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Grįžus iš trumpos edukacinės išvy-
kos į Norvegiją, kuri buvo surengta pagal 
projektą „Praktinis verslumo ugdymas – 
norvegų patirtis“, kilo įvairių minčių. 
Visos jos neatsiejamos nuo Lietuvos 
ekonomikos ateities. Kas bus rytoj, po-
ryt? Ką reikia daryti, kad skandinaviška 
gyvenimo kokybė iš tolimo miražo taptų 
pasiekiama realybe? Stebint norvegų jau-
nimo simuliacinių įmonių veiklą ir mo-
derniausioje Turo Hejerdalo mokykloje 
Larvike pristatytus rezultatus, norisi 
įvardinti vieną esminį skirtumą. Norve-
gijos moksleiviai verslo idėjas stengiasi 
nuo pirmo žingsnio internacionalizuoti: 
jų verslo modelyje neišvengiamai at-
siranda gamintojų iš Kinijos, o sukurtų 
produktų realizacijos rinka – mokūs Eu-
ropos ar Amerikos vartotojai. Pas mus gi 
kol kas dominuoja amatininkiškas požiū-
ris: pats kuriu, gaminu ir stengiuosi vie-
toj parduoti. Taigi, kaip mums išugdyti 
inovatyvių produktų kūrėjus ir sėkmin-
gus eksportuotojus?

Visai neseniai suėjo metai, kai buvo 
priimtas Lietuvos ekonomikos skatinimo 
planas. Jis yra neatsiejama Vyriausybės 
programos dalis. Nauja buvo tai, kad 
prie šio plano projekto „pirštą“ pridėjo 
ir verslo asociacijos. Ekonomikos ska-
tinimo plano priemonėmis per nepilnus 
2009 metus spėjo pasinaudoti daugiau 
kaip 4000 Lietuvos įmonių, t. y. kas pen-
kiolikta realiai veikianti Lietuvos įmonė. 
2009 m. išmokėtos ES struktūrinės para-
mos lėšos viršijo visus lūkesčius. Finansų 
ministerijos duomenimis, įgyvendinant 
2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lė-
šomis finansuojamus projektus, projektų 
vykdytojams išmokėta 3,38 mlrd. Lt, 
o kartu su projektų vykdytojų lėšomis 
į projektų įgyvendinimą investuota 4 
mlrd. Lt. Europos Komisijos duomeni-
mis, pagal 2007–2013 m. ES struktūrinių 
fondų lėšų išmokėjimus ES šalims na-
rėms Lietuva užėmė pirmą vietą. 

Ar viskas verslo padangėje taip švie-
su? Žinia, eksportas yra viena reikšmin-
giausių ekonomikos varomųjų jėgų. Ple-
čiant eksportą galima pagerinti einamo-
sios sąskaitos balansą, bendrąją finansinę 
padėtį. Prieš ištinkant krizei, mūsų statis-

Dr. Vytautas Šileikis

tikai vardijo, kad eksportuojama beveik 
60 procentų Lietuvos BVP, o netiesiogiai 
eksporto sektoriui papildomai buvo su-
kuriama dar 15 proc. BVP. Sunkmetis 
smogė skaudžiai: eksporto apimtys krito 
drastiškai, o kai kuriose šakose iki kri-
tinio lygmens. Dabar ekspertai mato šio 
nuosmukio priežastis: eksportas nebuvo 
nuosekliai ir kompleksiškai skatinamas, 
pažanga buvo grindžiama epizodinėmis 
subsidijomis bei stambiausiems ekspor-
tuotojams palankiais teisės aktais. Todėl 
eksportas iš esmės buvo pagrįstas laikinu 
sąnaudų konkurencingumu, o ne produk-
tų inovatyvumu. 

Klaidų pripažinimas yra pirmas 
žingsnis, siekiant jas ištaisyti. Ūkio 
ministerija ėmėsi sisteminės pertvar-
kos eksporto politikoje: išsiaiškino 
eksportuotojų nuomonę apie ekspor-
to rėmimo bei skatinimo mechanizmų 
poreikį, patvirtino eksporto skatinimo 

strategiją; eksporto rėmimui paskyrė 
per 100 mln. Lt ES struktūrinių fondų ir 
biudžeto lėšų, o per eksporto skatinimo 
priemonę „Naujos galimybės“ suteikė 
37 mln. Lt paramą 160 eksportuojančių 
įmonių; sukūrė paskolų suteikimo eks-
portuotojams priemonę „Atviras kredi-
tų fondas“: įsteigė VšĮ „Eksportuojanti 
Lietuva“, kuri koordinuos eksportuoto-
jų dalyvavimą rinkodaros priemonėse 
užsienyje ir komercijos atašė veiklą; 
ministerija aktyviai įsijungė į derybas 
su bankais ir prekinio kredito draudimo 
kompanijomis, siekdama skatinti teikti 
paramą eksportuotojams. Dėl to daugiau 
nei 60-čiai kompanijų buvo atkurtas pre-
kinio kredito draudimo limitas, apie 40 
įmonių gavo paskolas eksportui skatinti, 
o kompanija „Hermes“ atkūrė Lietuvos 
kreditingumo reitingą, todėl eksportuo-
jančioms įmonėms vėl atsivėrė galimybė 
užsitikrinti prekinius kreditus.

Iš mūsų ūkio gaivinimo strategų lūpų 
jau nuskambėjo, kad 2015 metais Lietu-
va turi tapti eksportui ir tranzito operaci-
joms patrauklia šalimi, regioniniu verslo 
paslaugų eksporto ir tranzito centru, kuris 
konkuruotų ne tik vis dar sąlygiškai pigia 
darbo jėga, bet ir inovatyviomis paslau-
gomis, išlaikydama tradicinių pramonės 
sektorių konkurencingumą. Eksportui 
sukuriama BVP dalis turėtų pasiekti 
65–70 procentų, o paslaugų eksportas ir 
aukštos pridėtinės vertės dalis eksporte 
turėtų padvigubėti.

Pasakytume: „Optimistiška!“. Tačiau, 
ar gali taip greitai pradėti veikti ir duoti 
efektą  mokslo, studijų ir verslo slėniai, 
technologijų ir pramonės parkai? O jei gal-
votume apie ilgalaikio augimo pagrindus, 
ar mūsų švietimo sistema yra pasirengusi 
pereiti prie efektyvaus praktinio verslumo 
ugdymo? O gal tik drošime šaukštus ir ne-
šime juos į Kaziuko mugę?..

Artėja Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų 85-tasis jubiliejus (2010 m. birželio mėn. 18 d.). 
ta proga kiti „rūmų žinių“ laikraščiai apjungs visą lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų verslo bendruomenę. 

šiuose puslapiuose jūs rasite tai, kas aktualu šiandien ir kas itin svarbu bus rytoj. 
Skaitykite Lietuvos PPA „Rūmų žinias“!
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 Garsiojoje „ALGA“ įmonių grupėje veikia 12 skirtinga veikla užsii-
mančių įmonių. Veiklos sričių įvairovę lėmė rinkos poreikiai ir įmonių 
veiklos išskirtinumas bei gebėjimas būti konkurencingais. Tačiau 
pagrindinėmis „ALGA“ įmonių grupės veiklos kryptimis reikėtų laikyti 
plieninių, aliuminio ir plastiko konstrukcijų gamybą (UAB koncernas 
„ALGA“), gelžbetoninių pabėgių gamybą (UAB „Swetrak“). Šios vei-
klos sritys įmonių grupėje sukuria didžiausią pridėtinę vertę. 

Krizė užgrūdino 
„ALGA“ įmonių grupę

Pakalbinome UAB koncerno „ALGA“ 
generalinį direktorių Kostą Jankauską.  

Kaip keitėsi apyvarta ir pelnas 
2008 – 2009 metais? Ką prognozuotu-
mėte 2010-iesiems? 

UAB koncerno „ALGA“ apyvar-
ta 2008 m. buvo pasiekusi 44 mln. Lt, 
2009 m. dėl pasaulinės krizės įtakos apy-

varta sumažėjo iki 29 mln. Lt, o šiemet 
tikimės ne mažiau nei 21 mln. Lt pajamų. 
Net krizės metais dirbome pelningai: štai 
2008 m. uždirbome 3,6 mln. Lt pelno, 
2009 m. – 2,2 mln. Lt, o 2010 m. planuo-
jame gauti 0,5 mln. Lt pelno. Koncerno 
apyvartą ir pelną šiemet planuojame rem-
damiesi ekonomistų prognozėmis bei rea-
lios situacijos rinkoje vertinimu.

UAB koncerno „ALGA“ pajamos iš 
pagrindinės veiklos – plieno konstruk-
cijų gamybos – 2009-aisiais sumažėjo 
tik apie 20 proc., tačiau įvairiuose vers-
lo sektoriuose – gerokai daugiau. Kaip  
pavyko to pasiekti?

Pagrindiniai veiksniai, darę įtaką pini-
gų srautams ir efektyviai, palyginti su ki-
tomis šalies įmonėmis, veiklai – ilgalaikės 
sutartys, gamybinė veikla, griežtai valdant 
sąnaudas. Šiuos rodiklius išlaikyti, manau, 
padeda ir mūsų įmonės išskirtinumas. Juk 
visi žino, kad rinkoje išlieka tik stipriausios 
ir savo veikla, produkcijos kokybe ar aukš-
ta kompetencija išsiskiriančios įmonės.

Vienas opiausių klausimų šiandien – 
sparčiai mažėjantis darbo vietų skaičius 
privačiame sektoriuje. Kiek darbo vietų 
sumažinote dėl krizės padarinių Jūsų 
įmonės veiklai? 

Darbo vietų sumažinome statybos sek-
toriuje, nes sustabdėme kai kuriuos inves-
ticinius projektus. Pastebėjau, kad ir mūsų 
darbuotojai, ir apskritai šalies gyventojai 
neretai psichologiškai palūžta, kai juos per 
žiniasklaidos priemones užgriūva didelė 
neigiamos statistinės informacijos lavina, 

įtaigūs pasisakymai apie sudėtingą ir vis 
prastėjančią ekonominę situaciją Lietuvo-
je bei kitose valstybėse. Tačiau norintys ir 
sugebantys dirbti žmonės darbo neprara-
do. Galimybių surasti ar keisti darbo vietą 
yra net ir krizės metu. 

Rusai žada sparčias statybas
Prieš metus kai kurie mūsų valdinin-

kai nerimtai vertino Rusijos galimybes 
Kaliningrado srityje statyti AE. Buvo 
ironiškai klausiama: Kokius darbus mūsų 
kaimynai atliko? Jokių, taigi rusai tik kal-
ba. Dar prieš mėnesį premjeras Andrius 
Kubilius sakė netikintis rusų sumanymais 
statyti AE, nes rusai paprasčiausiai netu-
rėtų elektros energijos pirkėjų. Dabar A. 
Kubilius tyli, nes rusai jau pradėjo darbus 
ir paskelbė būsimiems investuotojams 
skirsiantys 49 proc. Baltijos AE akcijų. 
Oficialiai paskelbta, kad Kaliningrado sri-
tyje AE veiks du reaktoriai VVR – 1200, 
kurių bendra galia sieks 2400 MW. Rusai 
tikina, kad pirmasis blokas pradės veikti 
jau 2016 m., o antrasis – 2018 m. Tiesa, 
kai kurie Lietuvos energetikai abejoja to-
kiais pažadais, nes pagal pasaulinę patirtį 
nuo sprendimo priėmimo iki jo įgyvendi-
nimo vidutiniškai užtrunkama 12 metų. 
Rusai šį terminą ketina sutrumpinti per-
pus. Ar nenukentės AE saugumas? Reikia 
tikėtis, kad tuo domėsis ne tik Lietuva ir 
Lenkija, bet ir Europos komisija. 

Apskritai, Rusija neatsisakė prieš 
krizę keltų uždavinių – nustebinti kon-
kurentus pasaulinėje rinkoje savo planais 
itin sparčiai plėsti atominę energetiką. 
Buvo planuojama statyti 22-26 atomines 
elektrines. Gal krizė apetitą sumažino? 
Tačiau jau žinoma, kad šį pavasarį nu-
matyta paleisti Rostovo AE antrąjį bloką, 

pradėti darbai Kaliningrado srityje. Šiems 
darbams Rusijos vyriausybė skyrė apie 53 
mlrd. rublių. 

 
Stengsis išsaugoti savo 
atominę galią
Neverta patiems svarstyti, ar rusams 

apsimoka Kaliningrado srityje statyti AE. 
Nesvarstykime, nes rusai mąsto kitaip.

Štai Rusijos mokslų akademijos na-
rys korespondentas Aleksejus Jablokovas 
mums paaiškina: „Atominė energetika 
Rusijoje siejama su atominiu ginklu, todėl 
Rusija visomis jėgomis stengsis išsaugoti 
savo atominę galią“. 

Nobelio premijos laureatas akademi-
kas P. Kapica yra viešai pasakęs: „Ato-
minės elektrinės – tai atominės bombos, 
kuriančios elektros energiją“. 

Antroji priežastis – didelė dalis AE 
statyti skirtų pinigėlių pateks į „reikiamas 
kišenes“. Vargu ar būsimi investuotojai 
įvertins šią dabartinei Rusijai būdingą 
aplinkybę. 

„Rosenergoatom“ šiems darbams ke-
tina skirti apie 48,5 mlrd. rublių, o visa 
metų atominės energetikos investicijų 
programa sudaro 163 mlrd. rublių (apie 
13 mlrd. Lt). 

Neturi pinigų, bet nori statyti
Daugiau klausimų mums gali kilti dėl 

Baltarusijos ketinimų. Ši valstybė prieš 
metus pareiškė statysianti naują atominę 

elektrinę ir pasirinksianti rusišką reakto-
rių – VVR -1000. Tačiau baltarusiai kol 
kas lieka nežinomybėje, nes Rusija ne-
skuba suteikti kredito tai daliai lėšų, kurią 
statytojams turi sumokėti pati Baltarusija. 

Šių metų vasario pabaigoje Baltaru-
sijos energetikos ministras Michailas Mi-
chadiukas pranešė, kad 2010 m. vykdo-
miems darbams Baltarusija planuoja skirti 
3,6 mlrd. rusiškų rublių (288 mln. Lt), ku-
rių didžioji dalis bus panaudota projektui 
parengti. 

Nors akivaizdu, kad lėšų trūksta, tačiau 
baltarusiai neatsisako planų pirmąjį bloką 
pastatyti iki 2016 m., o antrąjį – 2018 m., 
taigi tarsi lenktyniaus su Baltijos AE Kali-
ningrado srityje. Tačiau šios šalies energe-
tikai, negirdint A. Lukašenkai, pripažįsta, 
kad paminėti terminai yra nerealūs.

Tarptautinės socialinės energetinės 
bendrijos ekspertas Igoris Škradiukas 
įspėja, kad pastačius Baltarusijoje nau-
ją AE, pernelyg didelės galios bus su-
koncentruotos vienoje elektrinėje (2000 
MW), todėl padidės rizika nesklandu-
mams skirstomuosiuose tinkluose. Taip 
pat abejonių kelia baltarusių teiginys, kad 
atominė elektrinė sumažintų Baltarusijos 
energetinę priklausomybę nuo Rusijos. 

Labiau tikėtina, kad ir šiuo atveju 
svarbesni yra politiniai niuansai. A. Lu-
kašenka nori pateisinti autoritarinio re-
žimo būtinybę. Tačiau kaip tik dėl šios 
priežasties jam sunkoka rasti investuoto-
jų Vakaruose. 

Naujos aplinkybės ir Visagino AE 
Taigi naujosios aplinkybės kelia ap-

mąstymų ir Lietuvos energetikams. LEI 
tarybos pirmininkas, akademikas Jurgis 
Vilemas sako, kad Visagino AE investuo-
tojai pirmiausia norės įsitikinti, ar šiame 
regione yra elektros energijos poreikis. 
Naujos aplinkybės – statomos AE Kali-
ningrado srityje ir Baltarusijoje, žinoma, 
darys įtaką, nes dar labiau padidins elek-
tros energijos perteklių.

Seimo Atominės energetikos komi-
sijos pirmininko pavaduotojas Rimantas 
Sinkevičius įsitikinęs, kad rusai, staty-
dami AE Kaliningrade, jau pasitarė su 
vokiečiais dėl perteklinės elektros ener-
gijos pardavimo: „Neabejoju, kad rusai 
ir mums pasiūlys pirkti elektros energiją. 
Nepamirškime, kad pasaulyje prasideda 
AE statymo bumas, todėl gali pritrūkti 
specialistų ir investuotojų. Iš mūsų pasi-
rinktų investuotojų, kurie atrinkti statyti 
AE Lietuvoje, gali nelikti nė vieno“.

Tačiau VST generalinis direktorius Ri-
mantas Vaitkus lieka optimistas: „Aš tikiu, 
kad Visagino AE bus pastatyta. Taip, AE – 
mūsų kaina už nepriklausomą elektros 
energijos šaltinį. Kalbėjausi su TATENA 
(Tarptautinės atominės energetikos agen-
tūra) atstovais, žinau, kad Lietuvos pro-
jektą ši agentūra vertina kaip svarbų ir po-
tencialų. Lietuvos AE reikės ir kaimyninei 
Lenkijai. Tačiau akivaizdu, kad strateginis 
investuotojas neateis, jeigu neturėsime aiš-
kios pozicijos, taip pat ir dėl finansų“. 

Juozas VAITULIONIS

Europoje ir pasaulyje prognozuojamas atominių elektrinių statymo 
bumas. Net alternatyviajai energetikai pirmenybę teikusi Švedija 
atnaujina savo planus statyti atomines elektrines. Tačiau mums di-
džiausią nerimą kelia kaimynų planai. Teks susitaikyti, kad prie Lie-
tuvos sienų veikiančios net trys atominės elektrinės konkuruos dėl 
energijos pirkėjų. 

Atominės lenktynės 
žada energijos perteklių

Nukelta į 4 psl.

KPPA RŪMŲ NARIAI
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Gelbėjimosi ratu 
pasirinktas eksportas

Gabrielius JUONYS

Pastaraisiais mėnesiais ekonomistai ir politikai pradeda sutarti, kad 
tik vidaus rinkoje užsidariusi šalies ekonomika ilgai neatsigautų. Rei-
kia kuo daugiau eksportuoti, juo labiau, kad pirmieji ekonomikos atsi-
gavimo ženklai – Vakaruose. 
Nors pernai stambiausių prekių grupių eksportas gerokai smuko, ta-
čiau analitikai ir patys verslininkai mano, kad jau buvo pasiektas kri-
tinis taškas – paskutinio 2009-ųjų ketvirčio bendras prieaugis įžiebia 
viltį. Eksportas atsigauna. 

Eksportas sugrįžo į 2006-uosius
Skaičiai nemeluoja – palyginkime sta-

tistinius duomenis. Štai 2009 m. ekspor-
tas buvo net apie 3 mlrd. Lt mažesnis nei 
2007 m., tačiau jau didesnis nei 2006 m. 
Kodėl lyginame šiuos metus? Todėl, kad 
importas nusirito į 2005 m. lygį. Prelimi-
nariais Statistikos departamento duome-
nimis, Lietuvos prekių eksportas 2009 m., 
palyginti su 2008 m., sumažėjo 26,6 proc. 
iki 40,7 mlrd. Lt, o importas – 38,2 proc. iki 
45,1 mlrd. Lt. Užsienio prekybos deficitas 
buvo rekordiškai mažas – 4,4 mlrd. Lt. 

2009 m. pabaigoje atgijo baldų, me-
dienos, popieriaus, guminių ir plastikinių 
gaminių eksportas, pagaliau atsigavo che-
mijos produktų bei mašinų ir įrengimų 
pardavimai užsienyje. 

Sėkmingiausiai 2009 m. Lietuvos 
eksportuotojai dirbo Vakaruose: eks-
portas į ekonomiškai stiprią Vokietiją ir 
vienintelę ES rinkoje pernai išvengusią 
nuosmukio Lenkiją sumažėjo atitinkamai 
tik 0,8 proc. ir 9,0 proc., o į Nyderlandus 
padidėjo 8,9 proc. Deja, eksportas į mums 
įprastas rinkas, Latviją ir Rusiją, krito itin 
smarkiai – atitinkamai 36,5 proc. ir 39,5 
proc. – daugiausia dėl paklausos nuosmu-
kio. Tačiau lanksčiai sureagavę į ekono-
mines negandas Lietuvos eksportuotojai 
aktyviai skverbėsi į naujas NVS, Artimų-
jų Rytų ir Afrikos rinkas.

 
Tikimasi paklausos didėjimo 
Vakarų Europoje
2009 m. pabaigos užsienio preky-

bos tendencijos patvirtina lūkesčius, jog 
Lietuvos ūkio atsitiesimą 2010 m. lems 
būtent eksporto pagyvėjimas. Labiausiai 
tai skatins atsigaunanti paklausa Vakarų 
Europoje. 2010 m. ekonomikos plėtros 
laukiama bene visose svarbiausiose rin-
kose – Vokietijoje, Lenkijoje, Nyderlan-
duose, Jungtinėje Karalystėje. Tikimasi, 
kad geresnės nei 2009 m. bus Baltijos ša-
lių bei Rusijos ekonomikos perspektyvos. 
Tiesa, prekybą su NVS rinkomis stabdo 
nuo 2010 m. sausio 1 d. sukurta Rusijos, 
Baltarusijos ir Kazachstano muitų sąjun-
ga. Ši sąjunga suteikė palankesnes trans-
portavimo sąlygas, tačiau po pereinamojo 
laikotarpio turėtų padidėti importo muitai, 
labiausiai Baltarusijoje ir Kazachstane.

Jei 2009 m. pradžioje Lietuvos eks-
portuotojai nukentėjo dėl svarbių eksporto 
rinkų valiutų silpimo lito atžvilgiu, tai nuo 
2009 m. vidurio Lenkijos zloto bei Rusi-
jos rublio ir jau ketvirtą mėnesį trunkantis 
JAV dolerio stiprėjimas Lietuvos ekspor-
tuotojams suteikia papildomų privalumų. 
Atsižvelgiant į minėtus veiksnius, tikėti-
na, jog eksporto didėjimo tendencija įsi-
tvirtins jau pirmąjį 2010 m. pusmetį. 

 

Finansų ministrė neatmeta 
eksporto svarbos
Finansų ministrė Ingrida Šimonytė dar 

nelinkusi džiaugtis ekonomikos atsigavi-
mu. Jos manymu, realių ženklų rinkoje 
galima būtų laukti nebent po metų. Pasak 
ministrės, 2011 m. galima tikėtis 4,5 proc. 
bendrojo vidaus produkto (BVP) augimo, 
ūkio restruktūrizacija toliau didins darbo 
jėgos pasiūlą.

I. Šimonytė mano, kad šįmet infliacija 
su defliacija pasikeis vietomis: „2010 m. 
defliacija gali išaugti iki 3 proc., tikėtina, 
kad tiek pat augs 2011 m., o 2012 m. kai-
nos turėtų pradėti augti“.

Finansų ministrė neatmeta eksporto 
svarbos: „Išorinės prielaidos – tai pir-
miausia mūsų eksporto partnerių ekono-
minė padėtis. Eksporto partnerių atsiga-
vimas yra esminė sąlyga, bet neatmetu ir 
vidaus rinkos reikšmės“.

 
Analitikai į ateitį žvelgia 
optimistiškai
Garsusis amerikiečių ekonomistas, 

Nobelio premijos laureatas Paulas Krug-
manas sako, jog blogiausia jau praeity-
je – ekonomikos ir eksporto augimas rodo 
stabilizacijos ženklus. Tačiau atsigavimas 
veikiausiai nebus spartus. Garsiojo ekono-
misto manymu, vargu ar verta laukti tokio 
spartaus atsigavimo, kokį stebėjome 1998 
m., po Aziją ištikusios finansų krizės. Ta-
čiau ir dabar, pasak P. Krugmano, Azijoje 
ekonomikos augimas bus spartesnis nei 
JAV bei Europoje. 

Nors Pasaulio bankas savo ataskaito-
se pažymi, kad šįmet 23 milijonai žmonių 
Rytų Europoje ir Centrinėje Azijoje gali 
atsidurti prie skurdo slenksčio, kad didės 
nedarbas, kils kainos ir sunkiai atsigaus 
paskolų rinka, tačiau su viltimi žiūri į 
pamažu atsigaunantį eksportą euro zono-
je – didžiausioje Rytų Europos valstybių 
eksporto rinkoje.

Optimistiškai į ateitį žvelgia ir Vienos 
tarptautinio rinkos instituto analitikai. Jie 
padarė išvadą, kad Vidurio ir Rytų Euro-
pai pavyko įveikti ekonominę krizę, nors 
grįžimas prie stabilios plėtros bus lėtas. 
Analitikų nuomone, į visas regiono šalis 
plėtra sugrįš tik 2011 m. ir kiek paspartės 
2012 m., bet apskritai bus lėtesnė nei prieš 
krizę. 

SEB banko analitikai tikina, kad 
2009 m. pabaigos užsienio prekybos ten-
dencijos patvirtina lūkesčius, jog Lietuvos 
ūkio atsitiesimą 2010 m. lems būtent eks-
porto pagyvėjimas. Štai 2009 m. gruodžio 
mėnesį eksportas, palyginti su 2008 m. 
gruodžiu, padidėjo 4,6 proc. – tai pirmas 
metinis prieaugis nuo 2008 m. lapkričio. 
Palyginti su praėjusiu mėnesiu, eksportas 

padidėjo 2,2 proc., pratęsdamas mėnesinio 
eksporto didėjimo tendenciją jau septintą 
mėnesį iš eilės. SEB banko analitikai pro-
gnozuoja, kad pirmoje 2010 m. pusėje tikė-
tinas maisto produktų, o vėliau – ir optikos 
bei tiksliųjų prietaisų eksporto augimas. 

 
Ieškojo asmeninių 
kontaktų Maskvoje
Būtina pridurti, kad 2009 m. maisto 

produktų eksporto augimas sumažėjo tik 
0,4 proc., daugiausia dėl Rusijos keltų 
kaprizų.

Lietuvos verslininkai ieško galimybių 
sugrįžti į Rusijos rinką. Štai vasario mė-
nesį Maskvoje vyko Lietuvos Respubli-
kos ambasados Rusijos Federacijoje orga-
nizuotas renginys bei diskusija prie aps-
kritojo stalo, kurią vedė Maskvos miesto 
maisto resursų departamento vadovas A. 
I. Baburinas. Diskusijos metu Lietuvos 
įmonių ir asociacijų, suinteresuotų eks-
porto į Rusijos Federaciją plėtra, vadovai 
pristatė situaciją Lietuvos mėsos, pieno 
bei kituose maisto pramonės sektoriuose. 

Susitikimuose Maskvoje dalyvavo 
UAB „Agrovet“ generalinis direktorius 
Augenijus Gudžiūnas, „Biovelos“ įmonių 
grupės generalinis direktorius Virginijus 
Kantauskas, Lietuvos mėsos perdirbėjų 
asociacijos direktorius Gintautas Kniukš-
ta ir kiti atstovai. 

Lietuviai neišgirdo maskviečių prie-
kaištų, todėl neslėpė savo nusivylimo, kad 
mėsos gaminių eksportas į Rusiją nuolat 
mažėja. Pavyzdžiui, 2008 m. į Rusiją eks-
portuota 25,1 proc. viso Lietuvos ekspor-
tuojamo mėsos ir mėsos gaminių kiekio, o 
2009 m. – tik 19,8 proc.

Lietuvos atstovai susitiko su Maskvos 
meru J. Lužkovu, kuris palankiai vertino 
lietuviškos kilmės produktus. Kaip ži-
nome, Rusijoje daug lemia ir asmeniniai 
kontaktai.

 
„Lituanica“ kyla naujam 
skrydžiui
Yra ir daugiau verslininkų, kurie 

savo jėgomis ieško naujų rinkų. Štai kai 
kurių ekonomistų nurašyta, tačiau nesu-
žlugusi, o tarsi antrąjį kvėpavimą įgavusi 
avalynę gaminanti bendrovė „Lituanica“ 
palyginti gana sėkmingai skverbiasi į 
kitų šalių rinkas. 

Anot „Lituanicos“ komercijos direk-
toriaus Algio Brazio, eksportas sudaro 
net per 70 proc. bendrovės pardavimų. 
Daugiausia eksportuojama į Didžiąją 
Britaniją, kaimynines Latviją bei Estiją ir 
Suomiją. 

Į Kauno pakraštį persikėlusi bendrovė 
palyginti sėkmingai įveikia krizės bangas. 
Žinoma, teko šį tą paaukoti. Pavyzdžiui, 
bendrovė savo iniciatyva, nelaukdama pir-
kėjų reakcijos, produkcijos kainas sumaži-
no 10–20 proc. Įmonė ieško naujų nišų – 
šįmet planuojama atidaryti el. parduotuvę. 

Pasak A. Brazio, daugiau dėmesio 
eksportuojančioms įmonėms turėtų skirti 
Vyriausybė. Kokio dėmesio pasigenda-
ma? Pavyzdžiui, skelbiant viešuosius pir-
kimus Vyriausybė turėtų teikti pirmenybę 
vietos gamintojams. Taip daroma Vokieti-
joje, ir Briuselis nesipiktina. 

 
„Fermentas“ leidžia šaknis 
Kinijoje
Lietuvos biotechnologijų bendrovė 

„Fermentas“ net 99 proc. produkcijos eks-
portuoja į daugiau nei 70 pasaulio šalių. 
Įdomu, kad pastaruoju metu itin sparčiai 
plečiasi ryšiai su ekonomiškai stiprėjančia 
Kinija.

Stiprindamas plėtrą Azijos regione 
„Fermentas“ Kinijoje įsteigė pavaldžią 

įmonę. Naujoji įmonė „Fermentas Chi-
na“ netoli Honkongo esančiame Šendže-
no mieste jau atidarė lietuviškų produktų 
sandėlį, iš kurio produktai platinami viso-
je Kinijoje.

„Naujos įmonės steigimas – nuose-
klus plėtros Kinijoje žingsnis. Praėjusiais 
metais šioje šalyje įsteigę atstovybę, susti-
prinome „Fermento“ produktų rinkodarą, 
o dabar stipriname ir logistiką, apskaitos 
ir klientų konsultavimo veiklą“, – sako 
„Fermento“ generalinis direktorius ir ben-
drovės „Fermentas China“ valdybos pir-
mininkas Algimantas Markauskas.

Pavaldžioji įmonė „Fermentas China“ 
Lietuvoje kuriamus produktus Kinijos 
rinkoje pardavinės per platintojus. Šiuo 
metu „Fermento“ produktus platina pen-
kios Kinijos biotechnologijų įmonės. Iki 
metų pabaigos rengiamasi platintojų skai-
čių padidinti iki 15 įmonių.

2008 m. „Fermento“ produkcijos eks-
portas į Kiniją, palyginti su 2007 m., išau-
go pusantro karto ir siekė 5,2 mln. Lt. Tai 
sudarė 8 proc. viso Lietuvos eksporto į šią 
šalį. Kinijoje yra platinama daugiau nei 
700 Lietuvoje gaminamų gyvybės mokslų 
tyrimams ir diagnostikai skirtų gaminių.

„Fermentas China“ yra aštuntoji už 
Lietuvos ribų veikianti tarptautinio hol-
dingo „Fermentas International“ bendro-
vė. Kitos bendrovės veikia JAV, Kana-
doje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, 
Prancūzijoje, Suomijoje, Švedijoje.

 

Nukelta į 4 psl.

Svarbiausi užsienio prekybos partneriai 
2010 m. sausio mėn.

Eksportas Mln. Lt

Procentais

dalis

palyginti su 
2009 m. sausio 
mėn., padidėjimas, 
sumažėjimas (-)

Iš viso 3074,9 100 -3,3
ES 2137,6 69,5 2,5
NVS1 564,9 18,4 0,0
ELPA2 88,7 2,9 -24,9
Rusija 325,7 10,6 -2,2
Vokietija 291,6 9,5 14,0
Latvija 282,0 9,2 -12,8
Lenkija 254,2 8,3 28,6
Estija 219,8 7,1 61,4
Jungtinė Karalystė 191,5 6,2 18,7
Nyderlandai 190,9 6,2 7,5
Jungtinės Valstijos 141,1 4,6 -31,7
Danija 140,7 4,6 -5,3
Prancūzija 128,1 4,2 21,3
Švedija 120,2 3,9 -15,4
Baltarusija 100,2 3,3 -10,3
Ukraina 100,1 3,3 50,4
Norvegija 73,1 2,4 -23,0
Italija 68,1 2,2 12,8
Kitos 447,6 14,4 -

Lietuvos prekių eksportas (mln. Lt)
2004 m. 25819
2005 m.     32767
2006 m.     38888
2007 m.      43192
2008 m.      55511
2009 m.      40725

(Šaltinis: LR Statistikos departamentas)

Lietuvos BVP (mln. Lt)
2004 m. 62698
2005 m. 72060
2006 m. 82793
2007 m. 98669
2008 m.  111190
2009 m. 92353

(Šaltinis : LR Statistikos departamentas)

1 Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kazachstanas, 
Kirgizija, Moldova, Rusija, Tadžikistanas, Turkmėnis-
tanas, Ukraina, Uzbekistanas. 
2 Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija.
(Šaltinis: LR Statistikos departamentas)
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Nepasiduokite plintančiam virusui

Ar pastebėjote, kad mūsų visuomenė-
je plinta nusivylimo, nepilnavertiškumo, 
baimės ir abejingumo virusas? Daug metų 
dirbdamas įvairiose įmonėse pastebėjau, 
kad jis sparčiai vystosi. Galima net pradė-
ti įtarti, kad kažkas, pasinaudodamas susi-
dariusiomis situacijomis, siekia susilpninti 
žmogaus imunitetą ir leidžia šiam virusui 
plisti. Tai, kad šis „paralyžiuojantis“ viru-
sas sparčiai plinta, atskleidžia ne tik sta-
tistikos bei tyrimų centrų duomenys, bet ir 
TV laidos, kitos žiniasklaidos priemonės. 
Gaila, bet apie priešnuodį ar „antivirusinę 
programą“ beveik niekas nekalba. Ar gali 
būti kam naudinga, kad mes jausimės ne-
saugūs, nelaimingi, praradę ne tik sėkmę, 
bet ir gyvenimo prasmę?

Ar mes tik tokiais „pasiekimais“ ga-
lime pasižymėti Europos Sąjungoje (tarp 
27 valstybių)? Skaičiuojant palyginamai-
siais sąlyginiais vienetais pagal pajamas, 

tenkančias vienam darbingam žmogui 
visuomeniškumo, buitinio saugumo, 
sveikatingumo poreikių tenkinimui ir 
pan., kur tik kalbama apie „išlaidas žmo-
gui“ – visur esame 27, t. y. paskutinėje (!) 
vietoje, o pirmaujame kalbant apie fak-
tinį dirbančiųjų praleistą laiką darbe ar 
savižudybių skaičių. Palyginkime dviejų 
analogiškų krizių – 2009 m. ir 1999 m. 
(Rusijos krizė) – metu atliktų sociolo-
ginių tyrimų išvadas: manančių, kad po 
metų ekonominė padėtis dar pablogės – 
55 proc. (buvo – 18 proc.), neigiamai 
savo materialinę padėtį vertina 55 proc. 
(buvo – 47 proc.), niūromis spalvomis 
Lietuvos ateitį piešia – 83 proc. (buvo – 
68 proc.) apklaustųjų ir šiuo metu net 
apie 76 proc. respondentų nerimauja, jog 
gali netekti darbo – pagrindinio pajamų 
šaltinio (Visuomenės nuomonės ir rin-
kos tyrimo centro „Vilmorus“, 2009 m. 

gegužės 7-12 d. ir 1999 m. gegužės 14-
18 d. atliktų apklausų duomenys). 

Man, buvusiam pedagogui, bet jau 
daugiau nei 25 metus aktyviai užsiiman-
čiam verslu, baisu matyti, kaip mūsų 
tauta ir toliau ritasi žemyn, nekeisdama 
krypties.

Ne vieną dešimtmetį domiuosi mažų 
įmonių sėkmingos veiklos organizavimu. 
1997 m. įkūriau individualią paslaugų 
įmonę KOMOTA, o 2007 m. įkūriau ir 
informacinių technologijų prekybos įmo-
nę UAB KOMOTOS SISTEMOS. Nors 
įmonės įkurtos krizių išvakarėse, jos sėk-
mingai vysto veiklą ir dabar, o mūsų ko-
lektyvas nuolat auga. Šiandien klientams 
siūlome kompiuterinės ir programinės 
įrangos priežiūros, taisymo, moderniza-
vimo, nuomos, konsultavimo, spalvoto 
kopijavimo ir spausdinimo (jau ir A3 
formatu) paslaugas, įvairių prekių ir daug 

kitų su informacinėmis technologijomis 
susijusių paslaugų. Aktyviai dalyvaujame 
ir visuomeninėje veikloje: ne tik remia-
me, bet ir patys organizuojame daug ren-
ginių. Sulaukę pripažinimo, 2008 metais 
kartu su Marijampolės savivaldybe orga-
nizavome akciją „Padovanok kompiuterį 
vaikams“, o 2009 metais, pačios krizės 
įkarštyje (kai daugiau nei pusė analogiš-
ka veikla užsiimančių įmonių sustabdė 
savo veiklą ar bankrutavo), pakartojome 
šią akciją kartu su Vilkaviškio vyskupijos 
„Caritu“ net devyniose savivaldybėse ir 
padovanojome 88 kompiuterius labai jų 
laukusiems vaikams. Tais pačiais metais 
Marijampolės kolegijoje organizavome 
Informatikų dieną, kuri tapo Marijampo-
lės miesto mažąja „Infobalt“ švente. Joje 
dalyvavo ir dėl devynių nominacijų var-
žėsi Microsoft, ASUS, ACER, CANON, 
EPSON, IBM, HP, LG, SAMSUNG ga-
mintojų atstovai. Nekantraudami laukia-
me tokios šventės ir šiemet.

Daugeliui turbūt kyla klausimas: 
kodėl mes tai darome? Pirmiausia todėl, 
kad tarp mūsų klientų, draugų ir pažįs-
tamų neplistų nusivylimo, nepilnavertiš-
kumo, baimės ir abejingumo virusas. Jų 
pasitikėjimas padeda mums priimti vis 
naujus iššūkius. Šiais metais pradėjome 
dar vieną, mūsų jau išbandytą ir pasitvir-
tinusią akciją „NORIU – GALIU – PA-
DARYSIU“. Planuojame penkis pažin-
tinius ir praktinius seminarus, kuriuose 
dalinsimės mūsų įmonių, klientų bei 
mano, kaip vadovo, patirtimi. Pažinti-
niuose susitikimuose jau dalyvavo per 
du šimtus žmonių. 

Išsamiau apie šią akciją informuo-
sime tel. 8 685 84143, el. p. noriu@ko-
mota.lt, arba atvykus į firmą KOMOTA, 
adresu Šaulių g. 4, Marijampolėje.

Mieli skaitytojai, neleiskime plisti 
šiam nusivylimo, nepilnavertiškumo, bai-
mės ir abejingumo virusui. Neaukokime 
savo sveikatos, laiko ir kitų savo resursų 
stiprindami baimės, nusivylimo, neapy-
kantos bei kitų priklausomybių vergijų 
gijas. Atminkite, kad JŪS visada turite 
mažiausiai du pasirinkimus. Jeigu JUMS 
dabar sunku, mes esame atviri ir pasiruo-
šę jums padėti – kartu pasakykime: MES 
NORIME – GALIME – PADARYSIME!

Algis Padvelskis, firmos KOMOTA įkūrėjas

Ar planuojate rinkai pateikti naujų 
gaminių? Ar turite planų patekti į nau-
jas rinkas? 

Bandome siūlyti naujus gaminius be-
siplečiančiam ir atsinaujinančiam energe-
tikos sektoriui – gaminame elektros linijų 
perdavimo metalines atramas, ketiname 
pradėti vėjo jėgainių atramų gamybą ir 
kitus naujus gaminius. Įeiti į rinką su nau-
ju gaminiu sudėtinga ir rizikinga, tačiau 
kito kelio apie ateitį galvojančiai įmonei 
paprasčiausiai nėra. Rinkai stengiamės 
siūlyti ne tik mūsų jau gaminamą pro-
dukciją, bet ir naujos funkcinės paskir-
ties gaminius, minimaliai investuodami į 
mūsų standartinių gaminių modifikavimą 
ir pritaikymą. Pavyzdžiui, pastebėjome, 
kad metalinės konstrukcijos – stiebai ar 
bokštai telekomunikacijų sričiai jau ma-
žiau paklausūs nei anksčiau, tačiau šiuos 
gaminius palyginti nesudėtinga pritaikyti 

priešgaisrinės apsaugos, stebėjimo įrangos 
ar vėjo jėgainių eksploatacijai. Be abejo, 
turime planų, susijusių su įmonės veiklos 
plėtra į ES ir kitų valstybių rinkas.

Ko ir kiek eksportuojate bei impor-
tuojate?

Importuojame įvairias medžiagas ir 
žaliavas iš įvairių ES šalių. Eksportuojame 
telekomunikacijos stiebus, bokštus, įvai-
rios paskirties konteinerius, kurie keliauja 
į kaimynines šalis: Latviją, Baltarusiją, 
Norvegiją, šiek tiek – į Vokietiją. 

Kurias veiklos sritis pavyksta sėk-
mingiausiai pritaikyti prie krizės padik-
tuotų naujų rinkos sąlygų, o kurioms 
prisitaikyti nepavyksta?

Sėkmingiausiai krizę ištvėrė UAB 
koncerno „ALGA“ plieno konstrukcijų 
gamyba ir realizacija. Labiausiai nuken-

tėjo, kaip minėjau, statybos darbų sekto-
rius, nes sustabdėme kai kuriuos investici-
nius projektus, kuriuose dalyvavo grupės 
„ALGA“ įmonės.

Konkurencija krizės metais. Kuo 
ji pasikeitė, palyginti su konkurencija 
2007-aisiais ar ankstesniais metais?

Konkurencija krizės metais lėmė ne-
pagrįstai žemas kainas rinkoje. Deja, šis 
veiksnys turėjo įtakos ir kokybiniams 
produkcijos parametrams. Be to, užsako-
vai, jausdami įtampą rinkoje, darosi vis 
išrankesni. Tokiu metu keičiasi ir įmonės 
veiklos strategija – paprastai pereinama ir 
prie rezervuotos investicijų politikos.

Sakoma: nėra to blogo, kas neišeitų 
į gera. Ar ekonominė krizė bus naudin-
ga įmonių grupei „ALGA“ ir jos vado-
vams?

Neabejoju, kad dirbdami sudėtingomis 
ekonominėmis sąlygomis mes sustiprėsime 
ir užsigrūdinsime išlaidų valdymo srityje. 
Esame priversti agresyviau ieškoti naujų 
galimybių rinkose, racionaliau išnaudoti 
darbo resursus bei efektyviau investuoti. 

Koks UAB koncerno „ALGA“ ge-
neralinio direktoriaus laisvalaikis?

Į darbą veda noras užsidirbti, ir jeigu 
kas nors sako kitaip, – meluoja. Yra tik du 
būdai užsidirbti: dirbi už pinigus arba pi-
nigai dirba už tave. Apie darbą galvoju vi-
sada: ir vakarais, ir šventadieniais. Aš pats 
asmeniškai dirbu daug ir iš kitų daug rei-
kalauju. Manau, jog įmonė gali išlikti kon-
kurencinga tik tuo atveju, jei jos vadovas 
niekada mintimis neapleidžia savo įmonės. 

Kaip leidžiu laisvalaikį? Aš esu biti-
ninkas, medžiotojas, muzikantas – groju 
saksofonu. Patinka poezija... Taip pat esu 
visuomenininkas: esu Marijampolės RO-
TARY klubo narys, Marijampolės savi-
valdybes Tarybos narys, TS–LKD partijos 
narys... 

Kaip suspėju? Daug dirbu, planuoju. 
Ir iš savo darbuotojų reikalauju planuoti, 
užsirašyti mintis, surikiuoti prioritetus. 
Planavimas – tai darbų, idėjų, minčių su-
tvarkymas.

Dėkojame už nuoširdų pokalbį.

Krizė užgrūdino „ALGA“ įmonių grupę
Atkelta iš 2 psl.

KPPA RŪMŲ NARIAI
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Inovacijos – daugialypė sąvoka
Lietuvoje daug kalbama apie inova-

cijas. Dažniausiai yra minimos techno-
loginės, produktų ir procesų inovacijos. 
Atskiros įmonės vykdo inovacijų vadybą, 
t. y. turi įkūrusios inovacijų padalinius, 
kuriems vadovauja kartais didelę įtaką tu-
rintys inovacijų vadovai. Tai rodo, jog jos 
supranta inovacijų svarbą. 

Vis dėlto tarp visų šių sąvokų pasikly-
do ir tikriausiai mūsų kasdieniame darbe 
dar neįsitvirtino vadybos inovacijos (angl. 
k. – management innovation) sąvoka. Mes 
nežinome, kokia jos prasmė ir nemokame 
kasdieniame darbe jos išreikšti veiksmais. 
Kartais galbūt ir nenorime, nes visada leng-
viau „inovuoti“ produktus, technologijas, 
o ne keisti save, t. y. keisti savo mąstymą, 
elgseną ir vadovavimo bei darbo rutiną. 

Jei kalbėtume krepšinio terminais, 
mes nežinome tokių „puolimo derinių“ ir 
tokių „gynybos sistemų“, todėl natūralu, 
kad nemokame jų ir taikyti. Bet pradėkime 
viską nuo pradžių: kad suprastume, kas yra 
vadybos inovacijos, mums reikia suprasti, 

2010 m. rugsėjo mėnesį Rūmai skelbia vadovų žinių mėnesiu!
Turėsite puikią galimybę dalyvauti praktinių mokymų – inovacijų vadybos, verslo psichologijos, 
finansų ir rinkodaros – cikle. 

Pristatome pirmuosius lektorius: 
Dr. Modestas Gelbūda, Žinių Ekonomikos Forumo tarybos narys, Baltijos lyderystės ugdymo instituto (BILD) direktorius. 1993 - 2007 m. Mo-
destas studijavo, dėstė ir vykdė tyrimus tarptautinės vadybos srityje Va karų Europos ir JAV universite tuose. Padeda įmonėms vykdyti vady bos 
inovacijų eksperimentus pro bleminėse veiklos srityse.
Aistė Mažeikienė, Verslo praktikė, konsultuoja organizacijas nuo 1999 metų: atlieka kompetencijų įvertinimą, darbuotojų motyvacijos, lojalumo, 
„slapto kliento“ tyrimus, įmonėse įdiegia darbuotojų vertinimo sistemą. 

Dr. Modestas Gelbūda 

Vadybos inovacijos nulems, 
kurios įmonės išliks, o kurios išnyks

kas yra vadybos tradicijos, kurios kasdie-
nėje, ypač tarptautinių įmonių veikloje  yra 
vadinamos gerosiomis praktikomis (angl. 
k. – best practices).    

Kas yra gerosios praktikos?
Vadyba, kaip ir kiekviena veiklos sri-

tis, nepaliaujamai vystosi ir kiekvienu duo-
tu momentu vienos įmonės, palyginus su 
kitomis, naudoja naujesnius ir efektyves-
nius vadybos principus. Daugeliu atvejų 
naujausius vadybos metodus naudojančios 
įmonės išrado juos pačios, spręsdamos 
konkrečią problemą, derindamos turimas 
žinias, besiremdamos tam tikra filosofija ir 
vertybėmis. Pavyzdžiui, Toyotos gamybos 
sistema (TGS) gimė siekiant išspręsti ga-
mybos lankstumo, efektyvumo, produktų 
įvairovės ir kokybės problemą, remiantis 
nuolatinio tobulėjimo „kaizen“ filosofija. 
Iki jos sukūrimo šie tikslai buvo sunkiai 
suderinami: didinant efektyvumą, kentė-
davo kokybė ir mažėdavo lankstumas bei 
produktų įvairovė. Šiai gamybos sistemai 
pradėjus duoti ženklių rezultatų ir kitoms 
įmonėms pradėjus ją taikyti savo gamy-
bos padaliniuose, ji tapo gerąja praktika. 
Nors rezultatai akivaizdūs, jos diegimas 
nėra lengvas ir ne visi vadovai supranta 
jos svarbą (tai ne tik vadybos įrankių, bet 
ir naujos vadybos filosofijos įsisavinimo 
klausimas), kartais tam priešinasi ir dar-
buotojai, galvojantys, kad jie ir taip sunkiai 
dirba ir gerai viską daro.

Apibendrinant galima pasakyti, kad 
gerosios praktikos – tai tyrimais ir ilgalai-
ke praktine patirtimi patvirtinti vadybos 
principai, kuriuos žino ir taiko dauguma 
pažangių įmonių, perėmusių tą patirtį iš 
įmonės inovatorės. Šiek tiek supaprasti-
nant sudėtingą reiškinį, galima sakyti, kad 
kiekviena vadybos inovacija, kaip, pavyz-
džiui, Toyotos gamybos sistema, po kurio 

laiko tampa standartu, tiesiog būtinybe. 
Daugeliu atvejų geroji praktika neteikia 
jokio pranašumo, tik išlygina sąlygas kon-
kurencinėje kovoje su kitomis įmonėmis, 
kurios taip pat taiko tas pačias gerąsias 
praktikas. Kitaip sakant, kiekviena geroji 
praktika kažkada buvo vadybos inovaci-
ja, bet ne visos vadybos inovacijos, nors 
ir yra sėkmingos ją sukūrusioje įmonėje, 
tampa gerąja praktika. 

Kas yra vadybos inovacijos?
Vadybos inovacijos yra naujų vadybos 

principų, praktikų ir įrankių kūrimas dau-
geliu atvejų aktyviai eksperimentuojant. 
Tai – inovacijos pačioje įmonės vadyboje. 
Paprastai vadybos inovacijos kuriamos 
identifikavus svarbią problemą, kuriai 
spręsti įmonė nori unikalaus sprendimo, 
suteiksiančio jai pranašumą, o ne jau ži-
nomo standartinio sprendimo. Beveik 
visada vadybos inovacija sugriauna nu-
sistovėjusį požiūrį bei praktiką ir pasiūlo 
ką nors netikėto arba, iš pirmo žvilgsnio, 
galinčio egzistuoti tik idealiame pasaulyje, 
o ne realybėje. Pavyzdžiui, keletas įmonių 
JAV, Indijoje ir kitose šalyse pasakė sau, 
kad jiems darbuotojai yra svarbiau nei 
klientai ir akcininkų grąža, ir taip sukūrė 
į darbuotojus orientuotą organizaciją, kuri 
savo veikla džiugino klientus ir patenki-
no akcininkų interesus. Anksčiau nebuvo 
prekinių ženklų ir buvo sunku įsivaizduo-
ti, kad už funkcionaliai tokį patį produktą 
galima gauti ir mokėti gerokai daugiau, ta-
čiau šiandien prekės ženklai lemia daugiau 
ir dažnai juos žinome geriau nei produktų 
funkcines savybes. 

Pateiksiu du tarptautinius pavyzdžius. 
Ilgą laiką vyravo požiūris, kad, jeigu už 
darbą yra atlyginama, darbuotojas turi dirb-
ti neribotą laiką: juk kuo daugiau jis uždir-
ba, tuo jam turėtų būti geriau. Vakaruose 
daugelis organizacijų pradėjo taikyti „Dar-
bo – gyvenimo subalansavimo“ filosofiją 
(angl. k. – work-life balance) ir konkrečias 
vadybos praktikas, kai įsigalėjo nuostata, 
kad darbuotojo teisė į visavertį gyvenimą 
darbo metu ir už jo ribų yra laikoma svar-
bia vertybine norma, kuri teikia naudą dar-
buotojui, organizacijai ir visuomenei. Dar-

bo – gyvenimo balanso principų taikymas 
padeda pritraukti talentingus ekspertus ir 
atsidavusius darbuotojus, nuo kurių žinių ir 
pastangų priklauso įmonės sėkmė.

Dar vienas gerosios praktikos pavyz-
dys yra vadybos įrankio naujų produktų 
kūrimui sukūrimas. Dr. Robertas Cooperis 
vykdė tyrimą „Dow Chemicals“ įmonėje 
ir kitose naujus produktus sėkmingai ku-
riančiose įmonėse. Apibendrinęs jų prakti-
ką, jis sukūrė „Idea to Launch Stage-Gate 
System“, kuri tiksliai apibūdina visas nau-
jų produktų kūrimo stadijas, dalyvius ir 
sprendimo priėmimo kriterijus: nuo idėjų 
generavimo iki jų įvedimo į rinką. Šiuo 
metu 70% globaliai pirmaujančių įmonių 
yra įsidiegę šią vadybos sistemą. Įdomu, 
jog nors pagrindinės jos įdėjos buvo sukur-
tos beveik prieš 30 metų, jokia kita įmonė 
ar konsultacinė įmonė nesugebėjo išstumti 
šios vadybos inovacijos iš populiarumo 
viršūnės. Iš dalies taip atsitiko todėl, kad 
Dr. Robertas Cooperis pats nuolat tobulino 
ir diferencijavo šią sistemą, kurdamas ats-
kiras versijas tiek didžiulėms globalioms 
įmonėms, tiek ir labai mažoms įmonėms.  

Lietuvos įmonės taip pat kuria
vadybos inovacijas
Lietuvoje taip yra įmonių, ieškan-

čių naujų sprendimų ir suprantančių, kad 
konkurencingą įmonę reikia kurti patiems, 
eksperimentuojant, o ne tik naudojant tai, 
ką sukūrė ir naudoja daugelis kitų įmonių. 
Baltijos lyderystės ugdymo institutas vyk-
dė tyrimą ir nustatė keletą įdomių vadybos 
inovacijų įvairiose srityse: pardavimų val-
dymo, santykių su klientais valdymo, kū-
rybingos organizacinės kultūros kūrimo, 
darbuotojų vertinimo, atlyginimų nustaty-
mo, įdarbinimo, inovacijų vertinimo, kar-
jeros valdymo ir kitose srityse. Su malonu 
apie šiuos ir kitus pavyzdžius papasakosi-
me mūsų susitikime rugsėjo menesį.

Tikiu, kad vis daugiau įmonių supras, 
kad praeitis gali būti įkvėpimo šaltinis ir 
atskaitos taškas, bet ateitį mes kuriame 
drąsiais žingsniais, gerai parengtais eks-
perimentais ir kūrybingai bei sąmoningai 
nukrypdami nuo praeities kreivės.  

Aistė Mažeikienė 

Pasitikėjimo darbe „receptai“: 
patikimi žodžiai ir užtikrinti judesiai

Bepigu pasitikėti, kai viskas vyksta 
gerai ir sklandžiai, tiesa? Tačiau, kai at-
siduriame kritinėse situacijose, kai reikia 
„gesinti gaisrus“, gelbėtis iš „skęstančio 
laivo“, vesti derybas, nulemsiančias „būti 
ar nebūti“, pasitikėjimo reikšmė ir rizika 
itin padidėja.

Pasitikėjimas – vienas esminių žmo-
nių bendradarbiavimo principų ir paradok-
sų: demonstruok pasitikėjimą žmonėmis, 
tačiau stebėk, ką jie daro tau už nugaros...

Darbe privalu demonstruoti pasitikė-
jimą bei atrodyti patikimiems – sukurti 
patikimą įspūdį. Tai – ne kaukė, o būti-

nybė dirbant su kitais žmonėmis, siekiant 
tikslų ir rezultatų.

Pasitikėjimo ar nepasitikėjimo svarba 
išauga, kai du žmones ar dvi žmonių gru-
pės priklauso vienas nuo kito, o bet kokia 
proceso klaida gali pakenkti jiems abiems 
ar visai grupei. 

Kas kuria pasitikėjimą? 
Patikimo bendradarbio ar 
derybų partnerio įspūdis
Kol kas nė vienas neturime tokių savo-

tiškų „techninės apžiūros” talonų, kuriuose 
esanti informacija leistų mumis pasitikėti. 

Nukelta į 6 psl.
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Dalykiniuose susitikimuose pasitikėjimą 
kuria tokie požymiai ir veiksmai:

• Konkreti patirtis (pvz. „Pasitikėkite 
manimi, nes aš turiu 8 metų teisininko pa-
tirtį“; „Nes pati užauginau du vaikus“); 

• Amžius (arba tiesiog gyvenimiška 
patirtis). Jaunus žmones galiu paguosti 
pirmojo savo vadovo žodžiais: „Jaunys-
tė – pataisomas dalykas!“;

• Ankstesnis bendradarbiavimas („Nes 
aš niekada anksčiau jūsų neapvyliau“);

• Panašumas (pvz., „Laikausi tų pačių 
pažiūrų“, „Nes pats turėjau tokių pačių 
problemų, kokių turite Jūs“, „Ilgus metus 
dirbau toje pačioje sistemoje“, „Vadovau-
juosi tomis pačiomis nuostatomis, verty-
bėmis“, „Nes šiuo klausimu esu tokia pati, 
kaip ir jūs“);

• Punktualumas (pvz. „Pasitikėkite 
manimi, nes visuomet darbus atlieku lai-
ku“; „Nevėluoju“; „Laikausi įsipareigoji-
mų, terminų, pažadų“);

• Statusas visuomenėje ir organi-
zacijoje („Pasitikėkite manimi, nes esu 
teisėjas“, „Nes mūsų advokatų kontora 
egzistuoja jau dvidešimtmetį“, „Nes dirbu 
pažangiausioje bendrovėje“).

• Savitvarda – jei sugebame išlikti 
ramūs sudėtingose situacijose (pvz., gar-
bingai prisipažįstate, jei tikrai nežinote 
kai kurių faktų ar skaičių), sugebame su-
prasti, kad reikia laiko, nes staigi reakcija 
gali lemti nepalankų rezultatą.

• Patikima išvaizda. Sakoma, kad 
profesionalūs sukčiai pasižymi visus stan-
dartus atitinkančia išvaizda ir „teisingu”, 

„nekaltu” veidu, kuris tarsi sako: „Tik pa-
sitikėkite manimi, ir viskas išsispręs”.

• Pasitikėjimą kelianti, sakomus žo-
džius, situaciją bei aplinkybes atitinkanti 
kūno kalba (pvz., akių žvilgsnis – drąsus, 
tiesus; kūno poza ir rankų gestai – atviri, 
vengiama dairymųsi ir dūsavimų). 

• Pašnekovo lūkesčių pateisinimas 
nuo pat pirmų susitikimo minučių (čia 
kalbama apie intuityvųjį pasitikėjimą – tą 
visiško saugumo ir užtikrintumo jausmą, 
kai kitu žmogumi besąlygiškai pasitikima 
dar prieš jam pradedant kalbėti). Pvz.: 
„Tokio solidaus amžiaus žmogus su tokia 
patirtimi kaip tik galės tinkamai pakon-
sultuoti. Tokį ir įsivaizdavau!“.

• Informavimas – nuolatinis ir laiku 
(apie pasikeitimus, projekto eigą, naujus 
faktus ir apie kitus darbo ar derybų proce-
sui reikšmingus dalykus).

• Sąmoningas savų interesų sumažini-
mas vardan bendro tikslo.

Konkretūs pasitikėjimo 
„receptai”: pasitikėjimo 
kūrimas žodžiais. 
Kaip kalbėti įtikinamai? 
• Vartokite elementarias, tikslias ir įti-

kinančias sąvokas.
Pasitikėjimą sukelia suprantami jūsų 

žodžiai. Jei vartosite gausybę įvairių žo-
džių, terminų, tarptautinių ar kitos kalbos 
žodžių, ypač jei jie nėra aiškūs jūsų pašne-
kovui, jūsų patikimumas išblės. 

• Venkite negatyvių posakių ir formu-
luočių, keiskite jas teigiamomis frazėmis. 
Nevartotinos frazės: „Kliūčių panaiki-
nimas“, „Mes jums padėsime“, „Kada 
nors jūs suprasite“, „Jūs turite pripažinti, 
kad…“, „Tuoj aš jums įrodysiu...“ ir kt. 
Geriau sakyti taip: „Didinsime naudingu-
mą...“, „Jūs tai galite padaryti!“, „Ar jūs 
sutinkate, kad…“, „Aš tikiu, kad tai galė-
sime išspręsti!“ ir kt. Panašių frazių sąrašą 
galėtumėme tęsti ir tęsti, tačiau turbūt jau 
supratote, kaip savo pirmines, „karštas” 
mintis galima pakeisti pašnekovo pasiti-
kėjimą kelenčiais žodžiais.

 
• Kalbėkite apie pašnekovo norus, in-

teresus, poreikius. Vertėtų kalbėti apie tai, 
apie ką nori girdėti jūsų pašnekovas. Tai 
nereiškia, kad turite jam pataikauti. Tie-
siog kitas žmogus nori kalbėti apie savo 
tikslus, interesus, naudą, ir nori, kad jūs 
visa tai suprastumėte ir priimtumėte. Pasi-
stenkite vengti tokių formuluočių: „Aš no-
rėčiau...“, „Man tai atrodo įdomu...“, „Aš 
priėjau prie tokios išvados...“. Pakeiskite 
jas tokiomis: „Jūs norite...“, „Jums aktua-
lu tai...“, „Jums bus įdomu sužinoti...“.

• Vartokite pasitikėjimą keliančius žo-
džius. Pasirodo, vieni žodžiai yra daugiau 
„patikimi“ nei kiti. Atkreipkite dėmesį ir 
pastebėsite, kiek daug tokių žodžių kiek-
vieną dieną randate komerciniuose pasiū-
lymuose ir reklamoje! Kartais gal tiesiog 
verta atsiversti žodyną ir reikiamai įpinti 
vadinamuosius „pasitikėjimo“ žodžius, ku-
rie turi ne tik palankią prasmę, bet ir atspin-
di ar sukelia mums teigiamas emocijas. 

Pateikiame tokių „pasitikėjimo“ žo-
džių pavyzdžius, galite juos ištarti garsiai, 
svariai, reikšminga intonacija, ir įsitikinsi-
te jų pozityvumu: „laikas“, „išraiškingas“, 
„harmoningas“, „mokslinis“, „origina-
lus“, „sveikata“ ir kt. 

O kokie žodžiai nekelia pasitikėjimo? 
Dažnai vos pradėdami kalbą klystame, 

sakydami: „Kalbėsiu trumpai. Minutėlę 
prašau jūsų dėmesio!“ – geriau sakyti vis-
ką konkrečiai. Arba: „Paruošiau nedidelę 
ataskaitą, sutartėlę“ (žodis „nedidelė“ ar 
mažybinių žodžių vartojimas sumenkina, 
nuvertina pačią ataskaitą ar sutartį).

• Vartokite skaičius ir konkrečius fak-
tus („kas, kur, kada?“). Skaičiai patvirtina 
Jūsų žodžius, sudaro patikimumo ir pa-
grįstumo įspūdį.

Pasitikėjimą kelianti kūno 
kalba. Kaip atrodyti 
patikimiems ir pasitikintiems? 
Stebint savo ar pašnekovo kūno kal-

bą, verta atkreipti dėmesį į šiuos dalykus:
• ar kūno kalba atitinka sakomus žo-

džius (pvz., galbūt jūs net ir suklydęs arba 
visiškai nežinodamas informacijos, išlai-
kote savimi pasitikinčią pozą? Gali būti, 
kad jus palaikys žmogumi, kuris lygiai 
taip pat puikiai (pasitikinčiai) ir meluo-
ja...). Kūrybiškai naudokite savo kūną 
– puikią vaizdinę priemonę, kuri papildo 
žodinę informaciją, tik būtinai suderinkite 
verbalinę ir neverbalinę kalbą: jūsų jude-
siai turi įtikinti ir patvirtinti tai, ką sakote.

• jei patys bandysite mokytis pasitikė-
jimą keliančių gestų, bandykite ir mokyki-
tės jų po vieną, nes kitu atveju atrodysite 
dirbtinai, lyg mostaguotumėte ne savo 
rankomis ar vilkėtumėte juokdario kos-
tiumu... Visa savo poza ir gestais liudykite 
atvirumą, stenkitės būti kartu su bendra-
darbiais, klientais, klausytojais ir pašneko-
vais (venkite užlipti ant pakylos, pasislėpti 
už segtuvų, dokumentų krūvos ar aukšto 
stalo), siekite būti su jais viename lygyje. 
Te visa kalba: „Mes esame lygūs“.

Informacija apie praktinių mokymų 
ciklą „Rugsėjis – vadovų žinių mėnuo“ 
www.chamber.lt/seminarai, tel.: (8~37) 
20 12 94 arba el. paštu: kristina.anuske-
viciute@chambers.lt

Atkelta iš 5 psl.

Aistė Mažeikienė 

Pasitikėjimo darbe „receptai“: 
patikimi žodžiai ir užtikrinti judesiai

Mes esame tam, kad Jūs šypsotumėtės. Laukiame Jūsų!

Informacija ir registracija: 
www.arkanas.lt, inof@arkanas.lt, Sąjungos a. 6, Kaunas, tel + 370 655 43665

Ieškantiems atsipalaidavimo, geros savijautos 
ar norintiems geriau pažinti save.

Mūsų tikslas – pateikti priemones ir būdus, kad galėtumėte pasirinkti, kas labiausiai skatina Jūsų fizinę, emocinę ir dvasinę gerovę.

Mūsų paslaugos:
Pilatesas;
Tai či;
Cigunas;
Rytietiški šokiai;

Saviugdos centras „ ARKANAS“

Masažai;
Meditacijos;
Individualios konsultacijos;
Seminarai;

VIZITINĖ KORTELĖ

Rūmai pristato Profile XT – JAV kompanijos Profiles International – sukurtą kom-
pleksinę žmogaus asmenybės ir kompetencijų vertinimo sistemą. Ši sistema adaptuota 
Lietuvoje bei pritaikyta Lietuvos rinkai.

Profile XT – tai unikali metodika, paremta žmogaus gebėjimų, savybių ir interesų 
bei profesijos ar specialybės keliamų reikalavimų suderinimu. Ši metodika naudojama: 

SIŪLOME NAUJĄ PASLAUGĄ!
esamų darbuotojų vertinimui, priimamų kandidatų testavimui, moksleiviams – būsi-
miesiems studentams (pasirenkant studijų kryptį), studentams (ieškantiems darbo).

Daugiau informacijos jūsų įmonei arba asmeniškai dėl galimybės atlikti Profile 
XT vertinimus suteiks Kristina Anuškevičiūtė, Kauno PPAR administratorė, tel.  
(8 ~ 37) 22 12 94, mob. 8 624 52356, el.paštas: kristina.anuskeviciute@chambers.lt
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Ateitis priklauso tikintiems 
savo svajonių grožiu

Vasario pabaigoje p. Lina van Keste-
ren-Sotničenkaitė viešėjo Lietuvoje, Kau-
ne, lankėsi ir Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmuose, maloniai sutiko pasida-
linti savo patirtimi ir pasiekimais. 

Ponia Lina pasakojo: „Patikėkite, 
sunkiai dirbti, svajoti ir svajones realizuo-
ti tikrai verta. Gimiau ir užaugau Kaune. 
Vaikystę praleidau nuostabiame Lietuvos 
kaime, ganydama žąsis ir ožką, ravė-
dama daržus. Mielai sugrįžtu į šią pačią 
mieliausią vietelę pasaulyje. Prieš dešimt 
metų ištekėjau ir įsikūriau vyro gimtojoje 
šalyje – Nyderlandų Karalystėje, augina-
me du sūnus – Tomą ir Jorį“.

Kaip sekėsi svečioje šalyje pradėti 
karjerą? Juk skiriasi kultūros, mentali-
tetas, kiti socialiniai dalykai, įstatymai...

Manyčiau, kad siekti karjeros net ir 
savoje šalyje nėra lengva. O užsienyje 
svetimšaliams keliami ypač aukšti reika-
lavimai. Vienas svarbiausių dalykų ten – 
jų kalbos mokėjimas ir išsamus socialinių 
dalykų pažinimas. Nors tai užima laiko, 
bet taip pat užgrūdina žmogų kaip asme-
nybę, suteikia neįkainojamos patirties. 

Kas buvo sunkiausia: auginti vai-
kus, išmokti svetimą kalbą ar tobulinti 
žinias, studijuoti? O gal pavyko viską 
suderinti? Kas suteikė stiprybės?

Manyčiau, kad jaunam žmogui sun-
kiausiai rasti savo kelią, pasirinkti studi-
jų kryptį ar profesiją. O  profesija, mano 
manymu, šiame kelyje svarbiausia. Aš 
savąjį kelią atradau tik po 2 gyvenimo 
Nyderlanduose metų. Norint sėkmingai 
integruotis svarbu išmokti ir kalbą. Da-
bar olandų kalba kalbu puikiai, bet, kad 
ir kaip puikiai kalbėtum kita kalba, ji nie-
kuomet nebus gimtoji. Tai ypač juntama 
skaitant profesinę literatūrą, literatūros 
kūrinius. Olandai, kaip ir mes, turi labai 
daug posakių, kurių išversti į kitą kalbą 
neįmanoma, – juos reikia pajausti. 

 Ar dažnai viešite Lietuvoje? Sten-
giatės ką nuveikti, aplankyti artimuo-
sius ar pailsėti?

Į Lietuvą grįžtu dažnai. Niekaip nega-
liu nugalėti gimtinės ilgesio, todėl ir užsi-
ėmiau veikla, kurios pagrindinis tikslas – 
plėtoti ekonominį ir kultūrinį bendradar-
biavimą tarp Nyderlandų ir Lietuvos. Tai 
suteikia galimybių ne tik dažnai lankytis 
Lietuvoje, bet ir supažindinti olandus su 

savo šalies ekonominėmis ir turistinėmis 
galimybėmis. 

Atvykusi į Kauną, visada aplankau 
tėvelius – taip lyg laiko mašina grįžtu į 
nuostabią vaikystę… Jei atvažiuojame 
atostogoms su šeima, visada renkamės 
poilsį kaime. Labai smagu matyti vaikus 
ne prie kompiuterio, bet žaidžiančius prie 
upokšnio ar bėgiojančius pievose. Vai-
kams labai patinka pasivaikščioti po ma-
mytės daržą, kur prisismaližiauja įvairių 
uogų, grįžta su ką tik išrautom morkom 
rankutėse. Net saldainių nereikia…

 Papasakokite, kokie ryškiausi socia-
liniai skirtumai tarp Lietuvos ir Olandi-
jos? Ar skiriasi papročiai, tradicijos?

• Nyderlandai yra dvidešimt ketvirta 
tankiausiai apgyvendinta valstybė pasau-
lyje: joje gyvena apie 16,5 mln. gyven-
tojų. Gyventojų tankumas – 395 žmonės 
kv. km, o jei skaičiuotume tik sausumos 
plotą, 1 kv. km tektų 484 žmonės.

• Nyderlanduose itin akcentuojama ti-
kėjimo ir žodžio laisvė. Didžioji Nyderlan-
dų dalis pagal tradiciją yra protestantiška, 
pietinėse provincijose gyvena daugiau ka-
talikų, bet šalyje daug ir musulmonų. Ryški 
kalvinizmo įtaka – tiek tautiniuose drabu-
žiuose, tiek architektūroje ir kitose srityse. 

• Nyderlanduose yra labai daug įvai-
rių etninių grupių, ypač vakarinėje Nyder-
landų dalyje, didžiuosiuose miestuose.

• Olandai – viena aukščiausių tautų 
pasaulyje: vidutinis suaugusio vyro ūgis – 
1 m 85 cm, o suaugusios moters – 1 m 
68 cm. Pietuose žmonės vidutiniškai 2 cm 
žemesni nei šiaurėje. 

• Labai nustebino svečių priėmimo 
tradicijos: norint užeiti į svečius, visada  
reikia susitarti iš anksto. Pavaišins vienu 
mažu puodeliu arbatos ar kavos su vienu 
sausainiu, – daugiau nieko! Prieš 16 val. 
svečiui būtina eiti namo – jei to nepadarai, 
šeimininkai pradeda žvilgčioti į laikrodį. 
Pietums paprastai ruošiamas tiksliai paskai-
čiuotas maisto kiekis kiekvienam asmeniui: 
dvi bulvės, vienas gabalėlis mėsos, truputis 
salotų, ir jokiais būdais ne daugiau! 

• Pagrindinė olandų susisiekimo prie-
monė – dviratis. Miestų infrastruktūra 
ideliai pritaikyta dviratininkams. Pedalus 
mina visi: ir moksleiviai, ir aukšti minis-
terijų pareigūnai.

• Nyderlandai garsėja liberaliomis 
nuostatomis: įteisinta prostitucija (garsusis 
Amsterdamo „Raudonųjų žibintų“ kvar-

talas), eutanazija, homoseksualų poroms 
leidžiama oficialiai tuoktis ir įsivaikinti 
vaikus, leidžiama vartoti lengvas narkoti-
nes medžiagas.

• Visgi šioje šalyje vyrauja tradicinis 
šeimos modelis: vyras uždirba pinigus, 
moteris pirmenybę teikia šeimai. Daugu-
ma vaikų turinčių moterų dirba nepilnu 
etatu, t.y. apie 20 val. per savaitę. Leisti 
vaikus į darželį ar prailgintą mokyklos 
grupę Nyderlanduose labai brangu.

• Dažnai Nyderlandai vadinami Olan-
dija, tačiau tai nėra visai teisinga, nes žo-
džiu „Holland“ vadinamos tik dvi iš 12 Ny-
derlandų Karalystės provincijų, tačiau, kita 
vertus, šioje dalyje koncentruojasi pagrin-
dinis valstybinis ir ekonominis gyvenimas.

Neseniai buvote paskirta Garbės 
Konsule. Ką planuojate nuveikti eida-
ma naujas pareigas?

Planuojame kelias parodas Lietuvai 
pristatyti Šiaurės Nyderlanduose, keletą 
kultūrinių renginių. Antroje metų pusėje 
planuoju surengti verslo misiją. Savo 
veiklą derinsiu su abiejų regionų pateik-
tais klausimais, pageidavimais ir ini-
cijuotais projektais. Dirbdama Garbės 
konsulės darbą, labai norėčiau pasiekti 
konkrečių rezultatų Lietuvos ir Šiaurės 
Nyderlandų regionų bendradarbiavime.

Koks didžiausias nusivylimas, ne-
pasisekimas, nesusikalbėjimas, neišsi-
pildžiusi viltis?

Organizuojant renginius, verslo misi-
jas, dalyvaujant parodose kartais įvyksta 
nenumatytų ar nemalonių dalykų, kurie 
mano atmintyje visada išlieka kaip pa-
mokos. Kartais norėtųsi atsukti laiką at-
gal, kad būtų galima išvengti nemalonių 
įvykių ar padarytų klaidų. Tačiau tokie 
dalykai užgrūdina, suteikia gyvenimiškos 
patirties.

Kaip matote Lietuvos ateitį? Kas, 
Jūsų nuomone, trukdo mūsų tautai su-
laukti „šviesesnio rytojaus“?

Tai sudėtingas klausimas, į kurį keliais 
sakiniais atsakyti neįmanoma. Bet kokios 
šalies politikai ir Konstitucija, mano ma-
nymu, turėtų tarnauti šalies gyventojų 
labui, kuriant, palaikant ir perduodant 
sukurtą socialinį, finansinį gėrį kitoms 
kartoms. Tam reikia laiko. Nyderlanduose 
gerovė kuriama jau daugiau nei 50 metų, 
Lietuvoje – tik 20 metų. 

Norėtųsi, kad Lietuva mokytųsi iš 
kitų šalių klaidų ir jų nekartotų, semtųsi iš 
jų patirties, pritaikytų jų inovatyvius atra-
dimus savo situacijai, turimai infrastruk-
tūrai. Ypatingai svarbus ekonominis šalių 
bendradarbiavimas. 

Manau, kad veikla, paremta sąžinin-
gu, kruopščiu darbu ir pagarba vienas ki-
tam, visada duos teigiamų rezultatų. Ne-
sutinku, kad kitoje, ekonomiškai stiprioje 
šalyje gyventi yra geriau. Kiekviena šalis 
turi savų problemų.

 Ar daug Olandijoje politikių, vers-
lininkių moterų? Ar aktyvūs moterų 
judėjimai, lygių teisių atstovybės? Jei-

gu taip, ar moterims čia sunkiau nei lie-
tuvėms derinti buitį, karjerą, šeimą?

2007 m. Europoje buvo 33% aukštas 
pareigas einančių moterų (palyginimui: 
Belgijoje – 34%, Norvegijoje – per 40%, 
Nyderlanduose – 28%). Manau, tai susiję 
su kultūriniais, socialiniais prototipais. 

Dar 1889 m. Nyderlanduose buvo 
įkurta „Vrije Vrouwen Vereeniging“ 
(VVV – Laisvų Moterų organizacija), o 
1894 m. – už moterų rinkimų teises ko-
vojanti organizacija. Alleta Jacobs, Suze 
Groeneweg, Wilhelmina Drucker – mo-
terys, įėjusios į istoriją kaip svarbiausios 
moterų emancipacijos propaguotojos, 
palikusios labai gilų pėdsaką kovoje už 
moterų lygias teises. Visuose šalies regio-
nuose yra moterų verslininkių organizaci-
jų, viena didesnių – „Vice Versa“. 

Vis dėlto nemažai moterų renkasi tra-
dicinį gyvenimo variantą. Daug studijas 
baigusių moterų, derindamos darbą su šei-
ma, dirba tik puse etato, daugiausia švieti-
mo, sveikatos ar paslaugų sektoriuose. 

Kaip pasisekė pasiekti tiek daug savo 
karjeros kelyje? Kur buvo pradžia?

Pati pradžia buvo 2000 metais, kai 
dalyvavau studentų ir dėstytojų pasikeiti-
mo projekte tarp Nyderlandų, Lietuvos ir 
Didžiosios Britanijos aukštųjų mokyklų. 
2006 metais mane pakvietė dirbti „Nord-
connect“ grupėje – organizacijoje, kurią 
įkūrė trijų Šiaurės Nyderlandų apskričių 
valdomieji organai verslo ir kultūros plėtrai 
Baltijos jūros regiono šalyse. Mūsų darbas 
prasidėjo nuo didžiausios mūsų regione 
parodos „Verslo dienų pristatymas Šiaurės 
Nyderlanduose“ su „Nordconnect Square“, 
skatinančios ekonominį bendradarbiavimą 
tarp Baltijos jūros regiono valstybių.

Šios parodos tikslas – užsienio sve-
čiams pristatyti savo produkciją ir paslau-
gas, užmegzti naujų kontaktų su poten-
cialiais verslo partneriais, susipažinti su 
Nyderlandų verslu, pasikeisti idėjomis ir 
kontaktais su kitų Baltijos jūros šalių at-
stovais. 

Šiais metais ši paroda vyks lapkričio 
2-3 dienomis. Jei skaitytojus sudomintų 
galimybės dalyvauti šioje parodoje, mie-
lai apie tai informuosiu. 

Dėkojame Jums už pokalbį ir lin-
kime sėkmės vykdant šią kilnią misiją. 
Lauksime Jūsų Lietuvoje vėl.

10 metų įtempto ir sunkaus ponios Linos van Kesteren-Sotničenkai-
tės darbo, gyvenant Nyderlanduose, buvo įvertintos – ji tapo Lietu-
vos Garbės konsule. Vasario mėnesį Groningeno mieste (Nyderlan-
dai) buvo įsteigtas Lietuvos Respublikos Garbės konsulatas, kur ir 
pradėjo dirbti Lina van Kesteren-Sotničenkaitė. 
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Dirbti turintiems negalią sunku. 
Kaip atlaikote konkurenciją, kuri ne-
retai būna itin aštri ir negailestinga? 

Lietuviškas verslas asocijuojasi su 
liga, nes dažnas „puola verslauti“ tada, kai 
jau būna per vėlu. Taip jau atsitiko, kad 
dalį naudingo laiko verslas skiria apmąs-
tymams, kaip sutaupyti nemokant mokes-
čių, nors visą šį laiką galėtų investuoti į 
verslo plėtrą. Mes, įmonių, kuriose dirba 
neįgalieji, vadovai, nekeliame klausimų, 
ar mumis rūpinasi Valstybė. Mes patys sa-
vimi rūpinamės, mokame mokesčius, kad 
patys jaustumės saugiai. Juk samdyti neį-
galiuosius niekam neapsimoka... Buriamės 
į sąjungas, neįgaliųjų asociacijas ir taip 
bandome daryti įtaką įstatymų kūrėjams. 
Mums svarbiausia – dirbti, nes supranta-
me, kaip svarbu gyvenime yra duoti. 

Esate įmonės, kurioje dirba neįga-
lieji, vadovas. Kokius uždavinius sau 
keliate?

Mano tikslas – sąžiningai vystyti vers-
lą. Man nesvarbu, kad taip elgdamasis esu 
nepopuliarus, tačiau aš turiu tvirtą nuomo-
nę ir asmeninį požiūrį į verslą, kurių ne-
ketinu atsisakyti. Aš sąžiningai dirbu savo 
darbuotojams, o jie dirba dėl manęs, man 
padeda. Stebiuosi, kad iki šiol lankytuose 

Įmonė, kuriai nebaisūs likimo smūgiai
Šiais nelengvais laikais retokai tenka kalbėti su vadovu, kurio akys spindi gyvenimo džiaugsmu, o iš lūpų nedingsta 

šypsena. Daugelis dažniausiai skundžiasi dėl sudėtingos ekonominės padėties, o UAB Informacijos saugumo agentūra 
direktorius Šarūnas Grigaliūnas, beje, vadovaujantis socialinei įmonei, pats sėdintis invalido vežimėlyje, nuoširdžiai ir be 
užuolankų sako gyvenantis gerai ir užburia mus savo ypatingu charizmatiškumu, neeiline erudicija ir anksti subrandinta 
išmintimi.

Ketvirtus metus sėkmingai veikianti kompiuterinių technologijų firma, vadovaujama direktoriaus Šarūno Grigaliūno, 
įsikūrusi Kaune, Kanto gatvėje. Pro modernaus biuro langus matome Kauno senamiesčio stogus, o jaukioje firmos er-
dvėje tiesiog jaučiame susikaupimą – darbuotojai įnikę į kompiuterius. Šios firmos komanda likimo smūgių išbandyta ir 
juos atlaikiusi. Ištvėrę likimo kirčius žmonės, kaip retas iš mūsų, įsikvėpę ieškoti naujų galimybių, moka džiaugtis, nors 
vadinamoji sveikoji visuomenė neretai demonstruoja nusivylimą.

kursuose įmonių vadovams tokio požiūrio 
neaptikau. Nustebsite, jeigu pasakysiu, 
kad esu savotiškas „diktatorius“: jeigu aš 
manau, kad mano sprendimas – teisingas, 
tai jokie patarimai, teoriniai straipsniai ar 
vadovėlių tiesos mano nusistatymo nepa-
keis. Tik po kurio laiko bus galima pasa-
kyti, ar aš klydau... Todėl mūsų verslas 
sėkmingai plečiasi, persikėlėme į naujas 
patalpas, priėmėme daugiau darbuotojų. 
Taip, aš su niekuo nesitariu, visus spren-
dimus priimu pats ir nemėgstu, kai man 
prieštaraujama neturint rimto pagrindo. 

Papasakokite apie savo darbo dieną. 
Paprastai prie kompiuterio dirbu ne 

mažiau 14 valandų per parą. Be to, šiuo 
metu dar ir dėstau „Elektroninės komer-
cijos“ kursą Kauno Kolpingo kolegijoje. 
Daug laiko skiriu informacijos analizei. 
Visas mano verslas – kaip dėlionė – žai-
dimas, sudedamas iš daugybės dalelių, ir 
tai tenka atlikti man. Jeigu kiekvienas se-
gmentas atliekamas gerai, verslas sekasi. 
Nuoširdžiai tikiu, kad visi mane supantys 
žmonės tam tikru laiku ir turėjo atsirasti 
mano gyvenime. Taip lemta. 

Darbuotojus atsirenku. Prastas tas 
darbuotojas, kuris nuolat ieško priežasčių 
būti nelaimingas, siekia pateisinti savo 

nesėkmes. Tokia nuotaika užkrečiama, o 
mano komanda labiau panaši į šeimą nei 
į komandą. Kiekvienas darbuotojas džiau-
giasi turėdamas tokį darbą, kai gali išmok-
ti amato. Šimtą kartų įsitikinau, kad mano 
darbuotojai yra ir mano tikrieji draugai. 

Kas Jus gyvenime žavi? 
Laisvė... galimybė bėgti ir niekada 

nesustoti... Yra toks jausmas, kai šiurpu-
liukai bėga kūnu, ir kiekvienu savo kūno 
atomu suvoki, kad esi tinkamoje vietoje. 
Prieš lemtingą įvykį buvau maištinga as-
menybė, fiziškai stiprus – nuo devynerių 
metukų lankiau Rytų kovos menų treni-
ruotes. Nuolat maištavau ieškodamas fi-
zinio kūno galimybių ribų. Man nepatiko 
girdėti: „Tu šito negali arba nepajėgsi“.

Kas yra Jūsų asmeninė varomoji 
jėga? 

Nepatikėsite, bet geriausia varomoji 
jėga yra pyktis: pykstu ant savęs, kad ži-
nau per mažai. Niekada nedejuoju ir neno-
rėčiau kada nors dejuoti. Anksti supratau, 
kad svarbiausia – lavinti save, gilinti savo 
mąstymą. Esu įsitikinęs: kaip save nuteik-
si, tokioje pozicijoje gyvenime ir atsirasi. 
Gamta taip sutverta: silpnieji žūsta pirmie-
ji. Žmonės yra humaniški – silpnuosius 

atskiria. Be to, nesureikšminu gyvenime 
pinigų. Svarbu nesivaikyti pinigų, bet jų 
dėka kurti gerovę, laisvę... Išmokau ver-
tinti tai, kas brangu sielai.

Ko reikia sėkmingam verslui vys-
tyti?

Svarbu, kad verslui nekenktų nuolat 
keičiami įstatymai. Reikia ne tik gerų įsta-
tymų, bet ir stabilumo. Pavyzdžiui, mums 
labai sunku sėkmingai dirbti, kai labai daž-
nai taisomas viešųjų pirkimų įstatymas. 
Įstatymų leidėjai turi žinoti, kad verslas – 
lyg nuolat kintanti terpė, kuri subrandina 
sprendimus. Mums reikia stabilumo. 

Kokią naudą gaunate būdami Kau-
no prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
nariais? 

Kiekvieną dieną iš KPPAR gaunu 
nors kelias žinutes nuo Rūmų vykdomų 
projektų vadovų. Man ši informacija yra 
labai svarbi. Kartais naudingas gali būti 
tik vienas sakinys, tačiau kaip tik jo gal 
tuo metu labiausiai ir trūko. Juk taip bran-
giai šiuo metu kainuoja ponas LAIKAS. 

Dėkojame už pokalbį. Linkime stip-
rybės ir sėkmės.

KPPA RŪMŲ NARIAI

Atlikta daug tyrimų, publikuota daug straipsnių apie lyderystės modelius ir tų mo-
delių skirtumus, vyraujančius tarp vyrų ir moterų. Ar iš tikrųjų šie modeliai tokie skir-
tingi? Ar šie modeliai turėtų skirtis? 

Kokį poveikį tai daro efektyvumui? Kodėl moterims lyderėms taip sunku būti pri-
pažintoms ir gerbiamoms už jų požiūrį ir pasirinktą lyderystės modelį? Kartais atrodo, 
jog moterys, prisiėmusios lyderės atsakomybę, yra pasmerkiamos, bet jos taip pat smer-
kiamos, jeigu tokios atsakomybės neprisiima. Taigi, tokioje dviprasmiškoje situacijoje 
atsiranda daug pavojų. Kai kurios moterys bando kopijuoti vyrų elgesį, manydamos, 
kad taip ir jos tuojau pat sulauks pritarimo, įgis pripažinimą. Kitos moterys elgiasi  prie-
šingai, ir yra niekinamos už perdėtą emocinį požiūrį. Atlikto tyrimo išvados rodo, jog 
reikia atsižvelgti į kai kuriuos svarbius faktorius.      

Šioje paskaitoje mes ne tik remsimės tyrimų išvadomis, bet ir sutelksime dėmesį į 
efektyvius būdus šiai dilemai spręsti. Transakcinės analizės metodai pateikia vertingų 
įžvalgų ir patarimų. Paskaitoje bus apžvelgiami pagrindiniai klausimai, tyrimų išvados 
bei pateikiami praktiniai pasiūlymai, patarimai, kaip spręsti šį klausimą.     

PRANEŠĖJAS – MARKAS DEVIŠAS (MARC DEVISCH), verslo konsultacijų 
kompanijos „TQM SERVICE AND SKILLS AT WORK COMPANIES”, teikiančios, 
inovatyvias paslaugas įmonėms strateginiais klausimais, įkūrėjas ir vadovas, ugdančio-
jo vadovavimo arba konsultuojamojo ugdymo (koučingo) treneris iš Belgijos. Markas 
Devišas konsultuoja ne tik savo šalyje, bet ir tarptautiniu mastu (JAV, Argentinoje, Pietų 
Afrikoje, Kenijoje, Singapūre ir t. t.). Daugelį metų skaitė paskaitas Eurochambres (Eu-
ropos prekybos ir pramonės rūmų asociacijos) rengiamose tarptautinėse Akademijose.  

Marko Devišo įkurtos kompanijos pagrindinės veiklos sritys: strateginis projektų 
valdymas, veiklos vadyba, asmenybės raida, ugdančiojo vadovavimo arba konsultuoja-
mojo ugdymo metodai lyderiaujant bei įtaka vadovaujant komandai. 

LIETUVOS VERSLO MOTERŲ TINKLAS kviečia į viešą paskaitą 
„dVigubA moterų lyderių dilemA: NegerAi, jeigu dArAi, 
bet smerkiAmA, ir jei NedArAi. būti Ar Nebūti?”
2010 m. balandžio 16 d. kaune

NAUDA DALYVIAMS:
• Vertingos įžvalgos apie vyraujančius vyrų ir moterų lyderystės modelius
• Praktiniai patarimai, kaip pasirinkti tinkamą lyderystės modelį
• Tyrimų išvados ir vyraujančios tendencijos 

KAM SKIRTA? Tiems, kurie nori daugiau sužinoti apie lyderystės modelius, vy-
raujančius tarp moterų ir vyrų, bei įgyti vertingų patarimų.      

RENGINYS NEMOKAMAS.

DETALĖS: 
Susitikimas įvyks: 2010 m. balandžio 16 d., penktadienį
Vieta: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, E. Ožeškienės g.  18, 
104 auditorija, Kaunas  
Pradžia: 11 val., planuojama trukmė – 3 val. (su diskusijomis grupėse)
Renginys vyks anglų kalba. 

Papildoma informacija ir registracija:                        
Rita Baidokaitė, Kauno PPAR Tarptautinių ryšių vadovė
Tel. 8 37 324372, mob. tel. 8 675 37123                         
El. paštas: rita.baidokaite@chambers.lt       
Internete: www.verslomoterys.lt, www.chamber.lt, www.ism.lt

Svarbu! Būtina registruotis iš anksto. Registracija vyksta iki š. m. balandžio 14 d.  
Organizatorius: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Partneriai : ISM      
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2010 metai JAV doleriui 
gali būti palankesni nei eurui
Rūta Medaiskytė, AB banko „Finasta“ makroekonomistė

Š. m. kovo 23 d. 16 val. kviečiame atvykti į Rūmų klubą, kuris įvyks 
restorane „Europa“, J. Gruodžio g. 19, Best Western Santakos viešbutyje. 
Rūmų klubo svečias – A. Kleišmanto firmos „Du safyrai“ savininkas dr. Arū-
nas Kleišmantas. 

KVIEČIAME Į RŪMŲ KLUBĄ
Vakaro metu Jūs sužinosite apie deimatus, jų savybes ir vertę, taip pat ir apie Jūsų 

tykančią klastą ir apgaulę. Žodžiu, išgirsite viską, kas būtina žinoti, norint pirkti, do-
vanoti ar investuoti į šiuos brangakmenius, ir dar daugiau...

Renginio trukmė – 2 val. Registruotis prašome iki kovo 22 d. 12 val. el. paštu: 
aurelija.meskiene@chambers.lt arba telefonu 8-37 203483. Lauksime Jūsų!

 

Valiutų rinkų tendencijų išmanymas ne visada padeda išvengti finansi-
nio nuostolio dėl pasikeitusio valiutos kurso. Su valiutos svyravimo rizika 
susiduria visos įmonės, sudarančios bet kokius sandorius užsienio valiuta. 
Užsienio valiutai smunkant, nuostolį patiria eksportuotojai, kylant – impor-
tuotojai. AB bankas „Finasta“ klientams siūlo išankstinio valiutos keitimo 
sandorio (angl. k. – Forward) paslaugą, kuri padeda lengviau planuoti būsi-
mas pajamas bei sąnaudas.

Išankstinio valiutos keitimo sandoris – tai susitarimas tarp banko ir 
kliento ateityje pirkti ar parduoti valiutą pagal sandorio sudarymo dieną 
sutartą kursą. Tokie sandoriai, eliminuojantys valiutos svyravimo riziką, 
gali būti naudingi investuojant į įvairiomis valiutomis denominuotas finan-
sines priemones: obligacijas, akcijas, žaliavų kontraktus. Ypač dažnai šia 
paslauga naudojasi investuotojai, pasirenkantys USD denominuotus fik-
suoto pelningumo skolos vertybinius popierius, kurių pelningumas viršija 
tokio paties rizikos lygio eurais išperkamas finansines priemones.

netą metų užsitęsusi silpno dolerio fazė, o 
pats valiutos kursas yra kirtęs savo ilgalai-
kę žemutinę ribą.

• Skirtingų ekonomikų vadovai yra 
išsakę poziciją dėl stiprios JAV valiu-
tos poreikio pasaulio ekonomikai. JAV 
to pageidautų, nes baiminamasi galimai 
pernelyg įsismarkausiančios infliacijos 
ilgą laikotarpį. Euro zonos gamintojams 
reikalingas geresnis konkurencingumas 
eksporto rinkose. Nemažai kitų valsty-
bių – daugiausia žaliavų eksportuotojai 
– taip pat yra nepatenkintos silpna JAV 
valiuta. 

Apibendrinant, aplinkybės doleriui 
šiuo metu atrodo labiau palankios nei 
nepalankios. Ateinančiais metais pre-
kiaujant valiutomis nemažai dėmesio bus 
kreipiama į palūkanų normų skirtumus 
tarp skirtingų ekonomikų. Turint ome-
nyje, kaip šiuo metu sekasi euro zonos 
ir JAV ekonomikoms, veikiausiai būtent 
JAV valiuta atsigaus pirmiau. O euro zo-
nai dar reikės išspręsti nemažai klausimų 
dėl savojo bloko vyriausybių, tokių kaip 
Graikija, Italija, Ispanija ar Portugalija, 
įsiskolinimų. Lietuvą, palaikančią litą, 
fiksuotą euro atžvilgiu, faktiniai JAV do-
lerio kurso pokyčiai paveiks taip pat, kaip 
ir eurą turinčias šalis. 

Tiesa, kiek mažiau palankios dolerio 
tendencijos turėtų būti žaliavų eksportuo-
tojų ar šalių, jau pradėjusių griežtinti savo 
pinigų politikos sąlygas, valiutų atžvilgiu. 
Rublio perspektyvos 2010 metais kol kas 
atrodo dviprasmiškai: viena vertus, ša-
liai buvo naudinga pastarojo meto naftos 
kainų brangimas, tačiau centrinis bankas 
dar kurį laiką mažino palūkanų normas, 
norėdamas savo ekonomikai įkvėpti dar 
daugiau gyvybės. Rusijos ekonomika, o 
kartu ir valiuta, yra labai priklausoma nuo 
naftos paklausos ir jos kainų. Tačiau naf-
tos rinkos perspektyvos 2010 metams dar 
nėra vienareikšmiškai geros, veikiausiai 
didžiąją metų dalį jos svyruos santykinai 
siaurame intervale – tarp 70-90 JAV do-
lerių už barelį. Tad panašios yra ir rublio 
perspektyvos 2010-aisiais.

Fotografas Augis Narmontas

Praėjusieji metai pasaulio ekonomi-
koms ir finansų rinkoms išties buvo neei-
liniai. Pasaulis išgyveno didžiausią eko-
nomikos krizę po antrojo pasaulinio karo: 
per 2009 metus euro zonos ekonomika 
smuko 4,1 proc., JAV – 2,4 proc., o Lie-
tuvos ūkis nusirito net 15,0 proc. Didžiųjų 
pasaulio ekonomikų vyriausybės metė 
milžiniškas pastangas, siekdamos gelbėti 
savo ekonomikas iš nuosmukio, o centri-
niai bankai tiek lengvino pinigų politikos 
sąlygas, kad palūkanų normos smuko iki 
istorinių žemumų tokiose šalyse kaip JAV, 
Didžioji Britanija ar euro zona.

Be abejo, pokyčiai ekonomikos sfero-
je ir ūkio perspektyvos paveikė ir valiutų 
kursus. Lyginant su 2009 metų pradžios 
lūkesčiais, JAV doleris ganėtinai nuvylė 
ekonomistus, kurie tikėjosi augsiant „sau-
gių“ turto rūšių paklausą ir vylėsi pama-
tyti JAV valiutos stiprėjimą. Tačiau nuo 
2009 metų pradžios iki žemiausios ribos 
gruodį JAV doleris euro atžvilgiu atpigo 
8,6 proc., o visų prekybos partnerių valiu-
tų krepšelių atžvilgiu – 9,1 proc. Apiben-
drinant, galima sakyti, kad JAV valiutą 
praėjusiais metais žemyn nutempė:

• Itin mažos JAV federalinio rezer-
vų banko (FED) palūkanų normos, ku-
rios buvo sumažintos iki 0,0-0,25 proc., 
kai euro zonoje jos „dugną“ pasiekė ties 
1,0 proc. O kaip teigia ekonomikos teori-
ja, mažesnės palūkanos lemia ir mažesnį 
norą taupyti ta valiuta, tad ir mažesnę tos 
valiutos paklausą.

• Rizikingų aktyvų paklausa, kuri, 
nepaisant didelio ūkio nuosmukio, vyra-
vo 2009 metais. Praėjusių metų pradžioje 
buvo galima tikėtis, kad ekonomikoms 
klimpstant į recesiją, bus investuojama 

tik į itin saugius aktyvus. Vis dėlto aktyvi 
fiskalinė ir monetarinė politika priešingai 
paveikė investuotojų nuotaikas, tad nu-
kentėjo ir JAV dolerio paklausa.

• JAV vyriausybės ekonomikos skati-
nimas, lėmęs didelius biudžeto deficitus, 
bei aktyvi pinigų politika sukėlė inflia-
cijos baimes ir norą vengti valiutos, kuri 
gali nuvertėti dėl kylančių kainų šalies 
viduje.

• Tebebuvo galima išgirsti kalbų 
apie tai, kad JAV doleris turėtų liautis bu-
vęs pagrindine pasaulio rezervine valiuta.

Tik pačioje praėjusių metų pabaigoje 
JAV valiutos tendencijos sugebėjo pa-
keisti kryptį: nuo gruodžio mėnesio iki 
šių metų kovo pradžios JAV doleris euro 
valiutų krepšelio atžvilgiu jau yra pabran-
gęs 8 proc., euro (o kartu ir lito) atžvilgiu 
– 9 proc. Galingiausios pasaulio ekono-
mikos valiutos stiprėjimą per šį laikotarpį 
lėmė nemažai veiksnių, tarp kurių galima 
išskirti nemažą JAV ekonomikos atsitie-
simą 2009 metų pabaigoje ar gerėjantį 
prekybos balansą. Prisidėjo ir įvykiai Va-
karų Europoje, kur iškilo nemažai nema-
lonumų dėl Graikijos vyriausybės skolų, 
kas, žinoma, smukdė Europos valiutą JAV 
dolerio naudai.

Iš dabartinių perspektyvų žvelgiant į 
2010 metus, kol kas, atrodo, esama dau-
giau palankių nei nepalankių aplinkybių 
JAV valiutai toliau brangti:

• Prastesnis polinkis į riziką. 2010 
metais veikiausiai jau nepamatysime to-
kio lėšų antplūdžio į rizikingus aktyvus. 
Vyriausybių programos, kurios suteikė 
pretekstą finansų rinkoms atsitiesti 2009 
metais, šiemet jau blėsta. Kartu blėsta ir 
greito ekonomikos augimo perspektyvos 

antrąjį šių metų pusmetį. Tad šiemet ga-
lime sulaukti ne itin didelio, tačiau paste-
bimesnio lėšų plūstelėjimo į santykinai 
saugesnes turto formas, denominuotas 
JAV doleriais.

• Panašu, kad JAV FED bus akty-
vesnis ir pirmiau nei Europos centrinis 
bankas (ECB) ims kelti bazinę palūkanų 
normą, diktuojančią pinigų kainą, o kartu 
ir tos šalies valiutos patrauklumą. Isto-
riškai FED pasižymėjo kaip proaktyvus 
centrinis bankas. Be to, euro zonoje šiuo 
metu yra susikaupę nemažai viešųjų fi-
nansų problemų (prisiminkime Graikiją ir 
kitas Pietų šalis, turinčias didelių skolų), 
kurios sulaikys ECB nuo ankstyvo pinigų 
politikos skatinimo. Euro zonai pačiai yra 
reikalingas stiprus doleris, nes 2009 metai 
dėl santykinai stiprios valiutos buvo nepa-
lankūs regiono eksportuotojams. Tad labai 
tikėtina, kad 2010 metais pinigų politikos 
veiksniai bus veikiau palankesni doleriui 
nei eurui.

• Didžioji pasaulio įsiskolinimų da-
lis yra JAV doleriais. Šiuo metu vykstan-
tis įsiskolinimo masto ir lygio koregavimo 
procesas turėtų lemti didesnių srautų grįži-
mą į JAV. Grąžinantieji skolas į JAV turės 
už savo valiutas pirkti JAV dolerius, o tai 
reiškia ir didesnę šios valiutos paklausą.

• Panašu, kad JAV doleris ir toliau 
išlaikys savo, kaip rezervinės valiutos, 
statusą. Tokios žaliavas eksportuojančios 
šalys, kaip Brazilija ar Rusija, greičiausiai 
nebus itin suinteresuotos savo valiutų stip-
rėjimu, nes dėl to sumažėtų jų eksporto 
pajamos. Tad labai tikėtina, kad tokių ša-
lių centrinių bankų rezervus gali papildyti 
dar daugiau JAV doleriais denominuoto 
turto. Taip pat mažai tikėtina, kad greitu 
metu doleris prarastų savo, kaip rezer-
vinės valiutos, statusą, – kol kas tiesiog 
nėra pakankamai geros alternatyvos: euro 
zonos perspektyvos atrodo blankesnės, o 
paties regiono ekonomika santykinai la-
biau fragmentuota; Japonijos ūkis gana 
ilgą laiką gyvena užsitęsusios recesijos 
sąlygomis, o Kinijoje vis dar gajūs kapita-
lo srautų kontroliavimo mechanizmai bei 
menkai išvystyta kapitalo rinka.

• Jei žiūrėsime istoriškai, nuo 1975-
ųjų metų JAV doleris judėjo tam tikrais 
stiprėjimo-silpnėjimo ciklais, kurių kie-
kviena fazė vidutiniškai tęsdavosi apie 
aštuonetą metų, kai JAV dolerio kursas 
kirsdavo savo „techninę“ pervertinimo 
ar nepakankamo įvertinimo ribą. Kaip 
tik šiuo metu į pabaigą eina bemaž septy-

KPPAR RENGINIAI

LIETUVOS VERSLO MOTERŲ TINKLAS kviečia į viešą paskaitą 
„dVigubA moterų lyderių dilemA: NegerAi, jeigu dArAi, 
bet smerkiAmA, ir jei NedArAi. būti Ar Nebūti?”
2010 m. balandžio 16 d. kaune
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Kaip pažinti plastikus?
Kiekvienas iš mūsų, dažniausiai buityje, susiduriame su plastikais. Plastikai dau-

gelyje sričių keičia metalus, uolienas, stiklą, medieną, ir jų panaudojimas nuolat di-
dėja. Kodėl plastikai tokie populiarūs? Galima teigti, kad pagrindinė jų populiarumo 
priežastis yra sąlyginis pigumas, apdirbimo, perdirbimo ir naudojimo paprastumas. 
Nemaža dalis plastikų savo savybėmis netgi lenkia vadinamas natūralias medžiagas.

Iš pirmo žvilgsnio visi jie yra vienodi, skiriasi tik spalva. Tačiau dauguma jų savo 
sudėtimi, savybėmis, panaudojimo galimybėmis yra skirtingi. Gamybos procese, lie-
jant detales, dedamas spaudas, nurodantis iš kokios rūšies plastiko detalė pagaminta. 

Dažniausiai yra nurodomas tarptautinis plastiko pavadinimo trumpinimas didžiosio-
mis raidėmis. Išardžius telefono, kompiuterio ar automobilio detalę vidinėje jos pu-
sėje galima matyti atspaustas raides PA (poliamidas), PVC (polivinilchloridas), POM 
(poliacetalis) ir kitus pavadinimus – pagal tai, iš kokio plastiko ta detalė pagaminta. 
Tačiau žymėjimą galime rasti ne ant visų detalių. Jei detalė yra neišlieta, ant jos tokių 
spaudų nėra. Tačiau ir tuo atveju yra galimybė nustatyti, koks tai plastikas: pagal jo 
svorį, kietumą, degimo spalvą, kvapą. Atsidarę lentelę puslapyje www.plastena.lt, jūs 
rasite nurodytus galimus būdus, kaip nustatyti plastiko rūšį. 

TAI ĮDOMU

    Kaip sukurti įdomias erdves? – Tai architektams, dizaineriams dažniausiai kylan-
tis klausimas. Medžiagų pasirinkimas sąlyginai didelis, tačiau pradedant naują projektą 
visada vargina tas pats klausimas: ką gi naujo galima sukurti su tomis pačiomis medžia-
gomis? Dažniausias sprendimas – kopijuoti buvusias idėjas ar apjungti keletą geriausių 
sprendimų. Kaip žinia, mūsų šalyje naujos medžiagos ir idėjos gan sunkiai skinasi kelią 
ne tik dėl konservatyvaus lietuvių požiūrio į naujoves, bet ir dėl pinigų stygiaus.  

JAV dizaineriai savo projektuose gan plačiai naudoja įvairius plastikus. Turbūt visi 
žinome, kad kuriant interjerą plačiai naudojamas organinis stiklas, ypač įvairių parduo-
tuvių prekybos įrangai gaminti. Tačiau tai, kaip architektūroje galima panaudoti polie-
tileno (PE) lakštus, – dar tikrai stebina. 

Polietileno lakštai paprastai naudojami chemijos ir maisto pramonėje įvairių detalių 
gamybai, nes yra atsparūs agresyvioms aplinkoms ir trinčiai. Todėl šis lauko sąlygoms 
idealiai tinkantis plastikas gali pakeisti medieną ar metalą, pvz., kuriant vaikų žaidimų 
aikštelių įrangą ar mažają architektūrą.  

       

Dizainas ir architektūra, 
naudojant plastikus

Skulptūra „Gėlė“ miesto parke. Šios skulptūros gamybai buvo panaudotos įvairių 
spalvų polietileno (PE) plokštės. Tokios skulptūros statyba taipogi nėra labai sudėtinga, 
nes ji surenkama panašiai kaip „Lego“ – iš atskirų kaladėlių. 

www.plastena.lt

Iš organinio stiklo lakštų pagaminti 
debesėliai puikiai užpildo erdvę ir, kei-
čiantis apšvietimui, sužiba skirtingomis 
spalvomis.

Kūrybinės dirbtuvės

Kūrybinių dirbtuvių 
pavasario metamorfozës

Atbundanti ir besikeičianti gamta – nuostabus kūrybos ir įkvėpimo šaltinis, iš kurio 
minčių semiasi ir Kūrybinių dirbtuvių dalyvės.

Kovo 4 dieną Rūmuose ir vėl šurmuliavo draugiškas kūrėjų būrelis.
Kvapni žolelių arbata, kuria vaišino UAB Acorus Calamus, sukūrė saulėtą pavasa-

rinę nuotaiką, kurioje skleidėsi senovinės japonų tekstilės technikos Shibori paslapčių 
skraistė. Mokytojų metodininkių Rūtos Urbelienės ir Vidos Morozienės (VšĮ Kauno 
paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras) bei visų dirbtuvių dalyvių ran-
kose paprastos pupelės, ryžiai ir stiklo karoliukai virto neįprastais pagalbininkais, ku-
riant originalias svajonių skareles, audinio dekoravimo kompozicijas.

Tęsiame pavasario metamorfozių ciklą ir kviečiame kovo 25 dieną į naują Kūrybi-
nių dirbtuvių užsiėmimą „Kur paukščiai ir vėjai gyvena...“ (pradžia 17 val.) – susipa-
žinsime su pavasarinių puokščių stilistika bei komponavimu, išmoksime pasigaminti 
originalią velykinę kompoziciją.

Daugiau informacijos gausite ir registruotis galite tel. 8~37 32 43 72; 
arba el. paštu rita.tatariuniene@chambers.lt
 

Ateikite, kurkite, atraskite save naujai!

Š. m. kovo 4 dieną Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Generalinis direk-
torius Dr. Vytautas Šileikis bei Tarptautinių ryšių vadovė Rita Baidokaitė susitiko su 
Nyderlandų ekonominės plėtros agentūros atstove, atsakinga už Baltijos šalis, Marjel-
la Wingelaar bei Nyderlandų Karalystės ambasados patarėju ekonomikos klausimais 
Edvinu Varkala. 

Susitikimo metu aptarti svarbiausi dvišaliai ekonominiai klausimai, Kauno ir Ny-
derlandų verslininkų prekybinių santykių plėtros klausimai. Atstovė aiškinosi jaunimo 
lūkesčius dėl studijų, įsidarbinimo ir karjeros galimybių Lietuvoje. Svečiams taip pat 
išsamiai pristatyta Kauno regiono ekonominė aplinka, Kauno PPA rūmų veikla, susiti-
kimo metu buvo dalinamasi patirtimi, kaip generuoti naujas idėjas, galvoti apie bendrus 
ateities projektus. 

NyDERLANDų EKoNoMINėS 
PLėTRoS AGENTūRoS ATSToVėS, 
ATSAKINGoS Už BALTIJoS ŠALIS, 
MARJELLOS WINGELAAR 
VIZITAS KAUNO PREKyBOS, 
PRAMONėS IR AMATų RŪMUOSE

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS

Mokytojos metodininkės Vida Morozienė ir Rūta Urbelienė 
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Kokia dalis įmonės pagaminamos 
produkcijos skiriama eksportui ir į ko-
kias pagrindines šalis eksportuojate?

Jurgita Panavienė, UAB „Mechel 
Nemunas“ pardavimo skyriaus vado-
vė: UAB „Mechel Nemunas“ įkurta  2004 
m. liepos 1 d. ir pratęsė įmonės „Nemu-
nas“, veikusios nuo 1950 m. veiklą. Įmo-
nės veikla nepasikeitė. Gaminame vielą, 
vinis, tinklą, fibrą. Didžioji dalis „Mechel 
Nemunas“ gaminamos produkcijos (apie 
85 proc.) eksportuojama į Europos Są-
jungos šalis: Vokietiją, Lenkiją, Čekiją, 
Olandiją, Prancūziją, Vengriją, Švediją, 
Latviją, Estiją bei į Rusiją. Apie 15 proc. 
parduodama Lietuvoje. Per mėnesį įmonė 
perdirba apie 5500 t metalo. Investuojame 
į naujas technologijas ir įrengimus.

Aidas Kavaliauskas, Tarptautinės  
įmonių grupės CID narės UAB „CID 
Baltic“ generalinis direktorius, asociaci-
jos INFOBALT Eksporto komiteto pir-

tavome 77 proc. savo gaminamų gaminių, 
2008 m. – 82 proc., 2009 m. –  86 proc. 
Prognozuojame, jog 2010 m. eksportuosi-
me iki 90 proc.

R. Garšvienė: 2007 m. eksportas 
išaugo beveik 33 proc. 2008 metai nebu-
vo eksporto augimo metai – pardavimai 
užsienio partneriams išliko beveik tokie 
patys, kaip ir 2007 metais. 2009 m., nors 
šie metai buvo ekonominės krizės metai, 
mūsų įmonei buvo labai sėkmingi ir ge-
riausi eksporto istorijoje: eksportas išau-
go 36,5 proc., o 2010 m. planuojame 5-6 
proc. augimą.

A. Kavaliauskas: 2008 m. eksporta-
vome 89 proc., 2009 m. – 87,5 proc., 2010 
m. planuojame išlaikyti panašų eksporto 
lygį, kaip ir ankstesniais metais. 

E. Čelkis: „KG Group“ eksportas nuo-
lat auga ir yra labai svarbus visos grupės 
sėkmės faktorius. Gaminame tai, ką tikrai 
išmanome, ir mūsų gaminiai skirti ne tik 
parduoti, bet ir mums patiems vartoti. „KG 
Group“ yra didelė paukštienos augintoja. 
Mūsų patirtis šioje srityje, galimybės savo 
gamybinėje bazėje šiuos produktus išban-
dyti, laiku atnaujinamos kompiuterinės pro-
gramos ir gamybos technologijos bei nuolat 
žinias tobulinantis personalas leido mums 
tapti rimtu eksporto verslo partneriu. 

J. Gintautaitė: Kadangi įmonė „Ge-
ralda Décor“ įkurta 2007 m., tai pirmai-
siais metais daugiausia savo produkcijos 
realizavome vidaus rinkoje. Tačiau jau 
2008 m. pagrindiniai srautai pasikeitė iš 
esmės – eksportuojame didžiausią dalį 
produkcijos. Nors Lietuvoje parduodame 
tik nežymią dalį produkcijos ir iš to pelno 
negauname, vis dėlto ir toliau dalį pro-
dukcijos paliksime vidaus rinkai.

Ar, remdamiesi savo įmonės patir-
timi, galite pritarti ar paneigti kai ku-
rių ekonomikos ekspertų teiginius, kad 
šalies ekonomiką iš krizės pirmiausia 
pradės vaduoti eksportas?

J. Panavienė: Remdamasi mūsų įmo-
nės patirtimi, galėčiau teigti, jog eksportas 
tikrai turėtų padėti Lietuvai išsivaduoti 
iš krizės.

R. Garšvienė: Taip, remiantis įmonės 
patirtimi, šie teiginiai atrodo teisingi.

A. Kavaliauskas: Visiškai pritariu šiam 
teiginiui. Mūsų vidaus rinka yra per maža ir 
per daug pažeista krizės, kad būtų galima 
dėti į ją daug vilčių. Todėl mums reikia ras-
ti būdų uždirbti užsienio rinkose.

E. Čelkis: Prasidėjus krizei, situacija 
keitėsi visur ir ne į gerąją pusę. Tik dėl to, 
kad turėjome patikimus partnerius ir dir-
bame būtiniausių prekių segmente, nuo 
krizės nenukentėjome, nors teko stipriai 
pristabdyti plėtros planus, į daugelį pa-
rengtų projektų pažiūrėjome kitaip.

Eksportuojančios įmonės – 
pirmieji ekonomikos pavasario vyturiai

Prie virtualaus apskritojo stalo „Rūmų žinios“ pakvietė UAB „Mechel 
Nemunas“ pardavimo skyriaus vadovę Jurgitą Panavienę, AB „Ortope-
dijos technika“ generalinę  direktorę Rūtą Garšvienę, Tarptautinės įmo-
nių grupės CID narės UAB „CID Baltic“ generalinį direktorių, asociacijos 
INFOBALT Eksporto komiteto pirmininką Aidą Kavaliauską, AB „Kauno 
grūdai“ Užsienio prekybos direktorių Edviną Čelkį ir UAB „GERALDA DE-
COR“ Tarptautinio skyriaus vadybininkę Jolantą Gintautaitę. 

Remdamiesi savo įmonių patirtimi, „Rūmų žinių“ pašnekovai dalijosi 
mintimis apie eksporto svarbą ekonominio sunkmečio sąlygomis.

Kelerius metus besitęsiantis vidaus 
rinkos augimas ramino, tačiau dabar ma-
tome, kad ramybė buvo apgaulinga. Lie-
tuvos gyventojų perkamoji galia nustojo 
augusi, todėl „KG Group“ ir toliau sieks 
įsitvirtinti užsienio rinkose.

J. Gintautaitė: Manau, kad šis tei-
ginys teisingas. 2009 m., kai Lietuvoje 
daugelis įmonių merdėjo, mūsų įmonės 
apyvarta išaugo tik todėl, kad esame ne-
prisirišę prie vienos šalies rinkos. Žinoma, 
kol kas bendra ekonominė situacija nepa-
lanki ir užsienyje, tačiau eksportuojant į 
daugelį rinkų, galima išvengti tiesioginės 
kiekvienos šalies įtakos. Tad tikime, kad 
eksportuojančios įmonės bus pirmieji 
ekonomikos pavasario vyturiai. 

Kokia asmeninė jūsų nuomonė aps-
kritai apie šį teiginį – „Eksportas išgel-
bės ekonomiką  iš krizės“, – vertinant 
visos šalies ekonomiką?

J. Panavienė: Mano nuomone, eks-
portas – svarbi priemonė, padėsianti gel-
bėti ekonomiką iš krizės. 

R. Garšvienė: Šiam teiginiui pritariu.
A. Kavaliauskas: Manau, jog tai vie-

nintelis kelias. Taip pat ir užsienio inves-
ticijoms, jeigu jos nukreiptos į eksporto 
paslaugas.

E. Čelkis: Dabar itin svarbu atidžiai 
stebėti pokyčius pasaulio rinkose ir keisti 
eksporto kryptis, orientuojantis į tas rin-
kas, kurių ekonomikos pajėgios atlaikyti 
šiuo metu vyraujančią sumaištį.

J. Gintautaitė: Mes tikime, kad 
eksportas kartu su kitais faktoriais padės 
ekonomikai „išlipti iš krizės liūno“. Visgi, 
esame įsitikinę, kad valstybė turi veikti 
kaip geras laikrodis: kiekvienas, net ma-
žiausias varžtelis užtikrina tikslų ir sklan-
dų laikrodžio mechanizmo veikimą.  

Kokių veiksmų šįmet pirmiausia 
turėtų imtis Vyriausybė, norint kuo 
sparčiau atgaivinti šalies pramonę? Ir 
kokie veiksmai padėtų konkrečiai jūsų 
įmonei? 

J. Panavienė: Pirmiausia Vyriausy-
bė turėtų  sutvarkyti muitų sistemą, kad 
būtų apribotas importas. Antra, turėtų su-
teikti lengvatas eksporto draudimui, nes 
būtent tai, mano nuomone, galėtų spar-
čiau atgaivinti šalies pramonę ir padėtų 
mūsų įmonės veiklai.

R. Garšvienė: Mūsų įmonei padė-
tų PVM mokesčio lengvatos pratęsimas ir 
PSDF biudžeto didinimas. 

A. Kavaliauskas: Manau, jog rei-
kėtų aktyviau reklamuotis potencialiems 
klientams. Manau, jog siekiant Lietuvos 
įmonėms geriau atstovauti užsienio rin-
kose, šioje srityje turėtų dirbti atitinkamų  
sričių specialistai. Būtų galima pagalvoti 
apie darbo įstatymų liberalizavimą, nes 
dabartiniai labai užkliūva užsienio in-
vestuotojams. Dar reikėtų pagalvoti apie 
mokesčių lengvatas inovatyvioms, „neža-
liavinėms“ pramonės šakoms, siekti efek-
tyviau įsisavinti ES lėšas.

E. Čelkis: Kiekviena valstybė gina 
savo rinką ir stengiasi, kad produktas, kurį 
galima gaminti rinkos viduje, ten ir būtų 
gaminamas. 

J. Gintautaitė: Pirmiausia iš valdžios 
atstovų tikimės protingų žingsnių ir žmo-
giškumo. Mokesčiais ir prievolėmis ap-
krautos įmonės turi ne tik nertis iš kailio, 
siekdamos patekti į naujas rinkas, padi-
dinti apyvartas ir prekybą, bet ir išpildyti 
be galo didelius Valstybės reikalavimus. 
Manau, kad kiekvienos įmonės sėkmė turi 
įtakos ir visos valstybės sėkmei. Todėl lin-
kiu Vyriausybei daugiau sveiku protu pa-
remtų sprendimų ir supratimo. 

Edvinas Čelkis,  AB „Kauno grū-
dai“ Užsienio prekybos direktorius: 
Šiuo metu „KG Group“ („Kauno grūdų“ 
įmonių grupės, kurią sudaro „Kauno grū-
dai“ ir Vilniaus bei Kaišiadorių paukš-
tynai), eksportas sudaro 30 proc. Mūsų 
produkcijos jau galima rasti Latvijoje, 
Estijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, Kalinin-
grado srityje, Rusijoje, Airijoje, Izraelyje. 
Vištiena eksportuojama ir į Didžiąją Bri-
taniją, Daniją, Švediją, Prancūziją, Belgi-
ją, Olandiją, Vokietiją, Graikiją, Maltą. Rūta Garšvienė, AB „Ortopedijos 

technika“ generalinė  direktorė: Pagal 
2009 m. bendras įmonės pardavimo pa-
jamas eksportas sudarė 11 proc. Kadangi 
pagrindinė AB „Ortopedijos technika“ 
įmonės veikla yra medicininių paslaugų 
teikimas bei produktų gamyba Lietuvos 
piliečiams, ir pajamos iš šios veiklos yra 
didelės, eksporto, nors ir nuolat augančio, 
dalis nėra labai didelė. Daugiausiai šiuo 
metu eksportuojame į Jungtinę Karalystę, 
Nyderlandus, Švediją, Suomiją, Norvegi-
ją, Vokietiją, Baltarusiją, Austriją, Latviją, 
Daniją, Ispaniją, JAE, Lenkiją, JAV. 

Jolanta Gintautaitė, UAB „GERAL-
DA DECOR“ Tarptautinio skyriaus 
vadybininkė: Net 85 proc. mūsų įmonės 
produkcijos yra išvežama į 37 Europos ir 
pasaulio šalis. Daugiausia prekių tiekiame 
į Didžiąją Britaniją, Šveicariją bei Kana-
dą. Daug specializuotų prekių iškeliauja 
į Olandijos ir Vokietijos rinkas. Kalė-
dų laikotarpiu gaminame verslo dovanas 
didelėms korporacijoms.

Kaip jūsų  įmonės eksporto dalis pa-
sikeitė per pastaruosius metus, t. y. kiek 
eksportuota 2007 - 2009 m.? Kokia pro-
gnozė 2010-iesiems?

J. Panavienė: Mūsų įmonėje ekspor-
to dalis nuolat auga. Štai 2007 m. ekspor-

Jurgita Panavienė, UAB „Mechel 
Nemunas“ pardavimo skyriaus vadovė

Aidas Kavaliauskas, Tarptautinės  įmonių 
grupės CID narės UAB „CID Baltic“ generalinis 
direktorius

Edvinas Čelkis,  AB „Kauno grūdai“ Užsienio 
prekybos direktorius

Rūta Garšvienė, AB „Ortopedijos 
technika“ generalinė  direktorė

Jolanta Gintautaitė, UAB „GERALDA 
DECOR“ Tarptautinio skyriaus vadybininkė

mininkas: Didžioji dalis įmonės produk-
cijos skiriama eksportui. Šiemet eksportui 
skirta beveik 88 proc. įmonės produkcijos. 
Daugiausia eksportuojame į Vokietiją, 
Švediją, Daniją, Olandiją, Liuksemburgą, 
Angliją, JAV. Tačiau turime klientų ir Lie-
tuvoje. 
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e-co.643   Rumunijos įmonė siuva drabužius moterims, vyrams ir vaikams. Ieško 
produkcijos platintojų bei abipusio gamybinio bendradarbiavimo 
galimybių ar subrangovo. 

e-co.626     Lenkijos įmonė užsiima medinių produktų gamyba (korpusai, durys, 
grindjuostės). Ieško agentų ir platintojų produkcijos platinimui Europos 
rinkoje. Siūlo subrangovo paslaugas medienos pramonės įmonėms.

Kiti verslo pasiūlymai skelbiami rūmų interneto svetainėje www.chamber.lt/index.
php?tid=t111 du kartus per mėnesį, trečiadieniais.

e-co.593   Čekijos įmonė gamina oro filtravimo sistemas, skirtas dujų ir vėjo 
turbinoms, ir siūlo subrangovo paslaugas.

e-p.75        Rumunijos įmonė, prekiaujanti elektros ir šilumos įranga, ieško 
elektros ir šilumos įrangos gamintojų alternatyvioms energijos 
sistemoms ir siūlo platintojo paslaugas. 

e-co.635  Turkijos įmonė gamina šokoladą ir saldainius. Ieško produkcijos 
platintojų ir siūlo subrangovo paslaugas.

e-co.665     Rusijos įmonė gamina medinius baldus, užsiima didmenine baldų ir 
medienos apdirbimo įrangos prekyba. Ieško produkcijos platintojų ir 
bendros įmonės steigėjų. Siūlo subrangovo paslaugas.

  Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo) žinios. Kvie-
čiame skaityti Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo) žinias 
Nr. 6 (2010-03-24), Nr. 7 (2010-04-07). Žinios siunčiamos el. paštu, prenumeruoki-
te www.paramaverslui.eu.

  Verslo pasiūlymai tarptautiniam bendradarbiavimui


