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Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė

Kovo pabaigoje Raseiniuose, Mari-
jampolėje ir Kaune buvo surengtos trys 
konferencijos „Partnerystės principų die-
gimo skatinimo akcijos“, kuriose projek-
to dalyviai analizavo socialinio dialogo 
reikšmę kolektyviniuose darbo santy-
kiuose ir sprendė praktines užduotis, kaip 
kolektyvinių sutarčių nuostatos taikomos 
konkrečiose situacijose.

Bus pasirašytos 8 kolektyvinės ir 
teritorinė sutartis

Pasak Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų atstovo, projekto vadovo Ai-
varo Kniežos, socialinio dialogo sąvoka 
atsirado ne taip seniai, 1985 m. Europos 
Sąjungos sutartyje, o nuostatų diegimas 
ES teisėje pradėtas 1991 m. Tam tikras 
proveržis įvyko tik 2001 m., kai socialiniu 
dialogu susidomėjo profsąjungos ir darb-
davių organizacijos. 

Kaip sudaryti kolektyvines sutartis, 
kas jose turi būti numatyta, kaip spręsti 
konfliktus ir derėtis, projekte mokosi 777 
Kauno, Marijampolės ir Raseinių įmonių 
bei įstaigų darbuotojai. Tai AB „Ortope-
dijos technika“, UAB „Liningas“, Kau-
no socialinių paslaugų ir statybos verslo 
darbuotojų profesinio rengimo centro, 
Marijampolės autobusų parko ir parko 
profsąjungos, Marijampolės kolegijos, 
Marijampolės profesinio rengimo centro, 
Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjun-
gos Marijampolės savivaldybės susivieni-
jimo, UAB „Mantinga“, Raseinių techno-

Socialinis dialogas: geriau 
bendradarbiauti nei kariauti

logijos ir verslo mokyklos, UAB „Dans-
pin“ atstovai, Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų darbuotojai.

Projekto pabaigoje bus pasirašyta 
viena teritorinė ir aštuonios kolektyvinės 
sutartys. 

Susitariama vos kas dešimtoje įmo-
nėje

Socialinis dialogas yra vertinamas 
kaip būdas ir priemonė susitarti darbda-
viui ir darbuotojams dėl abipusiai ak-
tualių darbo klausimų. Darbdaviai turi 
vertinti darbuotojus kaip partnerius, o ne 
tik kaip darbo jėgą. Darbuotojai, susibūrę 
į organizacijas, labiau vertina darbdavius 
kaip partnerius, su kuriais reikia bendra-
darbiauti, o ne kovoti. 

2011 m. KTU Politikos ir viešojo 
administravimo instituto apklausos duo-
menys rodo, kad nuolatiniai darbdavio ir 
darbuotojų atstovų susitikimai nevyksta 42 
proc. privačių įmonių, 25 proc. valstybinių 
įmonių, 32 proc. viešojo sektoriaus ben-
drovių. Tik 8 proc. samdomųjų darbuotojų 
mano, kad profesinės sąjungos turi didelę 
įtaką. 43,6 proc. apklaustųjų teigia, kad 
darbovietėje nėra profesinių sąjungų. 

Kolektyvinė sutartis užtikrina darb-
davio ir darbuotojų bendradarbiavimą, 
garantuoja stabilią įmonės plėtrą, padeda 
sukurti teigiamą darbo aplinką, užtikrina 
darbuotojų lojalumą įmonei, leidžia dar-
buotojams saugiau jaustis darbe, tartis dėl 
užmokesčio, padeda sklandžiau ir opera-
tyviau spręsti iškilusius nesutarimus, užti-
krina veiksmingesnį darbo organizavimą, 
leidžia kurti patrauklų įmonės įvaizdį vi-
suomenėje. Įmonių darbuotojų saugos ir 

sveikatos komitetai nagrinėja nelaimingų 
atsitikimų darbe ir profesinių ligų priežas-
tis bei aplinkybes. Tačiau kolektyvinės 
sutartys Lietuvoje tesudaro 10–15 proc.

2012 m. lapkritį teismas 30-čiai dienų 
atidėjo UAB „Vilniaus viešasis transpor-
tas“ profesinių sąjungų organizuojamą 
streiką. 2013 m. sausį sutarta, kad vairuo-
tojams bus išmokėta beveik 8 mln. litų, 
kaip numatyta kolektyvinėje sutartyje. 
2012 m. gruodį AB „Orlen Lietuva“ dar-
buotojai gavo kalėdines ir vienkartines 
išmokas nuo įmonės pelno. Nuo 2006 m. 
galioja profesinės sąjungos išsiderėtas 
punktas: pasiekusi tam tikrą pelno ribą, 
įmonė juo dalijasi su darbuotojais.

Tai tik keli konkretūs pavyzdžiai, kuo 
kolektyvinės sutartys gali būti naudingos 
darbuotojams. Be to, nemažai Darbo ko-
dekso straipsnių apskritai palieka kolekty-
vinėms sutartims apibrėžti kai kurių normų 
galiojimą ir taikymą, lanksčiai pritaikyti 
įstatymo nuostatas konkrečioje įmonėje.

Negalim ar nenorim?
Lietuvos profesinių sąjungų konfedera-

cijos Kauno regioninio centro pirmininkas 
Ramūnas Narbutas svarsto: ar Lietuvoje 
negalim, ar nenorim susitarti dėl kolekty-
vinių darbo santykių? Lietuva yra ES narė, 
o Lisabonos sutartyje ir Darbuotojų pagrin-
dinių teisių chartijoje yra aptarti ir sociali-
nio dialogo klausimai. Lietuva yra įstojusi 
į Tarptautinę darbo organizaciją, kuri siekia 
stiprinti socialinį teisingumą, o vienas iš 
jos strateginių tikslų – socialinis dialogas ir 
trišalis bendradarbiavimas. Mūsų valstybė 
yra ratifikavusi 41 TDO konvenciją.

Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė

Minimalaus mėnesinio darbo už-
mokesčio (MMA) padidinimas neturėjo 
neigiamos įtakos verslui ir darbo rinkai. 
Tai patvirtina tiek Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmų narių apklausa, tiek 
ekspertai. 

Rūmų bendruomenės apklausoje, ku-
rios duomenys buvo pateikti LR Trišalei 
tarybai, įmonės nenurodė nė vieno ban-
kroto atvejo. Atleidimų statistika taip pat 
nerodo jokių drastiškų pokyčių į neigiamą 
pusę. Kai kuriose įmonėse netgi priimta 
naujų darbuotojų.

Atsakymai taip pat nepatvirtina iš-
ankstinių nuogąstavimų ir prielaidų, kad 
kai kurios įmonės dalies darbuotojų darbo 
sutartis performino iš pilno į pusę etato ir 
tokiu būdu sumažino savo oficialias išlai-
das. 

Kad MMA padidinimas 150 litų ne-
turėjo esminės reikšmės darbuotojų atlei-
dimui ar įdarbinimui, rodo ir Vyriausybės 
analitikų pateikta Tarpžinybinės mokesti-
nių duomenų saugyklos vitrinos „Pagrin-
diniai draudėjų valstybiniame socialinio 
draudimo fonde rodikliai“ duomenų ana-
lizė. 

Apibendrinusi gautus duomenis, prie 
Trišalės tarybos suformuota darbo grupė 
konstatavo, jog šiuo metu nėra būtinybės 
kelti klausimo dėl MMA diferencijavimo 
skirtinguose šalies regionuose arba verslo 
srityse. Tiesa, ateityje prie tokių pasiūly-
mų gali būti sugrįžta, iš naujo įvertinus 
ekonomikos ir darbo rinkos pokyčius. 

Antra vertus, verslas norėtų, kad būtų 
nustatyti aiškūs kriterijai, kada MMA 
galėtų ir turėtų būti keliama, o ne taptų 
„saldainiuku politikų rankose“. Tai gali 
būti susieta su infliacija, vidutiniu darbo 
užmokesčiu, bendruoju vidaus produktu, 
darbo našumu.

Tačiau MMA padidinimas atskleidė 
kitą problemą. Tai MMA santykis su vi-
dutiniu darbo užmoksčiu.

AB „Swedbank“ ekonomisto Nerijaus 
Mačiulio teigimu, Lietuvoje MMA ir vi-
dutinio darbo užmokesčio santykis siekia 
46,8 ir tai yra daugiau nei Europos vidur-
kis. Pagal šį rodiklį Lietuva lenkia tik tris 
valstybes – Maltą, Slovėniją ir Graikiją,  
„į kurias neturėtume lygiuotis“. Tai rodo, 
kad Lietuvoje problema yra ne MMA, o 
per mažas vidutinis darbo užmokestis ir 
per didelė darbo sąnaudų mokestinė naš-
ta. Todėl, analitiko teigimu, reikėtų ieškoti 
galimybių, kaip pakelti vidutinį darbo už-
mokestį. 

Rūmų svetainėje vykdoma lankytojų 
apklausa rodo, kad dauguma – 60 proc. 
respondentų taip pat pasisako už darbo 
apmokestinimo mažinimą, o 24 proc. – už 
didesnius mokesčius kapitalui.

MMA 
nesužlugdė

Nukelta į 5 psl.

Konferencijos diena Raseinių technologijos ir verslo mokykloje
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Kovo mėnesio rūmų veiklos kronika

Verslo savivalda

Nukelta į 3 psl.

Priemonė Veiksmas Įmonės, 
dalyviai

Verslo plėtra
Planinis rūmų narių lankymas, siekiant geriau patenkinti 
narių interesus 20

Potencialių narių lankymas, informacija apie rūmų veiklą, 
paslaugas, kvietimas stoti į narius / Kaunas 35

Konsultaciniai 
– informacini-
ai seminarai

Pardavimo kalba 19
Darbo su piktybiškais skolininkais ypatumai 9
SEO dirbtuvės ne SEO specialistams 15
Seminaras „Efektyvus biuro administravimas: orga-
nizacijos dokumentų valdymas bei administratorės darbo 
organizavimas“

15

Koučingas – kaip bendradarbiavimo santykių kūrimo įrankis 3

Rūmų 
bendruomenė

Verslo vadovų klubas: NLP (Neurolingvistinis programa-
vimas). Praktinės psichologijos magija 23

Kauno personalo vadovų klubas: Sėkmingas interviu 12
Sūduvos buhalterių klubas: Marijampolės kraštotyros 
muziejus 1

Eksportuotojų klubas: Tarptautiniai reikalavimai dėl 
nuolatinių buveinių užsienio valstybėse dvigubo apmokes-
tinimo išvengimo sutartys, reguliuojančios verslo san-
tykius užsienyje rizikos identifikavimas

15

Kauno Finansininkų klubas ASU „Už kokią vertę parduoti 
veikiančią įmonę“ 14

Klubo „Verslas Kaunui“ Iniciatyvinės grupės susitikimas. 
Klubo reglamento, strateginių krypčių svarstymas 7

Rūmų klubas: UAB „Asmeniškai Jums“ renginys-prisis-
tatymas 31

Verslo informacinė popietė: Lietuvos ir pasaulio finansinė 
aplinka ir perspektyvos. Smulkaus ir vidutinio verslo 
finansavimas AB Citadele banke

15

Verslo informacinė popietė: Praktinės rekomendacijos 
verslui.  Naujo verslo finansavimas. 13

Verslo informacinė popietė: Lietuvos ir pasaulio finansinė 
aplinka ir perspektyvos. Smulkaus ir vidutinio verslo 
finansavimas AB Citadele banke

16

Enterprise 
Europe 
Network

Kontaktų paieška Lietuvos įmonėms 1
Seminaras: Šiaurės šalių lyginamoji analizė ir nišinės 
galimybės 28

Atsakymai į EEN partnerių užklausas 23
Lietuvos įmonių užklausos 3
Lietuvos įmonių susidomėjimas EEN užsienio įmonių 
paskelbtais verslo bendradarbiavimo pasiūlymais 2

Užsienio įmonių susidomėjimas EEN Lietuvos įmonių 
paskelbtais verslo bendradarbiavimo pasiūlymais 3

Susitikimas su Radisson BLU dėl EEN Annual Conference 1
Paskyrimas kitam partneriui 3
Lietuvos/Kauno apskrities verslo ir investavimo galimybių 
pristatymo renginys Bioblingene (Vokietija) 1

Seminaras: „Įmonių veiklos efektyvumo didinimas taikant 
prevencines aplinkos apsaugos priemones. 1 dalis / pro-
jektas PRISM“

11

Seminaras: „Įmonių veiklos efektyvumo didinimas taikant 
prevencines aplinkos apsaugos priemones. 2 dalis / pro-
jektas PRISM“

7

EEN verslo pasiūlymų patalpinimas į internetinę svetainę 5

Tarptautiniai 
ryšiai

Tarptautinio projekto „GREEN BRIDGES FROM GREY 
TO GREENING JOBS“, projekto partnerių susitikimas 
Provanso Ekse

1

Praktinis seminaras „Lietuvos verslo kultūra“ Suomijos 
studentams 17

b2fair FURNITURE 2013 8
Latvijos įmonių delegacijos vizitas Kauno miesto 
savivaldybėje, Kauno LEZ ir UAB „Aconitum“ 1

Viešieji ryšiai

„Rūmų žinios“ Nr. 570, aktualiausi straipsniai: „Rūmų 
klubas“, „Verslas Kaunui“ rems socialiai prasmingus pro-
jektus“; „Pažangą kuriame patys“; „Verslo tarybos nariai 
diskutavo su miesto valdančiosios koalicijos politikais“; 
„Rūmų bendruomenės susitikimas su A. Kubiliumi“; 
„Kauno kredito unija Nepriklausomybės dieną minėjo 
kartu su jaunimu“; „KTU ir verslas: konstruktyvaus ben-
dradarbiavimo galimybės“; „Įsteigta Etikos ir taikinimo 
komisija“; „Jonavos apdaila – restruktūrizacijos proceso 
įkaitė“; „Sėkmės raktas – Enterprise Europe Network“

 900 
egz. 

TV, radijas 3
Išplatinta pranešimų spaudai apie rūmų ir rūmų narių 
veiklą 36

Dokumentų 
išdavimas

Atlikta tarptautinės prekybos dokumentų autentiškumo 
ekspertizių ir įforminta dokumentų 15

Atlikta prekybos dokumentų ekspertizių ir įforminta 
prekių kilmės sertifikatų 480

Išduota Force Majeure pažymų 1

Profesinis 
rengimas

Sudarytos ir pasirašytos asmens įgytų kompetencijų verti-
nimo paslaugų sutartys su profesinio mokymo įstaigomis 8
Renkama informacija iš pirminio mokymo įstaigų asmens 
įgytų kompetencijų vertinimui gegužės, birželio mėn.
(profesinio mokymo įstaigos)

14

Renkama informacija iš tęstinio mokymo įstaigų asmens 
įgytų kompetencijų vertinimui balandžio mėn.(profesinio 
mokymo įstaigos)

10

Parengtos asmens įgytų kompetencijų vertinimo užduotys 
(tęstinis profesinis mokymas) 130
Įvertintos 9 profesinio mokymo įstaigų asmenų kvali-
fikacijos (tęstinis profesinis mokymas) 130
Sudarytos asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijos 
(tęstinis profesinis mokymas) 13
Įdarbinti asmens įgytų kompetencijų vertintojai (tęstinis 
profesinis mokymas) 26
Įvertintos pirminio profesinio mokymo programos 1
Įvertintos tęstinio profesinio mokymo programos 4

Veiksmas Turinys Rezultatas

Rūmų taryba 03.05

Sprendimas dėl 2013 m. 
atstovavimo veiklos detalaus 
plano patvirtinimo

Patvirtintas 2013 m. atstova-
vimo veiklos detalus planas

Sprendimas dėl 2012 m. 
biudžeto įvykdymo

Patvirtintas 2012 m. 
biudžeto įvykdymas

Sprendimas dėl 2013 m. 
biudžeto plano

Patvirtintas 2013 m. 
biudžetas

Sprendimas dėl Verslo tarybos 
narių patvirtinimo

Patvirtinti 2 nauji verslo 
tarybos nariai: Algimantas 
Stasys Anužis, Zigmantas 
Dargevičius

Sprendimas dėl Etikos ir 
taikinimo komisijos nuostatų 
patvirtinimo

Patvirtinti etikos ir taiki-
nimo komisijos nuostatai

Sprendimai dėl narystės Priimti 9 nauji / išbrauktas 
1 narys

Rūmų taryba 03.12, 
neeilinis posėdis Dėl Verslo tarybos veiklos

Nutarta teikti Kauno preky-
bos, pramonės ir amatų 
rūmų tarybai rekomen-
dacijas dėl Verslo tarybos 
veiklos

Verslo taryba

Pirmininkavimo perdavimas 
Kauno krašto pramonininkų ir 
darbdavių asociacijai.
Susitikimas su Kauno m. Ta-
rybos koalicijos atstovais.

Patvirtintos 4 ekspertų 
grupės.
Sutarta dėl veiksmų 
plano rengimo artimiausiam 
pusmečiui

Lietuvos prekybos, 
pramonės ir amatų 
rūmų asociacija

Valdybos posėdis

Suderintas atsakymas į ūkio 
viceministro laišką, aptarta 
situacija dėl Force Majeure 
pažymų teisinės aplinkos, 
suderintas pasirengimas 
priimant tarptautines deleg-
acijas (Indonezijos 05.02, 
Estijos 05.28)

MTP „Technopolis“

MTP „Technopolis“ organiza-
vo tradicinį idėjų konkursą 
„IDĖJA MANO ATEITIES 
MIESTUI (IMAM)“, skirtą 
skatinti jaunimo verslumą. 
Šių metų konkurse dalyvauti 
buvo kviečiami įvairių studijų 
programų ir pakopų studentai. 

Andrius Verbyla dalyvavo 
komisijoje. Buvo išrinktas 
nugalėtojas idėja: „Pasodink 
suoliuką“

VšĮ „Versli Lietuva“ 
Susitikimas su Verslumo 
departamento direktoriumi  
Dovydu Varkulevičiumi

Aptartos galimybės bendra-
darbiauti ir nutarta ieškoti 
konkrečių formų, kaip dirbti 
Kaune, Marijampolėje ir 
Jonavoje 

Kauno regiono plėtros 
agentūra Dalininkų susirinkimas

Buvo tvirtinamas VšĮ Kauno 
regiono plėtros agentūros 
Regioninės plėtros strategi-
jos – 2013 m. darbo planas 
ir jo finansavimo sąmatos 
patvirtinimas 

Kauno regiono plėtros 
tarybos posėdis

Dėl Kauno regiono plėtros 
plano iki 2020 m. patikslinimo.
Dėl Kauno regiono plėtros 
plano iki 2020 m. ataskaitos už 
2012 m.
Dėl Kauno regiono projektų 
sąrašų tikslinimų ir pakeitimų.

Patikslintas regiono plėtros 
planas iki 2020 m.
Pateikta ataskaita už 2012 m.
Padaryti regiono projektų 
patikslinimai

 LR trišalė taryba Dėl minimalios mėnesinės 
algos

Pateikta dešimties įmonių 
atsakymai dėl poveikio jų 
veiklai padidinus MMA
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KTU KTU karjeros dienos

Apskritojo stalo diskusijoje  
„Verslo ir aukštųjų mokyklų 
sąveikos uždaviniai ir spren-
dimai“ dalyvavo V. Lašas, 
E. Rapolas, V. Šileikis

VDU
Forumas „Bendradarbiavimo 
galimybės: sinergija tarp 
universiteto ir verslo“ 

Diskusijose darbo grupėse 
buvo suformuoti mokslo ir 
verslo bendradarbiavimo 
prioritetiniai uždaviniai

Kėdainių VITC, 
UAB  „Sakret“ 

Aptartos bendradarbiavimo 
galimybės ir uždaviniai.

Aptarta verslo 
bendruomenės konsolida-
vimo situacija ir uždaviniai. 
Dalyvavo B. Žemaitis, 
V. Šileikis

Verslininkas iš Irano Jungtinės Irano-Lietuvos 
tarybos narys M. Bazrcar

Aptartos bendradarbiavimo 
galimybės siekiant išplėsti 
prekybinius ir kooperacijos 
ryšius

Žemės ūkio rūmai Žemdirbių suvažiavimas B. Žemaitis ir V. Šileikis 
dalyvavo suvažiavime

Kauno kolegija Tarybos posėdis V. Šileikis dalyvavo tarybos 
posėdyje

Kauno kolegija Socialinių partnerių susitiki-
mas su ekspertais

Socialinių partnerių susitiki-
mas su ekspertų grupe/
R.Baidokaitė

Kauno kolegija, 
Ekonomikos ir teisės 
fakultetas 

Finansų krypties studijų pro-
gramos vertinimas

Finansų krypties studijų 
programos vertinimas – 
socialinių partnerių susitiki-
mas su ekspertų grupe/
V. Mileikienė

KTU Europos insti-
tutas

Socialinių partnerių susitiki-
mas su ekspertais

Socialinių partnerių 
atstovavimas/R. Baidokaitė

KTU Verslo strategi-
jos institutas

Socialinių partnerių susitiki-
mas su ekspertais

Socialinių partnerių 
atstovavimas/R. Baidokaitė

Kovo mėnesio rūmų veiklos kronika
Atkelta iš 2 psl.

Audronė Jankuvienė

Ar Lietuva yra konkurencinga šalis? 
Koks darbo našumo ir atlyginimo santy-
kis? Kodėl svarbu inovacijos įmonėje? So-
cialinė atsakomybė – mada ar galimybės?

Tai kelios temos iš AB „Swedbank“ 
Kauno verslo bankininkystės centro di-
rektoriaus Sauliaus Drasučio pranešimo 
Raseinių ir Šakių verslininkams. Bankas, 
pernai apdovanotas rūmų metų nominacija 
„Už indėlį bendruomenei“, šiemet tęsia su-
sitikimus su Kauno ir Marijampolės regio-
no įmonių vadovais. Renginiai organizuo-
jami drauge su Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmais. Artimiausiu metu numa-
tyti susitikimai Prienuose, Kėdainiuose, 
Kaišiadoryse ir kitose savivaldybėse.

Pakeliui į inovacijų ekonomiką
Pasak Sauliaus Drasučio, įmonės 

konkurencingumo didinimas yra nesibai-
gianti verslo kelionė. Lietuva pagal kon-
kurencingumą užima 44 vietą tarp 144 
pasaulio valstybių, šiuo metu esame vadi-
namojoje pereinamojoje arba tranzitinėje 
zonoje, pakeliui į inovacijų ekonomikos 
šalių grupę. Šioje jau yra Čekija, Danija, 
Suomija, Švedija ir kt. 

Pagal kai kuriuos rodiklius, pavyz-
džiui, išsilavinimą, Lietuva yra 26 vietoje, 
tačiau pagal finansų rinkas – tik 87-oje. 
Pagrindinės penkios problemos, silpni-
nančios Lietuvos konkurencingumą, yra 
valdžios biurokratija, mokesčių dydžiai, 
mokesčių reguliavimas, įdarbinimo ir at-
leidimo sąlygos, korupcija. Palyginti su 31 
vietą valstybių reitinge užimančia Estija, 
jos problemos yra jau kito pobūdžio: per 
daug aukštąjį išsilavinimą turinčių žmo-
nių, sunkios galimybės gauti finansavimą, 

Swedbank kelionė po Kauno 
ir Marijampolės regionus

biurokratija, nepakankamos galimybės 
inovacijoms, mokesčių reguliavimas. 

Pasak banko atstovo, darbo našumas 
išlieka verslo darbotvarkės viršuje. Skai-
čiuojant vieno darbuotojo sukuriamą pri-
dėtinę vertę, ji yra gerokai mažesnė nei už-
sienio šalyse. Pavyzdžiui, Lietuvos maisto 
pramonėje vienas darbuotojas sukuria pri-
dėtinės vertės už 76 litus, užsienio – 136. 
Tekstilės srityje mūsų šalies darbuotojas 
sukuria 30 Lt, užsienio – 112 Lt pridėtinės 
vertės. Medienos ir baldų pramonėje – ati-
tinkamai 34 ir 132 Lt, informacinių tech-
nologijų srityje – 74 ir 160 Lt, leidyboje ir 
poligrafijoje – 72 ir 170 Lt.

Tiesa, medienos ir baldų bei maisto 
pramonės sektorių lyderiaujančios įmo-
nės pagal darbo našumą lenkia vidutines 
panašias užsienio bendroves.

„Maždaug 2008 m. atlyginimai augo 
kur kas greičiau nei darbo našumas. Da-
bar kreivė apsivertė. Per sunkmetį dau-
gelis įmonių padidino savo efektyvumą, 
atleisdamos darbuotojų ir pagamindamos 
tą patį produkcijos kiekį. Dabar našumas 
auga greičiau nei atlyginimai“, – duome-
nis komentavo S. Drasutis. Jo teigimu, 
inovacijos tebėra užmiršta tema, joms 
skiriama per mažai dėmesio. Vertinant 
statistinius duomenis, akivaizdu, kad sun-
kmečiu įmonės stabdė plėtros planus ir 
investicijas. Dabar – pats metas investuo-
ti, juo labiau, kad pinigai šiuo metu pigūs 
kaip niekada. 

Kalbėdamas apie socialinę atsako-
mybę, S. Drasutis pabrėžė, kad dabar tai 
aktualu ir madinga, nes patinka darbuoto-
jams, klientams ir vartotojams. Nuo pel-
ningumo siekio bet kokia kaina per dalies 
pelno atidavimą socialinėms reikmėms, 
per visuomenės paramos projektus, su-

sietus su verslo interesais, pereinama prie 
įmonės strateginių investicijų į visuomenę 
ir partnerystės.

S. Drasutis verslininkams pateikė 
pasaulio bei Lietuvos makroekonomikos 
apžvalgą, pabrėždamas, kad darbo jėgos 
apmokestinimas Lietuvoje yra vienas 
aukščiausių Europoje, o kapitalo mokes-
čiai – vieni mažiausių.

Partnerystė tarp valdžios, verslo ir 
akademinės bendruomenės

„Tai sėkmės laidas, siekiant pažangos 
ir geresnės gyvenimo kokybės“, – pabrėžė 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
generalinis direktorius Vytautas Šileikis 

diskusijoje su Raseinių verslo bendruo-
menės atstovais. Ar rajonas turi bendrą 
savo viziją, kurios siektų visos visuome-
nės grupės? Jei bendruomenė yra kaip 
kumštis, tik tada jai pavyks siekti tikslo.

Rūmų prezidentas Benjaminas Že-
maitis pabrėžė, kad rūmai kuria aplinką, 
kurioje valdžia, verslas ir mokslas kons-
truktyviai bendrauja tarpusavyje, o so-
lidarumas suteikia jėgos. Rūmai taip pat 
yra saviraiškos ir bendravimo erdvė. 

Raseinių verslininkams rūmų vado-
vai papasakojo apie Marijampolės filialo 
ir pernai atidaryto Jonavos filialo veiklą, 
skatino jungtis asociacijos pagrindu ir 
veikti bendrai dialoge su vietos valdžia.

Kviečiame jau dabar savo kalendoriuose pasižymėti birželio 15-16 dienas. 
Tą savaitgalį vyks bendruomenės VASAROS ŠVENTĖ, rūmų gimtadienis.

Rinksimės Romano Aniulio sodyboje „Kirkšnovė“ – nuostabioje vietoje 
Dubysos regioniniame parke: http://www.aniulio-sodyba.lt

Šventės metu Jūsų lauks pramogos: komandiniai orientaciniai žaidimai, baidarių 
žygis, karpių gaudynės rankomis, paparčio žiedo paieška, vandens dviračiai, 

valtys, vaikų užimtumo zona, dviračiai, „protmūšis“, žvejyba, Bielskio piliakalnis 
ir kitos apylinkių paslaptys, muzikinė programa, šokiai, jauki nakvynė gamtos 
apsuptyje, įdomių ir linksmų žmonių būrys, puiki nuotaika ir nuostabi gamta...

Kad šventė būtų dar smagesnė ir įspūdingesnė, visus, norinčius prisidėti prie 
šventės rėmimo, prašome kreiptis į Andrių Verbylą – 

andrius.verbyla@chamber.lt, tel. 8 37 20 12 94.
Taip pat mielai laukiame Jūsų idėjų ir pasiūlymų dėl papildomų pramogų, kurias 

šventės dalyviams organizuotų Jūsų įmonė !!!
Registraciją pradėsime ir daugiau informacijos pateiksime artimiausiu metu.

RŽ inf.

Pasak Sauliaus Drasučio, konkurencingumo didinimas yra nesibaigianti verslo kelionė

Susitikimo Raseiniuose metu diskutuota apie ekonominę situaciją ir verslo savivaldą

2013 m. birželio 15-16 d.
RŪMŲ VASAROS ŠVENTĖ
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…Po truputį bundantis 1960-ųjų pavasaris nesutrukdo visam menininkų elitui 
susitikti prabangiame elito pobūvyje Londone. Visi garsiausi to meto muzikantai, ak-
toriai, šokėjai, dailininkai ir mecenatai susitinka kasmetinėje šventėje, kurioje aistros 
ir intrigos neatsiejamos nuo elito gyvenimo. Ilgos ir prabangios suknelės, nuostabus 
vynas, kerinti muzika ir po truputį aiškėjančios aukštuomenės paslaptys bei nuodė-
mės nublanksta prieš netikėtą vakaro baigtį… Kažkam scenos uždanga nusileis pa-
skutinį kartą…

Taip paslaptingai prasidėjo rūmų klubo vakaras viešbutyje „Daniela“, o intriguo-
jančią programą kūrė Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų naujas ir jaunas na-
rys UAB „Asmeniškai jums“. 

Pasak bendrovės direktorės Justės Paražinskaitės, kūrybinga ir ambicinga jauna 
komanda organizuoja  įvairiausius komandos formavimo renginius, vasaros šventes 
ir kalėdinius vakarus, seminarus ir prasmingą laisvalaikį, atsižvelgdama į konkrečius 
užsakovo poreikius ir interesus. Kiekvienu atveju kuriamas savitas scenarijus, jis nie-
kada netiražuojamas.

Rūmų klube susirinkę ponios ir ponai turėjo sudėtingą užduotį – išnarplioti painią 
detektyvinę istoriją, kas nužudė žymų dizainerį, o motyvų tai padaryti turėjo visi 
šeši jam artimi žmonės... Įspėti žiaurią mįslę net dviem komandoms padėjo analitinis 
mąstymas ir psichologinės žinios.

Klube buvo pasveikinti nauji rūmų nariai. Jais tapo VšĮ „Sveikatingumo idėjos“, 
UAB „Medicinos bankas“, UAB „Piko valanda“, UAB „Baldgama“, UAB „Norin-
gė“, UAB „Binčis“, UAB „Elodėja“, UAB „Arnelitos prekyba“, VšĮ „Informacinių 
technologijų institutas“, UAB „EU-RUS LAW SERVICE“.

RŽ inf.

Intriga Rūmų klube

Verslininkai aiškinosi netikėtos vakaro baigties mįslę

Pasaulinio garso menininkas, gar-
siausių JAV leidinių iliustratorius, 50 litų 
banknoto autorius Ray Bartkus balandžio 
13 d. Marijampolėje atidarė savo kūrybos 
parodą „Tapybos pabaiga“. Šios parodos 
organizatorius – įmonių grupė „Arvi“ 
(„Arvi ir ko“ yra Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmų narys).

Įžymus lietuvių menininkas, jau trečią 
dešimtmetį gyvenantis ir kuriantis Niujor-
ke, pristatė tapybos ir instaliacijų ciklą, 
kurį brandino penkiolika metų. 

Šios parodos pasaulinė premjera įvy-
ko praėjusių metų rudenį Vilniaus „Tita-
niko“ galerijoje. Būtent tada R.Bartkus 
gavo „Arvi“ įmonių grupės prezidento 
V.Kučinsko pasiūlymą šios parodos tęsinį 
surengti Marijampolėje. 

„Mane visada žavėjo neįprastos er-
dvės – nenaudojami gamyklų cechai ar 
sandėliai, – sako Ray Bartkus. – Niujor-
ke tokiose erdvėse rengiamos garsiausių 
menininkų parodos.“ Seniausio Lietuvos 

„Arvi“ į Marijampolę atvežė 
garsaus Niujorko menininko 
Ray Bartkaus parodą 

cukraus fabriko klubas, kuriame vyksta 
paroda, buvo pastatytas praėjusiojo šim-
tmečio pradžioje ir šiuo metu buvo nenau-
dojamas. 

„Šia paroda inauguruojame svarbų 
kultūros židinį Marijampolėje. Origina-
lias patalpas reikia išnaudoti“, – teigė 
Lietuvoje viešintis dailininkas Rimvydas 
(Ray) Bartkus. Garsus pasaulio meninin-
kas prisipažino, jog jis nesuabejojo pasiū-
lymu atidaryti parodą Marijampolės cu-
kraus fabriko nenaudojamose patalpose, 
kai nuotraukose pamatė, kokioje erdvėje 
bus eksponuojami jo darbai. 

„Smagu, kad Lietuvoje yra tokių žmo-
nių – kultūros mecenatų, kaip V. Kučins-
kas. Ačiū dailininkui, kad neužmiršta Lie-
tuvos“, – kalbėjo į parodos atidarymą atvy-
kęs Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas.

JAV ambasados Lietuvoje kultūros 
atašė Marta Adams pabrėžė: „Didžiuo-
juosi, kad ambasada galėjo prisidėti prie 
šios parodos. Ray Bartkus yra vertas kūrė-

jų Jono Meko ir Jurgio Mačiūno įpėdinis. 
Menininkų, kurie prisidėjo prie Amerikos 
ir Lietuvos kultūros puoselėjimo.“

„Aš gal nelabai suprantu tapybą, bet 
jaučiu, kad tai yra gerai“, – pusiau juokais 
parodos atidaryme prisipažino įmonių 
grupės „Arvi“ prezidentas V. Kučinskas 
ir mįslingai užsiminė, kad rudenį tarp šių 
senų sienų „kai kas bus“.

Menininko iš Niujorko R.Bartkaus 
paroda Marijampolės cukraus fabrike 
(P. Armino g. 67a) veiks iki balandžio 28-
osios.

Menininkas labiausiai išgarsėjo 
iliustruodamas „The New York Times“, 
„Harper‘s“, „Wall Street Journal“, „Time“, 
„Newsweek“, „Business Weekly“, „The 
Fortune“, „Boston Globe“, „Los Angeles 
Times“, „Smart Money“ bei kurdamas 
šių žurnalų viršelius. Ray Bartkus taip 
pat iliustravo Francis Fukuyama, Salman 
Rushdie ir Margaret Atwood bestselerius. 

Iš Marijampolės paroda keliaus to-
liau – į Niujorką arba Maskvą. 

RŽ inf.

Kalba V. Kučinskas

Sveikina Seimo pirmininkas V. Gedvilas. Aurelijos Baniulaitienės nuotraukos

Paveikslas
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PROJEKTAS „DARBDAVIŲ IR DARBUOTOJŲ SOCIALINĖS 
PARTNERYSTĖS GEBĖJIMŲ UGDYMAS IR  KOLEKTYVINIŲ DARBO 

SANTYKIŲ TOBULINIMAS KAUNO IR MARIJAMPOLĖS APSKRITYSE“ 
(PROJEKTO NR. VP1-1.1-SADM-02-K-01-007)

Taip, pasak R. Narbuto, yra„danguje“, gi „ant žemės“ – kur kas sudėtingiau. Lie-
tuvoje praktiškai nevyksta kitokių kolektyvinių derybų, išskyrus įmonės lygiu. Bet ir 
jų aprėptis – labai menka. „Prasčiausia taika yra geriau už geriausią karą“, – pabrėžė 
R. Narbutas. Konfliktai dažnai sprendžiami taip: lagaminas į rankas ir į lėktuvą. 

„Kas svarbiausia šeimoje, įmonėje, valstybėje? Tvarumas, perspektyva ir gyveni-
mo bei darbo kokybė. Tam reikia pasitikėjimo, atsakomybių pasiskirstymo partnerystės 
principais. Dialogo kultūra formuojasi lėtai, tai nelengvas procesas, kuriame turime 
mokytis“, – kalbėjo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius 
dr. Vytautas Šileikis.

Jurgita Pranculytė, jau dešimt metų dirbanti vienoje Didžiosios Britanijos profsą-
jungų organizacijoje, buvo užbombarduota konferencijų dalyvių klausimais apie tai, 
kaip ginamos darbuotojų teisės Didžiojoje Britanijoje, kodėl būtina tapti profsąjungos 
nariu, kaip ginami eilinio nario interesai ir kt. 

Konferencijų antroji dalis buvo skirta praktinėms užduotims. Šiuos mokymus orga-
nizavo konsultacijų kompanija „SDG“. Buvo analizuojama, ar teisingai ir teisėtai kon-
krečiose situacijose pasielgė darbdavys, kokie punktai gali, o kurie negali būti numatyti 
kolektyvinėse sutartyse, kurie darbo teisės teiginiai yra teisingi, o kurie ne. 

Socialinis dialogas: geriau bendradarbiauti nei kariauti
Atkelta iš 1 psl.

KAUNO PREKYBOS,
PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI

Kristina Žališkevičienė,
Kauno PPA rūmų  klubo „Verslas Kaunui“ vadovė

Kiekvienas esame Kauno bendruomenės dalis ir savo indėliu galime jau dabar pa-
daryti savo miestą tinkamesnį gyventi, dirbti ir juo didžiuotis. Atėjo metas tapti geru 
pavyzdžiu! Nelaukime permainų – kurkime jas!

Grupės Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų verslininkų iniciatyva kovo 7 
d. įsteigtas naujas rūmų klubas „Verslas Kaunui“. Klubo tikslas – suvienyti žinias ir 
pastangas progresyvių idėjų bei veiklų rėmimui Kauno mieste. 

Artimiausiems dviems metams numatomos galimos rėmimo kryptys: 
• miesto gražinimas ir švarinimas;
• saugumo mieste didinimas;
• miesto ar atskirų jo dalių „gyvinimas“;
• bendruomenės sveikatinimas;
• visuomenės švietimas;
• senų ir pagyvenusių žmonių atskirties mažinimas;
• vaikų, paauglių ir jaunimo laisvalaikio zonų ir centrų kūrimas;
• įvairias visuomenės grupes vienijantys projektai.
Klubas inicijuos ir rems projektus kuriančius pridedamąją vertę Kauno bendruo-

menei, gerinančius miesto įvaizdį, turinčius išliekamąją vertę, tęstinius, vienijančius, 
integruojančius atskirų visuomenės grupių interesus.

Kiekvienas turime gerų idėjų, patirties ir lėšų, kuriomis galime pasidalinti. Tokiu 
būdu galime sukurti dar daugiau vertės siekdami tikslo – atrandant sritis, kur mūsų 
indėlis būtų juntamas ir vertingas miesto mastu, bei prisidedant prie projektų skatinimo 
ir įgyvendinimo.

Kviečiame prisijungti prie naujo klubo „Verslas Kaunui“ veiklos ir savo geru pa-
vyzdžiu kurti permainas Kauno miesto bendruomenėje. 

Susidomėjusius prašome registruotis el.paštu vera.mileikiene@chamber.lt, 
tel. 8 37 20 34 83.

KAUNO PREKYBOS,
PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI

Kviečiame prisijungti prie 
klubo „Verslas Kaunui“

LPSK Kauno regioninio centro pirmininkas R. Narbutas svarstė, kodėl Lietuvoje sunku sutarti dėl kolektyvinių darbo santykių

Konferencijos dalyviai Marijampolės kolegijoje
Andrėja Starkutė,
Kauno PPA rūmų Verslo plėtros skyriaus narystės koordinatorė

Antrus metus veikiantis Kauno PPA rūmų Verslo vadovų klubas balandžio 10 d. 
rinkosi į visuotinį klubo ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą. Jame dalyvavo 30 klubo na-
rių iš 35. 

Sveikinimo žodį tarė rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis, linkėdamas klubo 
visokeriopos sėkmės klubinėje veikloje ir nesibaigiančio idėjų srauto. Klubo vadovas 
Nerijus Šėža įteikė vardines klubo nario korteles. 

Pagrindinis susirinkimo darbotvarkės klausimas – klubo vadovo pristatyta veiklos 
metinė ataskaita pagal patvirtintus veiklos tikslus: stiprinti verslo bendruomenės etiką 
ir kultūrą; kelti klubo narių kompetenciją įvairiose srityse bei skatinti glaudų verslo 
struktūrų ir vykdančiosios valdžios bendradarbiavimą. 

Klubo vadovas Nerijus Šėža pristatė nuveiktus darbus bei priminė diskutuotas te-
mas, sulaukusias didžiausio dėmesio. Tai „Pasiskirk atlyginimą sau pats“ (kviestinis 
svečias – UPS įgaliotojo atstovo UAB „Skubios siuntos“ direktorius dr. Vladas La-
šas); „Verslo įvaizdis Lietuvoje – kas kaltas ir ką daryti?“ (pranešėjas – UAB „Verslo 
aljansas“ generalinis direktorius Genadijus Laškovas); „Naujoviškas verslas, požiūris 
į verslą, jo perspektyvos kintant rinkoms“ (diskusijos svečias – mobiliųjų aplikacijų 
platinimo bendrovės „GetJar“ įkūrėjas ir vadovas, „Europos metų vadovas 2011“ Ilja 
Laurs); „Kaip apsaugoti save ir savo verslą nuo šnipinėjimo ir priešiškos veiklos?“ (dis-
kusijos svečias – UAB „Verslo saugos agentūra“ vadovas Kastytis Braziulis,  ilgą laiką 
dirbęs Valstybės saugumo departamente, paskutiniuosius šešerius metus užsiima pri-
vataus verslo saugumo klausimais); „Įdomieji kainų ir vertės suvokimo mechanizmai 
pirkėjų galvose“ (panešėjas Audrius Savickas); „NLP (Neurolingvistinis programavi-
mas). Praktinės psichologijos magija“ (pranešėjas – Vitoldas Masalskis, psichologas, 
koučingo specialistas, NLP treneris, NLP klubų Lietuvoje tinklo vadovas).

Klubo narys Saulius Mikalauskas (UAB „Statybų ekonominiai skaičiavimai“ ge-
neralinis direktorius) inicijavo diskusiją dėl vieno iš klubo užsibrėžtų tikslų – glaudaus 
verslo struktūrų ir vykdančiosios valdžios bendradarbiavimo skatinimo. Nutarta ateinan-
čiais metais daugiau padirbėti siekiant šio tikslo. Rūmų prezidentas Benjaminas Žemai-
tis pasiūlė per klubo veiklą skatinti partnerystę tarp verslo atstovų ir mokslo institucijų. 

Klubo praėjusių metų veikla įvertinta 9,5 balo iš 10. Nerijus Šėža trečiai kadenci-
jai iš eilės išrinktas KPPA rūmų Verslo vadovų klubo vadovu. Jo kandidatūrai pritarta 
vienbalsiai.

Valdybos nariais išrinkti Skaidra Vaicekauskienė (VšĮ „Informacijos technologijų 
mokymo centras“ direktorė), Ramūnas Dirvelis (UAB „Inida“ direktorius), Egidijus 
Šileika (UAB „Romasta group“ generalinis direktorius), Antanas Jankūnas (UAB „Se-
kasoft“ direktorius), Giedrius Bučas (UAB „Interjero elementai“ direktorius) bei Gena-
dijus Laškovas (UAB „Verslo aljansas“ generalinis direktorius). Palyginti su praėjusios 
kadencijos valdybos sudėtimi, nauju valdybos nariu tapo Genadijus Laškovas.

Aptarta Verslo vadovų klubo veikla
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Jolanta Pudanaitė 

Vilniaus kooperacijos kolegijos ab-
solventai, palyginti su kitomis šalies kole-
gijomis – vieni geriausiai įsidarbinusiųjų. 
Iš 365 kolegijos absolventų praėjusiais 
metais Darbo biržoje buvo registruoti ir 
per metus neįsidarbino tik šiek tiek dau-
giau nei 13 proc. Sėkmę lemia tai, kad 
Vilniaus kooperacijos kolegijoje studijos 
orientuotos į praktinį žinių taikymą, o 
studijų programos nuolatos atnaujinamos 
atsižvelgiant į besikeičiančius Lietuvos 
darbo rinkos poreikius.  

Lietuvos darbo biržos skelbiamo įsidar-
binimo galimybių barometro duomenimis, 
šiemet tarp daugiausiai galimybių šiemet 
įsidarbinti turinčių profesijų yra pardavimo 
vadybininkai, buhalteriai, kompiuterinių 
sistemų specialistai. Šiuos specialistus ren-
gia ir Vilniaus kooperacijos kolegija.

Tiems, kurie dirba ir nori mokytis 
Norintys studijuoti Vilniaus koope-

Vilniaus kooperacijos kolegijos absolventai – 
paklausūs darbo rinkoje

racijos kolegijoje turi galimybę moky-
tis tiek Vilniuje, tiek Kaune, o studijas 
galima rinktis nuolatines arba ištęsti-
nes. 

Ištęstinės studijos – tai studijų forma, 
kurios trukmė pagal studijų intensyvu-
mą yra pusantro karto ilgesnė už studijų 
nuolatine forma trukmę ir trunka 4 me-
tus. Tačiau ji puikiai tinka dirbantiems, 
nes studijos organizuojamos sesijomis. 
Į pastarąsias studentai atvyksta 3 kartus 
per mokslo metus. Viena sesija trunka 2-3 
savaites ir mokomasi vakarais ir šeštadie-
niais. 

Norintys gali mokytis ir nuotoliniu 
būdu. „Ištęstines studijas arba mokymąsi 
nuotoliniu būdu paprastai renkasi dirban-
tys žmonės, todėl sudarydami tvarkaraš-
čius atsižvelgiame į studentų pageida-
vimus. Stengiamės studijas organizuoti 
taip, kad nenukentėtų jų darbas, šeima“, 
– apie studijų organizavimo procesą kal-
bėjo Vilniaus kooperacijos kolegijos di-
rektorius Jonas Jakubauskas.  

Vilniaus kooperacijos kolegijos ištęs-
tinių studijų programos

• Verslo vadyba
• Buhalterinė apskaita
• Verslo ekonomika 
• Maitinimo verslo organizavimas 
• Informacinių sistemų diegimas ir 

priežiūra (yra galimybė baigti gretutinę 
Verslo vadybos programą ir įgyti dvigubą 
informatikos inžinerijos ir vadybos kvali-
fikacinį laipsnį). Šią programą Švietimo 
ir mokslo ministerija pripažino unikalia  
programa ir skyrė valstybės finansavi-
mą – studijų krepšelius.

• Pardavimo valdymas 
• Mažmeninės bankininkystės ekono-

mika 
• Komunikacinė verslo anglų kalba 

(su galimybe baigti gretutinę Verslo va-
dybos programą ir įgyti dvigubą anglų 
kalbos ir vadybos profesinio bakalauro 
kvalifikacinį laipsnį)

• Komunikacijos ir informacijos va-
dyba 

Dėmesys suaugusiųjų mokymui 
Prie Vilniaus kooperacijos kolegi-

jos veikia Suaugusiųjų švietimo centras. 
Jame smulkiojo ir vidutinio verslo įmo-
nių specialistai gilina savo žinias, kad 
išliktų konkurencingi darbo rinkoje bei 
sugebėtų prisitaikyti prie besikeičiančios 
visuomenės poreikių. Centre taip pat per-
kvalifikuojami darbo neturintys žmonės, 
vykdomos kitos suaugusiųjų švietimo ir 
mokymo programos. 4-62 savaičių tru-
kmės kursuose profesiją įgyja arba savo 
kvalifikaciją kelia virėjai, virėjo padėjėjai, 
pardavėjai, barmenai, padavėjai. Būtent 
šių specialybių kvalifikuotų darbininkų 
dažniausiai ieško darbdaviai. 

Taip pat Vilniaus kooperacijos ko-
legija rengia specialius mokymus įmo-
nėms, atsižvelgiant į jų poreikius, ir vyk-
do atviruosius mokymus juridiniams bei 
fiziniams asmenims. Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų įmonių – narių 
darbuotojams gali būti taikomos nuolai-
dos mokesčiui už studijas.

Aušra Valackaitė, Vilniaus koopera-
cijos kolegijos absolventė 

„Ištęstines verslo vadybos studijas 
Vilniaus kooperacijos kolegijoje pasirin-
kau dėl geros vidinės atmosferos, įdomios 
studijų programos bei draugų bei pažįsta-
mų rekomendacijų. Nors yra sakoma, kad 
visada yra kur tobulėti, tačiau Vilniaus 
kooperacijos kolegijos studijų kokybė yra 
puiki, o dėstytojų lygis – tikrai aukštas.

Jei studentas domisi dėstomu daly-
ku, jis visada vertins dėstytojo nuomonę, 
patarimus ir nuolatos su juo diskutuos, o 
diskusijoms dėstytojai visada pasirengę. 
Studijuojant labiausiai žavėjo tai, kad jie  
derina savo gyvenimo patirtį su teorija ir 
šiuolaikinėmis technologijoms. 

Aktyviai dalyvavau ir studentiškame gy-
venime. Būdama grupės seniūne, jaučiausi 
lyg tarpininkas tarp kolegijos administraci-
jos ir studentų. Tai taip pat buvo puiki pa-
tirtis, padėjusi įgyti organizacinių savybių, 
išmokiusi ieškoti kompromisų bei padėjusi 
užmegzti kontaktų su įdomiais žmonėmis.“

Vilniaus kooperacijos kolegijos absolventai įgija darbo rinkoje paklausias specialybes

Balandžio mėnesį du rūmų nariai – 
UAB „OptimusCRM“ ir UAB „Verslo 
langas“ pažymi atitinkamai penkerių ir 
dešimties metų sukaktis. Kolegiški svei-
kinimai ir linkėjimai žengti pirmyn, už-
kariauti vis naujų klientų pasitikėjimą ir 
rašyti naujus sėkmės puslapius.

„CRM – daugiau nei klientų valdy-
mas. CRM sprendžia esmines įmonių 
verslo problemas“. Tokias CIOnet – di-
džiausios Europos IT vadovų asociacijos 
išvadas pateikia penkerius metus Kaune 
veikianti UAB „OptimusCRM“. 

Jauna bendrovė – „SugarCRM“ siste-
mos diegimo lyderis ir vienintelis oficia-
lus „SugarCRM“ atstovas Lietuvoje. 

2010 m.  CRM sistemos pagal svarbą 
tarp kitų IT sistemų buvo šeštoje vietoje 
Europoje, o 2011 m. jau pakilo į 3 vietą. 
Jų populiarumas grindžiamas dėl naudos 

Iššūkių ir atradimų metai
sprendžiant esminius IT iššūkius Europo-
je. Tai verslo paslankumas ir greitis rea-
guojant į rinkų pokyčius.

 CRM akronimas kilęs iš pirmųjų an-
gliško „santykių su klientais valdymas“ 
termino raidžių (angl. Customer Relati-
onship Management).

Specialistų skaičiavimais, CRM  sis-
temoms prognozuojamas stabilus augi-
mas dėl išaugusio paslaugų poreikio.  Po 
„diržų susiveržimo” krizės metu  įmonės 
labai greitai suprato, kad vienintelį jų gel-
bėjimosi ratą laiko klientai. Visi tyrimai 
liudija tą patį: pasaulinė CRM rinka krizės 
metu ne tik nesusitraukė, bet augo stabi-
liai ir sparčiai.

Per sunkmetį pakilo susidomėjimas 
ne tik CRM sistemomis, bet ir vadinamjo 
atvirojo kodo programine įranga bei pa-
žangiu verslo paslaugų nuomos modeliu, 
o „SugarCRM“ jau buvo užsirekomen-
davusi kaip viena iš stipriausiu pasaulio 
įmonių visose šiose trijose srityse.

„Nors pagal atliekamų funkcijų kiekį 
„SugarCRM“ jau senokai galėjo nurungti 
daugybę komercinių informacinių siste-
mų, ji turėjo vieną esminį trūkumą: buvo 
per daug sudėtinga, nepakankamai patogi 
ir smagi dirbti, – pripažįsta Antanas Sa-
kalauskas, UAB „OptimusCRM“ direk-
torius. – Tačiau kai tik „SugarCRM“ iš-
leido naują 6-ąją versiją, kurioje iš esmės 
gerokai pagerino patogumą vartoti, rinka 
sureagavo audringai.“

Įmonėje įdiegus CRM, atsiranda tvar-
ka, kiekvienas daro savo darbą, gauna-
ma tiksli informacija tiek klientams, tiek 
bendradarbiams, aiškus prekių judėjimas, 
neprarandamas ryšys su potencialiais kli-
entais, valdomas užklausų srautas, vady-
bininkai tiksliai žino, kas pirko, kada ir už 
kiek, galima atsekti, kas, kada ir kur buvo 
išsiųsta iš sandėlio, kas su preke nutiko po 
pirkimo ir t.t.

UAB „OptimusCRM“ yra įgyvendi-
nusi daugiau nei 70 CRM projektų, jos 
klientų yra Ispanijoje, Belgijoje, Didžio-
joje Britanijoje, Rusijoje. Kauno PPA rū-
muose narių duomenų bazei valdyti ben-
drovė taip pat įdiegė CRM sistemą.

Sveiko maisto restorano „Appetitus“ 
atidarymas vainikavo UAB „Verslo lan-
gas“ veiklos dešimtmetį. Iššūkių nebijan-
čiame restorane nėra įprastinio valgiaraš-
čio. Tai vieta, kur langas didesnis už kai 
kurių restoranų plotą. Kur maistas paga-
mintas naudojant tik natūralius prieskonius 
ir žoleles. Kur ant staltiesių galima piešti. 

Restorane „Appetitus“, įsikūrusiame 
prekybos centre „Artis“, galima rengti 
banketus iki 150 žmonių ir furšetus iki 300 
žmonių. Taip pat vyksta koncertai, įmonių 
pobūviai, konferencijos, vakarėliai. Yra 
erdvi scena-pakyla, įrengtas apšvietimas, 
koncertinė garso įranga, multimedijos 
įranga konferencijoms bei renginiams. 
„Sveikas maistas – nuo šaukšto sriubos 
iki gurmano puotos“. Tokį restorano moto 
pasirinko dešimtmetį veikianti bendrovė 
„Verslo langas“.

RŽ inf.

UAB „Verslo langas“
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Audronė Jankuvienė

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmuose buvo surengtos pirmosios mies-
te dirbtuvės, kuriose interneto rinkodaros 
konsultantas Vladas Sapranavičius su 
kolege Rasa Urbonaite mokė kauniečius, 
ne SEO specialistus, perprasti SEO sub-
tilybes. 

Kas yra SEO? Tai svetainių optimiza-
vimas paieškos sistemoms (angl. Search 
engine optimization). Tai procesas, kurio 
metu didinamas svetainės ar tinklapio 
matomumas „natūraliuose“, nemokamuo-
se paieškos rezultatuose. Populiariai kal-
bant, siekiama, kad galingasis Google pa-
mėgtų svetainę pagal raktinius žodžius, o 
jos nuoroda būtų kuo aukščiau bendrame 
sąraše ir aukščiau konkurentų. Geriausia  
įsibrauti tarp pirmųjų trijų pozicijų, nes 
jos  pastebimos praktiškai visų 100 proc. 
vartotojų.  Šeštąją poziciją fiksuoja jau tik 
pusė lankytojų, o dešimtąją – vos 20 proc.  
Be to, į pirmąsias tris nuorodas žiūrima 
kur kas labiau nei į mokamas reklamas 
puslapio dešinėje skiltyje. Jas mato tik 
40-50 proc. lankytojų. 

V. Sapranavičiaus teigimu, vartotojai 
vis mažiau pasitiki reklama, o du trečda-
liai pasitiki interneto paieškos sistemomis. 
Todėl neabejojama, kad SEO svarba tik 

Apie SEO – ne specialistams
augs. Tai pigi rinkodara, per paieškos sis-
temas pasiekiami dideli vartotojų kiekiai, 
toks būdas daugeliui  generuoja didžiulius 
pardavimus. 

„Pirmiausia, ką jūs turite padaryti savo 
svetainėje, – tai teisingai parinkti raktinius 
žodžius ir su jais susieti turinį. Labai svar-
bu svetainės krovimosi laikas, aiški jos 
struktūra ir navigacija, atnaujinimų dažnu-
mas“, – pabrėžė V. Sapranavičius, turintis 
13 metų patirtį interneto rinkodaros srityje.  

Konsultanto teigimu, ne mažiau reikš-
minga į paantraštę, kuri matoma paieš-
kos sistemoje, iškelti tekstą, kuriame yra 
raktiniai žodžiai. Tam reikia pamąstyti, 
pagal kokias bendrines frazes ir pagal ko-
kius prekės ženklus gali ieškoti, kokiems 
raktažodžiams optimizuoti konkurentų 
puslapiai, kokie yra sinonimai sugalvo-
toms frazėms? Verta atminti, kad paieškos 
robotai nemėgsta lėtų svetainių, raktinių 
frazių gausos, nuorodų į žemos kokybės 
puslapius, nukopijuoto turinio. 

Pirmą kartą Kaune surengtose SEO 
dirbtuvėse rinkodarininkai, verslininkai, 
tinklapių kūrėjai galėjo patys gilintis į visą 
SEO procesą ir mokėsi savarankiškai atlikti 
SEO tyrimą bei optimizuoti savo svetaines 
paieškos sistemoms. Antra vertus, po dirb-
tuvių tapo kur kas aiškiau, ko reikalauti iš 
firmų, optimizuojančių klientų svetaines. 

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose svečiavosi ir praktinį seminarą „Par-
davimo kalba“ vedė sertifikuotas organizacijos „Junior Chamber International“ moky-
mų treneris, „Mokymų akademijos“ įkūrėjas, vadovaujantysis konsultantas, ugdymo ir 
vadovavimo praktikas, pardavimo, lyderystės bei oratorystės mokymų treneris Gintaras 
Ignatavičius.  

Seminaro tikslas – stiprinti pardavėjo įgūdžius ir gebėjimus įsiklausyti į klientą, ar-
gumentuotai, įdomiai ir įtaigiai klientui pristatyti save, savo atstovaujamos kompanijos 
produktų ir paslaugų privalumus bei pačią kompaniją. 

Seminaro dalyviai aktyviai diskutavo apie tai, kaip išgirsti klientą ir kaip pateikti 
tinkamus klausimus, kad būtų atpažinti jo poreikiai. Daug dėmesio ir praktikos buvo 
skirta kalbai: seminaro dalyviai buvo mokomi su klientais kalbėti naudos kalba – kaip 
įtikinti žmones, kad klientai priimtų sprendimą pirkti. Per įvairius vaizdinius pavyz-
džius dalyviams buvo pristatytos esminės pardavimo kalbos klaidos. 

Pranešėjas seminarą vedė itin įdomiai, patraukliai, įtraukdamas į praktines užduotis 
kiekvieną dalyvį ir suteikdamas jam progą argumentuotai, įdomiai ir įtaigiai pristatyti 
save ir savo atstovaujamos kompanijos produktus bei paslaugas. 

Tarp trijų geriausiai pasirodžiusių dalyvių buvo Ieva Burbienė (naujo KPPA rūmų 
nario UAB „Baldgama“ atstovė), Andrius Šurkus (UAB „Glori ir ko“ atstovas) bei 
Nerijus Bakūnas (UAB „Švyturys-Utenos alus“ atstovas). Šauniausiai savo įmonę ir 
siūlomus produktus pristatė įmonės UAB „Baldgam“, užsiimančios standartinių ir 
nestandartinių baldų gamyba, atstovė Ieva Burbienė. Šiai dalyvei pranešėjas Gintaras 
Ignatavičius įteikė prizą – 100 Lt. kuponą į bet kurį „Mokymų akademijos“ organizuo-
jamą seminarą. 

Visi seminaro dalyviai sutartinai kaip pridėtinę seminaro vertę nurodė padidėjusį 
pasitikėjimą savimi, savimotyvaciją, naujų žinių įgijimą bei senų žinių atnaujinimą. 

RŽ inf.

Mokėsi, kaip išgirsti klientą
Mokslo ir verslo partnerystė tarp Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų  ir uni-

versitetų įgauna vis naujų formų, bendradarbiavimas tampa glaudesnis ir tikslingesnis.
Aleksandro Stulginskio universitete kovo 26 d. vyko KPPAR Kauno finansinių  

klubo susitikimas su universiteto Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto atstovais.
Prof. Vilija Aleknevičienė perskaitė pranešimą „Už kokią vertę parduoti veikiančią 

įmonę“.
Pateikta mokslinių tyrimų pagrindu parengta paskaičiavimo metodika, kaip nusta-

tyti tikrąją įmonės vertę, kokie vertės veiksniai, kaip paskaičiuoti laisvuosius pinigų 
srautus ir vidutinę svertinę kapitalo kainą.

Diskutuota apie tolimesnes verslo ir mokslo bendradarbiavimo kryptis, ASU moks-
lo ir konsultacines paslaugas verslui. Numatytos ASU Ekonomikos ir vadybos fakulteto 
mokslo paslaugų pristatymo Kauno PPA rūmų nariams galimybės

RŽ inf.

Už kiek parduoti veikiančią įmonę?

UAB „Mazgas“ savininkas Gytis 
Melnikas:

„Internetinis marketingas ir verslas 
apskritai palyginti jauna sritis Lietuvoje. 
Daugelis esame nepakankamai išprusę, 
kad galėtume atskirti, ar paslaugos yra 
kokybiškos, ar ne. Todėl ne vienas pažįs-
tamas verslininkas nepagrįstai nusivylė 
internetine rinkodara arba e-komercija. 
Nors šis renginys skirtas ne SEO specia-
listams, jis buvo naudingas visiems – savi-

ninkams, rinkodaros vadovams, rinkoda-
ros konsultantams. Žinias, kurios įgijome 
SEO dirbtuvėse, galime panaudoti dvejo-
pai: objektyviai įvertinti SEO konsultantų 
paslaugas; be to, tai suteikia pagrindą 
patiems gilintis į internetinę rinkodarą. 
Mielai apsilankysiu SEO dirbtuvėse dar 
sykį. Ką daryčiau kitaip? Pasirinkčiau 
konkrečią svetainę ir pasistengčiau  kuo 
išsamiau su SEO dirbtuvių vedėjais ją iš-
analizuoti.V. Sapranavičius turi 13 metų patirtį interneto rinkodaros srityje

SEO specialistė Rasa Urbonaitė (centre) aiškino dalyviams, kaip optimizuoti svetaines

Dirbtuvėse analizuoti konkretūs interneto rinkodaros pavyzdžiai

Finansininkų klubo narės diskutavo su A. Stulginskio universiteto dėstytojomis
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Kovo 19 d., Latvijos įmonių rūmų de-
legacija kartu su Kauno miesto vadovais 
ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų atstovais aptarė glaudesnio bendra-
darbiavimo ir geresnės verslo aplinkos 
kūrimo galimybes.

„Prieš beveik du mėnesius pasirašė-
me bendradarbiavimo ketinimų protokolą 
tarp Kauno ir Rygos. Tikiuosi, jog bendra-
darbiavimas ne tik su Ryga, bet ir kitais 
Latvijos miestais vyks ne tik politiniu ly-
gmeniu, bet bus įgyvendinamos ir įvairios 
verslo iniciatyvos, duosiančios realios 
naudos”, – susitikimo metu kalbėjo Kau-
no miesto meras Andrius Kupčinskas.

Prieš 8 metus įkurtų Latvijos įmonių 
rūmų pagrindinis tikslas – skatinti verslo 
santykius tarp Latvijos ir Lietuvos, ats-
tovauti rūmų narių ekonominiams inte-
resams ir dalyvauti formuojant teigiamą 
Latvijos verslininkų įvaizdį užsienyje. 
Kasmet šios organizacijos atstovai aplan-
ko vis kitą Lietuvos miestą ir stengiasi už-
megzti santykius su verslo atstovais.

„Organizuojame susitikimus su po-

Kaune lankėsi Latvijos 
verslininkus vienijančios 
organizacijos vadovai

tencialiais verslo partneriais, teikiame 
išsamią informaciją apie atitinkamos 
pramonės rinkas, apie konkrečių įmonių 
profilius. Tikimės, jog šios viešnagė metu 
Kaune taip pat pavyks rasti naudingų kon-
taktų”, – teigė Latvijos įmonių rūmų val-
dybos pirmininkas Gundars Andžāns.

Pasak susitikime dalyvavusio Latvi-
jos Respublikos ambasadoriaus Lietuvoje 
Mārtiņš Virsis, labai svarbu stiprinti tar-
pusavio santykius bei aktyviai naudoti ša-
lių tarpusavio verslo tinklą, kuriame būtų 
galima keistis įmonių verslo užklausomis, 
verslo vystymo galimybėmis.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų generalinis direktorius Vytautas Ši-
leikis taip pat pabrėžė verslo tinklo tarp 
visų trijų Baltijos šalių vystymo svarbą ir 
priminė apie prieš keletą savaičių Rygo-
je Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų asociacijos, Estijos ir Latvijos pre-
kybos ir pramonės rūmų vadovų pasirašy-
tą bendradarbiavimo sutartį.

Pagal kaunas.lt

Marijampolėje kovo 22 d. lankėsi 
Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje Ma-
ryse Eveline Berniau ir delegacija: Pran-
cūzijos eksporto agentūros UBIFRANCE 
Lietuvos ir Latvijos biurų vadovė Hélène 
Rogé, agentūros UBIFRANCE Lietuvos 
biuro patarėja Ramunė Žvirblytė, Lietu-
vos ir Prancūzijos prekybos rūmų direkto-
rė Živilė Kriščiūnienė bei prekybos rūmų 
stažuotoja Martyna Milkevičiūtė.

Vizito metu Prancūzijos pasiuntinė 
Marijampolės savivaldybėje susitiko su 
savivaldybės meru Vidmantu Braziu, mero 
pavaduotoju Sigitu Valančiumi, savival-
dybės administracijos direktoriumi Metu 
Ražinsku, Savivaldybės tarybos Aplinkos 
apsaugos ir kaimo reikalų komiteto pir-
mininku Petru Paviloniu, Plėtros, ūkio ir 
verslo vystymo komiteto pirmininkui Ar-
tūru Venslausku, Švietimo, kultūros, spor-
to ir jaunimo reikalų komiteto pirmininku 
Rimu Vitkumi, administracijos darbuoto-
jais, Lietuvos frankofonų asociacijos Ma-
rijampolės skyriaus vadovu Vytautu Straz-
dausku, UAB „Mantinga“ atstovais.

Susitikimo metu ambasadorė pabrėžė 
siekianti vizitais po Lietuvą susipažinti su 
šalies pramonės įmonėmis, mokslo, švie-
timo, kultūros įstaigomis, kad galėtų su-
aktyvinti Lietuvos ir Prancūzijos ekono-
minį ir kultūrinį bendradarbiavimą, o tai 
skatintų ir atskirų savivaldybių draugystę. 
Ponia M. E. Berniau taip pat domėjosi 
prancūzų kalbos mokymo Marijampolės 
savivaldybės mokyklose klausimais. Am-
basadorė siekia stiprinti prancūzų kalbos 
mokymą Lietuvos mokyklose, nes yra 
įsitikinusi, kad baigę mokyklas ir gerai 
mokantys prancūzų kalbą mūsų mokiniai 

Marijampolėje viešėjo Prancūzijos ambasadorė
galėtų Prancūzijoje sėkmingai studijuoti 
techninius mokslus, inžineriją. 

Susitikime dalyvavę UAB „Mantinga“ 
atstovai pristatė savo veiklą, įteikė savo 
gaminamos produkcijos reprezentacinį 
paketą ir pakvietė apsilankyti modernioje 
ir jau turinčioje savo rinką Prancūzijoje 
įmonėje. UAB „Mantinga“ gamyklos di-
rektorius A. Venslauskas prisiminė, kad 
įmonės verslas ir prasidėjo nuo prancūziš-
kų ragelių.

Prancūzijos nepaprastoji ir įgaliotoji 
ambasadorė Lietuvoje Marysa Berniau, 
padėkojusi Marijampolės merui V. Bra-
ziui už pakvietimą apsilankyti Miesto 
dienų šventėje ir nuoširdų priėmimą, pa-
žadėjo surasti bendradarbiavimui miestą 
Prancūzijoje. 

Ambasadorė Maryse Eveline Berniau 
ir Prancūzijos eksporto agentūros UBIF-
RANCE, Lietuvos ir Prancūzijos preky-
bos rūmų atstovės susipažino su UAB 
„Arvi“ ir ko įmonių grupės veikla, lankėsi 
UAB „Arvi kalakutai“ KŪB, UAB „Mari-
jampolės pieno konservai”. Įmonėse dele-
gacija susipažino su šių įmonių veikla, jų 
gaminama produkcija, bendradarbiavimo 
su Prancūzijos įmonėmis poreikiu, mūsų 
įmonių produkcijos eksporto į Prancūziją 
galimybėmis.

Tai antrasis Prancūzijos ambasadorės 
Lietuvoje Maryse Berniau vizitas Mari-
jampolėje. Pernai ambasadorė mūsų mieste 
lankėsi birželio mėnesį, Lietuvos ir Pran-
cūzijos asociacijos Marijampolės skyriaus 
iniciatyva, minint garsaus Prancūzijos kar-
vedžio imperatoriaus Napoleono kariaunos 
1812-ųjų metų žygį per Lietuvą. 

RŽ inf.

Kauno m. savivaldybėje vykusiame susitikime dalyvavo rūmų prezidentas B. Žemaitis ir generalinis direktorius dr. V. Šileikis

Ambasadorė lankėsi pas rūmų narį – UAB „Marijampolės pieno konservai“
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Kuo nuolatinė buveinė skiriasi nuo įmonės filialo ar atstovybės užsienyje? Kokie 
požymiai identifikuoja, jog veikla vykdoma per nuolatinę buveinę? Kurie iš jų reikš-
mingi pelno mokesčio mokėjimui? 

Kas yra vadinamasis „ištiestos rankos principas“? Koks dvigubo apmokestinimo 
išvengimo sutarčių santykis su vietiniais valstybių įstatymais? Kaip šių sutarčių nuos-
tatos taikomos praktikoje? 

Kokią verslo formą pasirinkti planuojant žengti į kitas rinkas? Kada veikla traktuo-

Kovo 20-21 d. Dubline, Airijoje vyko 
tarptautiniai projekto „Geresnė aplinka – 
geresnis verslas (PRISM)“ mokymai, 
kuriuos organizavo Dublino prekybos 
rūmai. 

Pagrindinis mokymų tikslas – suteikti 
išsamių žinių apie ekologinį gaminių pro-
jektavimą statybų sektoriuje. Tokio tipo 
projektavimas – tai sisteminė metodika, 
integruojanti aplinkos apsaugos aspektus 
į gaminio projektavimą. Pagrindinis šio 
projektavimo tikslas – kurti ne tik aplin-
kosauginiu požiūriu aplinkai palankius 
gaminius, tačiau ir atsižvelgti į fukciona-
lumo, kokybės, ekonominius, techninius 
kriterijus. Klimato kaita, teršalų kiekio 
padidėjimas, išaugusios elektros energi-

Mokymai apie ekologinį projektavimą statybų sektoriuje

Tarptautinius projekto „Geresnė aplinka – geresnis verslas (PRISM)“ mokymus organizavo Dublino prekybos rūmai

jos kainos skatina ieškoti naujų būdų ne 
tik apsaugoti mus supančią aplinką, bet ir 
modernizuoti  įmones. Vadovaujantis eko-
loginio projektavimo metodu galima ne 
tik sumažinti įmonės patiriamas išlaidas, 
bet ir pagerinti gaminių kokybę, atrasti 
naujas rinkas, užtikrinti teisinių reikalavi-
mų atitikimą bei pagerinti įmonės įvaizdį. 

Mokymuose dalyvavo projektų PRI-
SM bei Enterprise Europe Network at-
stovai iš Švedijos, Islandijos, Bulgarijos, 
Vokietijos, Lenkijos, Latvijos, Lietuvos 
bei kitų Europos šalių. Susitikimo metu 
prieita vieningos išvados, jog būtina tau-
soti aplinką pasitelkiant šiuolaikinius eko-
loginius sprendimus.

RŽ inf.

Eksportuotojų klube – apie 
nuolatines buveines ir 
rizikas užsienio rinkose

Edmundas Cylikas,
Kauno PPA rūmų 
tarptautinių ryšių vadybininkas

Kovo 14 d. Bioblingene vyko investa-
vimo ir verslo plėtros galimybių Lietuvo-
je ir Kauno regione pristatymo renginys. 
Bioblingeno ir Kauno apskritys bendrauja 
sveikatos apsaugos, socialinės pagalbos, 
jaunimo mainų srityse jau nuo 2004 m. 
Siekiama suaktyvinti ir abiejų regionų 
verslo ryšius.

Renginio dalyvius pasveikino Bio-
blingeno apskrities prekybos ir pramonės 
rūmų prezidentas Andreas Hadler, Bio-
blingeno apskrities viršininkas Roland 
Bernhard ir Kauno regiono plėtros tary-
bos pirmininkas, Kauno rajono meras Va-
lerijus Makūnas.

Kauno prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmų tarptautinių ryšių vadybininkas 
Edmundas Cylikas skaitė pranešimą apie 
Kauno apskritį – mokslo ir verslo regioną, 
kvietė Bioblingeno įmones aktyviau ben-
dradarbiauti su Kauno apskrities įmonė-
mis, pasinaudojant Rūmų ir Enterprise Eu-
rope Network teikiamomis paslaugomis.

VšĮ „Investuok Lietuvoje“ projektų 
vadovė Elina Chodzkaitė Lietuvą pristatė 
kaip IT galimybių šalį, kurioje labai gerai 
išvystytas spartusis internetas, yra senos 
elektronikos pramonės tradicijos, plėto-
jami lazerių klasteriai, tradicinės ir imlios 

Lietuva ir Kauno regionas 
pristatyti Vokietijoje

technologijoms pramonės šakos. Vokieti-
jos ir Baltijos šalių prekybos rūmų Esti-
joje, Latvijoje ir Lietuvoje Lietuvos biuro 
vadovė Audronė Ercienė palygino verslo 
plėtros galimybes trijose Baltijos šalyse.

Šiuo metu Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmai ieško partnerių Štutgaro 
regiono įmonei, kuri gamina ortopedinius 
čiužinius ir pagalves. Tikimasi sėkmingos 
verslo santykių tarp Vokietijos ir Lietuvos 
įmonių plėtros.

Bioblingeno apskrities viršininko Ro-
lando Bernhardo kvietimu kovo 13-16 
dienomis vykusiame susitikime taip pat 
dalyvavo Jonavos rajono meras Mindau-
gas Sinkevičius, Kauno miesto mero pa-
vaduotojas Vasilijus Popovas, Kaišiadorių 
rajono meras Romualdas Urmilevičius, 
Kėdainių rajono meras Rimantas Diliūnas, 
Prienų rajono meras Vytas Bujanauskas, 
Raseinių rajono meras Algimantas Mieli-
nis, Regioninės plėtros departamento prie  
VRM Kauno skyriaus vedėjas Virmantas 
Pipinė ir Kauno regiono plėtros agentūros 
direktorė Lina Misiukevičienė.

Vokietijos verslininkai aktyviai do-
mėjosi galimybėmis Lietuvoje, tačiau 
pastebėjo, kad dažna įstatymų kaita ne-
palankiai nuteikia užsienio investuotojus. 
Kaip pavyzdys buvo pateikta pasikeitusi 
Lietuvos Vyriausybės poziciją dėl saulės 
energetikos.Kalbėdami apie informacinių 
technologijų galimybes, vokiečiai pagei-

davo, kad Lietuvos IT specialistai mokėtų 
vokiškai, tada jie būtų paklausūs ir Vokie-
tijoje.Kauno regiono delegacija lankėsi 
Bioblingeno atliekų deginimo įmonėje 
bei jau nebeveikiančiame sąvartyne. Tai 
70 m aukščio kalnas, kurio pietiniame 
šlaite veikia saulės elektrinė, o šiaurinis 
šlaitas želdinamas mišku. Iš sąvartyno 
išgaunamos dujos panaudojamos elektros 
energijai gaminti, jos pagalba veikia šakų 
smulkinimo agregatai. Šiomis dujomis 
taip pat džiovinamas biokuras – susmul-
kinta mediena.Degindama nerūšiuotas 
buitines atliekas ir biokurą, įmonė paga-
mina elektros energijos, kurios užtenka 
32 tūkst., o šilumos energijos – 76 tūkst. 
gyventojų.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovas E. Cylikas 
pristatė Kauno regioną kaip transporto mazgą tarp Rytų ir 
Vakarų, kuriame yra įsikūrusios Kauno bei Kėdainių LEZ

Modernus Rytų ir Vidurio Europos ekonomikos regionas, kuriame gyvena nuolat besimokanti, versli bendruomenė, mokslo ir in-
formacinių technologijų, kultūros bei turizmo centras su gerai išvystyta logistikos infrastruktūra – tokią Kauno regiono viziją su-
sitikime su Bioblingeno apskrities vadovais pristatė Kauno regiono plėtros tarybos pirmininkas, Kauno rajono meras V. Makūnas

jama kaip darbuotojų nuoma, o kada – kaip veikla per nuolatinę buveinę?
Tokius klausimus rūmų Eksportuotojų klubo nariai nagrinėjo su UAB „Scandi-

navian Accounting and Consulting“ Verslo apskaitos departamento vadovu Vidmantu 
Miliumi. Nuo 1994 m. veikianti bendrovė yra tarptautinio tinklo „Baker Tilly Interna-
tional“ narė ir atstovauja Lietuvai šioje organizacijoje. 

Klubo nariams V. Milius pristatė ir komentavo tarptautinius reikalavimus dėl nuo-
latinių buveinių užsienio valstybėse. Pavyzdžiui, vienas iš svarbių požymių, patvirti-
nančių, kad veikla vykdoma per nuolatinę buveinę, yra ten dirbantis vadovas  arba 
darbuotojai, turintys įgaliojimus sudaryti sutartis. 

Dėl pelno mokesčio mokėjimo atsižvelgiama, ar yra užbaigtas trijų etapų komerci-
nių operacijų ciklas. 

V. Milius pabrėžė, kad dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys turi viršenybę 
prieš vietinius įstatymus. Be to, šios sutartys naikina gyventojų pajamų apmokestinimą 
vienoje iš šalių. 

Eksportuotojų klubo nariai diskutavo dėl rizikos identifikavimo einant į užsienio 
rinkas, dalijosi savo veiklos su užsienio partneriais patirtimi.

RŽ inf.
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KONTAKTŲ MUGĖ

KAUNO regiono įmonių kontaktų mugė
UAB „Atgaiva tau“  sveikatinimo centras
Viešbutis –120 vietų. Gydykla. Baseinas (12,5 
x 6 m), pirtis. Dvi konfrencijų salės (65 ir 120 
kv. m). Krepšinio/tinklinio/rankinio sporto 
salė (1000 kv. m). Uždari teniso kortai (1000 
kv. m). Treniruoklių salė. Stalo tenisas. Lauko 
sporto aikštelės: krepšinio, rankinio. Valgykla. 
Kavinė.
Sveikatinimo paslaugos: sanatoriniai keliala-
piai; spec. sveikatinimo programos; įvairios 
procedūros, masažai. Alternatyvios medicinos 
paslaugos: garso (gongo) terapija; vaistažolių 
terapija, Reiki.
Gydymo profilis: po traumų, esant judamojo 
atramos aparato pažeidimams; po sąnarių ir 
ginekologinių bei šių ligų profilių onkologinių 
operacijų; virškinimo sistemos  ligų gydymas.
Centras yra gražiame gamtos prieglobstyje, la-
bai ramioje vietoje (37 km nuo Kauno, 81 km 
nuo Vilniaus), atstumas iki upės Neris  - 300 m, 
teritorija – 21 ha).   
Paupio g. 40, Ruklos k., Jonavos r. LT-55283
Tel.: (8 349) 77 050 arba 8 349 77 056
Faks.: (8 349) 77 054
El. paštas: registratura@atgaivatau.lt; 
rinkodara@atgaivatu.lt 
www.atgaivatau.lt 

UAB „Baltijos paslaugų brokeris“
Siūlo internetinėje parduotuvėje įsigyti karna-
valinių kostiumų ir aksesuarų, pakavimo me-
džiagų, rankų darbo stiklo suvenyrų, įvairių 
ortopedinių gaminių, medicinos, sporto prekių, 
šiaurietiško ėjimo inventoriaus. Ieško klientų ir 
sveikatingumo prekių tiekėjų.
K. Petrausko 26-201 kab., LT-44156 Kaunas
Tel.: (8 657) 61 704
El. paštas:  info@bpb.lt
www.rinkaplius.lt

UAB ,,Baltijos polistirenas“
Gamina įvairias polistirenines pakuotes: buiti-
nei technikai (šaldytuvams, televizoriams ir kt.) 
ir kitus formuotus gaminius pagal individualius 
kliento užsakymus. Ieško partnerių, užsakovų 
polistireninėms pakuotėms.
S.Lozoraičio g. 15ª, LT-53229 Garliava, 
Kauno raj.
Tel.: (8 37) 55 15 18 (8 656) 39 387
Faks.: (8 37) 55 10 15, 
El.paštas: v.rimaitis@balpol.lt
www.balpol.lt 

UAB „Bernelių smuklė“
„Bernelių užeiga“ džiugina savo lankytojus 
tradiciniais lietuviškos virtuvės patiekalais ir 
tautine dvasia alsuojančia aplinka. Šiuo metu 
veikia šeši šiam tinklui priklausantys restoranai 
ir lauko smuklės. „Bernelių užeigai“ pirmajai 
Lietuvoje suteiktas kulinarijos paveldo fondo 
sertifikatas. Šis sertifikatas liudija, kad „Berne-
lių užeiga“ savo veikla (aplinka, svečių priėmi-
mas, aptarnavimas, valgių paruošimas) atspin-
di per šimtmečius sukauptą tradicinę patirtį, 
vaišių papročius ir kultūrą, tradicines valgių 
gaminimo technologijas, regionų specifiką, ir 
jai suteikiamas kulinarijos paveldo statusas.
K.Donelaičio g. 11, LT-44239 Kaunas
Tel.: (8 37) 20 88 02
Faks.: (8 37) 75 07 56
El. paštas: info@berneliusmukle.lt
www.berneliuuzeiga.eu

UAB „Betonika“
Gamina betono ir gelžbetonio gaminius. 
Naglio g. 4A, LT-52367 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 01 00
Faks.: (8 37) 40 01 11
El. paštas: info@betonika.lt
www.betonika.lt

„Bitė Lietuva“
Kokybiško mobiliojo ryšio ir greičiausio mobi-
liojo interneto šalyje operatorius. „Bitės“ salo-
nuose visada galima rasti naujausių mobiliųjų 
telefonų modelių, „Blackberry“ išmaniųjų tele-
fonų ir išbandyti įvairias mobilių technologijų 
naujoves ir paslaugas. „Bitės“ ryšiu Lietuvoje 
naudojasi daugiau nei 1 mln. vartotojų, ku-

riems nereikia daryti kompromiso tarp kainos 
ir kokybės.
Salonus galima rasti visoje Lietuvoje
Tel.: 1501 (tik BITĖS klientams, nemokamas), 
Tel.: (8 699) 23 230 (kitų operatorių klien-
tams)
El. paštas: info@bite.lt 
www.bite.lt 

Kristina Bujauskienė
Finansinės konsultacijos pensijų reformos klau-
simais fiziniams ir juridiniams asmenims.Fon-
dų veiklos pristatymas. Investavimo galimybės 
(pelnas per investicinius fondus). Draudimo 
rinkos ir ilgalaikis taupymas (gyvybės draudi-
mas, VIP investicija). Draudimo apsaugos ir jų 
kainos. Esamų sutarčių valdymas, koregavimas 
siekiant optimalaus rezultato.
Savanorių pr.433 LT-49286 Kaunas
Tel.: (8 37) 46 44 97 (8600) 28 487
Faks.: (8 37) 46 44 96
kristina.bujauskiene@compensalife.lt
www.compensalife.lt 

UAB „Corpack“
Teikia rinkos dalyviams pakuotės iš gofruoto 
kartono gamybos paslaugas. Turi galimybę ga-
minti maksimaliai įmanomų formatų pakuotę 
iš gofruoto kartono (pagal FEFCO katalogą). 
Gali ant dėžių uždėti spaudą. Papildoma pa-
slauga savo klientams – lipnių etikečių iš rulo-
ninio lipnaus etiketinio popieriaus gamyba.
Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas
Buveinės adresas: Eigirgalos km., 
Voškonių km., Kauno raj.
Tel.: (8 686) 42 136 (gamybos vadovas Au-
drius), (8 698) 36 265 (direktorius Arvydas)
El. paštas: audrius@corpack.lt,  
arvydas@corpack.lt, info@corpack.lt

UAB „Dent art“
Viena pirmųjų privačių odontologijos klinikų 
Kaune. Teikia aukščiausios kokybės odonto-
logijos paslaugas (vaikų ir suaugusiųjų dantų 
gydymas, estetinis plombavimas, endodon-
tinis gydymas mikroskopo pagalba), burnos 
higiena, burnos chirurgija, dantų implantacija. 
Dantų protezavimas (metalo, bemetale kera-
mika, nuimamais dantų protezais). Skubi pa-
galba. Įdiegta naujausia skaitmeninė rentgeno 
diagnostikos aparatūra, moderni odontologinė 
įranga. Dirba 8-20 val.
Sukilėlių pr. 102, LT-44304 Kaunas,
Tel.: (8 37) 75 15 92, (8 686) 76 249
www.odontologijakaune.lt

DnB bankas
Kviečia tapti banko klientu. Siūlo finansines 
konsultacijas, specialias aptarnavimo sąlygas 
naujiems klientams, sprendimus naujam vers-
lui, paslaugas įmonių darbuotojams.
Laisvės al. 86, LT-44250 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 94 94
Faks.: (8 37) 40 94 06
www.dnbnord.lt

UAB „Doleta“
Medinių, medžio-aliuminio, aliuminio langų, 
lauko durų, žiemos sodų, medžio-stiklo bei 
aliuminio-stiklo fasadų gamyba. Automatizuo-
ta ir robotizuota gamyba, sudėtingiausios kons-
trukcijos, „pasyviajam namui“ skirti gaminiai, 
prekybos atstovai daugelyje pasaulio šalių.
Ieško partnerių įvairiose šalyse.
Vilniaus 52, LT-59422 Jieznas
Tel.: (8 319) 57 270
Faks.: (8 319) 60 501
El. paštas: export@doleta.lt
www.doleta.lt

UAB „Doletos langai“
Gaminami mediniai, medžio-aliuminio, aliu-
minio langai, žiemos sodai, stikliniai fasadai, 
stumdomos sistemos, langai „pasyviesiems“ 
namams. Viena moderniausių įmonių Europo-
je. Trys ketvirtadaliai produkcijos eksportuoja-
ma į Europos ir NVS šalis, taip pat JAV, Izraelį 
ir Japoniją. Nuolat plečiama rinkos geografija. 
Ieško partnerių/atstovų įvairiose šalyse.

Vilniaus 52, LT-59422 Jieznas
Tel.: (8 319) 57 270
Faks.: (8 319) 60 501
El. paštas: export@doleta.lt
www.doleta.lt

UAB „Dovaina“
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje, prekiaujan-
čių autobusų, krovininių automobilių, pusprie-
kabių ir priekabų atsarginėmis dalimis. Platus 
turimų prekių asortimentas. Mūsų klientai – di-
džiausi Lietuvos bei kaimyninių šalių autobusų 
parkai, transporto įmonės, bendradarbiaujame 
su didžiaisiais Lietuvos vežėjais bei servisais.
Įmonė gamina stabdžių antdėklus bei kaladė-
les, teikia metalo apdirbimo (valymo, dažymo) 
paslaugas, gamina metalo konstrukcijas. Pasta-
ruoju metu didelis dėmesys skiriamas maisto 
pramonės įrenginių gamybai.
Dovainonys, LT-56332 Kaišiadorių raj.
Tel.: (8 346) 46 618, (8 346) 46 611
Faks.: (8 346) 46 713
Kaunas, Draugystės g. 19
Tel.: (8 37) 35 35 05
Klaipėda, Plieno g. 8
Tel./Faks.: (8 46) 38 55 04 
El. paštas: dovaina@dovaina.lt

UAB „Enerstena“ 
Energetikos ir pramonės objektų statyba, re-
konstrukcija, modernizavimas, remontas ir 
techninis aptarnavimas. Projektuoja, komplek-
tuoja, montuoja, paleidžia ir suderina įvairaus 
dydžio katilines, kūrenamas biokuru, gamti-
nėmis dujomis, mazutu ir kitu kuru. Klientai: 
šilumos tiekimo ir pramonės įmonės.
Raktažolių g. 21, LT-52181 Kaunas
Tel.: (8 37) 37 32 31
Faks.: (8 37) 45 90 56
El.paštas: info@enerstena.lt

UAB „Eoltas“
Nuo 1993 m. prekiauja lengvųjų automobilių 
detalėmis. Parduoda naujas automobilių dalis 
Europoje, Azijoje ir Amerikoje pagamintiems 
lengviesiems ir komerciniams automobiliams. 
Yra oficialūs Vokietijos, Italijos, Ispanijos ir 
kitų šalių autodetalių gamintojų atstovai Lietu-
voje. Parduoda važiuoklės, stabdžių, variklio, 
elektros instaliacijos ir kitų automobilio siste-
mų detales. Sandėlyje laikomų detalių asorti-
mentas viršija 70 000 pavadinimų. Klientams 
pageidaujant, prekės pristatomos į bet kurią 
nurodytą vietą Lietuvos teritorijoje.
Žemaičių pl. 65A, LT-48104 Kaunas
Tel.: (8 37) 46 55 87
Faks.: (8 37) 79 89 72
El. paštas: info@eoltas.lt
www.eoltas.lt 

UAB „Eura“
Ieško NT vystymo partnerio Karklytės kvartalo 
gyvenamųjų namų su taupia šiluma, autobusų/
sunkvežimių serviso su saulės elektrine ant sto-
go ir vėjo generatoriumi ir/arba greito maisto 
restorano/motelio statybai ir valdymui Šilai-
niuose palei Via Baltika Vakarinį lankstą.
Kęstučio 57-4, LT-44303 Kaunas
Tel.: (8 37) 79 68 54
Faks.: (8 37) 20 84 64
El. paštas: eura@eura.lt
www.eura.lt

UAB „Frondita“
Įmonių steigimo ir perregistravimo dokumentų 
rengimas (per 3-4 dienas), buhalterinės apskai-
tos tvarkymas, antspaudų ir spaudų užsakymų 
priėmimas (atliekama per 1 parą,reikalui esant 
tą pačią dieną). Darbo patirtis – 20 metų.
Taikos pr. 4, LT-50187 Kaunas 
Tel.: (8 37) 33 32 20
Faks.: (8 37) 33 32 03
El. paštas: admin@frondita.lt
www.frondita.lt, www.imoniusteigimas.biz, 
www.buhalterija-apskaita.lt,
www.imoniu-steigimas.lt

UAB „Galinta ir partneriai“
Grūdų bei birių maisto produktų importas ir 
eksportas, kruopų bei dribsnių gamyba, ankšti-
nių kultūrų perdirbimas, birių maisto produktų 
fasavimas, didmeninė prekyba Lietuvos ir už-
sienio rinkose, importuojamų prekių distribuci-
ja Pabaltijo šalyse, nekilnojamojo turto nuoma. 

Veiverių g. 51C, LT-46336 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 85 40
Faks.: (8 37) 39 02 28
El. paštas: galinta@galinta.lt
www.galinta.lt

UAB „Garlita“ 
Gamina (mezga, siuva) viršutinį ir apatinį 
moterišką, vyrišką, vaikišką trikotažą: įvai-
rius uniforminius megztinius, mokyklines 
uniformas, šalikus, kepures, pledus. Trikota-
žo gamybos srityje turi daugiau nei 30 metų 
darbo patirtį. Gamina uniforminius megzti-
nius policijos ir muitinės pareigūnams, ka-
riuomenei pagal NATO standartus. Įmonei 
suteiktas NATO komercinis kodas. Turi ko-
kybės ir aplinkosaugos sertifikatus ISO9001 
ir ISO14001. Bendradarbiauja su Didžiosios 
Britanijos, Švedijos, Danijos, Norvegijos, Vo-
kietijos kompanijomis.
Pagirių km., Garliavos apl. sen., 
LT-53282 Kauno raj. 
Tel.: (8 37) 39 36 77
Faks.: (8 37) 39 38 93
El.paštas: garlita@garlita.lt
www.garlita.lt

UAB „Gerovė“
Viena iš didžiausių Baltijos šalyse polietileni-
nių gaminių gamintojų. Turi 21 metų patirtį ga-
minant reklaminius maišelius, šiukšlių maišus, 
fasavimo maišelius, ritinius, įvairių matmenų 
plėvelę, ekologišką pakuotę. Gali įgyvendinti 
individualius klientų projektus. Dirba Lietuvos, 
Rusijos ir Europos Sąjungos rinkose.
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas
Tel.: (8 37) 45 56 74
Faks.: (8 37) 31 28 15
El. paštas: gerove@maiseliai.lt 
www.maiseliai.lt 

UAB „Gintarinis suvenyras“
Prekiauja kūriniais iš gintaro, lino ir žalvario, 
taip pat išskirtiniais gaminiais iš medžio, odos, 
keramikos, porceliano. Per dešimtį metų su-
kaupė didžiulę patirtį atrinkdama gamintojus 
ir kūrėjus, tikrindama gaminių kokybę, nusta-
tydama tinkamiausią jų kainą. Pirkdami tinklo 
parduotuvėse išsirinksite kokybišką, meniniu 
požiūriu vertingą gaminį bei gausite profesio-
nalią konsultaciją.
„Gintaro-sidabro“ galerija (Vilniaus g. 14), par-
duotuvė „Linas-medis“ (Vilniaus g. 32) salonas 
„Old Town Gifts“ (Vilniaus g. 44), dovanų ir 
suvenyrų parduotuvės (Laisvės al. 50, Vilniaus 
g. 32).
Vilniaus g. 32, LT-44287 Kaunas
Tel./Faks.: (8 37) 22 51 26
El. paštas: info@gintarinissuvenyras.lt
www.gintarinissuvenyras.lt, www.balticbuy.lt,
www.balticbuy.com, www.oldtowngifts.lt

UAB „Gravera“
Stiklo apdirbimo įmonė. Naujausios techno-
logijos įrenginiai užtikrina nepriekaištingą 
gaminių tikslumą ir kokybę. Įmonė pjauna, 
poliruoja, šlifuoja, gręžia, matina, grūdina, 
lenkia ir grūdina, emaliuoja, laminuoja lakš-
tinį stiklą. Daug eksportuoja į Rytų ir Vakarų 
Europą, Skandinaviją. Ieško naujų eksporto 
galimybių. 
Draugystės 19, LT-51230 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 77 33  
Faks.: (8 37) 33 89 02
Mob. 8 682 41 457
El.paštas: info@gravera.lt
www.glass.lt

UAB „Grenn Prints“ spaustuvė
Visos spaudos ir dizaino paslaugos (reklaminė, 
reprezentacinė spauda, firminis stilius).
Ekologiška spauda (popierius, dažai, CO2 
emisijos, išskirtos transportuojant popierių, 
kompensavimas). Knygų leidyba. Reklaminė 
(firminė) pakuotė (maišeliai, dėžutės, saldainių 
dėžutės ir popierėliai, šokolado popierėliai). 
Reklaminiai suvenyrai (ženkliukų, raktų paka-
bukų, magnetukų, atidarytuvų gamyba). Skai-
tmeninė spauda.
Europos pr. 42, LT-46367 Kaunas 
Tel.: (8 37) 29 19 49, (8 601) 01 364
Faks.: (8 37) 29 19 49
El. paštas: info@greenprints.lt
www.greenprints.lt 
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai

MeTiNiO reNGiNiO rĖMĖjAi

MECENATAS GENERALINIS RĖMĖJAS RĖMĖJAI

NAUjAs NArys. ViZiTiNĖ KOrTeLĖ

20130306035 Serbijos įmonė, gaminanti metalo konstrukcijas ir teikianti metalo apdirbimo pas-
laugas, siūlo platintojo ir subrangos paslaugas.

20130307007 Rusijos drabužių prekybos įmonė siūlo platintojo paslaugas.
20130312016 Lenkijos maisto produktų, daržovių bei vaisių importo ir eksporto įmonė siūlo pre-

kybos tarpininko bei transporto paslaugas.
20130318030 Lenkijos ekologiškos kosmetikos be parafinų ir parabenų prekybos įmonė siūlo 

platintojo paslaugas įmonėms, norinčioms įeiti į Lenkijos kosmetikos rinką.
20130315002 Švedijos vandens valymo srityje veikianti įmonė ieško įvairių rūšių filtrų tiekėjų. 
20130301026 Vokietijos įmonė, turinti daugiau kaip 200 metų patirties gaminant mikroskopus 

ir kitus optinius prietaisus, ieško verslo partnerių, produkcijos platintojų. Taip pat 
ieško ir siūlo abipusį bendradarbiavimą prekiaujant.

20130226006 Švedijos įmonė, gaminanti dovanų pakuotes, ieško medžiaginių dovanų maišelių 
gamintojų.

20130225021 Danijos įmonė, užsiimanti skaitmeninės spaudos leidyba, ieško tiekėjų brošiūroms, 
knygoms ir katalogams spausdinti.

20130225009 Turkijos įmonė, gaminanti trikotažinius drabužius, ieško platintojų.
20130222013 Švedijos įmonė, gaminanti maistą kūdikiams, ieško džiovintų riebalų miltelių ga-

mintojų.
20130304022 Rusijos įmonė, užsiimanti įvairių medžiagų platinimu ir montavimu šildymo, van-

dens tiekimo ir sanitarinių mazgų sistemų srityse Rusijoje Sibire ir Tolimuosiuose 
Rytuose, ieško inovatyvias technologijas galinčių pasiūlyti įmonių, kurios tiektų 
produkciją platinimui. 

20130307003 Rusijos įmonė, užsiimanti briketų iš medžio gamyba, ieško produkcijos platintojo 
ir siūlo kurti bendrą įmonę Kaliningrado srityje.

20130308005 Lenkijos įmonė specializuojasi privačios fizinės apsaugos, signalizacijų ir stebėji-
mo kamerų montavimo srityse. Siūlo distributoriaus paslaugas į šilumą reaguojan-
čių kamerų, apsaugos nuo vagių ir gaisro sistemų gamintojams.

20130315018 Vokietijos įmonė, užsiimanti vaisių ir daržovių apdirbimu ir konservavimu, ieško 
distribucijos partnerių Graikijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje, Lietuvoje ir Latvijoje.

20130315014 Lenkijos automobilių apdailos įmonė ieško tiekėjų, kurie galėtų pasiūlyti automo-
bilių kosmetikos priemones. 

Kiti verslo pasiūlymai anglų kalba skelbiami rūmų interneto svetainėje http://chamber.lt/
LT/Pradzia/Paslaugos/Verslo-pasiulymai arba interneto svetainėje http://www.paramavers-
lui.eu/index.php?1612999331 du kartus per mėnesį.

Žaneta Skilandytė,
UAB „Mantinga“ Marketingo skyriaus vadovė

Įmonių ir studentų kontaktų mugė ,,Karjeros dienos“ yra jau įprastas ir kasmet 
vykstantis renginys daugelyje Lietuvos universitetų. Jis abipusiai naudingas tiek uni-
versitetų studentams, tiek ir verslo įmonėms, siekiančioms susipažinti su būsimais spe-
cialistais bei užmegzti naujus ryšius. Karjeros dienos sėkmingą veiklą plėtojančioms 
įmonėms suteikia galimybę pateikti pranešimus studentams ir pasidalinti gerąja patir-
timi, supažindinti su įmonės veiklos išskirtinumu, ateities planais ir perspektyvomis. 
Karjeros dienose dalyvaujančių studentų skaičius nuolat auga, įsidarbinusių po karjeros 
dienų – taip pat.

Šiais metais kovo mėnesį Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės 
filialo narys UAB ,,Mantinga“ dalyvavo trijose Kauno technologijos, Lietuvos svei-

UAB „Mantinga“ darbščių, 
energingų, potencialių darbuotojų 
ieško studentų karjeros dienose

katos mokslų ir Vilniaus Gedimino technikos universitetų organizuojamose karjeros 
dienose. Jų metu studentai turėjo puikią galimybę susipažinti su įmonės veikla, pa-
klausti jiems aktualių klausimų apie praktikos ir įsidarbinimo galimybes bei keliamus 
reikalavimus būsimiems darbuotojams, pagalvoti apie ateities karjerą.

Į „KTU Karjeros dienos 2013“ renginį susitikti su studentais atvyko 95 verslo 
įmonių atstovai, kurių tikslas buvo pabendrauti su būsimais specialistais bei užmegzti 
ilgalaikes perspektyvas. Kauno technologijos universiteto studentai užpildė 29 UAB 
,,Mantinga“ darbo anketas, iš kurių 19 nuolatiniam darbui ir 10 darbui vasaros sezo-
no metu. Dar 28 anketos buvo užpildytos dėl galimybės atlikti praktiką šioje įmonėje. 
Didžioji dalis anketas užpildžiusių studentų pretendavo į maisto technologų ir vadybi-
ninkų darbo pozicijas.

,,LSMU Karjeros dienos“ UAB ,,Mantinga“ nebuvo tokios sėkmingos kaip KTU, 
tačiau jų rezultatai taip pat buvo gan neblogi. Buvo gauta 12 anketų iš kurių 7 prakti-
kai ir 5 nuolatiniam darbui. Daugumą jų užpildė kokybės specialistais norintys tapti 
studentai.,,VGTU Karjeros dienos“ renginyje buvo mažesnis studentų aktyvumas, bet 
studentai buvo linkę domėtis įmone ir jos veikla.Tarp dažniausiai užduodamų klausimų 
buvo – kokios Jūsų įmonėje yra karjeros galimybės? Kokį atlyginimą galite pasiūlyti? 
Ar įmonė suteikia gyvenamąjį plotą iš kito miesto atvykusiems dirbti darbuotojams? 
Taip pat dažnai skambėjo klausimai apie įmonę, jos veiklą, asortimentą bei pardavi-
mus.

UAB „Mantinga“ dalyvavimu karjeros dienose ir rezultatais liko patenkinta ir tiki-
si, kad užmegzti ryšiai bus ilgalaikiai. Su keletu studentų jau pratęstas bendravimas.
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Palūkanos už kreditus smulkiam ir vidutiniam verslui nuo 1,65 %* 
* Yra papildomų sąlygų.

Plėtokite verslą su Medicinos banku! 
Jūridiniams asmenims ir ūkininkams (rezidentams), atsidariusiems sąskaitą Medicinos banke iki 2013-12-31:

Nulinė banko marža už EUR keitimą negrynaisiais pinigais*
Iki 50 % nuolaida vietiniams ir tarptautiniams lėšų pervedimams atliekant IBS**

* 6 mėnesius nuo sąskaitos atidarymo.
** 12 mėnesių nuo sąskaitos atidarymo.

VEKSELIAI - greitoji finansinė pagaba verslui:
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Laukiame Jūsų! www.medbank.lt
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