ginčas su kitu KPPAR nariu, ir to ginčo
iki prašymo padavimo dienos nepavyko
patiems išspręsti. Prašymas gali būti pateikiamas tiesiogiai, siunčiamas paštu ar
elektroniniu būdu, išdėstant ginčo atsiradimo aplinkybes, motyvus, pareiškėjo
reikalavimą pagrindžiančius dokumentus.
Taip pat į komisiją dėl etikos įvertinimo
gali kreiptis rūmų taryba.
Jei prašyme išdėstytas atvejis nesudėtingas, komisijos pirmininkas savo
nuožiūra gali priimti sprendimą ir prašy-

mą nagrinėti vienas. Esant būtinybei dėl
prašymo specifikos, pirmininkas turi teisę
vietoj nuolatinių komisijos narių pakviesti kitus kompetentingus asmenis prašymui
nagrinėti.
Komisija tarpininkauja sprendžiant
tarp šalių iškilusį ginčą ir padeda šalims
pasiekti taikų susitarimą. Jei susitarimas
pasiekiamas ir šalys nusprendžia ginčą
baigti taikiai, ginčo nagrinėjimas nutraukiamas.
Komisijos sprendimai bus siunčiami
ginčo šalims ir skelbiami rūmų interneto
svetainėje www.chamber.lt

Etikos ir taikinimo komisijos pirmininkas A. S. Anužis.
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Pasirašyta Lietuvos, Latvijos ir Estijos prekybos,
pramonės ir amatų rūmų bendradarbiavimo sutartis
Vasario 25 d. Rygoje Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidiumas susitiko su Estijos ir Latvijos prekybos ir pramonės rūmų vadovais. Pagrindinis
susitikimo tikslas – tarpusavio bendradarbiavimo sutarties pasirašymas.
Susitarime numatoma stiprinti tarpusavio santykius keičiantis kontaktais verslo
misijų metu. Numatyta sukurti ir aktyviai naudoti šalių tarpusavio verslo tinklą, kuriame būtų galima keistis įmonių verslo užklausomis, verslo vystymo galimybėmis, taip
pat informacija apie parodas ir konferencijas ir kt. Tam, kad sklandžiai būtų vykdomi

numatyti įsipareigojimai, planuojama bent kelis kartus per metus organizuoti Estijos,
Latvijos ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovų susitikimus.
Specialaus vizito į Rygą taip pat atvyko Europos pramonės ir prekybos rūmų Eurochambres generalinis direktorius p. Arnaldo Abruzzini. Susitikime su Baltijos rūmų atstovais jis pristatė Eurochambres 2013 m. prioritetus, aptarė rūmų narystės klausimus,
aktyvesnio bendradarbiavimo galimybes.
RŽ inf.

Pasirašymo ceremonijos akimirkos

Regiono plėtros tarybos atstovai aplankė rūmų narius Jonavoje
Dalia Sinkevičienė,
Kauno PPA rūmų Jonavos atstovybės darbuotoja
Kauno regiono plėtros taryba laikosi tradicijos posėdžius rengti vis kitoje savivaldybėje, tad 2013 m. kovo 5 d. rinkosi Jonavoje. Posėdyje dalyvavo daugumos Kauno
regiono savivaldybių – Kaišiadorių, Raseinių, Birštono, Prienų, Kauno miesto ir rajonų merai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirta atstovė Ona Balžekienė, rajonui
atstovavo ir savivaldybės Tarybos narys Bronislovas Liutkus bei mero pavaduotojas
Remigijus Osauskas.
Posėdyje buvo pristatyta ir svarstoma 17 regionui aktualių klausimų: dėl regiono
plėtros plano iki 2020 m. bei regiono plėtros plano iki 2020 m. ataskaitos už 2012 m.;
dėl Kauno regiono projektų sąrašų tikslinimų ir pakeitimų; apie Kauno regiono projektų
sąrašų sudarymo eigą ir projektų įgyvendinimą ir kt.
Pasibaigus posėdžiui, jo dalyviai buvo pakviesti į Kauno prekybos, pramonės ir

amatų rūmų narių įmones – UAB „Jonavos autobusai“ bei AB „Jonavos šilumos tinklai“. Šios bendrovės sėkmingai naudoja ES struktūrinių fondų lėšas. UAB „Jonavos
autobusai“ rekonstravo, galima sakyti pastatė modernią ir šiuolaikišką autobusų stotį,
susiremontavo administracines patalpas, o AB „Jonavos šilumos tinklai“ vieni pirmųjų Lietuvoje įsirengė naują 10 MW biokuro katilinę su kondensaciniu ekonomaizeriu,
kuri tą dieną kaip tik ir pradėjo savo darbą.
UAB „Jonavos autobusai“ direktorius E. Mulokas džiaugėsi laiku ir kokybiškai
atliktais darbais, akivaizdžiais pokyčiais. AB „Jonavos šilumos tinklai“ pasitiko ne tik
šios bendrovės direktorius A. Sadzevičius, bet ir katilinę suprojektavusios bei įrengusios UAB „Enerstena“ (įmonė taip pat yra KPPAR narė) direktorius V. Ramanauskas.
Biokatilinėje naudojamas net iki 60 proc. drėgmės turintis smulkintas medis, kurio šiukšlių pavidalu apstu visuose Lietuvos miškuose. Katilinė iškilo per neįtikėtinai
trumpą laiką.
Kitas Kauno regiono plėtros tarybos posėdis šių metų gegužę vyks Kaišiadoryse.

„Europos traukinys“ artėja į Europos Parlamentą
Rita Jakštienė,
VšĮ Kauno mechanikos mokyklos
bendrojo lavinimo skyriaus
vedėja, Comenius partnerysčių
projekto „Europos CNC tinklas –
traukinys Europai –
PERKRAUTA“ administratorė
VšĮ Kauno mechanikos mokykloje
antri metai (2011–2013) vykdomas Comenius partnerysčių projektas „Traukinys
Europai – PERKRAUTA“ – pats didžiausias projektas Europoje, skirtas kolegijų ir
profesinių mokyklų studentams.
Projekte kartu dirba 24 mokyklų studentai ir mokytojai iš 23 Europos šalių.
Pagrindinis partnerystės tikslas – atskleisti ilgalaikį bei subalansuotą CNC tinklo
vystymąsi. Šis projektas nėra tik traukinio
gamyba programinio valdymo staklėmis
(CNC), tai bendras studentų ir mokytojų
darbas, naujos pažintys ir draugystės, susipažinimas su naujomis kultūromis ir tradicijomis. Tai projektas, skirtas studentams,
kuriems talkina ir pataria mokytojai.
Jau įvyko penki partnerių susitikimai:
Zagrebe, Kroatijoje, Lisabonoje, Portugalijoje, Celje, Slovėnijoje, Kuopio, Suomijoje, St. Polten, Austrijoje.

6

Paskutinis susitikimas, kuriame traukinys bus užbaigtas, vyks trimis etapais:
pirmasis etapas vyks Bad Kreuznach, Vokietijoje (koordinuojančioje mokykloje),
antrasis – Europos Parlamente Briuselyje, Belgijoje, ir trečiasis – Liuksemburgo
mieste, Liuksemburge. Visų vizitų metu
priimančiose šalyse projekto dalyviai įgijo
daug kultūrinės patirties, lankėsi įvairiose
įmonėse, domėjosi kulinariniu paveldu,
bendravo bei diskutavo.
Naudodami CNC technologijas visi
dalyviai bendradarbiauja gamindami miniatiūrinį traukinį, kurį sudarys 24 partnerių šalių vagonai. Kiekvieno vagono
viršutinė dalis atspindės tai, ką šalis padarė, kad sujungtų žmones (projekto moto –
„Ką mes padarėme, kad sujungtume žmones“). Vagonams traukti bus pagaminti
keturi lokomotyvai, kurie traukinį trauks
aštuoneto formos bėgiais.
Visos traukinio dalys buvo projektuojamos ir kuriamos studentų darbo grupėse aktyviai diskutuojant. Ir studentai, ir
mokytojai, panaudodami savo žinias bei
įgūdžius, vieningai nutarė, kaip bus gaminamos detalės, taigi kiekvienas projekto
narys tapo traukinio gamybos proceso
dalyviu.

Mokyklos traukinuko komandos narių vizitas metalo lydymo įmonėje „Voestalpine“ Linz mieste Austrijoje

Traukiniui riedant bėgiais, bus galima
stebėti Europos elektroninį žemėlapį, kurio
atskirų šalių dalys įsižiebs, kai tos šalies
vagonas kirs tam tikrą bėgių vietą. Tuo pačiu metu stebėsime ir šalių prisistatymus.

2013 m. balandžio 10 d. Europos
traukinys, lydimas 24 mokyklų atstovų,
įriedės į Europos Parlamentą. Ten juos sutiks šioms šalims atstovaujantys Europos
Parlamento nariai ir svečiai.
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Sukaupta patirtis tiesia naujus tiltus į sėkmę
Kovo mėnesį penkios įmonės, rūmų
nariai, pažymi gražias veiklos sukaktis:
UAB „Manfula“ – 20 metų, UAB „Plastena“ – 15 metų, UAB „BMG Consulting“,
VšĮ „Vilties žiedas“ ir ŽŪB Panoterių
ūkis – 10 metų jubiliejus.

Dvidešimtmetį mininti UAB „Manfula“ – įvairiapusę inžinerinę veiklą
vykdanti kompanija, sėkmingai dirbanti
šilumos ir elektros gamybos technologijų
įdiegimo bei esamų sistemų modernizavimo srityje. Bendrovė siūlo įvairiapusį
problemų sprendimą nuo techninio sprendimo priėmimo, projektavimo iki objektų
pridavimo eksploatacijai „iki rakto“.
Bendrovė įsteigta 1993 m. Savo veiklą
įmonė pradėjo nuo šilumos punktų modulių, skirtų tiekti šilumą bei karštą vandenį
vartotojams, projektavimo ir montavimo.
Sėkmingas dalyvavimas atsakinguose
energetinių objektų projektuose leido sukaupti patirtį, sustiprinti materialinę bazę,
intelektualinį potencialą, praplėsti paslaugų sferą ir padidinti atliekamų darbų apimtis. Patirtis ir sėkmė suteikė galimybę
projektuoti ir montuoti stambesnius energetikos objektus. Tai energetinės katilinės,
energiją išsaugančios sistemos, elektros ir
šilumos kogeneracijos jėgainės.
Bendrovė dalyvauja miestų, rajonų,
įmonių ir atskirų pastatų šilumos ūkio
modernizavimo darbuose. Kompleksiniai
projektai rengiami naujiems ir rekonstruojamiems objektams ir sistemoms. UAB
„Manfula“ dalyvauja rengiant atliekų utilizavimo energetinių sistemų projektus.
Nuo 1993 m. įmonė atliko daugiau
kaip 1700 įvairios paskirties pastatų šildymo, vėdinimo, kogeneracinių jėgainių,
savartynų dujų surinkimo, biodujų gamyklos projektavimo ir montavimo darbų.
Bendrovė taip pat atlieka ir energetinius
auditus, rengia galimybių studijas.
Įmonėje sėkmingai įgyvendinami ES
remiami projektai pagal priemones „Idėja
Lt“ ir „Intelektas Lt“.

UAB „Plastena“ kolektyvas visad pasiruošęs Jums padėti!

UAB „Plastena“ buvo įkurta 1998
m. kovo 2 d. Gimtadienio proga bendrovė dėkoja kolektyvui ir partneriams, kurie
buvo kartu visus tuos 15 nelengvų, bet
įdomių ir turiningų metų.
Šiuo metu bendrovė užsiima prekybine ir gamybine veikla. Įmonėje dirba per
40 nuolatinių darbuotojų, kurių profesionalumas ir atsidavimas bendrovei leido
pasiekti įspūdingų rezultatų. Skaičiai kal-

ba patys už save – 2007 m. apyvarta buvo
daugiau nei 7 mln. litų, o nuo to laiko ji
kasmet stabiliai auga po 23-25 proc. Tai
džiuginantys skaičiai, kurie pasiekti profesionalaus kolektyvo, ilgalaikių investicijų ir protingo valdymo dėka.
15 metų – tai pakankamai ilgas laikotarpis, skirtas įmonės brandai, reputacijai,
kontaktų užmezgimui. Per 15 metų bendrovė įrodė savo partneriams ir esamiems
bei potencialiems klientams, kad yra patikima įmonė, orientuota į ilgalaikį bendradarbiavimą, atvira dideliems iššūkiams
ir išbandymams greitai besikeičiančiame
technologiniame versle. Patikimumas,
efektyvumas ir įsipareigojimų laikymasis
ir toliau lieka pagrindiniai darbo principai,
kuriais „Plastena“ sėkmingai vadovaujasi
jau daugelį metų.
UAB „Plastena“ produkcija yra skirta
pramonei, žemės ūkiui, reklamos rinkai
Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje.
Dirbama su stambiais ir vidutiniais užsakymais. Produkcija tiekiama užsakovams
iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Slovakijos,
Čekijos. Šiuo metu aktyviai dirbama užkariaujant naujas rinkas. Rezultatai neblogi, tad artimiausiu metu planuojama produkciją eksportuoti į Lenkiją, Baltarusiją,
Skandinavijos šalis. Taip bus išplėsta ne
tik pardavimų geografija, bet ir padidinti
gamybos tempai.
Nuo 2013 m. didesnis dėmesys bus
skiriamas gamybai, tačiau prekyba ir tiekimas toliau išliks viena svarbiausių „Plastenos“ veiklų. Tik su darniai sustyguota
komanda įmonė sulaukė 15 metų jubiliejaus, tikimasi, kad sulauks ir 30-tojo.

UAB „BMG consulting“ veikia nuo
2003 m. Nuo pat įkūrimo bendrovės darbai yra susiję su projektų, inovacijų diegimu, rengimu. Įmonėje dirba aukščiausios
kvalifikacijos informacinių technologijų
srities specialistai (2 mokslų daktarai, kiti
įmonės darbuotojai turi magistro mokslinius laipsnius).
Įmonės pasiekimai: daugiau nei
88 proc. parengtų paraiškų gavo
Europos Sąjungos
finansavimą; kaip
geriausias e-paslaugų
projektas
Lietuvoje pristatytas Briuseliui; įmonei buvo patikėta
rengti „2006-2015
m. e. Kauno strateginį planą“. Remiantis bendrovės
projektu atliktas
pilotinis projektas „Kauno pramonės, prekybos ir amatų
rūmų nario pažymėjimas“.
Bendrovės komanda gali parengti
galimybių studijas, investicinius projektus, verslo planus. Specialistai gali padėti
valdant ir administruojant projektus. Taip
pat teikiamos konsultacijos įgyvendinant
informacijos ir komunikacijos technologijas šiems sektoriams: e-valdžia, e-švietimas, e-sveikata, e-kultūra, e-transportas,

e-komunalinio ūkio paslaugos ir kt.
Įmonė vartotojams teikia inovatyvias
e-paslaugų sistemas, leidžiančias teikti
e-paslaugas mokykloms (lankomumas,
maitinimas, biblioteka, kopijavimo ir
spausdinimo paslaugų apskaita), viešajam
transportui (e-bilietai), skaitmeninė TV ir
kitoms sritims. Kadangi pastaruoju metu
kortelių sparčiai daugėja (bankų, nuolaidų, transporto ir kt.) ir vartotojams tai
tampa nepatogu, o paslaugų teikėjams –
neefektyvu, UAB „BMG Consulting“ sukūrė multifunkcinių kortelių sistemą, kuri
įgalina viena kortele užtikrinti daugelį
funkcijų: e-piniginė – greitas ir pigus atsiskaitymas už filmus, muziką, žaidimus,
horoskopus, maisto automatuose, valgyklose ir pan.; transporto bilietai – nuolatiniai ir kartiniai bilietai autobusams, troleibusams, mikroautobusams, funikulieriui,
geležinkeliui, apmokėjimas už parkavimą,
bilietai į renginius (kiną, koncertą), nuolaidų taškai, dovanų kuponai, darbuotojo
(studento, mokinio) pažymėjimas, vizitinė kortelė, komunalinių mokesčių apmokėjimas, viešosios paslaugos (el. parašas).
Šį projektą iš dalies finansavo Europos
Sąjungos struktūrinis fondas.
UAB „BMG consulting“ misija yra
padėti skirtingoms IT kompanijoms dirbti
drauge ir įsteigti E.Kaunas. Šios strategijos įdiegimas yra pagrindinis bendrovės
šių dienų tikslas.

„Dėkoju VšĮ „Vilties žiedo“ kolektyvui už galimybę pasijusti studente: čia aš
sužinojau, kad išties mokslo šaknys yra
kartokos, nors vaisiai iš tikrųjų yra skanūs. Esu laiminga galėdama džiaugtis ir
panaudoti įgytas žinias dabar ir ateityje.
Esu Jums labai dėkinga už šiltus, padrąsinančius žodžius, aš visada čia jaučiausi
laukiama, visada sutikta su šypsena, pasiteiravimu ar viskas gerai, Jūs tapote mano

šeimos dalimi, kur galiu nebijoti papasakoti savo nerimo, nes visada būsiu išklausyta ir padrąsinta. Čia suradau naujų, nuoširdžių žmonių, kurie tapo mano draugais.
Dėkoju Jums, kad Jūs esate ir linkiu, kad ir
ateityje suteiktumėte žmonėms taip reikalingą viltį ne tik mokytis, bet ir gyventi.“
Taip rašo viena iš profesinės reabilitacijos dalyvių. Nuoširdžios padėkos ir
atsiliepimai tikriausiai yra geriausia dovana 10 metų sukaktį pažyminčiai VšĮ
„Vilties žiedas“. 2006 m. jai suteiktas
socialinės įmonės, 2007 m. – neįgaliųjų
socialinės įmonės statusas. Įstaigos veiklos tikslai – žmonių su negalia integracija į visuomenę, bedarbių mokymai, jų
poreikių ir problemų analizė, projektinių
užduočių parengimas, ortopedinės technikos priemonių gamyba ir jų pritaikymas.
Įstaiga siekia tapti patikimiausia ir dinamiškiausia, pritaikančia geriausią patirtį
profesinės reabilitacijos, ortopedijos bei
projektinės veiklos srityje, įstaiga.
Profesinės reabilitacijos paslaugomis
siekiama ugdyti ar atkurti neįgaliųjų darbingumą ir didinti jų įsidarbinimo galimybes. Įdarbinimo vadybininkai konsultuoja
neįgaliuosius apie darbo rinkos poreikį
atitinkamoms profesijoms bei apie esamas galimybes įgyti naują profesiją, yra
sudaroma individuali profesinės reabilitacijos programa. Įstaiga yra įgaliotasis Europos kompiuterių vartotojo pažymėjimo
(ECDL) testavimo centras.
VšĮ „Vilties žiedas“ aktyviai dalyvauja
projektinėje veikloje. Ji sėkmingai baigė
šešis Kauno miesto ir ES finansuojamus
projektus, šiuo metu vykdomi dar keturi.

ŽŪB Panoterių ūkis
ŽŪB Panoterių ūkis, Jonavos rajone
įsikūrusi bendrovė, jau 10 metų verčiasi
gėlių ir dekoratyvinių augalų auginimu,
gyvulių, žvėrių ir paukščių veisimu, kita
žemės ūkio veikla.
RŽ inf.

A. Astrauskui – metų
lyderio nominacija
Susumuoti jubiliejinio, dešimtojo,
šalies sveikatos įstaigų konkurso „Metų
vadovas“ rezultatai. Kovo 1-ąją Vilniaus
viešbutyje „Radisson Blu Hotel Lietuva“
vyko iškilminga apdovanojimo ceremonija.
„Metų privataus verslo lyderiu 2012“
išrinktas ortopedijos ir protezavimo įmonės „Pirmas žingsnis“ direktorius Algimantas Astrauskas.
20 metų veiklos sukaktį mininti įmonė
„Pirmas žingsnis“ gamina per 100 pavadinimų ortopedijos gaminių. Už inovatyvių
technologijų kūrimą, pažangos siekimą ir
visuomenės švietimą 2011 metais įmonei
„Pirmas žingsnis“ suteiktas Žinių ekonomikos įmonės vardas.
Metų vadovo apdovanojimai – solidus renginys, kasmet pritraukiantis garbingų svečių būrį. Konkursą organizuoja
savaitraštis „Lietuvos sveikata“.
RŽ inf.

A. Astrauskas tapo pirmuoju nominacijos „Metų privataus
verslo lyderis“ laureatu
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„Jonavos apdaila“ – restruktūrizacijos proceso įkaitė
Raimondas Mieliauskas,
RUAB „Jonavos apdaila“
direktorius
UAB „Jonavos apdaila“ veikia nuo
1993 m. Bendrovė yra viena iš didžiausių
statybos ir montavimo darbų įmonių Jonavos rajone. Šiuo metu bendrovė atlieka
įvairius bendrastatybinius ir specialiuosius
darbus visoje Lietuvoje. Bendrovė turi reikalingus atestatus, leidimus, liudijimus,
atestuotus specialistus, įregistruotas statybos taisykles, įrankius ir įrenginius bei
didelę patirtį, įsidiegusi kokybės valdymo
ir aplinkos apsaugos ISO standartus. Tačiau restruktūrizuojamos įmonės statusas
užkirto kelius.
Per savo veiklos laikotarpį bendrovė
atliko daugelio Jonavos miesto ir rajono
mokyklų, vaikų darželių, Jonavos rajono
vaikų globos namų, VšĮ Jonavos ligoninės, kultūros objektų remonto ir renovacijos darbus. 2009–2011 m. renovuoti 5
daugiabučiai namai. 2010 m. darbų apimtys sudarė 3,5 mln. Lt, 2011 m. – 2,6 mln.
Lt, 2012 m. – 645 tūkst. Lt.
Įmonės veiklos ritmas sutriko 2011 m.,
kai įmonė atlikinėjo keturių daugiabučių
renovacijos darbus ir vykdė Jonavos rajono vaikų globos namų modernizavimo
darbus. Šiame objekte darbai vietoje numatytų 4 užtruko 8 mėnesius – vidaus apdailos, vandentiekio, kanalizacijos, šildymo sistemos modernizavimo darbai vyko
žiemą, nenutraukiant vaikų globos namų
darbo. Patalpų remontas buvo vykdomas
etapais, atskiromis dalimis. Visa tai lėmė
užsitęsusią darbų trukmę šiame objekte .
Nesėkmingai susiklostė ir po to sekusių daugiabučių renovacija. Subrangovas –
UAB „Talša“ – dviems daugiabučiams turėjo atlikti metalo konstrukcijų darbus, tačiau
vėlavo pradėti ir baigė darbus atsilikdama
2 mėnesiais. Tai sugriovė po jų sekusių
darbų atlikimo grafikus. Dėl šių ir panašių
priežasčių ėmė augti patiriami nuostoliai,
sutriko atsiskaitymai su tiekėjais .
2011 m. pabaigoje buvo priimtas
sprendimas kreiptis į teismą dėl įmonės
restruktūrizavimo. Restruktūrizacijos kelias buvo pasirinktas todėl, kad būtų išsaugota ir plėtojama bendrovės ūkinė veikla,
būtų galima vėliau sumokėti skolas, atkurti įmonės mokumą ir išvengti bankroto.
Rengiantis restruktūrizacijos procesui

(restruktūrizacijos plano parengimas, jo
suderinimas su kreditoriais ir patvirtinimas teisme) ir vėliau, jo vykdymo eigoje,
gyvybiškai svarbu nenutraukti gamybinės
veiklos. Įmonių restruktūrizavimo įstatymas skelbia: „Šio įstatymo tikslas –
sudaryti sąlygas juridiniams asmenims,
turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos,
išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti
skolas ir išvengti bankroto“.
Pagrindinė veikla, kurią bendrovė iki
šiol vykdė – patalpų ir pastatų remonto,
statybos ir renovacijos darbai. 99 proc.
visų įvykdytų užsakymų ir sutarčių buvo
gaunama dalyvaujant viešųjų pirkimų
konkursuose.
Tačiau teismui iškėlus UAB„Jonavos
apdaila“ restruktūrizacijos bylą, įmonei
buvo užtrenktos durys dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnis numato galimybę restruktūrizuojamai
įmonei dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose. Viešųjų pirkimų taryba išaiškino,
kad minėtame straipsnyje nėra aiškiai
įvardintos sąlygos, kad paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjas turi restruktūrizuojamos įmonės statusą.
Nepaisant to, visose dabar vykstančių viešųjų pirkimų sąlygose įtraukiamas
draudimas restruktūrizuojamai įmonei
dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Pavyzdys – šių metų Jonavos rajono savivaldybės administracijos numatomų įsigyti
Daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo darbų pagal pateiktą techninę
dokumentaciją pirkimo sąlygos.
Dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose įmonei kaip subrangovui kelią užkerta
nelygiavertė konkurencija su pagal verslo
liudijimą (ar individualios veiklos pažymėjimą) turinčiais fiziniais asmenimis. Jų
teikiamos paslaugos vidutiniškai 2,5 karto
pigesnės už tas pačias UAB teikiamas paslaugas. Šis skirtumas atsiranda dėl to, kad
UAB statusą turinti įmonė moka visus mokesčius, turi papildomų išlaidų draudimui,
išlaidų užtikrinant darbų saugą, kokybės
sistemų diegimą ir pan. Negana to, kad
ši konkurencija iki šiol vyko nelegaliai,
dabar šią konkurenciją bandoma įteisinti viešųjų pirkimų sąlygose. To pavyzdys
gali būti paskutiniai Jonavos rajono savivaldybės organizuojami viešieji pirkimai

(reikalavimai subrangovams iš Jonavos
rajono savivaldybės administracijos numatomo įsigyti Daugiabučių gyvenamųjų
namų modernizavimo darbų pagal pateiktą
techninę dokumentaciją pirkimo sąlygų).
Panašūs reikalavimai suformuluoti
ir kitose viešųjų pirkimų sąlygose. Šios
aplinkybės užkerta galimybę restruktūrizuojamai įmonei dalyvauti viešuosiuose
pirkimuose.
Keisti veiklos pobūdį restruktūrizuojamai įmonei įmonei irgi nepaprastai sunku. Tikėtis bankų kreditų tokiai įmonei
beviltiška. Net darbo biržos priemonės
ekonominių sunkumų turinčioms įmonėms yra neprieinamos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija vykdomoms
priemonėms dėl darbo vietų steigimo
subsidijavimo, įdarbinimo subsidijuojant
darbo įgūdžių įgijimo rėmimui, ESF finansuojamam projektui „Laikinieji darbai“ nustato reikalavimus, kad pasiūlymus dėl priemonės organizavimo teritorinėms darbo biržoms gali teikti darbdaviai,
kurie nėra bankrutavę ar bankrutuojantys
ar nevykdo restruktūrizacijos.
Dabartiniu metu viešuosiuose pirkimuose taikomas mažiausios kainos rodiklis, kuris iškreipia rinką. Mažiausia pasiūlyta kaina reiškia mažiausias sąnaudas. O
mažiausios sąnaudos yra tada, kai samdomi
nekvalifikuoti darbuotojai, teikiamos nekokybiškos paslaugos, nepaisoma darbų saugos ir kitų reikalavimų, darbo užmokestis
mokamas vokeliuose. Sąžiningai konkuruoti kitiems rinkos dalyviams, kurie mokesčius ir algas moka skaidriai, galimybių
nelieka. Skelbti pirkimus taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijus vengiama dėl padidėsiančių rodiklių skaičiaus,
jų nustatymo sudėtingumo ir apskundimo
galimybės padidėjimo. Tą parodo ir viešųjų pirkimų skaičius vykdytų pagal ekonominio naudingumo rodiklį Jonavos rajono
savivaldybėje – per 2009-2013 m. tokių
pirkimų statybos darbams nebuvo.
Ekonominio naudingumo kriterijus
galėtų padėti išspręsti ir kitą – užimtumo
problemą. Jonavos rajonas yra įtrauktas į
probleminių rajonų sarašą. Tai byloja apie
didelį nedarbą rajone. Kiekvienos įmonės
bankrotas šį rodiklį tik didina. Šiuo metu
iš 4 stambesnių Jonavos rajono statybinių
organizacijų viena – UAB „Jonsta“ – bankrutavo , kita – UAB „Jonavos apdaila“ –

bando restruktūrizuotis.
Dabartiniu metu renovacijos procesuose nedalyvauja nei viena Jonavos įmonė
Darbus vykdo Vilniaus, Kauno, Šiaulių
įmonės, nugalėjusios pagal mažiausios
kainos rodiklį. Mokesčiai, kuriuos mokėjo
Jonavos įmonės į rajono biudžetą, dabar iškeliauja kitur. Lėšos, skiriamos iš ES fondų
probleminiams rajonams, turėtų būti skiriamos ne tik Jonavos rajono išorinio vaizdo
gerinimui renovuojant aikštes ir daugiabučius, bet ir realiam nedarbo mažinimui rajone – tam tikra darbų apimtis turi būti garantuota Jonavos įmonėms. Ši situacija buvo
svarstyta susitikimuose su rajono valdžia,
tačiau realių sprendimų priimta nebuvo
arba jų buvo per mažai. Apie jas diskutuota
ir susitikime Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmų Jonavos atstovybėje.
Visos nurodytos aplinkybės paaiškina
liūdną statistiką – iš bandžiusių restruktūrizuotis tai pavyksta tik 5 proc. įmonių.
Tam, kad ši statistika pradėtų gerėti, būtina suteikti restruktūrizuojamai įmonei
galimybę dirbti.
RŽ prierašas. Kauno PPA rūmų Jonavos atstovybės vadovas Alfonsas Meškauskas oficialiu raštu kreipėsi į Jonavos
rajono savivaldybės merą Mindaugą Sinkevičių ir savivaldybės administracijos
direktorių Joną Klemensą Sungailą. Rašte teigiama, kad Jonavos rajono Viešųjų
pirkimų skyrius viešuose pirkimuose taiko
tokius reikalavimus, kurie labai blogina ar
daro neįmanomą Jonavos statybos įmonių
veiklą, įtraukdama į konkurso sąlygas neprivalomus punktus, tuo pačiu užkirsdama
kelią joms dalyvauti viešuose pirkimuose.
Rašte pabrėžiama, kad Jonavos rajonas
yra probleminis dėl didelio nedarbo.
Žlugdant vietos statybos įmones, nedarbo problemos tik didėja. Todėl prašoma
surasti būdų pirkimuose ir konkursuose
sudaryti sąlygas dalyvauti rajono verslo
įmonėms. Tai mažintų nedarbą, taip pat
padidintų įplaukas į rajono biudžetą.
Atstovybės vadovas A. Meškauskas
taip pat kreipėsi į Seimo narį, susisiekimo ministrą Rimantą Sinkevičių „Dėl
diskriminacinių nuostatų panaikinimo“.
Rašte prašoma inicijuoti ir panaikinti
įstatymų nuostatas, leidžiančias viešuose
pirkimuose dalyvauti fiziniams asmenims,
kurie negali suteikti garantijų.

UAB „Selteka“ apdovanota už naujų darbo vietų kūrimą

Lietuvos darbo biržos surengoje apdovanojimų ceremonijoje buvo pagerbtos šalies
įmonės, 2012 m. sukūrusios daugiausiai naujų darbo vietų.
Už socialiai pažeidžiamų asmenų integraciją į darbo rinką mažojo ir vidutinio verslo
įmonių kategorijoje apdovanojimas įteiktas Kauno prekybos, pramonės ir amatų nariui
UAB „Selteka“. Tai viena didžiausių Rytų Europoje elektronikos produktų gamintoja,
inovatyvi skaitmeninės TV priedėlių ir EMS paslaugų tiekėja Europoje. Įmonėje dirba
191 darbuotojas.
Nuo 2002 m. „Selteka“ bendradarbiauja su Darbo birža, skelbia laisvas darbo vietas
biržos interneto svetainėje. 2012 m. buvo organizuotos 5 darbo mugės, tarpininkaujant
Darbo biržai, įmonėje įdarbintas 21 darbuotojas, iš jų 16 – papildomai darbo rinkoje
remiami asmenys (subsidijomis pasinaudojo darbinant 2 asmenis).
Bendruomenės narį pasveikino rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis.
Toje pačioje nominacijoje iš didžiųjų šalies įmonių apdovanota AB „Kauno baldai“. Už naujų darbo vietų kūrimą įgyvendinant vietines užimtumo iniciatyvas pagerbta UAB „Vilkijos gija“. Už jaunimo integraciją į darbo rinką didžiųjų šalies įmonių
kategorijoje skirtas apdovanojimas UAB „Senukų prekybos centras“, tarp mažojo ir
vidutinio verslo įmonių – Jonavos UAB „Baltasis pyragas“.
Už iniciatyvą pradėti ir vystyti verslą pagerbta buvusi bedarbė Eglė Rimaitė, įkūrusi IĮ „Teisinės veiklos biuras“. Už iniciatyvą rengiant kvalifikuotus darbuotojus apdovanota UAB „Scapa Baltic“ ir AB „Kauno dujotiekio statyba“.
RŽ inf.
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Sėkmės raktas –
Enterprise Europe Network
Aivaras Knieža,
Enterprise Europe Network projekto vadovas- koordinatorius Lietuvoje
Enterprise Europe Network buvo
įsteigtas 2008 m. Europos Komisijos
iniciatyva pagal bendrąją Konkurencingumo ir inovacijų plėtros programą.
Pasaulyje Enterprise Europe Network
veikia 54 šalyse, pradėjęs veiklą nuo
Europos Sąjungos (ES), ES šalių kandidačių, Europos ekonominės erdvės
šalių, tinklas išsiplėtė į Azijos šalis ir
net kitus žemynus, įtraukdamas korespondentinius centrus Šiaurės ir Pietų
Amerikoje bei Šiaurės Afrikoje.
Lietuvoje Enterprise Europe Network, gavęs pavadinimą „Europos verslo ir inovacijų tinklas“, veikia jau šeštus
metus. Europos verslo ir inovacijų tinklą
sudaro keturios organizacijos: Vilniaus,
Kauno, Klaipėdos prekybos, pramonės
ir amatų rūmai bei Lietuvos inovacijų
centras, kurios teikia informaciją ir konsultuoja įmones ES teisės aktų, ES ir
nacionalinės finansinės paramos verslui
programų, verslo plėtros ES vidaus rinkoje ir įmonių tarptautinio verslo plėtros
galimybių vertinimo, technologijų plėtros
tendencijų Europoje, inovacijų vadybos ir
intelektinės nuosavybės apsaugos klausimais pagal savo kompetencijos sritis.
Verslui naudingos konsultacijos ir
užklausos
Visos Europos verslo ir inovacijų tinklo paslaugos yra nemokamos. Nuo 2011
01 01 iki 2012 12 31 buvo suteiktos 1428
konsultacijos intelektinės nuosavybės,
finansavimo programų, tarptautinės verslo plėtros, inovacijų diegimo (įskaitant
ir technologinius auditus) bei susijusiais
klausimais.
Per minimą laikotarpį buvo atsakytos
881 informacinės užklausos, gautos iš
mažų ir vidutinių įmonių, bei 1057 informacinės užklausos, gautos iš Enterprise
Europe Network priklausančių organizacijų kitose šalyse. Dažniausiai buvo
ieškoma įvairių sričių įmonių kontaktų,
informacijos apie verslo sąlygas, gaminiams keliamus reikalavimus, verslo steigimo procedūras ir finansavimą.
Europos verslo ir inovacijų tinklo
veikla skirta regiono, šalies ir visos Europos Sąjungos įmonių konkurencingumui
didinti, apima verslo pusryčių, seminarų
ir konferencijų verslui aktualiomis temomis organizavimą: pristatomos naujos ir
verslui įtaką turinčios direktyvos ir jų pakeitimai, naujos finansavimo galimybės,

modernūs įmonių veiklos optimizavimo
ir vadybos modeliai, Europos Komisijos
organizuojamos įvairios informacinės
kampanijos ir t.t. Per pastaruosius du metus vietiniuose renginiuose dalyvavo 5461
dalyvis.
Beveik 1500 sutikimų – 500 Lietuvos įmonių
Svarbiausia Europos verslo ir inovacijų tinklo veikla yra tarptautinės verslo
įmonių plėtros užsienio rinkose skatinimas. Tai atliekama tiek organizuojant tiesioginius verslo atstovų susitikimus, tiek
pasitelkiant technologines priemones.
Nuo 2011 01 01 iki 2012 12 31 verslo kontaktų mugių ir verslo misijų metu
įvyko 1490 susitikimų, kuriuose dalyvavo
536 Lietuvos įmonės.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų nariai, dalyvaudami įmonių misijose ir verslo kontaktų renginiuose, vien per
2012 metus pasirašė 8 bendradarbiavimo
sutartis su renginių metu sutiktomis užsienio įmonėmis. Šiais metais visi tinklo partneriai, įskaitant ir Kauno PPAR, planuoja
nemažinti tempų ir organizuoti tarptautinius renginius aktualiausiose Kauno regiono ir Lietuvos įmonių rinkose.
Pasiūlymų įvairovė duomenų bazėse
Tinklo partnerių organizacijos turi
galimybę pasinaudoti dviem galingomis
duomenų bazėmis: viena iš jų yra skirta
verslo bendradarbiavimo pasiūlymams, o
kita – technologinių pasiūlymų talpinimui
ir paieškai. Įmonių pasiūlymai yra įkeliami
į duomenų bazes ir taip tampa prieinami
visoms užsienio šalyse veikiančioms tinklo
organizacijoms. Tinklo darbuotojai taip pat
naudojasi šiomis bazėmis tam, kad padėtų klientams surasti tinkamus partnerius
verslo arba technologiniam bendradarbiavimui ar net partnerius bendriems Europos
Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų,
technologinės plėtros ir demonstracinės
veiklos programos (7BP) projektams.
Šiuo metu duomenų bazėse yra patalpinta daugiau kaip 23 000 įmonių pasiūlymų. Šie pasiūlymai yra reguliariai
atnaujinami ir platinami tinklo klientams
skelbiant juos Europos verslo ir inovacijų
tinklo bei konsorciumui priklausančių organizacijų tinklalapiuose, taip pat elektroniniame informaciniame biuletenyje „Europos verslo ir inovacijų tinklo žinios“.
Nuo 2011 01 01 iki 2012 12 31 buvo
išplatinti 260 Lietuvos įmonių pasiūlymai,
kuriais susidomėjo 661 užsienio įmonė, o
Lietuvos įmonės susidomėjo 1344 pasiūlymais, kuriuos paskelbė užsienio įmonės.

Kauno PPA rūmų Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė Rita Baidokaitė lydi Švedijos įmonės „Ljungstrom“ savininkus Enterprise
Europe Network misijos metu po Lietuvos įmones

Enterprise Europe Network ekspertas iš Lietuvos inovacijų centro Gytis Junevičius seminaro metu renginio dalyviams pristato
inovacijų svarbą įmonės vidiniams procesams

Nuo šių metų jau galima naudotis viešai
prieinama technologinių pasiūlymų ir užklausų duomenų baze, esančia Enterprise
Europe Network tinklapyje www.paramaverslui.eu.
Visos šios priemonės per pirmus tris
(nuo 2008 m. iki 2011 m.) veiklos metus
Lietuvos įmonėms padėjo sudaryti 44
technologijų perdavimo, mokslinių tyrimų
ir verslo bendradarbiavimo sutartis, o per
pastaruosius du metus (nuo 2011 m. iki
2013 m.) jau buvo sudarytos 42 sutartys.
Įtaka Europos Komisijos sprendimams
Europos verslo ir inovacijų tinklas
taip pat atlieka Lietuvos įmonių bendradarbiavimo su Europos Komisija (EK)
funkciją.
Šiam bendradarbiavimui užtikrinti
naudojamos trys skirtingos priemonės,

kurių pagalba gerinamos verslo sąlygos,
mažinamos biurokratines kliūtys ES vieningoje rinkoje, sudaromos sąlygos įmonėms įtakoti EK priimamus sprendimus,
o EK gali gauti informaciją bei įvertinti,
kaip veikia ES norminiai aktai ir inicijuoti
jų pakeitimus.
Jei įmonės susiduria su nesąžininga
konkurencija, ypač kitose ES šalyse, arba
jų veiklą stipriai veikia ES priimami teisės aktai, kuriuos įdiegus į nacionalinę
teisę smulkusis verslas susiduria su dideliais sunkumais, įmonės gali kreiptis į
Enterprise Europe Network artimiausius
partnerius ir pateikti savo nuomonę šiais
klausimais Europos Komisijai, kuri priimdama sprendimus atsižvelgia į juos.
Išsamią informaciją apie Lietuvos
konsorciumo (Europos verslo ir inovacijų
tinklas) teikiamas paslaugas rasite tinklapyje http://www.paramaverslui.eu.

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

truktūrizavimas; darbo teisė.
Konsultacijos Kauno PPA rūmų nariams planuojamos kiekvieno mėnesio pirmą ir
trečią antradienį nuo 13:30 val. Artimiausios konsultacijos planuojamos balandžio 2 d.
ir 16 d.
Teisinės konsultacijos teikiamos Kauno PPA rūmuose (K. Donelaičio g. 8, Kaunas)
tik užsiregistravusiems interesantams.
Registracija el. paštu andrius.verbyla@chamber.lt arba telefonu (8 37) 20 12 94.
Anketa pateikiama rūmų svetainėje www.chamber.lt.
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KONTAKTŲ MUGĖ

KAUNO regiono įmonių kontaktų mugė
UAB „Viparkas“
Išsprendžia sudėtingas verslo administravimo
ir informacijos valdymo problemas. Pritaiko
sprendimus efektyvesniam išteklių panaudojimui ir kaštų optimizavimui Virtualiame verslo centre teikia visas verslo administravimo
paslaugas: nuo raštvedybos iki išbaigtų verslo
procesų, nuo pirminių duomenų iki veiklos rodiklių analizės. Jums nereikia verslo valdymo
sistemos, IT įrankių – viską suteiks virtualus
verslo centras.
Studentų 29-56, LT-51364 Kaunas
Tel.: (8 615) 50 512,
El. paštas: Viparkas@viparkas.lt
www.viparkas.lt, www.cloudoffice.lt
UAB „Vynėja“
Vyno namai „Brome“ – jauki, pačiame Kauno
centre įsikūrusi gero skonio ir kokybės oazė.
Čia siūloma rinktis iš plataus vynų asortimento ir gausios tauriųjų gėrimų pasiūlos. Galima
įsigyti įvairių gurmaniškų užtepėlių, alyvuogių,
tikrojo Balsamico acto, pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus ir kt. Rengiamos įvairios teminės degustacijos – pradedant vyno ir baigiant
kavos, konjako, viskio, kalvadoso ir kitų gėrimų. Taip pat organizuojamos privačios degustacijos įmonių darbuotojams ar partneriams bei
draugų ratui asmeninių švenčių proga.
A.Mickevičiaus g. 23, LT-44245 Kaunas
Tel.: (8 615) 35 162; (8 662) 22 664
El. paštas: info@brome.lt
www.brome.lt
UAB „Vocalis“
Importo ir eksporto įmonė, dirbanti Lietuvos,
Latvijos, Estijos rinkose. Verčiasi plačiai vartojamų pramoninių prekių didmenine prekyba.
Prekių asortimentas yra įvairus ir kintantis pagal klientų poreikius, sezoniškumą, vartojimo
tendencijas: kojinės, apatinis trikotažas, pirštinės, kepurės, higienos, kosmetikos prekės ir kt.
Aukščiausia kokybė už geriausią kainą.
Totorių g. 3A, LT-44237 Kaunas
Tel.: (8 37) 42 20 33
Faks.: (8 37) 42 20 33
El. paštas: info@vocalis.lt
www.vocalis.lt
UAB „Windex“
Gamina standartinius ir nestandartinius PVC
langus ir duris: nuo minimalius standartus atitinkančių produktų iki aukščiausius šilumos bei
garso izoliavimo parametrus atitinkančių ir individualiems poreikiams skirtų gaminių. eško
partnerių/atstovų įvairiose šalyse.
Taikos pr. 141, LT-51132 Kaunas
Tel.: (8 37) 47 39 38
Faks.: (8 37) 40 69 82
El. paštas: info@windex.lt
www.windex.lt

ženklais „Gripolis“, „Bronchos“, „Neuro-3“,
„E. Šinkūnaitės arbatos“. Gamina įvairias reklamines arbatas ar jų rinkinius pagal individualius
užsakymus.
Statybininkų g. 6A, LT-83182 Pakruojis
Tel.: (8 37) 31 07 86
Faks.: (8 37) 31 24 61
El. paštas: info@acorus.lt
www.vaistazoles.lt , www.acorus.lt
UAB „Adeo Web“
El. prekybos sistemos „Magentas“ vystymas
ir tobulinimas. Mobiliųjų aplikacijų kūrimas:
Android ir iOS, el. verslo sistemų sprendimai.
Lietuvoje dirba su AB „Audimas“, UAB „Iris“,
UAB „Baltijos kontaktų grupė“ ir kt.
Studentų g. 65, LT-51369 Kaunas
Tel.: (8 676) 47 849
El. paštas: info@adeoweb.lt
www.adeoweb.lt, www.adeoweb.biz
UAB „Ainava“ Kauno padalinys
Teikia kasdieninio patalpų valymo, teritorijos
priežiūros, įvairias kitas valymo paslaugas, kurias galima užsakyti vieną kartą arba sudaryti
ilgalaikę sutartį.Valo biurų, bankų, verslo centrų, gamybines, automobilių servisų, salonų,
prekybos centrų, medicinos įstaigų patalpas.
Atsižvelgia į kiekvieno kliento veiklos specifiką, norus, pageidavimus ir pagal tai pritaikome
valymo būdus, priemones bei grafikus.
Veiverių g. 134, LT-46352 Kaunas
Tel.: (8 37) 42 90 00
Faks.: (8 37) 42 90 01
El. paštas: kaunas@ainava.lt
www.ainava.lt
UAB „Aivita“
Didmeninė prekyba įvairiais įrankiais, grindjuostėmis, kopėčiomis, dažais ir kitomis prekėmis.
Asortimentą sudaro apie 10 000 pavadinimų
prekės.
Svirbygalos 6, LT-46281 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 76 41
www.aivita.lt
AB „Aksa“
Gelžbetoninių gaminių gamyba.
Elektrėnų g. 10, LT-51218 Kaunas
Tel.: (8 37) 35 14 05
Faks.: (8 37) 45 57 84
El. paštas: info@aksa.lt
www.aksa.lt

UAB „Aconitum“
Vaistų ir maisto papildų gamintojas garantuoja
preparatų kokybę ir saugumą. Visi preparatai
gaminami Lietuvoje iš aukščiausios kokybės
Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančių
žaliavų pagal Geros gamybos praktikos (GGP)
standartus. Kokybę ne vieną kartą aukštai įvertino Lietuvos pramonininkų konfederacija:
įmonės gaminami maisto papildai pelnė ne
vieną aukso medalį geriausio metų gaminio
kategorijose.
Inovacijų g. 4, LEZ, LT-54469 Kauno raj.
Tel.: (37) 32 80 08
Faks.: (37) 33 84 87
El. paštas: aconitum@aconitum.lt
www.aconitum.lt, internetinė parduotuvė
www.gyvenksveikai.lt

UAB „All Group“
Dizaino studija „ALLdesign“ teikia interjero
dizaino konsultacijas, vykdo interjero, baldų,
grafinio dizaino projektus. Dizaino paslaugų
įvairovė leidžia pasiūlyti nestandartinių apdailos sprendimų, esant poreikiui, išpildyti
visą interjero projektą iki smulkiausių detalių.
Maksimalus kliento poreikių išpildymas, konkurencinga kaina, šiuolaikiškumas bei kūrybiškumas. Darbinės užsienio kalbos: anglų, italų,
rusų.
Komerciniams objektams siūloma: firminis stilius, pakuotės, reklaminiai projektai, produkto
dizainas, baldai. Interjero koncepcijos ir kompleksiniai projektai.
Privatiems objektams siūloma: grafinio dizaino
sprendimai namų interjerams, baldų dizainas,
aksesuarai. Interjero konsultacijos, interjero dizaino projektai.
Kuršių g.7, LT-48107 Kaunas
Tel.: (8 652) 59 522
Faks.: (8 37) 21 20 99
El. paštas: design@allgroup.lt
www.allgroup.lt

UAB „Acorus Calamus“
Vaistažolinių arbatų ir produktų iš vaistažolių
(kapsulės, sirupai, pastilės ir kt.) gamyba ir
prekyba. Gaminama produkcija su prekiniais

UAB „Alvinta”
Dirba aplinkos apsaugos srityje. Specialistai
gali padėti išspręsti bet kokią aplinkosaugos
problemą ir parengti reikalingus dokumentus.
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Pagrindinė veikla – atliekų (pavojingų ir nepavojingų) tvarkymas bei jų antrinio panaudojimo technologijos.
Studentų g. 65-407, LT 51369 Kaunas
Tel.:(8 37) 30 08 16, (8 37) 30 08 22, (8 685)
12 411
Faks.:(8 37) 45 15 99
El. paštas: alvinta@ktc.lt
www.alvinta.ktc.lt
UAB „Anona“
Reklamos agentūros specializacija – reklaminiai
suvenyrai ir verslo dovanos, sportiniai prizai,
įvairūs apdovanojimai, antspaudų gamyba ir
smulkiatiražė spauda. Veikia nuo 1991 m. Turi
lazerinio graviravimo, tampografijos, graviravimo smėliu ir kitas technologijas, reikalingas reklaminei produkcijai ženklinti.
Gedimino g. 47, LT-4242 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 37 65
Faks.: (8 37) 32 37 65
El. paštas: info@anona.lt
www.anona.lt
UAB „Arvi ir ko“
ARVI įmonių grupė sėkmingai veikia trąšų,
biodegalų, pašarų, cukraus gamybos ir prekybos, kalakutienos mėsos gamybos, perdirbimo
ir prekybos, akmens anglies, techninės druskos
prekybos, šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo, krovinių ekspedijavimo srityse.
J. Basanavičiaus a. 8, LT-68308 Marijampolė
Tel.: (8 343) 310 20
Faks.: (8 343) 515 76
El. paštas: arvi@arvi.lt
www.arvi.lt
UAB „Asiga“
Projektuoja, gamina išskirtinius baldus ir interjero detales. Teikia baldų projektavimo paslaugas pagal individualius kliento užsakymus.
Turi didelę patirtį baldų privačiam ir viešajam
sektoriui gamyboje. Taikomi aukšti kokybės
reikalavimai projektavimo paslaugai ir gaminamai produkcijai.
Neries g. 4, Domeikava, LT-54370 Kauno raj.
Tel./faks.: ( 8 37) 26 31 24
Tel.: (8 655) 32 332
El. paštas: albertas@asiga.eu
www.asiga.eu
UAB „Aša“
Sprendimai stiklo tobulinimui. Plėvelių gamintojo SOLAMATRIX Inc. (JAV) atstovas Pabaltijo šalims. Plėvelių nuo akinimo, karščio,
sužalojimo šukėmis, žaibiškos vagystės klijavimas pastatams ir automobiliams. Stiklo pertvarų ir baldų stiklų dekoravimas ornamentais
ir įvariaspalve spauda. Ieško partnerių – baldininkų ir stiklo pertvarų statytojų.
Partizanų g 17, LT-49476 Kaunas
Tel.: (8 37) 41 15 66
Faks.: (8 37) 41 08 20
El. paštas: info@pleveles.lt
www.pleveles.lt
AB ,,Atrama“
Gamina kieto kuro šildymo katilus, akumuliacines talpas, automobilinius dujų balionus,
buitinius dujų balionus. Gamina iš metalo pagal užsakovo pateiktus brežinius. Ieško produkcijos pirkėjų tiek Lietuvoje, tiek užsienio
šalyse.
Raudondvario pl. 162, LT-47174 Kaunas
Tel./faks: (8 37) 36 25 42
El. paštas: sales@atrama.lt; info@atrama.lt
www.atrama.lt
UAB „Autokurtas“
„Mersedes-Benz“ lengvųjų automobilių ir komercinio transporto priežiūra ir remontas; originalios, neoriginalios, dėvėtos detalės. „Volvo“, „Scania“ naujos ir dėvėtos detalės, šių ir
kitų markių sunkvežimių priežiūra ir remontas.
Autonominių („Webasto“, „Eberspacher“) šildytuvų pardavimas, montavimas, priežiūra ir
remontas. Tachografų patikra, priekabų remon-

tas. Padaliniai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje,
Šiauliuose.
Verslo g.13, LT-54311 Kumpių k. Kauno r.
Tel.: (8 37) 39 10 90
Faks.: (8 37) 39 14 54
El. paštas: info@autokurtas.lt
www.autokurtas.lt
UAB „Autotoja“
Oficiali „TOYOTA“ ir „LEXUS“ atstovybė
Kaune.Prekiauja „TOYOTA“ ir „LEXUS“
markės naujais ir naudotais automobiliais, šių
markių automobilių aksesuarais ir atsarginėmis
dalimis.
Teikia garantinio aptarnavimo, techninės priežiūros paslaugas bei visų markių automobilių
kėbulo remonto ir dažymo darbus.
Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 80 32
Faks.: (8 37) 31 27 79
www.autotoja.lt
UAB „Aveiras“
Vienas iš didžiausių lazerinio graviravimo centrų Lietuvoje atlieka lazerinio graviravimo ir
markiravimo paslaugas pramonei: metalinių,
medinių, plastikinių detalių markiravimas-žymėjimas. Identifikacinių lentelių įrengimams
gamyba. Darbuotojų kortelių gamyba. Apdovanojimų, padėkų ,suvenyrų ir verslo dovanų
gamyba bei graviravimas. Iškilių polimerinių
lipdukų gamyba. Įvairių ženkliukų, raktų ir
rūbinių pakabukų gamyba. Antspaudai. Dirba
nuo 1995 m.
Lydos g. 4, LT-44213 Kaunas
Tel.: (8 37) 20 87 04
Faks. : (8 37) 20 36 73
El. paštas: info@aveiras.lt
www.aveiras.lt
UAB „Azovlitas“
Importuoja ir prekiauja įvairių Europos ir Azijos
gamintojų plieno linijinių ir lakštinių gaminiais.
Ieško verslo kontaktų, plieno gaminių vartotojų, metalo konstrukcijų gamintojų, statybinių
firmų, katilų gamintojų.
Domina pasiūlymai iš užsienio metalurgijos
įmonių ir plieno tiekėjų.
Elektrėnų g. 10, LT-51218 Kaunas
Tel.: (8 37) 45 26 00
Faks.:(8 37) 35 02 48
www.azovlitas.lt
UAB ,,Baldai Jums“
Gamina svetainės, miegamojo, vaikų kambario
baldus iš ąžuolo ir beržo masyvo. Baldų ekspozicijas galima rasti internete: http://parduotuve.
baldaijums.lt/, www.baldaijums.lt, firminėse
parduotuvėse:
Fabriko g. 3, LT-55111 Jonava
Tel.: (8 349) 50 525, (8 655) 47 006
Faks.: (8 349) 59 226
El. paštas: svetlana@baldaijums.lt
Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius
Akropolio baldų centras
El. paštas: parduotuve@baldaijums.lt
Nemuno baldų centras
Taikos pr. 125B, Kaunas
Tel.: (8 699) 94 124
El.paštas: kaunas@baldaijums.lt
www.baldaijums.lt
UAB „Baltic Clipper“
Visos turizmo paslaugos užsienyje ir Lietuvoje. Rezervuoja, užsako ir parduoda aviabilietus,
viešbučius, vizas, organizuoja poilsio ir pažintines keliones, keliones šeimoms, poroms, grupėms, vaikams, pagal individualius užsakymus
į visas šalis.
Teikia verslo (tarnybinių) kelionių organizavimo paslaugas. Organizuoja konferencijas, mokymus, verslo renginius, sutinka užsienio svečius. 17 metų kelionių organizavimo patirtis!
Laisvės al. 61-1, LT-44304 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 03 00
Faks. (8 37) 22 34 71
www.bc.lt , www.avia.lt
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
20130215037 Lenkijos įmonė siuva aprangas motociklininkams. Ieško inovatyvių audinių ir
tekstilės tiekėjų. Domina denim, džinso ir medvilnės audiniai, kurių sudėtyje yra
nailono.
20130215034 Jungtinės Karalystės sulčių gamintojas ieško stiklinių butelių tiekėjų. Stikliniai buteliai turėtų būti pagaminti pagal tam tikrus įmonės reikalavimus.
20130215033 Slovėnijos įmonė surenka ir parduoda antrines žaliavas (plieną ir varį). Ieško ilgalaikio partnerio, kuris galėtų tiekti atliekas – šaldytuvo kompresorius. Siūlo subrangos paslaugas šioje srityje.
20130215014 Graikijos įmonė gamina, prekiauja ir remontuoja pramoginius katerius, žvejybinius laivelius, keleivines ir lenktynines valtis. Ieško atstovų ir prekybos agentų.
20130215005 Rumunijos įmonė prekiauja gatvių ir kelių priežiūros įranga ir siūlo produkcijos
platintojo paslaugas ES įmonėms.
20130214016 Rusijos įmonė, dirbanti turizmo srityje Rusijoje ir Kanadoje, ieško agentų ir pardavimo atstovų, kurie reklamuotų šias paslaugas Europoje ir Azijoje.
20130214015 Rusijos įmonė kuria ir gamina aukštos kokybės automobilių ir sunkvežimių aksesuarus. Ieško prekybos atstovų.
20130213036 Jungtinės Karalystės įmonė prekiauja chirurginiais instrumentais, vienkartinio
naudojimo chirurginiais instrumentais, odontologijos ir podiatrijos instrumentais.
Ieško produkcijos platintojų.
20130213025 Rusijos įmonė specializuojasi žuvies produkcijojos gamyboje ir siūlo produkcijos
platintojo paslaugas. Taip pat norėtų susirasti partnerius bendros įmonės įkūrimui.
20130213007 Rumunijos įmonė, turinti daugiau nei 10 metų patirtį leidybos srityje, siūlo savo
paslaugas užsienio įmonėms, kurios dirba medienos pramonėje ir norėtų reklamuoti savo verslą Rumunijos leidiniuose.

Nauju „Technopolio“ dalininku
tapo Kauno technologijos
universitetas
Viešoji įstaiga „Technopolis” nuo šiol turės dar vieną dalininką – Kauno technologijos universitetą (KTU). Tam vasario 28 d. pritarė Kauno miesto taryba. Sėkmingai
šiuolaikiškas technologijas ir inovacijas vystanti viešoji įstaiga iki šiol turėjo du dalininkus - Kauno miesto savivaldybės tarybą ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmus.
„Technopoliui” su KTU įgyvendinus projektą „MTP „Technopolis” MTEP infrastruktūros sukūrimas, įgyvendinant slėnio „Santaka” programą (TECHNOPOLIS2)”

20130210006 Kroatijos įmonė prekiauja ir eksportuoja medienos gaminius, taip pat teikia vadybines konsultacijas. Siūlo produkcijos platintojo paslaugas.
20130210003 Rusijos įmonė gamina įvairius tortus, skirtus gimtadieniams, vestuvėms, įmonių
ir vaikų šventėms. Ieško partnerių bendros įmonės sukūrimui ir aukštos kokybės
konditerijos ingredientų gaminimui.
20130210002 Rusijos įmonė prekiauja dovanų kuponais, skirtais romantinėms ir kitoms įvairioms pramogoms, sportiniams užsiėmimams. Siūlo agento paslaugas.
20130208016 Švedijos įmonė, dirbanti robotų srityje, ieško įmonių Europoje, kurios prekiauja
naudotais pramoniniais robotais, arba įmonių, kurios naudoja robotus gamyboje ir
norėtų juos parduoti. Siūlo produkcijos platintojo paslaugas.
20130208007 Armėnijos įmonė importuoja ir prekiauja muzikos instrumentais. Ieško gamintojų,
siūlo produkcijos platintojo paslaugas ir domisi franšizės galimybėmis.
20130207038 Vengrijos tarptautinės įmonės atstovas teikia kelionių agento paslaugas internetu.
Ieško ilgalaikių bendradarbiavimo partnerių turizmo sektoriuje, kurie siūlo savo
paslaugas visame pasaulyje.
20130207037 Serbijos įmonė, dirbanti maisto pramonėje, ypač pieno ir pieno produktų gamybos
srityje, ieško franšizės ir siūlo produkcijos platintojo, transporto/logistikos ir abipusio gamybinio bendradarbiavimo paslaugas.
20130207025 Rusijos įmonė prekiauja ir perdirba žemės ūkio produktus. Siūlo produkcijos platintojo paslaugas.
20130206004 Suomijos mažmeninės prekybos įmonė prekiauja vyriškais kostiumais, marškiniais
ir aksesuarais. Ieško šios produkcijos gamintojų pagal pateiktus reikalavimus.
20130205020 Rusijos įmonė kuria kompiuterines programas ir ieško bendros įmonės sukūrimo
galimybių dideliam tarptautinio nekilnojamojo turto projekto įgyvendinimui.
Kiti verslo pasiūlymai anglų kalba skelbiami rūmų interneto svetainėje http://chamber.lt/
LT/Pradzia/Paslaugos/Verslo-pasiulymai arba interneto svetainėje http://www.paramaverslui.eu/index.php?1612999331 du kartus per mėnesį.

bus sukurta Santakos slėnio programoje numatyta eksperimentinė bazė, kuri sudarys
galimybes diegti inovacijas ir aukšto lygio technologijas, skatins glaudesnį mokslo įstaigų ir verslo įmonių bendradarbiavimą.
VšĮ „Technopolis” ir KTU dar 2007-aisiais pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurioje sutarė bendradarbiauti Integruoto studijų, mokslo ir verslo centro (slėnio) „Santaka” plėtros kryptyse vystant Universiteto inicijuoto slėnio „Santaka” mokslo ir technologijų parką.
Numatomi integralūs slėnio „Santaka” veiklos etapai sąlygojo būtinybę KTU, kuris
yra slėnio „Santaka” vadovaujantis partneris, priimti į VšĮ „Technopolis” dalininkus.
Kauno miesto savivaldybės tarybai pritarus naujo dalininko priėmimui, pritarta tokiam balsų pasiskirstymui: Kauno miesto savivaldybei – 4 balsai, Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmams – 1 balsas, Kauno technologijos universitetui – 2 balsai, taip
išlaikant Kauno miesto savivaldybės balsų daugumą, tuo pačiu įvertinant KTU, kaip
mokslo ir studijų institucijos, svarbą mokslo, verslo ir savivaldos institucijų bendradarbiavimo pagrindu įgyvendinamai slėnio „Santaka” programos sėkmei.

UAB „ARJ CAPITAL“

Pratęsta galimybė pasinaudoti
daliniu palūkanų kompensavimu

Esu naujas Kauno prekybos, pramonės
ir amatų rūmų narys. Įstojau kaip juridinis
asmuo UAB „ARJ CAPITAL“. Mano veikla susijusi su vertybinių popierių birža.
Septynerius metus dirbu finansų sektoriuje ir tiek pat laiko domiuosi vertybinių popierių prekyba. Kauno mieste atstovauju finansų maklerio įmonei „Orion
Securities“, kuri Lietuvoje yra pripažinta
viena stipriausių patarėjų investuojant į
smulkųjį bei vidutinį verslą.
Įkurta 1993 m. rugpjūčio 12 d. (kaip
UAB FMĮ „Baltijos vertybiniai popieriai“), „Orion Securities“ yra tiesioginė
Vilniaus, Rygos, Talino ir Varšuvos biržų
narė bei kartu su savo partneriais suteikia
galimybę prekiauti viso pasaulio pagrindinėse kapitalo rinkose. Kiekvienas fizinis
ar juridinis asmuo gali tapti investuotoju,
prekiaujančiu viso pasaulio biržose plačiu

Iki metų pabaigos pratęstas laikotarpis, per kurį smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai, kuriems nesuteikta
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“
(INVEGA) garantija, gali pasinaudoti
priemone „Dalinis palūkanų kompensavimas“. Minėtas ūkio ministrės B. Vėsaitės
sprendimas įsigaliojo kovo 1 d.
Terminą nutarta pratęsti ir taip papildomai paskatinti įmones laisvas lėšas investuoti į įrangos, tiesiogiai susijusios su
gamybos didinimu, gaminamos produkcijos kokybės gerinimu ir naujų darbo vietų
kūrimu, atnaujinimą.
Dėl dalinio palūkanų kompensavimo
į INVEGĄ gali kreiptis tie SVV atstovai,
kurie bus pasirašę ar pasirašys sutartis dėl
investicinės paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) nuo 2012 m. kovo 1 d. iki
2013 m. gruodžio 31 d.

Paulius Boreika,
UAB „ARJ Capital“ direktorius

produktų spektru. Tai ne tik įmonių akcijos, bet ir valiutos, taurieji metalai, obligacijos ir kt. Jeigu klientas neturi galimybės
aktyviai domėtis rinkomis, yra galimybė
portfelio valdymą patikėti valdytojui arba
investuoti į „Orion Securities“ fondus, su
kurių veikla ir investavimo strategija gali
susipažinti kiekvienas besidomintis.
Kita įmonės veiklos kryptis susijusi
su įmonių finansais. Tai kapitalo pritraukimas, įmonių vertinimas, sujungimai ir
įsigijimai. Specialistai, turintys ilgametę
projektų valdymo patirtį, padeda pritraukti finansavimą kliento verslo idėjai,
rasti partnerius ar parduoti turimą verslą.
Atliekamos paslaugos apima procesą nuo
derybų iki galutinio sandorio.
Taip pat esu KTU lektorius, skaitau
paskaitas ir vedu seminarus vadybos teorijos, strateginio valdymo, vertės inovacijos tematika.
Socialinėje veikloje kuruoju gyvūnų
globos namus VšĮ „Penkta koja“.

SVV atstovai, kurie investuos į gamybos ir jai prilygintą įrangą ir įrenginius,
dėl dalinio palūkanų kompensavimo gali
ir toliau kreiptis į INVEGĄ ir pateikti
atitinkamus dokumentus. Palūkanos iš
dalies kompensuojamos tik tuo atveju, jei
investicinės paskolos paimtos iš kredito
įstaigų, kurios yra pasirašiusios sutartį su
INVEGA dėl bendradarbiavimo iš dalies
kompensuojant palūkanas SVV subjektams.
Iš viso priemonei „Dalinis palūkanų
kompensavimas“ (tiek garantuotų, tiek
negarantuotų paskolų palūkanoms kompensuoti) yra skirta 74 mln. Lt Europos
Sąjungos struktūrinės paramos lėšų. Ūkio
ministerijos duomenimis, nuo 2009 m.
priemonės įgyvendinimo pradžios iki
2012 m. pabaigos šia parama jau pasinaudojo 3 046 Lietuvos įmonės.

Metinio renginio rėmėjai
Mecenatas

Generalinis rėmėjas
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Veiksmas

Turinys
Ar Kaunas pagrįs aukštųjų
technologijų miesto įvaizdį

dėl taksi paslaugų kokybės
mieste;
Verslo taryba 02.13

dėl LESTO elektros tiekimo
patikimumo
dėl miesto 2013 m. biudžeto

dėl sekančio posėdžio
darbotvarkės.

LPPAR asociacijos
metinis renginys
Vyriausybės rūmuose

Premjero, ūkio ministrės ir asociacijos prezidento pranešimai;
Nacionalinių eksporto prizų,
Moters verslininkės ir Darbo
žvaigždžių įteikimo ceremonija.

Baltijos valstybių
(Lietuvos, Latvijos, Estijos) PP rūmų vadovų
ir Eurochambres
generalinio sekretoriaus
A. Abruzini susitikimas
Rygoje

Tikslai: aptarti santykius su Eurochambres; aptarti tarpusavio
kooperacijos suintensyvinimo
galimybes ir numatyti priemones; išklausyti Eurochambres
vadovo poziciją ir argumentus

KTU konferencija
„Lietuvos mokslas ir
pramonė“

Konferencijos tema: „Kur
investuosime nuo 2014 metų“.

Marijampolės
savivaldybė 02.25
SVV taryba 02.26

Susitikimas su Marijampolės
savivaldybės atsakingu darbuotoju dėl SVV rėmimo fondo
paramos skyrimo KPPAR
Marijampolės filialui.
Verslo plėtros skyrius apklausė
įmones su kokiomis proble-momis jos susidūrė padidinus MMA

KTU / APINI 02.26

Tarptautiniai ekspertai kartu
su Studijų kokybės Vertinimo
centru tikrina KTU Aplinkos
inžinerijos instituto programą
„Aplinkosaugos inžinerija“

KTU 02.28

Tarptautiniai ekspertai kartu
su Studijų kokybės Vertinimo
centru tikrina KTU Verslo administravimo katedros programas „Verslo administravimas“,
„Tarptautinio verslumo administravimas“ studijų programas.

Viešieji pirkimai
Jonavoje

Rūmų narys negali dalyvauti
Jonavos rajono savivaldybės
administracijos skelbiamuose
viešuose pirkimuose:
1. Restruktūrizuojama įmonė
negali dalyvauti viešuosiuose
pirkimuose, nors įstatymas tą
leidžia;
2. Viešuosiuose pirkimuose
kaip subrangovai dalyvauja
fiziniai asmenys, su kuriais
įmonės negali konkuruoti

Rezultatas
MTP „Technopolis“ pristatė
projektą – „INO Kaunas“ platformoje sukurti interaktyvius
žemėlapius Kauno svečiams.
Projektas bus toliau derinamas
su Savivaldybės atsakingais
specialistais.
Verslo tarybos vardu parengti
sprendimo projektą miesto
tarybai dėl taksi paslaugų
kokybės kompleksinių
priemonių
Rekomenduoti savivaldybei
parengti kreipimąsi į LR
vyriausybę dėl ūkio žlugdymo
energetikų godumo sąskaita
Išklausyta informacija apie
miesto 2013m biudžeto planą
Sekančiam posėdžiui
kviesti valdančios koalicijos
seniūnus ir atstovus; svarstyti
miesto tvarkymo problemas ir viešos bei privačios
partnerystės projektus;
peržiūrėti tarybos nuostatus ir
rinkti naują pirmininką.
Nacionaliniu eksporto prizu
iš Kauno regiono apdovanota
UAB „Betonika“, Darbo
žvaigždę už Verslo moterų
tinklo išvystymą pelnė UAB
„Garliavos šeimos klinika“
vadovė A. Šileikienė
Pasirašytas trijų Baltijos
jūros šalių prekybos rūmų
tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo memorandumas; išklausytas A. Abruzini
pranešimas ir surengta diskusija dėl veiklų suintensyvinimo
siekiant efektyvesnio rūmų
finansinių įnašų įprasminimo.
Konferencijoje dalyvavo
rūmų prezidentas, tarybos
atstovai ir generalinis direktorius. Išklausyti pranešimai,
dalyvauta individualiose diskusijose, surinkta informacija
pozicijų pagrindimui.
Bus pateikta paraiška „Metų
žvilgsnis“ – renginys verslininko dienai minėti (2013
m. lapkričio mėn.).
Gauta informacija iš rūmų
narių susisteminta ir pateikta
SVV tarybai
A. Verbyla atstovavo KTU
socialiniams partneriams.
Patvirtintas KTU AINI
programos poreikis Kauno regione, bei įrodytas ilgametis
bendradarbiavimas.
A. Giedrienė atstovavo KTU
socialiniams partneriams. Patvirtintas KTU Verslo administravimo katedros programų
poreikis Kauno regione, bei
įrodytas ilgametis bendradarbiavimas. Atstovavimo rezultatas
– įrodytas KTU realus ryšys su
verslo pasauliu.
Kauno PPA rūmų Jonavos
atstovybė kreipėsi į Jonavos
savivaldybės administraciją,
Seimo narį R. Sinkevičių,
Jonavos rajono savivaldybės
administracijos direktorių.
Laukiama atsakymų, po kurių
bus sprendžiama,kaip spręsti
šiuos klausimus.

„Inočekiai LT"
Paskelbtas pasiūlymas teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013
m. Ekonomikos augimo veiksmų programos „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos
augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra” prioriteto priemonę Nr. VP21.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“.
VP2-1.3-ŪM-05-K priemonė „Inočekiai LT“ skirta inovacinę veiklą pradedantiesiems ar vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams, pagal kurią jie
gali gauti nustatyto dydžio tikslinę finansinę paramą paslaugoms iš mokslo ir studijų
institucijų įsigyti. Šiam kvietimui numatyta paskirstyti 2,5 mln. litų.
Paraiška pagal priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“ projektų finansavimo
sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai. Paraiškos yra teikiamos elektroniniu būdu specialiai sukurtoje interneto
svetainėje (http://inocekiai.mita.lt/), užpildant elektroninę paraiškos formą. Atspausdintas ir pasirašytas paraiškos originalas su priedais turės būti pateiktas per 5 darbo dienas
MITA adresu: A.Goštauto 12-219, 01108 Vilnius, arba elektroniniu būdu, pasirašius
kvalifikuotu elektroniniu parašu, – adresu: info@mita.lt. Siunčiant dokumentus registruotu laišku ar per pašto kurjerį, ant voko turi būti užrašytas Kvietimo pavadinimas ir
numeris, paraiškos registracijos Nr., pareiškėjo pavadinimas ir adresas.
Didžiausia galima projekto (fiksuotoji suma) vertė yra 20 tūkst. litų. Finansavimo
intensyvumas siekia iki 80 proc. prašomos sumos, todėl likusią dalį įmonės turi pasidengti savo lėšomis, t.y. ne mažiau kaip 20 proc. projekto vertės. Leidžiama kreiptis tik
dėl vieno inovacinio čekio gavimo. Ši parama įmonėms bus skiriama kaip de minimis
pagalba (per trejus metus neturi viršyti 200 tūkst. eurų įmonėms). Gautą inovacinį čekį
įmonė turės panaudoti per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo.
Informaciją teikia MITA Inovacijų paramos ir technologijų perdavimo skyriaus
vyriausiasis specialistas Mantas Biekša tel. (8 5) 264 4713, el. paštas mantas.bieksa@
mita.lt.
Kvietimas teikti paraiškas stabdomas 2013 m. balandžio 15 d. arba surinkus paraiškų, kurių bendra prašomos finansuoti sumos vertė yra 20 procentų didesnė nei kvietime
numatyta suma.

Europos verslininkystės
skatinimo apdovanojimai
Šiemet jau septintąjį kartą Europos Komisija organizuoja Europos verslininkystės
skatinimo apdovanojimų konkursą, kuriame įvertinamos sėkmingiausios verslininkystės iniciatyvos Europoje, skatinančios verslumą, palankių verslo sąlygų kūrimo politiką
ir galinčios įkvėpti būsimus verslininkus.
Ūkio ministerija skelbia 2013 metų Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų nacionalinę atranką ir kviečia teikti paraiškas, kuriose būtų pristatytos per pastaruosius dvejus metus įgyvendintos ar įgyvendinamos verslą skatinančios iniciatyvos.
Centrinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos bei kiti juridiniai asmenys, vykdantys viešojo ir privataus sektorių partnerystės iniciatyvas, gali teikti paraiškas vienai
iš šių nominacijų:
1. Verslumo dvasios skatinimas (angl. Promoting the entrepreneurial spirit).
2. Investicijos į verslumo įgūdžius (angl. Investing in entrepreneurial skills).
3. Verslo aplinkos gerinimas (angl. Improving the business enviroment).
4. Verslo tarptautinės plėtros skatinimas (angl. Supporting the internationalisation
of business).
5. „Žaliųjų“ rinkų plėtros ir išteklių panaudojimo efektyvumo skatinimas (angl.
Supporting the development of green markets and resource efficiency).
6. Atsakingas verslas (angl. Responsible and inclusive entrepreneurship).
Tinkamos iniciatyvos turi būti įgyvendintos ar įgyvendinamos pastaruoju metu ir
ne trumpiau nei dvejus metus. Du nacionalinę atranką laimėję projektai iš skirtingų
nominacijų bus pristatyti antrajam etapui – Europos Komisijos vertinimui, informacija
apie iniciatyvas bus viešinama visuomenės informavimo priemonėse. Šias iniciatyvas
pateikusių įmonių ar organizacijų atstovai taip pat bus pakviesti dalyvauti „Mažųjų ir
vidutinių įmonių asamblėjoje“ ir Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų įteikimo ceremonijoje Vilniuje, kurios vyks lapkričio 25-26 d. Lietuvos pirmininkavimo
Europos Sąjungos Tarybai metu.
Atkreipiame dėmesį, kad nacionalinės organizacijos ar institucijos paraiškas gali
teikti apdovanojimui tik nominacijose už verslumo dvasios skatinimą ir už verslo tarptautinės plėtros rėmimą.
Paraiškas el. p. raminta.krulikauskiene@ukmin.lt prašome pateikti iki 2013
m. gegužės 6 d.
Detalesnė informacija apie konkursą, dalyvavimo konkurse sąlygas ir paraiškos
formą pateikiama Ūkio ministerijos internetiniame puslapyje http://www.ukmin.lt/web/
lt/ukio_ministerija/apdovanojimai/europos_verslininkystes_apdovanojimai.
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