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KAUNO
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PRAMONĖS
IR AMATŲ

Rūmų žinios
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Kviečiame į Rūmų
vasaros šventę
2013 m. birželio 15-16 d.

Ar grigo bitės
pradės nešti medų
Prienuose?

1925 m. birželio 18 d. Kaune įkurtų prekybos, pramonės ir amatų rūmų gimtadienis
yra visos mūsų verslo bendruomenės šventė. Minėdami šią datą, puoselėjame
tradiciją susiburti rūmų bendruomenės narius vasaros šventėje, į kurią
kviečiame atvykti su šeimomis ir įmonių darbuotojais.
Pabūsime kartu, artimiau susipažinsime,
pabendrausime ir drauge pasilinksminsime.
Renginio metu jūsų laukia:
• komandinis orientacinis žaidimas
„CHAMBERIADA“
• speciali programa vaikams
• poilsio ir laisvalaikio zonos
• rūmų rakto paieškos
• muzikinė programa ir šokiai

• linksma vakaronė prie laužo, žvejyba,
dviračiai, valtys, vandens dviračiai,
keturračiai
• pasivaikščiojimai po apylinkes
• sveikatingumo sekmadienis

Renginio dalyviai kviečiami apsistoti nakvynei, o ryte papusryčiavus praleisti
sveikatingumo dieną nuostabioje R. Aniulio sodyboje.
Renginio vieta: R.Aniulio sodyba „Kirkšnovė“, Darbutų k., Betygalos sen.,
www.aniulio-sodyba.lt
Registracija: iki 2013 birželio 7 d.
Renginio kaina:
• vienam žmogui 120 Lt, antram ir daugiau 100 Lt;
• nakvynės kaina žmogui 50 Lt +10 Lt pusryčiai
(dėl nakvynės pranešti registruojantis, skaičius ribotas).
Į kainą įskaičiuota:
• dienos programa ir vakaro programa
• maitinimas (pietūs, vakarienė, sidras, alus ir užkandžiai)
Vaikams iki 12 metų renginys nemokamas.
Dalyvavimui renginyje būtina išankstinė registracija:
andreja.starkute@chamber.lt, tel. nr.: (614) 08527
Jūsų registraciją patvirtinsime atsiųsdami el. paštu (faksu) sąskaitą
išankstiniam apmokėjimui.
PVM sąskaitas faktūras išrašysime ir išsiųsime paštu po renginio.
IKI PASIMATYMO:)
Rėmėjai:

Partneriai:

Akcija „ŽYDIM“ | 3 psl.

Rūmų klubų naujienos | 4-8 psl.

Į susitikimą su Prienų valdžios atstovais susirinko keliasdešimt vietos verslininkų, dalyvavo rūmų prezidentas B. Žemaitis ir
generalinis direktorius V. Šileikis

Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų
viešųjų ryšių vadovė
Kaune veikiančios patariamosios institucijos prie miesto savivaldybės – Verslo tarybos – modelis plinta į kitas šalies
savivaldybes. Analogiška vietos valdžios
ir verslo atstovų bendradarbiavimo institucija, kurioje diskutuojama verslo aplinkos, darnios plėtros, gyvenimo kokybės
gerinimo ir kitais klausimais, gali būti
įkurta Prienų rajono savivaldybėje.
„Kol kas mes kaip grigo bitės, nepažįstame vieni kitų ir dūzgiame kas sau“, –
sakė UAB „Wilara“ direktorius Gediminas Olsevičius.
Diskutavo pirmą kartą
Prienų rajonas pagal gyvenimo kokybės indeksą tarp šalies savivaldybių
užima 46 vietą ir patenka į paskutiniąją,
savivaldybių – autsaiderių, grupę.
Šis rodiklis, kurį kartu su kitais duomenimis rajono savivaldybės vadovų ir
verslininkų susitikime pateikė Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis ir generalinis
direktorius dr. Vytautas Šileikis, suveikė
kaip konstruktyvios diskusijos žadintojas:
verslas ir valdžia turi veikti išvien, o ne
skirstytis į „mes“ ir „jūs“.
Savivaldybės atstovai pripažino, kad
iki šiol nebuvo jokio kontakto su rajono
verslininkais, tai pirmas vietos valdžios ir
verslo atstovų susitikimas. Susipažinti ir
pabendrauti su žmonėmis, „maitinančiais“
rajono biudžetą, atvyko savivaldybės meras Vytas Bujanauskas, vicemerė Loreta
Jakinevičienė, mero patarėjas Raimundas
Markūnas, savivaldybės administracijos
direktorius Algis Marcinkevičius, kai kurių
skyrių vadovai. Diskusija prasidėjo ganai
ryškiu pasidalijimu į dvi barikadų puses.
Verslo pamokos Jonavoje | 5 psl.

„Mums svarbu žinoti, kokios problemos trukdo rajono verslininkams, norime,
kad jūs suprastumėte, ką gali ir ko negali savivaldybė, kad tartumės ir veiktume
kartu“, – sakė rajono meras V. Bujanauskas, siūlantis steigti patariamąją verslo atstovų instituciją prie savivaldybės.
Kaip savivaldybė remia vietos verslą?
Ar vieno tarnautojo etato išlaikymas nekainuoja brangiau nei visai SVV paramos
programai skiriami 5000 litų? Ar numatote prekybos centrų plėtrą? Ar Prienams
nereikia mūsų siūlomos milijono litų investicijos?.. Diskusija prasidėjo gana aštriai ir labai konkrečiais klausimais.
„Tai klausimai, kuriais reikėjo diskutuoti prieš penkerius ar dešimt metų ir
kurie yra mūsų tarpusavio nešnekėjimo
pasekmė, – kalbėjo rūmų narės UAB
„Hidrosta“ generalinis direktorius Valdas
Paulauskas. – Skaudulių ir neteisybės
jaučiame bene kiekvienas. Šiandien mūsų
tikslas apsispręsti – ar buriamės į krūvą, ar
einame į dialogą su vietos valdžia, ir sužinoti, ar savivaldybė nori dirbti kartu?“
Valdžios keičiasi, verslas lieka
„Dialogas svarbus sprendžiant įvairius
klausimus – pradedant viešaisiais pirkimais,
kelių tiesimu, transporto organizavimu ir
baigiant rajono plėtros strategija, – sakė savivaldybės administracijos direktorius Algis
Marcinkevičius. – Tam reikia abiejų pusių
noro, atsakomybės ir kompetencijos.“
„Yra žmonės, kurie dirba ir maitina
biudžetą, bet jūs jų nematote. Kaip čia
sukūręs verslą ir 20 metų mokėdamas
mokesčius, negaliu ramiai žiūrėti, kaip
vaikšto pro šalį pinigai. Būtų gerai, kad
diskusija prasidėtų ir nesibaigtų“, – kalbėjo UAB „Terina“ generalinis direktorius
Jonas Vosylius.
Nukelta į 8 psl.
Savianalizės įrankis
profesinėms mokykloms | 6 psl.
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Balandžio mėnesio rūmų veiklos kronika
Priemonė

Verslo plėtra

Konsultaciniai
– informaciniai seminarai

Rūmų
bendruomenė

Enterprise
Europe
Network

Viešieji ryšiai

Dokumentų
išdavimas

2

Veiksmas
Planinis rūmų narių lankymas, siekiant geriau patenkinti
narių interesus / Kaunas
Planinis rūmų narių lankymas, siekiant geriau patenkinti
narių interesus / Marijampolė
Potencialių narių lankymas, informacija apie rūmų veiklą,
paslaugas, kvietimas stoti į narius / Kaunas
Potencialių narių lankymas, informacija apie rūmų veiklą,
paslaugas, kvietimas stoti į narius / Marijampolė
Potencialių narių lankymas, informacija apie rūmų veiklą,
paslaugas, kvietimas stoti į narius / Jonava
Darbo kodekso ir personalo dokumentų įforminimas
Archyvinių dokumentų įforminimas ir tvarkymas
Inovacijų rinkodara ir rinkodaros inovacijos naujo
produkto įvedimas į rinką
Viešieji ryšiai sėkmingai verslo plėtrai
Kauno finansininkų klubo seminaras „Mokesčių ir apskaitos naujienos ir aktualijos“
Verslo moterų tinklo susitikimas – SAPNAI
Klubas Intelektas: darbų saugos ir teisiniai klausimai
Kauno personalo vadovų klubas „Inovatyvūs darbuotojų
įsitraukimo ir savininkiškumo sprendimo būdai“
Eksportuotojų klubas: „Tarptautinė prekyba:partnerių
paieška, tarptautinės prekybos rizikos mažinimas“
Kauno Finansininkų klubas ASU „Mokesčių ir apskaitos
naujienos ir aktualijos“
Klubo „Verslas Kaunui“ reglamento patvirtinimas,
projektų svarstymas
Rūmų klubas „Kauno Stikle“
KPPAR Verslo vadovų klubo visuotinis ataskaitinis –
rinkiminis susirinkimas
Verslo informacinė popietė: Swedbank AB. Bankų verslo
anatomija
Kontaktų paieška Lietuvos įmonėms
Kontaktų paieška užsienio įmonėms
Atsakymai į EEN partnerių užklausas
Konsultacija dėl BCD anketos pildymo
Lietuvos įmonių užklausos
Lietuvos įmonių susidomėjimas EEN užsienio įmonių
paskelbtais verslo bendradarbiavimo pasiūlymais
Lenkijos verslo misija į Kauną
Viking Days 2013
Konsultacijų diena Jonavoje teisiniais klausimais:
Tarptautinė prekyba, sutarčių sudarymas, ginčų sprendimas / partneris NORDIA Baublys & Partners
Konsultacijų diena Kaune teisiniais klausimais:
Tarptautinė prekyba, sutarčių sudarymas, ginčų sprendimas / partneris NORDIA Baublys & Partners
Konsultacijų diena Marijampolėje teisiniais klausimais:
Tarptautinė prekyba, sutarčių sudarymas, ginčų sprendimas / partneris NORDIA Baublys & Partners
Seminaras: Pakuočių kūrimo ir projektavimo principai:
medžiagos, metodai, sutaupymai, ekologija / BEBB
projektas
Konsultacijos
Seminaras „Kaip Europa gali padėti Jūsų verslui? ES
Struktūrinių fondų lėšų pritraukimas“
Seminaras „Pardavimo raktai Rytų rinkose“
Seminaras „Tarptautinė prekyba: partnerių paieška,
tarptautinės prekybos rizikos mažinimas“
„Rūmų žinios“ Nr. 571, aktualiausi straipsniai: „Socialinis dialogas: geriau bendradarbiauti nei kariauti“;
„MMA nesužlugdė“; „Swedbank kelionė po Kauno ir
Marijampolės regionus“; „Arvi“ į Marijampolę atvežė
garsaus Niujorko menininko parodą“; „Intriga Rūmų
klube“; „Aptarta Verslo vadovų klubo veikla“; „Apie
SEO – ne specialistams“; „Iššūkių ir atradimų metai“ ir
kt.
Išplatinta pranešimų spaudai apie rūmų ir rūmų narių
veiklą
Atlikta tarptautinės prekybos dokumentų autentiškumo
ekspertizių ir įforminta dokumentų
Atlikta prekybos dokumentų ekspertizių ir įforminta
prekių kilmės sertifikatų / Kaunas
Atlikta prekybos dokumentų ekspertizių ir įforminta
prekių kilmės sertifikatų / Marijampolė

Įmonės,
dalyviai
22
1
19
1
6
8
6

Profesinis
rengimas

8
12
12
14
26
20
8

Tęstinis profesinis mokymas
Sudarytos ir pasirašytos bendradarbiavimo sutartys
Sudarytos ir pasirašytos asmens įgytų kompetencijų vertinimo paslaugų sutartys su profesinio mokymo įstaigomis
Renkama informacija iš pirminio mokymo įstaigų asmens
įgytų kompetencijų vertinimui gegužės, birželio mėn.
(profesinio mokymo įstaigos)
Parengtos asmens įgytų kompetencijų vertinimo užduotys
pirminis profesinio mokymo įstaigoms (gegužės, birželio
mėn.)
Įvertintos pirminio profesinio mokymo programos
Pirminis profesinis mokymas
Renkama informacija iš tęstinio mokymo įstaigų asmens
įgytų kompetencijų vertinimui gegužės mėn.(profesinio
mokymo įstaigos)
Parengtos asmens įgytų kompetencijų vertinimo užduotys
(tęstinis profesinis mokymas)
Įvertintos 14 profesinio mokymo įstaigų asmenų kvalifikacijos (tęstinis profesinis mokymas)
Sudarytos asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijos
(tęstinis profesinis mokymas)
Įdarbinti asmens įgytų kompetencijų vertintojai (tęstinis
profesinis mokymas)
Įvertintos tęstinio profesinio mokymo programos

Verslo savivalda
Veiksmas

Atsakingas

Rūmų taryba

B. Žemaitis, Tarybos
nariai

Verslo taryba

B. Žemaitis,
V. Šileikis,
A. S. Anužis,
Z. Dargevičius

11
8
31
30
8
1
1
8
1
4
1
3
1
3

IMCO sekretoriato
vizitas Lietuvoje ir
susitikimas su verslininkais
Marijampolės
teritorinė darbo birža
Marijampolės
savivaldybė

2
7

Lietuvos prekybos,
pramonės ir amatų
rūmų asociacija

24
5
26
22
25

900
egz.

20
18
499
69

Swedbank verslo
pusryčiai
GEFI kompanijos iš
Italijos priėmimas
Swedbank verslo
pusryčiai
Kauno krašto
pramonininkų ir
darbdavių asociacija
GS1 valdyba
AB „Volfas ir Engelmanas“ 160-metis
Tarpinstitucinis pasitarimas Ūkio ministerijoje

Evaldas Rapolas

2
3
16
3
6
10
190
190
31
61
4

Turinys
1. Sprendimas dėl Verslo tarybos
veiklos tęstinumo;
2. Kauno PPA rūmų vykdomų
projektų pristatymas;
3. Projekto „Socialinis dialogas“
eiga. Sprendimas dėl derybininko
paskyrimo teritorinei kolektyvinei
sutarčiai parengti;
4. Klubų veiklos pristatymai:
a. Verslo vadovų klubas;
b. Personalo vadovų klubas;
5. Sprendimai dėl narystės.
1. Dėl Jaunimo centro steigimo
Kauno mieste;
2. Kiti klausimai.
Nuo Kauno PPAR ir asociacijos
dalyvavo „Nordia Baublys ir partneriai“ atstovė Monika Bukelskytė

Vietinių užimtumo iniciatyvų
projektų atrankos komisijos posėdis
Jaunimo užimtumo iniciatyvų
A. Jasinskis
posėdis
1. 2012 m. veiklos ir finansinė
ataskaita;
2. 2013 m. finansinis planas;
3. Dėl santykių su Irano ir Lietuvos
B. Žemaitis, V. Šileikis prekybos tarybos atstovais;
4. Dėl Eurochambres narystės
mokesčio;
5. Dėl bendro rūmų narių apdovanojimo.
B. Žemaitis,
V. Šileikis,
Swedbank verslo pusryčiai su
V. Mileikienė,
Raseinių rajono įmonių atstovais
A. Jankuvienė
Rūmuose priimta GEFI kompanijos
iš Italijos atstovė Roberta Rofi ir
V. Šileikis, A. Verbyla
atstovė Lietuvoje Viktorija Sokolova
(UAB „Amber“)
Swedbank verslo pusryčiai kartu su
V. Šileikis, A. Jasinskis Šakių rajono verslo įmonių atstovais
ir ūkininkais
A. Jasinskis

V. Šileikis, A. Verbyla, Pasitarimas dalyvaujant Verslo taryE. Cylikas, A. Knieža bos ekspertų kuratoriams
V. Šileikis

Valdybos posėdis
AB „Volfas ir Engelmanas“ 160B. Žemaitis, V. Šileikis
metis
Dalyvauta tarpinstituciniame pasitaV. Šileikis
rime Ūkio ministerijoje dėl programos „Verslumas2020“.
Pasitarimas su UAB „Daumantai
Apsilankymas įmonėje
B. Žemaitis, V. Šileikis LT“ (buvusi „Vesiga“) direktoriumi
„Daumantai LT“
Sauliumi Grinkevičiumi
Nukelta į 3 psl.
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Akcija „Žydim“: klubas „Verslas Kaunui“ kviečia visus
kauniečius miestui pasodinti savo gėlę
Audronė Jankuvienė
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų klubas „Verslas Kaunui“ gegužės 1317 dienomis gėlėmis puošė Savanorių prospektą. Žiedais buvo padabinti keli šimtai
elektros apšvietimo stulpų abipus prospekto
nuo įvažiavimo į miestą iki Taikos pr. sankryžos. Tai pirmoji klubo iniciatyva, kuriai
nariai skyrė keliasdešimt tūkstančių litų.
Kartu į bendruomeninių projektų ir paramos klubą susibūrę verslininkai kviečia
visus miesto gyventojus, įmones ir įstaigas
gegužės mėnesį bendromis pastangomis
papuošti Kauną – savo aplinką, balkonus,
kiemus, gatves apsodinti gėlėmis.
„Norime parodyti, kad susitelkę ir
pradėdami nuo savęs, galime pasiekti,
kad Kaunas būtų gražesnis ir jaukesnis
gyventi“, – sako klubo pirmininkė, AB
„Swedbank“ Pietų Lietuvos filialo valdytoja Kristina Žališkevičienė.
Viliamasi, kad pirmiausiai prie iniciatyvos prisidės Savanorių pr. veikiančios
įmonės ir gėlių pakaks iki pat miesto centro.
Daugeliui jų išsiųsti kvietimai prisijungti
prie rūmų klubo organizuojamos akcijos.
Miesto savivaldybė pažadėjo rūpintis,
kad gėlės būtų prižiūrimos visą sezoną.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų klubas „Verslas Kaunui“ telkia
rūmų narius, galinčius ir norinčius paremti
miestui ir jo bendruomenei pridėtinę vertę
kuriančias iniciatyvas. Klubas ne tik generuos bei įgyvendins pridėtinę vertę miestui

ir jo žmonėms kuriančias idėjas, bet ir skatins įvairius bendruomeninius projektus.
„Rūmų klubas „Verslas Kaunui“ nebus
tradicinis labdaros skirstytojas. Klubas inicijuos bei rems projektus, ugdančius bendruomeniškumą, gražinančius ir gyvinančius miestą bei kuriančius pridėtinę vertę
Kauno miesto bendruomenei, – sako klubo
pirmininkė Kristina Žališkevičienė. – Dabar dažnu atveju verslo atstovų yra prašoma paramos, o verslas sprendžia – suteikti
ar ne. Ir tai nebūtinai didžiausią vertę kuriantys projektai. Todėl klube veiksime
ne reaktyviai, o proaktyviai. Tai yra patys
inicijuosime, skatinsime teikti projektus,
vertinsime juos pagal vieningus kriterijus.
Mūsų remiami projektai turėtų kurti Kauno
bendruomenei pridėtinę vertę, įtraukti kuo
daugiau organizacijų ir žmonių, vienyti
atskirų visuomenės grupių interesus.“
Artimiausiems dvejiems metams numatytos tokios paramos kryptys: Kauno ar
atskirų jo dalių „gyvinimas“ (apleistų pastatų, erdvių apipavidalinimas, renginiai);
Kauno miesto gražinimas; Kauno miesto
švarinimas; visuomenės švietimas ir verslumo skatinimas; saugumo Kauno mieste
didinimas; vaikų, paauglių bei jaunimo
laisvalaikio zonų/centrų kūrimas; Kauno miesto bendruomenės sveikatinimas;
senų ir pagyvenusių žmonių atskirties
mažinimas; projektai, skatinantys įvairias
visuomenės grupes dalyvauti kompetencijų/įgūdžių mainuose; įvairias visuomenės
grupes vienijantys projektai.

Balandžio mėnesio rūmų veiklos kronika
Atkelta iš 2 psl.

VšĮ „Automobilių
stovėjimo aikštelės“
Viešbutis „Kaunas“
Baigiamoji ES projekto konferencija

Pasitarimas dėl galimybės mokėti už
parkavimą su rūmų nario kortele
Rūmų nario „Kauno viešbutis“
B. Žemaitis, V. Šileikis
renginys
V. Šileikis, A. Verbyla

V. Šileikis, A. Jasinskis Baigiamoji ES projekto konferencija

Pasitarimas pas ŠMM kanclerį
D.Numgaudį
Susitikimas su nepriklausomo
UAB „Hidrosta“
B. Žemaitis, V. Šileikis laikraščio „Krašto vitrina“ korespondente Prienuose Sigute Katkauskiene.
B. Žemaitis,
Verslo įmonių ir Prienų savivaldybės
Verslo atstovų ir vietos
V. Šileikis,
vadovų bendras renginys – diskusija
savivaldybės renginys
V. Mileikienė,
dėl efektyvaus dialogo ir organizuoPrienuose
A. Jankuvienė
tos verslo savivaldos formų
Atstovauta Kauno PPA rūmams
Kauno kolegijos taryba V. Šileikis
Kauno kolegijos tarybos posėdyje
LSMU taryba
V. Šileikis
Tarybos posėdis
Kauno regiono plėtros
V. Šileikis
Dalininkų susirinkimas
agentūra
Marijampolės
profesinio rengimo
D. Liukinevičienė
Kokybės įvertinimas
centras
Marijampolės regiono A. Jasinskis ir
2014-2020 m. galimybių studijos
plėtros taryba
D. Liukinevičienė
rezultatų pristatymas
Susitikimas kartu su Kauno miesto
Europos ekonomikos
meru su Europos ekonomikos ir
V. Šileikis,
ir socialinių reikalų
socialinių reikalų komiteto preziR. Baidokaitė
komitetas
dentu Henri Malosse ir prezidento
patarėju Dzmitry Korbut.
Susitikimas su Joanna Lavan, Alfran
Global Oportunities,
R. Baidokaitė
Creating Global Opportunities vadove
UK
Susitikimas su Kauno LEZ marketKauno LEZ
R. Baidokaitė
ingo vadove Ugne Urniežiūte
Mokinių mokomųjų bendrovių
(MMB) konkursas „Žalgirio“
Mokinių mokomųjų
arenoje. Buvo renkamos geriauN. Šėža, A. Verbyla
bendrovių konkursas
sios mokinių bendrovės. Dalyvavo
Kauno mokyklų atstovai ir svečiai iš
Danijos, Norvegijos, Italijos.
ŠMM

B. Žemaitis, V. Šileikis

Klubo pirmininkė Kristina Žališkevičienė džiaugiasi, kad idėją papuošti gėlėmis Savanorių prospektą vieningai palaikė klubo
nariai ir skyrė tam savo lėšų

Verslo taryba palaiko Kauno
jaunimo centro idėją
Audronė Jankuvienė
Verslo tarybos darnios plėtros ekspertų grupės inicijuotas klausimas dėl Kauno
jaunimo centro steigimo sulaukė pozityvių vertinimų. Patariamosios institucijos
prie miesto savivaldybės nariai entuziastingai palaikė miesto jaunimo iniciatyvą,
pateikė racionalių patarimų, bet ir neleido
skrajoti padebesiais.
Kauno jaunimo organizacijų sąjungos
„Apskritasis stalas“ pirmininkas Mantas
Jurgutis pristatė ambicingą jaunimo projektą, kuriuo siekiama didinti tiek studijuojančio, tiek vadinamojo „gatvės“ jaunimo
užimtumą, jaunų žmonių verslumą, savanorystę, norima plėtoti kultūrinę, šviečiamąją veiklą ir kt. Centre veiktų multifunkcinis nevyriausybinių organizacijų biuras,
atviro darbo su jaunimu erdvė, vyktų susitikimai, konferencijos, būtų įkurti jaunimo
svečių namai, iš kurių tikimasi uždirbti
lėšų komplekso išlaikymui. Tam reiktų
maždaug 750 kv. m ploto pastato.
Verslo tarybos narys, Kauno PPA
rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis
naująją idėją vertino kaip labai pozityvią,
patrauklią, greitai besivystančią.
Sveikindamas jaunimo ambicijas,
rūmų viceprezidentas Mečislovas Rondomanskas domėjosi, ar panašūs centrai jau
veikia kituose miestuose, kokia užsienio
šalių geroji patirtis. Jo nuomone, reikia
paraginti, kad prie šio centro veiklos prisijungtų universitetai.
Pasak M. Jurgučio, jaunimo centrus
yra įsteigę dauguma Lietuvos miestų.

Nors Kaunas būtų vienas iš paskutinių, tačiau dėl to turi šansą padaryti jį geriausią.
Esminis klausimas – kur jaunimo
centras galėtų įsikurti? Susitikimo metu
minėta ir Sporto halė, ir „Romuvos“ kino
teatras, ir tuštėjančios miesto mokyklos,
ir dabar apleisti pastatai. Savivaldybės
administracijos direktorius Dainius Ratkelis paragino jaunimą įdėmiau dairytis
po Kauną ir teirautis savivaldybėje, kam
priklauso vienas ar kitas pastatas.
Verslo atstovai klausė, kiek reikės investicijų pritaikyti patalpas centro veiklai,
iš kur bus gauti būtini pinigai – siūlė idėją
nagrinėti kaip verslo projektą.
Miesto tarybos nario Marijaus Pancerio manymu, ši iniciatyva gali tapti viešosios ir privačios partnerystės projektu,
kuriame verslas padėtų patirtimi, galbūt
finansine ar organizacine parama.
Verslo taryboje svarstytas antras klausimas – dėl paramos Nacionalinei moksleivių akademijai. Tai unikali papildomo
ugdymo institucija, skirta gabiems Lietuvos vaikams. Devintus metus veikiančioje
akademijoje šiemet mokosi daugiau kaip
400 talentingiausių vaikų iš įvairių Lietuvos kampelių. Iš jų kauniečių – apie 70.
Pasak akademijos direktoriaus Leono
Narkevičiaus, dėl įvairių priežasčių pastaraisiais metais nutrūko kai kurių verslo įmonių
parama, todėl susiduriama su problemomis
organizuojant gabių vaikų vasaros sesijas,
išvykstant jiems mokytis į užsienį laimėjus
konkursus ir pan. Verslo taryboje diskutuota, kokiais būdais būtų galima padėti talentingiems vaikams., t.y. investuoti į ateitį.
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Rūmų klubas „Kauno stikle“
Rūmų klubas tęsia tradiciją „keliauti“
per bendruomenės narius ir susipažinti su
įmonėse vykstančiais gamybos procesais,
kuriamais produktais ar teikiamomis paslaugomis.
Balandžio mėnesio pabaigoje į svečius ir ekskursiją po cechus pakvietė viena
seniausių Kauno įmonių, vienintelė Lietuvoje ir didžiausia Baltijos šalyse stiklo taros gamykla UAB „Kauno stiklas“.
Pasak bendrovės direktoriaus Evaldo
Sauliūno, 1927 m. Kaune įkurta įmonė
niekada, net sunkiausiais laikais, nebuvo
sustabdžiusi gamybos.
Kauniškių stiklių gaminti alaus buteliai keliauja į daugelį didžiųjų šalies alaus
daryklų. UAB „Kauno stiklas“ bendradarbiauja su „Carlsberg A/S“ ir UAB „Švyturys-Utenos alus“, UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“, „A/S Aldaris“, Saku Olletehase
AS, AB „Alita“, UAB „Boslita ir ko“,
UAB „Italiana LT“ ir kt. Maždaug pusę
rinkos sudaro Lietuva. Latvija ir Estija.
Kitos stambios eksporto partnerės – Lenkija, Vokietija bei Švedija.
Per pastaruosius penkerius metus į gamybos modernizavimą investuota 36 mln.
litų. Tai leido padvigubinti gamybos apimtis ir gaminti kokybiškesnius butelius.
Fabrike pagamintai stiklo tarai ne kartą
buvo įteiktas „Lietuvos metų gaminio“
apdovanojimas.
Bendrovėje dirba daugiau kaip 200
darbuotojų. Cechuose – darbas toli gražu
ne iš lengvųjų, todėl į klausimą, kaip išlai-

ko darbuotojus, E. Sauliūnas atsakė labai
paprastai – „mes jų neišleidžiam“. O kai
kuriose darbo vietose netgi susidaro tam
tikra konkurencija.
Klubo nariai apžiūrėjo stiklo lydymo krosnis, kuriose plieskia 1500 laipsnių karštis, tad jame dulke pavirsta ir ant
supirktų butelių paliktos etiketės ir kitos
organinės priemaišos. Kartu su stiklu patekusios kitos buitinės atliekos prieš tai
pašalinamos. Paprastai lydomos duženos
sudaro 60 proc., kai kuriais mėnesiais –
net 80 proc. žaliavos. Per mėnesį sulydoma 120 tonų stiklo duženų.
Klubo nariai teiravosi, iš kur atkeliauja smėlis, kaip bendrovė verčiasi pabrangus dujoms, kur naudojama susikaupusi
šiluma, kuo, be spalvos, skiriasi šviesaus,
žalio ir rudo stiklo buteliai, kurie iš jų
tinkamiausi alui, kuo stiklo tara pranašesnė už plastiką (stikle gėrimai gali būti
neribotą laiką) ir t.t. Klausimų netrūko,
o bendrovės vadovas kuo toliau, tuo daugiau šypsojosi.
Rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis UAB „Kauno stiklas“ vadovui
Evaldui Sauliūnui įteikė specialų nario
pažymėjimą (bendrovė įstojo į rūmus dar
2004 m.), o naujo rūmų nario pažymėjimą – Medicinos bankui.
Į verslo bendruomenės būrį taip pat
įstojo UAB „Baltsoja“, UAB „JVS idea“,
UAB „Megaritmas“.
RŽ inf.

Rūmų prezidentas B. Žemaitis teikia specialų rūmų nario pažymėjimą UAB „Kauno stiklas“ vadovui E. Sauliūnui

Kauno personalo vadovų
klube – apie darbą su
skirtingų kartų žmonėmis
Ingrida Braziūnienė,
Kauno PPA rūmų Verslo
plėtros skyriaus vadybininkė
Balandžio mėnesio Kauno personalo
vadovų klubo susitikime kalbėta apie inovatyvius darbuotojų įsitraukimo ir savininkiškumo sprendimo būdus. Temą pristatė
UAB „Partnership“ direktorė, daugiau nei
16 metų patirtį personalo valdymo srityje
turinti personalo ekspertė Edita Znutienė.
Pasak ekspertės, ateitis priklauso organizacijoms, turinčioms įsitraukusius ir savininkiškus žmones. Į rinką ateina naujos
kartos, kurios motyvaciją bei vadovavimą
suvokia skirtingai nei dabartiniai penkiasdešimtmečiai ar net keturiasdešimtmečiai.
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Todėl svarbu surasti sprendimus, kurie
padėtų apjungti skirtingas kartas bendram
tikslui bei jas motyvuotų.
Visus dirbančiuosius lektorė skirstė į
keturias kartas:
Tyli, konservatyvioji karta (gimę
iki 1945 m.). Įtakoti Antrojo pasaulinio
karo, užaugę vinilinių plokštelių laikais,
suprantantys tik tiesioginį, t. y. akis į akį
bendravimą, punktualūs, praktiški, atsidavę, prisitaikantys, pasiaukojantys, gerbiantys autoritetus bei trokštantys to paties iš aplinkos. Jiems neegzistuoja technologijos, jie netiki pokyčiais, šiai kartai
„geriausia žinia yra jos nebuvimas“.
Kūdikių bumo karta (gimę iki
1964 m.). Įtakos turėjo Vietnamo karas,

Ekskursijos po „Kauno stiklą“ akimirkos

Vudstoko festivalis. Geriausias būdas
bendrauti – laidiniu telefonu. Šiems žmonėms svarbu būti matomiems, kad ir ką
darytų, svarbu būti pripažintiems, paskatintiems. Jie idealistai, turintys optimistinį
požiūrį, automatiškai priimantys autoritetus, tačiau ignoruojantys technologijas bei
besipriešinantys pokyčiams.
X karta (gimę iki 1980 m.). Gyveno laikais, kai žlugo komunizmas, kai
žmogus pirmą kartą išsilaipino mėnulyje,
išbandė mobilų ryšį. Šiai kartai nesvarbu
darbo laikas – svarbu, kad darbas būtų atliktas. Jie mėgsta pozityvią darbo aplinką
bei lanksčią veiklą. Požiūris į darbą dažnai būna skeptiškas, įsipareigojimas – ne
jiems. Su vadovais elgiasi mandagiai, tačiau jiems svarbu žinoti, kaip jiems sekasi, ar eina teisingu keliu. Ši karta reaguoja
į aplinką, nesipriešina pokyčiams, gerai
jaučiasi naudodamiesi naujausiomis technologijomis.
Y arba tūkstantmečio karta (gimę
nuo 1980 m.). Aukštos savivertės, optimistinio požiūrio, pilietiško mąstymo,
visuomeniški, nepripažįstantys autoritetų, nekantrūs, trokštantys pokyčių. Dirba

iki 17 val., kadangi „turi asmeninį gyvenimą“. Meistriškai naudojasi technologijomis, bendrauja elektroniniu paštu bei
trumposiomis žinutėmis. Trokšta pokyčių,
jiems svarbus prasmę turintis darbas. Šiai
kartai patiktų trumpesnė darbo diena, aktyvus darbų aptarimas bei aukštas atlygis
tik pradėjus dirbti.
Pasak Editos Znutienės, siekiant geriausio rezultato, būtina skirtingas kartas
įtraukti į įvairius veiklos etapus, taikyti
tam tikrus veiklos procesus, naudoti personalo valdymo įrankius, kartu diskutuoti.
Diskusijoje apie kartas dalyvavo
personalo vadovė Sigita Butkienė (UAB
„Serfas“), Vilma Šimaitienė (UAB
„Aksa“), Evelina Stankienė (UAB „Akstė“), Renata Papartė (UAB „Baltic Furniture Components“), Gina Buinevičienė
(UAB „Baltic Orthoservice“), Dovilė Jakubauskienė (UAB „Dojus Agro“), Rima
Bikauskienė bei Renata Liumparienė
(AB „Freda“), Irma Kaminskienė (UAB
„GKF“), Valentina Bikauskienė (UAB
„Kauno autobusai“), Rūta Jasienė (UAB
„SDG“) bei kitos Kauno personalo vadovų klubo narės.
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Verslo pamokos Jonavoje
Dalia Sinkevičienė,
Kauno PPA rūmų Jonavos
atstovybės darbuotoja
Pastaruoju metu dažnai girdime žinių
apie didžiulį jaunimo nedarbą, nuomonių,
kad mokymosi programos nutolę nuo įmonių poreikių, koks nemotyvuotas šiuolaikinis jaunimas, moksleiviai nebežino kur
stoti, kad netektų papildyti jaunų bedarbių
gretų ar paprasčiausiai emigruoti.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų Jonavos atstovybėje susibūrę verslininkai kreipėsi į Jonavos rajono kultūros,
švietimo ir sporto skyrių su siūlymu vesti
rajono moksleiviams verslo pamokas, apsilankyti verslininkų įmonėse.
Dar besimokydamas mokykloje dažnas moksleivis svajoja apie karjeros galimybes, apie tai, kaip pradėti nuosavą
verslą, kaip užsidirbti, tačiau jei nesi kilęs
iš verslininkų šeimos, svajonės ir realybė
dažnai skiriasi kaip diena nuo nakties.
Kad ta atskirtis būtų kuo mažesnė, verslininkai ėmė bendradarbiauti su rajono
mokyklomis.
Vieni pirmųjų – Barupės pagrindinės
mokyklos moksleiviai aplankė E. Mickevičiaus vadovaujamą IĮ „Technoera“.
Moksleiviai buvo supažindinti su „Technoeros“ teikiamomis paslaugomis, kalbėta apie verslą „iš vidaus“, kitas verslo
organizavimo peripetijas bei finansus,
apžiūrėtos darbo vietos. Didelio susidomėjimo sulaukė patalpos, kur atliekami
elektroninių šaudyklų įrangos remonto ir
aptarnavimo darbai Lietuvos kariškiams,
elektroninės garso bei vaizdo įrangos
muziejus. Įmonės savininko iniciatyva
sukauptas senosios technikos archyvas
su muziejiniais tapusiais eksponatais ir
stebino, ir glumino moksleivius. Dvidešimtame amžiuje gimusieji dar tikrai atsimena televizorius be nuotolinio valdymo
pultelių ar juostinius magnetofonus, bet
šiuolaikiniam moksleiviui tai jau tik muziejuje pamatytas daiktas, neįprastas savo
formomis ir gabaritais, dar keisčiau, kai
penkiasdešimt metų skaičiuojantis įrenginys dar ir veikia.
UAB „Baldai jums“ moksleiviai pamatė tikrą šiuolaikinės įmonės pavyzdį,
kai gamyba apima pilną ciklą pradedant
rąstų pirkimu ir baigiant supakuotais baldais, kai nėra gamybos atliekų, nes iš jų
gaminami bei sėkmingai realizuojami
medienos pjuvenų briketai.
Verslininkai taip pat lankėsi mokyklose. Ko gi reikia, kad taptum geidžiamas

perspektyvių įmonių darbuotojas ir gerai
apmokamas specialistas?
Labai susidomėję Lietavos pagrindinės mokyklos moksleiviai klausėsi
AB „Achema“ generalinio direktoriaus
Valdemaro Vareikos pasakojimo apie jo
vadovaujamą įmonę. Jie norėjo sužinoti,
kokį išsilavinimą turintys darbuotojai dirba „Achemoje“, kokią specialybę reiktų
pasirinkti, kad ateityje galėtum įsidarbinti
šioje įmonėje. Pats V. Vareika bendrovėje dirba nuo 1986 m., baigęs tuometinį
Kauno politechnikos institutą ir įgijęs
inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją, pradėjęs metanolio cecho remonto meistru,
dirbo metanolio cecho viršininku, amoniako gamybos cechų viršininku, technikos
direktoriaus pavaduotoju, nuo 2008 m.
AB „Achema“ gamybos direktoriumi, o
2012 m. tapo generaliniu direktoriumi.
Į panašius klausimus Lietavos mokyklos moksleiviams atsakinėjo bei savo
įmonę UAB „Baldai jums“ pristatė įmonės vadovas Alfonsas Meškauskas. Ši
įmonė moksleiviams taip pat puikiai žinoma, nes įsikūrusi vos per gatvę nuo mokyklos, joje darbuojasi moksleivių tėvai.
Įmonės direktorius turėjo ką papasakoti ir
apie savo karjerą. Nuo pat įmonės įkūrimo jis čia dirbo, kūrė verslą nuo mažos
įmonėlės iki didžiulės, plačiai žinomos ir
užsienio partnerių vertinamos, sėkmingai
įveikusios ne vieną krizę, socialiai atsakingos ir inovatyvios įmonės.
Lietavos pagrindinės mokyklos karjeros koordinatorė bei anglų kalbos mokytoja Alina Akopian kalbėjo, jog toks
bendradarbiavimas labai svarbus tiek
mokyklai, tiek ir patiems verslininkams.
Tačiau vien pamokom gyvas nebūsi, tad
labai svarbu, kad užmegzti ryšiai nenutrūktų, kad moksleiviai turėtų galimybių
pamatyti įmonių veiklą „iš vidaus“, kad
suvoktų, jog ateitis priklauso nuo jų pačių
noro ir motyvacijos.
Jonavos Senamiesčio gimnazijos
ekonomikos mokytojai Žydronė Stankevičienė ir Martynas Zaveckas taip pat
džiaugėsi galėdami pasinaudoti Jonavos
verslininkų iniciatyva organizuoti verslumo pamokas mokiniams. Balandžio
mėnesį visą savaitę ekonomikos pamokas vedė miesto verslininkai. Apie savo
įmonių veiklą kalbėjo mokiniams įmonių
vadovai – UAB „Baldai jums“ direktorius
Alfonsas Meškauskas, IĮ „Technoera“
direktorius Elmantas Mickevičius, UAB
„Atgaiva Tau“ direktoriaus pavaduotoja
rinkodarai Aldona Vičiulienė, UAB „Bin-

UAB „Baldai jums“ vadovas A. Meškauskas papasakojo apie savo karjerą

Su moksleiviais bendrauja UAB „Binčis“ savininkai Jolita ir Edvinas Peleckai

čis“ vadovai, UAB „Soloservis“ direktorius Arnoldas Rutkauskas.
„Binčio“ savininkai Jolita ir Edvinas
Peleckai pasakoja: „Kalbėjome apie savo
patirtį, sunkumus versle, nuo ko pradėti
kuriant verslą, kokių savybių reikia verslininkui. Laikas prabėgo greitai, tačiau
pasigedome mokinių inciatyvumo. Bent
šioje klasėje buvo pasyvūs klausytojai.
Bet aš galvoju kad tai tik pradžia. Aišku,
galbūt ne visi nori turėti savo verslą, galbūt tam neturi savybių“.
Verslininkai ragino mokinius nebijoti
sunkumų, įgyvendinti savo idėjas, ieškoti
verslo nišų ne tik savo mieste, bet ir visoje
Lietuvoje, tvirtino: „Lietuvoje irgi galima
gerai gyventi“. Šios mokyklos visi antrokai dalyvavo ir renginyje „Daryk karjerą drąsiai“. Gimnaziją aplankė garbingi
miesto žmonės ir svečiai: UAB „Achema“

generalinis direktorius Valdemaras Vareika, kredito unijos „Jonavos žemė“ vadovė
Rita Latviūnienė, UAB „Web Partners“
direktorius Mindaugas Juodaitis, kiti žinomi verslininkai.
Po renginių gimnazistai kalbėjo: „Labai patiko, nes svečiai paprastai pasakojo
apie savo asmeninę patirtį“; „Tai privertė
mane susimąstyti, ką noriu dirbti ateityje“; „Įdomu klausytis tų, kurie yra verslūs
ir pasiekė savo gyvenimo tikslą“.
Tikimės, jog šia Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmų iniciatyva pasinaudos ir daugiau rajono mokyklų. Artėja
vasaros atostogos, moksleiviai, svarstydami ką gi veiks vasaros metu dažnai svajoja užsidirbti, įmonėms taip pat reikia
pagalbos, naujų idėjų. O drauge veikdami kuriame ir puoselėjame naują verslo
bendruomenę.

Kaišiadorių verslininkai nori dialogo su vietos valdžia
Audronė Jankuvienė
„Mes esam taip arti ir kartu taip toli“, – apgailestavo Kauno prekybos, pramonės
ir amatų rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis susitikime su Kaišiadorių rajono verslininkais. „Regiono verslo bendruomenės chore jūsų balso negirdėti“, – pabrėžė rūmų
generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis.
„Rūmų filosofija – kurti pridėtinę vertę verslui per konkurencingumo didinimą, t.y.
per mokymus, projektinę veiklą, specialistų kompetencijos stiprinimą profesionalų klubuose. Kuo daugiau žinai ir supranti, kaip nedaryti klaidų, mokytis iš kitų patirties, tuo
esi konkurencingesnis“, – kalbėjo B. Žemaitis. – Kitas rūmų veiklos aspektas – narių socialinės atsakomybės puoselėjimas: kartu galime nuveikti daugiau. Į skeptiko klausimą,
o ką rūmai man duos, galėčiau atsakyti taip: o kodėl sodiname gėles? Geriau auginkime
bulves, jos juk labiau apsimoka. Tačiau sodiname gėles.“
Rūmų direktorius V. Šileikis Kaišiadorių rajono verslininkams papasakojo vien
pastarųjų vienerių metų veiklos pokyčius rūmuose: įkurta Verslo taryba Kaune, pradėjo
veikti Jonavos atstovybė ir du nauji rūmų klubai (Eksportuotojų ir bendruomeninių pro-

jektų paramos klubas „Verslas Kaunui“), buriasi verslininkų klubas Prienuose.
„Jei norim aukštesnės gyvenimo kokybės, turime veikti išvien – verslas, valdžia
ir akademinė vietos bendruomenė. Gyvenimo kokybės indeksas turi tapti instrumentu
formuojant rajonų biudžetus. Tarp materialinių investicijų ir gyventojų socialinių-ekonominių lūkesčių dažnai glūdi praraja“, – kalbėjo V. Šileikis.
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui Gintarui Gružauskui
priimtina Verslo tarybos idėja kaip dialogo su verslininkais forma. UAB „Bačkonys“
vadovas Romutis Paškauskas tvirtino, jog rajone problemų per akis, tačiau valdžia jų
nemato, todėl jis palaiko iniciatyvą suburti verslo bendruomenę ir aktualiais klausimais
kalbėtis su valdžia, nes „nuo to visiems bus geriau“.
Šis renginys yra vienas iš jau tradiciniais tapusių AB „Swedbank“ ir rūmų organizuojamų susitikimų įvairiose Kauno ir Marijampolės regionų savivaldybėse. Banko
Kauno verslo bankininkystės centro direktorius Saulius Drasutis vietos verslininkams
pateikia įžvalgų ir gausių statistikos duomenų apie verslo konkurencingumo stiprinimą
ir pasaulio bei Lietuvos ekonomikos raidą.
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Savianalizės įrankis
profesinio mokymo
įstaigoms: kaip atrodote Europos kontekste?

Profesinio mokymo kokybės užtikrinimas – Naujovių perkėlimo projektas
„PROFESINIO MOKYMO KOKYBĖS
UŽTIKRINIMO SISTEMŲ TOBULINIMAS (LYGINAMOSIOS ANALIZĖS
ĮRANKIS) LLP-LdV-TOI-2012-LT-0117“

Kviečiame Lietuvos profesinių mokymo institucijas susipažinti su Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo portalu
www.bequal.info. Šiame portale galėsite
rasti Jums aktualios informacijos apie
profesinio mokymo kokybės užtikrinimo
elementus – savianalizę (EQAVET pagrindu) bei Profesinio mokymo kokybės
užtikrinimo situacijos analizę Lietuvoje ir
kitose ES šalyse.
Profesinio mokymo įstaigas, pageidaujančias įsivertinti savo mokymo instituciją pagal ES EQAVET metodiką arba
ieškančias daugiau informacijos/norinčios paskelbti apie savo gerąją praktiką
apie mokymo kokybę Lietuvoje, prašome kreiptis į Kauno prekybos, pramonės
ir amatų rūmus, projekto vadovę Aušrą
Giedrienę tel.: 837 206679 arba ausra.giedriene@chambers.lt

Prisijunkite prie mūsų!

EXPANDVET projektas suteikia
galimybių kiekvienam profesinio mokymo teikėjui:
Pasinaudokite priemone savo institucijai įsivertinti:
• Išbandykite inovatyvų požiūrį į savo
kokybės užtikrinimo sistemą ir praktiką.
• Įsivertinkite kokybės vadybos sistemos etapus, įskaitant planavimo, įgyvendinimo, įvertinimo ir peržiūros.
• Sužinokite tolesnio tobulinimo sritis
ir imkitės veiksmų.

Palyginkite savo kokybės procesus:
• Palyginkite jūsų organizacijos kokybės vadybos sistemą ir praktiką su kitomis
(savo šalies ir 12 Europos šalių) mokymo
įstaigomis.
• Prisijunkite prie profesinio mokymo
paslaugų teikėjų bendruomenės, kurios
atstovai jau palygino savo kokybės užtikrinimo sistemą ir procesus.
Keiskitės gerąja patirtimi:
• Tobulinkite savo instituciją, pritaikydami ir įgyvendindami gerąją kitų Europos profesinio mokymo teikėjų praktiką.
• Išryškinkite savo profilį tarp Europos profesinio mokymo teikėjų, pateik-

dami savo gerąją praktiką, susijusią su
kokybės užtikrinimu.
Sužinokite daugiau:
• Sužinokite daugiau apie Europos
profesinio mokymo kokybės užtikrinimo
orientacinę sistemą.
• Sužinokite pirmi apie naujus pokyčius profesinio mokymo kokybės užtikrinimo tema.
Jūs galite prisijungti prie www.
bequal.info:
• Registruodamiesi į portalą ir dalyvaudami „Praktikų bendruomenės veikloje“.
• Pildydami lyginamosios analizės
įrankio klausimyną, kuris atskleis Jūsų
institucijos stipriąsias ir tobulintinas sritis,
palyginant su kitomis Europos mokymo
institucijomis.
• Teikdami gerosios praktikos pavyzdį iš savo kokybės valdymo sistemos.
• Rekomenduodami www.bequal.info
savo kolegoms ir kitoms institucijoms.
Prisijunkite prie mūsų, jei esate
profesinio mokymo teikėjas, kuris:
• diegia inovacijas

• nori plėtoti arba gerinti kokybės užtikrinimo sistemą ir praktiką
• turi ir nori pasidalinti savo gerąja
patirtimi su kitais (nacionaliniu ir ES lygmenimis)
• norėtų užpildyti lyginamosios analizės priemonės klausimyną ir pamatyti,
kokias turi stipriąsias ir tobulintinas sritis,
palyginant su kitomis Europos Sąjungos
šalių profesinio mokymo institucijomis
• nori naudotis ir skleisti dokumentus,
renginius, leidinius, susijusius su profesinio mokymo kokybe
• nori nemokamos reklamos www.
bequal.info (18 mėnesių)
• nori gauti „Dalyvio sertifikatą“ iš
projekto koordinatoriaus, liudijantį apie susipažinimą su Europos profesinio mokymo
kokybės užtikrinimo orientacine sistema.
Projektas yra finansuojamas iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią
Lietuvos Respublikoje administruoja
Švietimo mainų paramos fondas.
Medžiaga atspindi dotacijos Gavėjo,
bet ne Švietimo mainų paramos fondo,
Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Europos Komisija neatsako už medžiagos turinį bei už galimą informacijos
panaudojimą.

Mokinių mokomųjų bendrovių mugėje – idėjų gausa
Jau trečius metus organizuojama tradicine tapusi mokinių mokomųjų bendrovių mugė Kauno mieste. Šiais metais
balandžio 23 d. mokiniai šurmuliavo
,,Žalgirio” arenoje.
Kauno PPA rūmai steigia prizus, o atstovai (šiemet – Verslo vadovų klubo vadovas Nerijus Šėža ir rūmų kancleris Andrius
Verbyla) dalyvauja vertinimo komisijose.
2013 m. Kaune įregistruotos 45 mokinių mokomosios bendrovės, savo gaminius
ir paslaugas mugėje pristatė 37 įmonės.
Antrus metus Kauno miesto MMB
konkurse-mugėje dalyvavo MMB iš užsienio šalių – Italijos, Švedijos, Danijos.
Sukurtuose MMB stenduose, labiausiai išryškėjo ekologija – nemažai bendrovių siūlė įsigyti ekologiškų prekių: nuo
natūralių prieskonių iki šluosčių.
Iš verslininkų sudaryta komisija vienbalsiai geriausia bendrove išrinko „Saulės” gimnazijos įkurtą bendrovę „Meškila”, kuri iš saldainių gamina simpatiškus
meškiukus.
Bendrovė „Meškila” buvo apdovanota Kauno miesto mero Andriaus Kupčinsko padėkos raštu, o prizą įsteigė Tarybos
narė Edita Gudišauskienė ir jos šeima.
Geriausio interviu (komunikavimas
verslo kalba) nominacija atiteko MMB
„GreenTouch” iš Kauno ,,Saulės” gimnazijos; prizą įsteigė AB Swedbankas.
Už geriausią reklaminį filmuką
MMB „Bebras”, atstovaujančiai Kauno
S.Dariaus ir S.Girėno gimnaziją, prizą
įteikė KTU Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanas prof. Kęstutis Duoba.
Už inovatyvią idėją (novatoriškiausia
verslo idėja) apdovanota MMB „Eco-
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Sun” iš Kauno ,,Saulės” gimnazijos, o
prizą įsteigė Kauno prekybos, pramonės
ir amatų rūmai.
Socialiai atsakingo verslo (draugiškiausia aplinkai verslo idėja) nominaciją atiteko Kauno Juozo Urbšio
katalikiškos vidurinės mokyklos MMB
„K.F.F.DANCE STUDIO”.
Geriausio logotipo nominacija atiteko
„G-Pencil” iš Kauno ,,Santaros” gimnazijos; prizą įsteigė Informacijos technologijų mokymo centras.
Geriausio stendinio pristatymo nominaciją laimėjo MMB „Tau To Reikia”,
atstovaujanti Kauno rajono Karmėlavos
Balio Buračo gimnazijai; prizą įsteigė VU
Kauno humanitarinis fakultetas.
Geriausios idėjos nominacija skirta
Kauno miesto mokinių „GreenTouch”
(Kauno „Saulės” gimnazija), apdovanota Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo
įsteigtu prizu.
Geriausios tarptautinės MMB prizą
laimėjo Businessport Imiberg scuola, Bergamo (Italija). Bendrovę apdovanota UAB
„Det Norske Veritas” specialiuoju prizu
(generalinis direktorius Audrius Šileika).
LJA specialus prizas, kurį įteikė LJA
direktorius Eugenijus Savičius, atiteko
Kauno Kovo 11-osios vidurinės mokyklos MMB „Keramėja”.
Žaliausios MMB nominaciją laimėjo
Kauno „Vyturio” katalikiškos vidurinės
mokyklos MMB „Da Best”; apdovanojimą įteikė UAB „Det Norske Veritas” generalinis direktorius Audrius Šileika.
Jauniausios MMB nominaciją laimėjo
Kauno Šv. Pranciškaus mokyklos MMB
„TIME”, komandai apdovanojimą įteikė

MMB mugės leidžia moksleiviams pasijusti tikrais verslininkais

LJA direktorius Eugenijus Savičius.
Steigti mokomąsias bendroves ir imtis
verslo mokyklos suole tebesėdinčius mokinius paskatina noras įgyti tokių žinių,
kurios vėliau pravers gyvenime. Tai – viena iš aktyviausių mokymo programų šiandieninėje mokykloje. Tokios programos

suburia jaunimą, per praktiką leidžia įsisavinti teorines žinias, integruoti visus mokomuosius dalykus, atitraukia nuo negerų
užsiėmimų ir augina būsimuosius verslininkus, o MMB mugės leidžia moksleiviams pasijusti tikrais verslininkais.
RŽ inf.
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Dvi įmonės – du dvidešimtmečiai
Audronė Jankuvienė
Gegužės mėnesį du rūmų nariai –
UAB „Mačiūnai“ ir UAB „Lono mažmena“ – mini gražias sukaktis. Abiem
bendrovėms sukanka po 20 metų. Tai
proga atsigręžti į praeitį, padėkoti įmonei
nusipelniusiems žmonėms ir vėl planuoti
naujus darbus, kad būtų kuo pasidžiaugti
per kitus jubiliejus.

UAB „Mačiūnai“ – tai Prienų rajone
prieš 20 metų įkurta statybinių paslaugų
įmonė. Jau vien faktas, jog įmonė išliko
konkurencijos nestokojančioje rinkoje
net ir sunkiausiais laikotarpiais, atspindi
užsakovų pasitikėjimą, gerą reputaciją ir
nedidelės įmonės gebėjimus lanksčiai prisitaikyti prie pokyčių rinkoje.
„Per 20 metų nesikeitė mūsų veiklos
profilis, išliko pagrindiniai specialistai ir
darbuotojų branduolys. Atvėrus sienas su
ES, šiokių tokių svyravimų būdavo. Ta-

čiau ir prieš 20 metų, ir per krizę, ir dabar
įmonėje dirba tiek pat darbuotojų – apie
50. Esame pastovūs, stengiamės dirbti sąžiningai ir kokybiškai, matyt, dėl to užsakovai pasitiki“, – sako UAB „Mačiūnai“
vadovas Algirdas Zdanys.
Per du dešimtmečius prieniškiai pastatė arba remontavo šimtus objektų –
mokyklų, vaikų darželių, globos įstaigų,
bendruomenių namų, administracinių
pastatų. Užsakymų yra įvairių – nuo keliolikos tūkstančių iki milijono litų. Iš
objektų, kuriuose bendrovė vykdė darbus,
galima paminėti Palangos reabilitacinę ligoninę, „Lietuvos pašto“ skyrius įvairiuose šalies rajonuose, Prienų globos namus,
Balbieriškio ir Šilavoto bendruomenių
namus, Valstybinės miškų tarnybos pastatą Kaune, energetikos sektoriaus administracinius objektus ir kt. Kitos paskirties
pastatai Kazlų Rūdoje ir Kalvarijoje buvo
pritaikyti policijos komisariatams.
„Nesivaikome didelių pelnų ir užmojų – reikia savo vietą rinkoje ir joje gerai
dirbti. Džiaugiuosi kolektyvu ir dėkoju
darbuotojams, ypač tiems, su kuriais dirbame jau dvidešimt metų“, – pabrėžia
UAB „Mačiūnai“ vadovas A. Zdanys.

„Aconitum“ –
užsakymai iš Indijos
Vaistų gamybos UAB „Aconitum“
pagal vienos stambios Indijos farmacijos kompanijos užsakymą kurs ir gamins
Kaune vaistus.
Indijos kompanija kauniečiams teiks
užsakymus konkrečių vaistų gamybai bei
finansuos jų registraciją Europos šalyse.
Indai padengs naujų vaistų kūrimo Kauno
įmonėje išlaidas, finansuos jų registravimą Europoje, „Aconitum“ savo ruožtu
užtikrins jų gamybai reikiamus technologinius procesus.
Investicijų suma ir investuotojas kol
kas neskelbiami.
Pernai „Aconitum“ pardavė pirmąsias
vaistų licencijas, jas jau įsigijo stambių
kompanijų, pvz., „Boehringer Ingelheim“
ir kitų garsių farmacijos bendrovių atstovai. Šių kompanijų partnerės ant vaistų, kurių licencijas įsigijo, dėžučių spaudžia savo

prekės ženklą ir juos platina savo rinkose.
„Aconitum“ šįmet tikisi eksportuoti 50 proc. vaistų (pernai eksportavo 40
proc., prieš trejus metus – 20 proc.). Šiuo
metu registruojami ir artimiausiu metu
planuojami per partnerius pradėti platinti
„Aconitum“ pagaminti vaistai Lenkijoje,
Bulgarijoje, Olandijoje. „Aconitum“ produkcija jau platinama Baltarusijoje, Gruzijoje, Vietname, Turkijoje, Azerbaidžane,
Rusijoje, Kosove, Albanijoje, Serbijoje.
Stambių investicijų šįmet „Aconitum“
įmonių grupė, kuriai priklauso vaistų kūrimo UAB „Aconitum“, vaistų pakavimo
UAB „Aurantijus“ ir NVS šalims vaistus
pakuojanti Baltarusijoje veikianti „AkonitPharma“, nenumato. Kartu su ES parama įmonė gamybos modernizavimui jau
skyrė virš 20 mln. Lt.
RŽ inf.

„Akvateros“
plėtros žingsnis
UAB „Akvatera“ vykdo nuo įmonės
veiklos pradžios didžiausią 5 mln. Lt gamybos atnaujinimo projektą. Kauno rajone, Zapyškyje, esančios gyvūnų ėdalo gamyklos modernizavimo darbai bus baigti
iki spalio.
Didžiausi darbai gamykloje vyks vidurvasarį: vietoj ligšiolinio bus montuojamas naujas 3,5 t ekstruderis. Naujos įrangos pajėgumas leis per valandą pagaminti
7–8 t pašaro. Dabar veikiantis ekstruderis
pagamina 3–4 t per valandą. Bendrovėje
dirba 70 žmonių.

Šiemet „Akvateroje“ bus sumontuotas ir naujas žaliavų smulkinimo malūnas,
visiškai automatizuota produkcijos pakavimo linija, atlikti kiti įrangos modernizavimo darbai.
„Kai 2004 m. statėme gamyklą, planavome mažesnį pajėgumą. Dabar dėl augančio eksporto privalome plėstis“, – sako
Tauras Plungė, „Akvateros“ akcininkas.
Plungių šeimos valdoma įmonė pernai eksporto rinkoms pristatė naują kartu
su mokslininkais sukurtą aukščiausios
„Super Premium“ kategorijos keturko-

UAB „Lono mažmena“ – viena iš
LONO grupės įmonių, šalies rinkoje dirbanti nuo 1993 m. Tai viena seniausių
čiužinių gamybos ir prekybos bendrovių
Lietuvoje.
Verslo įkūrėjas Kazimieras Jakutis
prisimena, jog buvo laikas, kai atrodė,
kad įmonę reikia parduoti. Tačiau krizė
išėjo į naudą: pirkėjai dingo. Tada kartu
su šeimos nariais nusprendė – kuriam!
Taip versle prasidėjo „kūrybingasis“ laikotarpis, kai į verslą buvo įtraukti dizaineriai ir inovacijas kuriantys partneriai, į
reklamą – žinomi atlikėjai, o pardavėjai
– į „Miego akademiją“.
2011 m. bendrovė pristatė naują
„kvėpuojančių“ čiužinių kolekciją. Ją
kuriant, prioritetas teiktas medžiagoms,
kurios pagamintos Lietuvoje, pripažintos
ir sertifikuotos Europoje, yra kokybiškos,
draugiškos aplinkai ir atitinka saugumo
reikalavimus. Naujai čiužinių kolekcijai
gaminti bendrovė vietoje įprastų sintetinių klijų naudoja tik natūralius šveicariškus vandens pagrindo klijus ir natūralaus
pluošto medžiagas. Klijai pagaminti iš

100 proc. natūralaus akrilo ir kaučiuko,
sudėtyje nėra jokių sveikatai pavojingų
medžiagų, jie neskleidžia specifinio kvapo ir nesukelia alergijos.
„Lono“ čiužiniai sluoksniuojami naudojant prie kūno prisitaikantį naujos kartos
viskoelastinį putų poliuretaną (poroloną)
„VitaRest“, kurį gamina Alytuje įsikūrusi
UAB „Vita Baltic International“. Visi kolekcijos čiužiniai atitinka „Oeko-Tex100“
standartą. Jis suteikiamas gaminiams, kurių sudėtyje nėra kenksmingų medžiagų
(formaldehidų, sunkiųjų metalų, kancerogeninių, alergizuojančių medžiagų ir t.t.).
Pasak įmonės atstovų, nėra sunku parduoti pigiausią produktą arba tą, kuriam
galioja viena ar kita akcija. „Miego akademijos seminarai skirti tam, kad žmonės,
dirbantys įmonėje ir prekiaujantys čiužiniais, suprastų, kuo skiriasi padavėjas
nuo pardavėjo. Padavėju vadinu tą, kuris
paduoda pirkėjui jį dominančią prekę,
pernelyg nesigilindamas į priežastis, dėl
ko žmogus nori šio daikto, ko jam reikia
ir kodėl jis atėjo. Pardavėjas įsiklauso į
kliento poreikius, padeda rasti atsakymą
ir išsirinkti produktą”, – sako K. Jakutis,
ne mažiau kaip verslo sėkme garsėjantis
ir dainuojamosios poezijos kūryba, vasarą
rengiamais tradiciniais Pagulbio muzikos
atlaidais.

AB „Kauno Grūdai“
investuoja į
modernią pakavimo įrangą
AB „Kauno Grūdai“ investuoja į
modernią pakavimo įrangą ir tris kartus
padidins miltų bei jų produktų pakavimo
našumą. Įgyvendinamo pakavimo modernizavimo projekto investicijos siekia 6
mln. Lt. Įgyvendinus šį projektą, bendrovė Lietuvos ir eksporto rinkoms pateiks
didesnę miltų ir jų produktų pakuočių
pasiūlą bei galės efektyviau ir greičiau
įvykdyti užsakymus.
„Nuolat investuojame į gamybos ir
pakavimo modernizavimą, o tai leidžia
būti konkurencingiems ir pasiūlyti rinkai
kokybišką produkciją bei patrauklius jos
pristatymo terminus. Pakavimo modernizavimo projektas padidins pagamintos
produkcijos pakavimo mastus – per valandą galėsime supakuoti apie 20 tonų
produkcijos, tai yra beveik 3 kartus daugiau nei iki šiol“, – teigia įmonių grupės
„KG Group“ vadovas Tautvydas Barštys.
Praėjusių metų pabaigoje pradėtas
trijų etapų projektas planuojamas užbaigti
šių metų birželio mėnesį. Jį įgyvendinus,
įmonė vienu metus galės pakuoti skirtingas miltų rūšis ir pasiūlyti įvairesnį pakuočių asortimentą. Miltai ir jų produktai

naujose pakuotėse Lietuvos ir eksporto
pirkėjams bus pradėti tiekti nuo birželio.
AB „Kauno Grūdai“ pagamina apie
5000 t/mėn. miltų ir miltų produktų. Asortimentą sudaro miltai maisto pramonės
įmonėms (miltai įvairių rūšių duonai ir
kulinariniams gaminiams bei specializuoti
miltai kepykloms) ir smulkiai fasuoti miltai
bei miltų produktai mažmeninei prekybai.
Daugiau nei šimtmečio AB „Kauno
Grūdai“ veikla orientuota į Lietuvos žemės ūkio plėtrą, žemdirbystės, gamybos
ir vartotojų poreikius, kurie tenkinami
susiejus skirtingų verslų veiklas: miltų ir
jų produktų, augalininkystės, žaliavų prekybos, kombinuotųjų pašarų ir premiksų,
produktų naminiams gyvūnams bei veterinarinės farmacijos. Bendrovė kartu su
AB „Vilniaus paukštynas“ ir AB „Kaišiadorių paukštynas“ sudaro moderniausią
ir ekonomiškai stipriausią gamybinį susivienijimą Lietuvoje – įmonių grupę „KG
Group“. 2012 m. „KG Group“ apyvarta
siekė 1,401 mlrd. Lt. Į „KG Group“ įmonių plėtrą per 2013 m. planuojama investuoti apie 60 mln. Lt.
RŽ inf.

jams naminiams gyvūnams skirtą sausąjį
pašarą „Nature’s Protection“, kurio sudėtyje yra patentuotas mineralas mikrozeogenas. Šis mineralas turi antioksidacinių
savybių, šalina toksinus, sunkiuosius metalus ir virusus iš keturkojo organizmo,
stimuliuoja kaulų vystymąsi. Daugiausia
šio pašaro parduodama Švedijoje, Italijoje, Ispanijoje. „

Akvateros“ produkcija eksportuojama ir į Malaizijos, Nigerijos, Lenkijos,
Čekijos, Danijos, Olandijos rinkas. 2011
m. „Akvatera“ eksportavo apie 30 proc.
produkcijos, 2012 m. dėl naujo produkto
„Nature’s Protection“ eksportas padidėjo
iki 50 proc., o šiemet numatoma eksportuoti du trečdalius produkcijos.
RŽ inf.
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Verslo vadovai domisi istorija
Andrėja Starkutė,
Kauno PPA rūmų Verslo plėtros
skyriaus narystės koordinatorė

Prof. dr. V. Rakutis pasakojo apie Kauno tvirtovių raidą

Gegužės 8 d. „Kauno“ viešbutyje rinkosi KPPAR Verslo vadovų klubas. Šis
viešbutis buvo pasirinktas neatsitiktinai.
Susitikimo tema – „Kauno tvirtovė“. Pašnekesių apie Kauno praeitį ir tai, kaip šis
miestas buvo matomas bei planuojamas
prieš šimtą ar daugiau metų, kviestinis
svečias – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos prorektorius mokslui
ir studijoms, karo istorikas prof.dr. Valdas
Rakutis.

Šiandien Kauno tvirtovės tema tapo
ypač aktuali. Išaugo susidomėjimas fortais,
rūpestis, kaip juos išsaugoti ir panaudoti.
Per visą civilizacijos istoriją miestų dydis,
forma ir planinė struktūra buvo sąlygojama žmogaus noro apsaugoti save ir savo
nuosavybę įvairiais įtvirtinimais. Kauno
tvirtovė atspindi to meto inžinerijos meną
bei statybos galimybes. Tvirtovė buvo viena iš keturių stipriausių (pirmosios klasės)
karinių tvirtovių Rusijos imperijoje.
Kauno tvirtovės ištakos siekia 1873
metus, kuomet caro Aleksandro II sprendimu buvo nutarta stiprinant vakarinę
Rusijos sieną Kauną paversti strateginės

reikšmės I klasės tvirtove. Miestas šiam
tikslui puikiai tiko, juk nuo senų senovės Kauną ir jo apylinkes supo piliakalnių grandinės su medinėmis, vėliau ir
mūrinėmis pilimis, kitais fortifikaciniais
įtvirtinimas, o čia pat tekančios Nemuno
bei Neries upės, atsižvelgiant į tuometinį karinės technikos lygį, sudarė patogią
gamtinę gynybinę liniją. Šioje vietoje
buvo ir strateginių objektų, miestą kirto
vienas stambiausių tais laikais geležinkelių Sankt Peterburgas–Königsbergas (Karaliaučius), Sankt Peterburgas–Varšuva.
Buvo pastatytas geležinkelio tunelis ir tiltas per Nemuną. Mieste susikirto pagrindiniai strateginiai keliai. Šios aplinkybės
buvo palankios tvirtovės statybai ir lėmė
miesto, kaip strateginio objekto, ateitį.

Kaune viešėjo Europos
ekonomikos ir socialinių
reikalų komiteto pirmininkas

Balandžio 26 d., Kaune lankėsi Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto
pirmininku Henri Malosse. Vizito tikslas – Lietuvos pasirengimo pirmininkavimui ES
Tarybai klausimai.
Henri Malosse komiteto pirmininko pareigas pradėjo eiti nuo balandžio 17 d. Iki
to jis dirbo buvo I-osios darbdavių grupės prezidentu. Tai pirmasis jo, kaip komiteto
vadovo, oficialus vizitas.
„Lankausi Lietuvoje jau ne pirmą kartą. Šios savaitės vizito metu pabuvojau Vilniuje, Trakuose, Jonavoje “, – sakė komiteto pirmininkas Henri Malosse.
Pasak Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko, šis komitetas
yra Europos Sąjungos patariamasis organas, konsultuojantis tris didžiąsias ES institucijas: Europos Komisiją, Europos Sąjungos Tarybą ir Europos Parlamentą.
„Mes konsultuojame rengdami nuomones dėl siūlomų ES teisės aktų ir nuomones
savo iniciatyva temomis, kurias, mūsų manymu, reikėtų svarstyti. Viena pagrindinių
mūsų užduočių – būti „tiltu” tarp ES institucijų ir organizuotos pilietinės visuomenės.
Taip pat padedame stiprinti pilietinės visuomenės organizacijų vaidmenį užmegzdami
struktūruotą dialogą su šiomis grupėmis ES valstybėse narėse ir kitose pasaulio šalyse”, – pasakojo svečias iš Prancūzijos.
„Artėja bene svarbiausias numatomas 2013-ųjų įvykis – Lietuvos pirmininkavimas
ES Tarybai, kuriam visi kruopščiai ir atsakingai rengiasi. Lietuvoje vyksiantys pirmininkavimui ES Tarybai skirti renginiai vyks ir Kaune. Mieste rinksis ne tik aukščiausio
lygio vadovai, bet ir socialiniai partneriai. Žinoma norėtųsi, kad renginių Kaune būtų

Susitikimas Kauno m. savivaldybėje

suorganizuota daugiau”, – susitikimo metu teigė Kauno meras.
Išsakytai nuomonei dėl gausesnių renginių Kaune visiškai pritarė ir komiteto pirmininkas H. Malosse: „Pritariu nuomonei, kad į sostinę sutelkta per daug renginių. Kuo
puikiausiai įvairūs renginiai galėtų vykti ir kituose šalies miestuose”, – sakė H. Malosse.
Susitikimo metu Kauno meras pristatė prioritetinius miesto projektus.
Kauno PPAR generalinis direktorius Vytautas Šileikis pristatė svečiui rūmų veiklą
ir vykdomus projektus, taip pat aptartas artėjantis Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai, ES projektas „Rail Baltica“, energetikos ir migracijos klausimai, Enterprise Europe
Network projektas.
Pagal kaunas.lt

Ar grigo bitės pradės nešti medų Prienuose?
Atkelta iš 1 psl.

„Valdžios ateina ir išeina, o verslas lieka. Bet mes kaip grigo bitės – kiekvienas
sau. Apmaudu, kad nesugebėjom atpažinti
vieni kitų, susiburti. Bendruomenė yra žmonės, kurie čia gyvena. Jei pagal gyvenimo
kokybę esame 46 vietoje, vadinasi, turime
ką veikti, kad būtų geriau. Čia mūsų namai.
Atlyginimas nėra vienintelis svarbus faktorius. Svarbu, kaip žmogus jaučiasi, ar jis čia
savas, ar pašalinis“, – pabrėžė UAB „Wilara“ direktorius Gediminas Olsevičius.
„Su kuo asocijuojasi Prienai, iki šiol
nesuprantu, nors sėkmingai plėtoju verslą,
beveik visa produkcija eksportuojama, vi-

„Turime ką nuveikti visi drauge“, – sakė G. Olsevičius (dešinėje)
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dutinis mūsų darbuotojo atlyginimas siekia 1800 Lt. Su sklandytuvais? Su midumi?“ – rekoriškai klausė rūmų narės UAB
„Ekofrisa“ vadovė Lina Padvaiskienė.
Prienų rajono vietos veiklos grupės
projekto koordinatorė Vaida Jančiauskienė dalyviams pristatė rajone įvykdytus 28
projektus, kuriems skirta daugiau kaip 7
mln. Lt. Už juos rekonstruoti 22 visuomeninės paskirties pastatai, įkurti du tradicinių amatų kiemeliai ir kt. Naujame ES
finansavimo etape 2014-2020 m. VVG
veikla keičiama į bendruomenių inicijuotą vietos plėtrą, numatoma skatinti ne vien
kaimo, bet ir miestų bei miestelių atnaujinimą. Tad verslo atstovų iniciatyva tikrai
bus reikšminga ir naudinga.
Rūmų misija – skatinti burtis ir palaikyti dialogą su valdžia
„Verslas yra aktyvioji visuomenės dalis. Jis kuria darbo vietas ir mokesčiais formuoja biudžetą. Akivaizdu, kad subrendo
verslininkų poreikis kalbėtis su valdžia, o
valdžiai – su verslu. Tam pirmiausia reikia

UAB „Hidrosta“ vadovas V. Paulauskas (centre) – vienas iš aktyviausių verslo atstovų Prienų rajone

suburti verslininkų branduolį. Kaip veikti,
nuo ko pradėti – gal padės pernai pradėjusios veikti rūmų Jonavos atstovybės pavyzdys, ar Marijampolės filialo veikla“, –
kalbėjo rūmų prezidentas B. Žemaitis.
„Šiandien verslininkai su vietos valdžia kalba „mes“ – „jūs“. Sėkmės atveju
susėdama ratu ir tariamasi dėl vizijos, tikslų, būdų artėti link jų. Rūmai skatina bei
ugdo bendruomeniškumą ir padeda palai-

kyti kvalifikuotą ir konstruktyvų dialogą
su valdžia. Esant rūmų nariu, keičiasi jūsų
santykis su valdžia: jūs tampate valdžios
socialiniu-ekonominiu partneriu“, – pabrėžė rūmų generalinis direktorius V. Šileikis.
Verslininkų iniciatyvinės grupės vadovu susitikime išrinktas Kauno PPA
rūmų narės UAB „Hidrosta“ generalinis
direktorius Valdas Paulauskas. Įmonių vadovai numato susirinkti artimiausiu metu.
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Japonų mažasis kiogeno teatras – Marijampolėje
Marijampoliečiai turėjo retą progą
Kultūros centro scenoje išvysti daugiau
kaip keturis šimtmečius gyvuojantį japonų tradicinį komišką vaidinimą – kiogeno
spektaklį. Tokią progą dovanojo Japonijos ambasada, padedama Marijampolėje
aktyviai veikiančios viešosios įstaigos
„Sveikatingumo idėjos“. Ši viešoji įstaiga
yra Kauno PPA rūmų narys.
Į susirinkusius marijampoliečius vakaro pradžioje kreipėsi Japonijos nepa-

prastoji ir įgaliotoji ambasadorė Kazuko
Shiraishi. Visų nuostabai ambasadorė
kalbą apie tradicinį japonų teatrą skaitė
lietuviškai. Sveikindamas šią kultūrinių
mainų iniciatyvą Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas Sigitas Valančius priminė, kad prieš aštuonerius
metus Marijampolėje viešėjo Japonijos
pasiuntinys, o miesto žmonės buvo pakviesti į japonų dailininko Hirochige
Ando medžio raižinių parodą. Jis pa-

Spektaklio akimirka

Teatro artistai su renginio organizatoriais

linkėjo, kad ateityje nereikėtų taip ilgai
laukti šios tolimos ir labai įdomios šalies
meno apraiškų Marijampolėje. Savivaldybės atstovas įteikė Japonijos pasiuntinei puokštę chrizantemų, kurios yra
tekančios šalies saulės simbolis, knygų
apie Marijampolę.
Nuo seniausių laikų išlikusį kiogeno

scenos meną marijampoliečiams perteikė
senos aktorių giminės įpėdinis Motohiko
Šigejama. Komišką išbadėjusio vienuolio
ir ūkininko susitikimą suvaidinti padėjo
jaunas čekas Ondrej Hybl, kuris dar vaikystėje susidomėjo japonų teatru ir jau beveik du dešimtmečius Japonijoje mokosi
kiogeno meno.

UAB „Mantinga“ dalyvaus
tarptautinėje parodoje
Žingsnis į Japonijos rinką PLMA 2013 Amsterdame

Stasės Burakienės individuali įmonė „Svaja“su grupe įmonių bei individualia veikla užsiimančių asmenų iš visos Lietuvos pasinaudojo ES struktūrinių fondų parama
programoje „Tarptautinės parodos ir verslo misijos“ ir birželio pradžioje išvyksta į tarptautinę verslo parodą Japonijoje. Parodos dalyviai turės galimybę pristatyti savo produkciją tarptautinės parodos dalyviams, susipažinti su įmonėmis, veikiančiomis visame
pasaulyje – Azijoje, Europoje, Afrikoje, Amerikoje, rasti smulkiam verslui naudingų
kontaktų Japonijos rinkoje. Ši finansinė parama padeda įmonėms išplėsti produkcijos
bei paslaugų eksporto mastą.
Įmonių ir individualia veikla užsiimančių asmenų bendradarbiavimas, būrimasis į
klasterius leidžia plėsti eksporto iniciatyvas, prisistatymas bendrame stende verslininkams kainuoja mažiau, geriau reprezentuoja Lietuvą, verslo potencialą, stiprina šalies
įvaizdį.
Versle neegzistuoja nei sienos, nei tautybės, o šiuolaikinis pasaulis atveria begalę
galimybių, leidžia drąsiau realizuoti savo galimybes bei garsinti Lietuvos vardą. Labai
svarbu, kad tęstųsi VšĮ „Versli Lietuva“, atsakingos už įmonių verslumo bei eksporto skatinimą, teikiama parama smulkiajam ir vidutiniam verslui. Toks yra ir Europos
struktūrinių fondų paramos tikslas – skatinti smulkųjį ir vidutinį verslą, mažinti ekonominę ir socialinę atskirtį tarp šalių, atskirų regionų ir socialinių grupių.
RŽ inf.

Žaneta Skilandytė,
UAB „Mantinga“ Marketingo skyriaus vadovė

Tarptautinė prekių ženklų paroda PLMA (angl. k. World Private Label) – tai kasmetinė tarptautinės prekybos paroda, padedanti gamintojams ir mažmenininkams iš įvairių
šalių atrasti naujus produktus, užmegzti ryšius su partneriais, užsakovais, tiekėjais bei
atrasti idėjų, kurios padėtų sukurti savo prekinio ženklo programas.
Šiais metais paroda vyks gegužės 28-29 d. Joje, kaip ir kasmet, UAB „Mantinga“
dalyvaus su individualiu stendu. Parodos metu bus pristatomas įmonės šaldytų duonos ir pyrago gaminių asortimentas bei galimybės pagaminti gaminius pagal užsakovo
pageidavimus. Dalyvavimas parodoje įmonei suteikia galimybių pristatyti gaminamos
produkcijos asortimentą, prekinį ženklą užsienio vartotojams ir verslo partneriams.
Pagrindinis įmonės tikslas parodoje yra užsienio šalių prekybininkams išsamiai pristatyti gaminamos produkcijos asortimentą, praplėsti bendradarbiavimo galimybes su
užsienio partneriais, formuoti teigiamą įmonės įvaizdį užsienio rinkose parodant, kad
galime kurti ir naujus produktus pagal užsakovų norus. Dalyvaujant tarptautinėse parodose atsiranda puikios galimybės užmegzti ilgalaikius prekybinius santykius.

Lietuvoje veikiantys Britanijos prekybos rūmai
pripažinti geriausiais Europoje
Keturioliktus veiklos metus Lietuvoje skaičiuojantys Britanijos prekybos rūmai
sulaukė oficialaus pripažinimo – visus Britanijos prekybos rūmus vienijanti asociacija (COBCOE) išrinko juos geriausiais Europoje. Virš šimto narių Lietuvoje jungianti
verslo asociacija nurungė tokias į šį titulą pretendavusias konkurentes kaip Vokietija,
Belgija, Šveicarija ir Italija.
„Šis apdovanojimas mums yra didžiulis pripažinimas, turintis ir simbolinę prasmę –
geriausiais Europoje buvome pripažinti Lietuvos pirmininkavimo ES metais. Įrodėme,
kad sujungę jėgas galime varžytis su stipriausiomis Europos valstybėmis ir esame tolygūs partneriai didiesiems rinkos žaidėjams“, – teigė Britanijos prekybos rūmų Lietuvoje
vykdančioji direktorė Sandra Kundrotė.
Įvertinimas verslo asociacijai skirtas už sugebėjimą optimaliai išnaudojant turimus
resursus pasiekti maksimalių rezultatų. Britanijos prekybos rūmai Lietuvoje taip pat

įvertinti dėl didelio organizuojamų renginių skaičiaus, tvirtos finansinės pozicijos bei
visuomeninės veiklos. Viena iš kiekvienais metais vykdomų iniciatyvų – lėšų rinkimas
labdaros tikslais. Asociacija taip pat daug dėmesio skiria dvišalės prekybos ir verslo
skatinimu tarp Lietuvos ir Jungtinės Karalystės bei investicijų pritraukimui.
Lietuvos ir Didžiosios Britanijos asociacija British Chamber of Commerce, įkurta
1999 metais, šiandien vienija virš 100 Lietuvos ir britų verslo kompanijų bei verslo atstovų Lietuvoje, kuriančių bendradarbiavimo su Didžiąja Britanija strategijas. Asociacijos prioritetai – skatinti prekybą ir bendrą verslą tarp Lietuvos ir Jungtinės Karalystės,
atstovauti narių interesams, kurti terpę naudingų verslo kontaktų užmezgimui, vystyti ir
skatinti kultūrinius bei socialinius ryšius tarp Lietuvos ir Jungtinės Karalystės ir remti
vietines labdaros organizacijas.
RŽ inf.
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KONTAKTŲ MUGĖ

KAUNO regiono įmonių kontaktų mugė
UAB „Helisota“
Mi-8, Mi-17 sraigtasparnių kapitalinis remontas, techninis aptarnavimas ir modernizacija.
Sraigtasparnių atsarginių dalių tiekimas ir logistikos paslaugos.
Europos pr. 5, LT-46329 Kaunas
Tel.: (8 37) 42 16 37
Faks.: (8 37) 42 04 20
El. paštas: helisota@helisota.lt
www.helisota.lt
UAB „Hispack Baltic“
Plastikinių gaminių iš kokybiško bešvinio
plastiko gamyba. Produkcija gaminama iš medžiagos, kuri gali sąveikauti su maistu ir yra nekenksminga. Gaminių asortimentą sudaro plastikinės lentynos, stelažai, mobilūs konteineriai,
dėklai, suoleliai, vežimėliai, plastikiniai baldai
vaikų darželiams, inventorius baseinų patalpoms, nestandartinės konstrukcijos iš plastiko
ypatingiems sandėliavimo sprendiniams, kur
keliami aukšti higienos reikalavimai ir kt.
Gaižiūnų g. 4, LT-50126 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 21 23; (8 67) 60 7483
Faks.: (8 37) 30 21 23
El. paštas: info@hispackbaltic.lt
www.plastikineslentynos.lt; 		
www.plasticshelves.eu
„If P&C Insurance AS“
Viena didžiausių Baltijos regione ne gyvybės
draudimo bendrovių. Įmonėje šiuo metu dirba
per 660 žmonių, aptarnaujama apie 330 tūkst.
klientų Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinkose.
Atsižvelgia į individualius klientų poreikius
kiekvienu gyvenimo etapu ir pateikia optimalų
draudimo sprendimą. Gali pasiūlyti ir taupų, tik
nuo pačių didžiausių nelaimių apsaugantį draudimo produktą, ir plačiausią apsaugą (beveik
nuo visko) suteikiantį draudimą.
Savanorių pr. 221, LT-50183 Kaunas
Tel. (8 37) 40 72 79 arba 1620
Faks.: (8 37) 32 32 89
www.if.lt
UAB „Inalva“
Transporto-kompleksinės logistikos paslaugas
teikianti įmonė.
Savanorių pr. 287-367, LT-50127 Kaunas
Tel: (8 37) 31 16 90
Faks: (8 37) 31 15 74
El.paštas: info@inalva.lt
www.inalva-logistics.com
UAB „Indigo Print“
Ofsetinė ir skaitmeninė spauda, įvairūs pospaudiminiai darbai, greiti darbų atlikimo terminai,
ypač aukšta darbų kokybė, lanksčios kainos,
profesionalus dizainas ir maketavimas, produkcijos pristatymas visoje Lietuvoje. Gamina
visų rūšių kalendorius, katalogus, albumus,
žurnalus, reklaminės paskirties spaudinius,
dėžutes, pakuotes, aplankus, firminę įmonių
produkciją, žemėlapius, blonknotus, etiketes,
įvairių dydžių dovanų maišelius. Susega, suklijuoja knygas bei pakuotes, iškerta, laminuoja,
biguoja, perforuoja, siuva knygas, įriša spirale,
lakuoja, folijuoja, numeruoja, sulanksto pagal
poreikius. Dirba Lietuvoje ir užsienyje.
Piliakalnio g. 1, LT-46223 Kaunas
Tel./faks.: (8 37) 20 58 38, 22 75 12
El. paštas: info@indigoprint.lt
www.indigoprint.lt
UAB „Informacijos saugumo agentūra“
Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir
susijusi veikla (remontas ir kt.)
Tel.: (8 37) 29 18 21, (8 673) 61 155
Faks.: (8 37) 39 14 03
www.isagency.eu
VšĮ Informacijos technologijų mokymo centras
IT kvalifikacijos tobulinimas ir tęstinis mokymas, konsultavimas. Rengia kompiuterinės
grafikos, kompiuterinio projektavimo, kompiuterinio raštingumo kursus IT vartotojams ir profesionalams. Leidybos akademija – profesionalūs leidybos, tinklapių kūrimo ir maketavimo
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mokymai. Kompiuterijos akademija – metinė
moksleivių mokykla. Autorizuotas Adobe mokymo centras, Pearson Vue, Prometric, ECDL
testavimo centras, Corel mokymų partneris.
Microsoft IT Academy programos narys, Autodesk KOGRA-CAD-Kaunas mokymo centras.
Dalyvauja rengiant ir realizuojant IT mokymų
projektus, finansuojamus iš ES ir kitų fondų
programų.
Kęstučio 59-32, LT-44303 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 74 60
Faks.: (8 37) 22 83 91
El. paštas; info@itmc.lt
www.itmc.lt
UAB „Informatikos ir ryšių technologijų
centras“
Automatizuotų duomenų surinkimo, komercinės apskaitos informacinių sistemų kūrimas
ir diegimas. Sprendimai energetikos sektoriui:
šilumos, vandens, elektros tiekimo įmonėms,
savivaldybėms, komunalinių paslaugų įmonėms, pramonėms įmonėms, gatvių apšvietimo
įmonėms.
Produktai: SCADA sistemos, komercinės apskaitos sistemos, kaštų bei savikainos suvaldymo sistemos, bilingo sistemos.
Breslaujos g. 3B, LT-44403 Kaunas
Tel.: (8 37) 49 10 41
Faks.: (8 37) 45 16 02
El. paštas: info@irtc.lt
www.irtc.lt
UAB „Interjero elementai“
Teikia faneravimo, klijavimo paslaugas membraniniu ir plokštuminiu presais. Gamina baldines detales ir interjero elementus pagal individualius užsakymus. Ieško baldų gamintojų,
dizainerių, architektų bendradarbiavimui.
Gamyba: Plento g. 6, Užliedžiai, Kauno raj.
LT-54305
Tel.: (8 673) 22 423
Faks.: (8 37) 40 68 85
El.paštas: gamyba@interjeroelementai.lt,
info@interjeroelementai.lt
Kuršių g. 7, LT-48107 Kaunas
Tel.: (8 679) 89 958
Faks.: (8 37) 40 68 85
El. paštas: salonas@interjeroerdve.lt
www.interjeroerdve.lt
www.interjeroelementai.lt
UAB „Iremas“
Metalo konstrukcijų, vamzdynų, aukšto slėgio
garo katilų ir kitų slėginių indų, turbinų, ventiliatorių, kėlimo ir transportavimo įrenginių,
pramoninių šaldymo įrenginių, elektros įrenginių montavimas. Slėginių indų, vamzdynų ir metalo konstrukcijų mazgų, vamzdinių
elektros kaitinimo elementų, nestandartinių
įrenginių gaminimas. Metalų bandymų laboratorija atlieka suvirinimo jungčių, metalinių
gaminių kokybės įvertinimą. Įvairių tipų kranų,
automobilių transporto įrangos, laivų, siurblių,
kompresorių, vidaus degimo variklių, elektros
įrenginių remontas.
Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos raj.
LT-55296, Lietuva
Tel.: (8 349) 56 742
Faks.: (8 349) 56 826
El. paštas: info@iremas.lt
www.iremas.lt
BĮ UAB „Irona“
Gamina nestandartinius metalo gaminius ir konstrukcijas statybų, maisto apdirbimo, logistikos
ir kt. pramonės įmonėms, reklamos bei dizaino
agentūroms, individualiems naudotojams, dalyvauja daugiabučių rekonstrukcijos projektuose.
Gamina metalines laiptų konstrukcijas, pandusus, turėklus, balkonus, tvoras, vartus, taip pat
dekoratyvinius kalviškus metalo gaminius interjerui ir eksterjerui (pertvaros, baldai, gėlių laikikliai, medlaikiai), metalo dirbinius dovanoms.
Lakštingalų g. 3, Šveicarija,
LT-55302 Jonavos r.
Tel.: (8 611) 84 541
El. paštas: info@irona.lt
www.irona.lt

UAB „Ispado”
Konsultuoja ir moko visuose grožio ar SPA
verslo etapuose. Siūlo veiksmingus ir individulius sprendimus.
Raguvos g. 4, LT-44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 74 09 98
www.ispado.lt
UAB „Ivega“ ir Ko“
Didžiausia tekstilinės apdailos ir sporto sirgalių
atributikos įmonė Baltijos šalyse gamina kepuraites, šalikus, marškinėlius, emblemas, gaireles, austas etiketes, kitą reklaminę produkciją,
teikia siuvinėjimo, lazerinio graviravimo ant
tekstilės paslaugas ir kt. Dėl produkcijos išskirtinumo ir aukštų kokybės standartų, įmonė
sėkmingai konkuruoja tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkose.
Vytauto g. 18, LT-68298 Marijampolė
Tel.: (8 343) 54 879
Faks.: (8 343) 50 339
El. paštas.: info@ivega.lt
www.ivega.com
VšĮ „Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas“
Parkas yra integruoto mokslo, studijų ir verslo
centro (slėnio) „Santaka“ partneris ir dalyvauja
šio slėnio plėtros programoje. Teikia įmonėms
inovatyvų verslą skatinančias paslaugas – tai
konferencijų ir mokymų organizavimas, rinkodaros, finansų, intelektinės nuosavybės apsaugos konsultacijas, rinkos ir technologijų
analizė, inovacinių projektų ir verslo planų
rengimas, užsienio partnerių paieška, jaunimo verslumo įgūdžių ugdymas. Tarptautinės
mokslo parkų asociacijos, jungiančios per 300
mokslo ir technologinių parkų ir 250000 „hitech“ kompanijų 72 pasaulio šalyse, narys.
Breslaujos g. 3B, LT-44403 Kaunas
Tel.: (8 37) 49 10 30
Faks.: (8 37) 49 10 50
El. paštas: info@techpark.lt
UAB Kauno Petrašiūnų DRMC
Suaugusiųjų profesinis mokymas, kvalifikacijos tobulinimas. Pagal formalias ir neformalias programas rengiami statybų ir medienos
apdirbimo profesijų darbininkai, suvirintojai,
siuvėjos, floristės-gėlių pardavėjos, krautuvų
vairuotojai, automobilinių kranų operatoriai,
tiltinių kranų operatoriai, hidromanipuliatorių
operatoriai ir kt. Darbų saugos kursai (aukštalipiams, krovinių kabinėtojams, nuo žemės
valdomų tiltinio tipo kranų operatoriams, garo
ir vandens šildymo kūrikams, dirbantiesiems
kėlimo įrenginių lopšiuose ir kt. Dieninės ir vakarinės grupės, taikomos įvairios nuolaidos.
R. Kalantos 19, LT-52302 Kaunas
Tel: (8 37) 45 27 66, (8 37) 45 45 51
Faks.:(8 37) 45 64 64
El. paštas: info@pmc.lt
www.pmc.lt
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras
Rengia kvalifikuotus virėjus, konditerius,
padavėjus ir barmenus, mėsininkus, maisto
produktų darbuotojus. viešbučio darbuotojus,
prekybos įmonių vadybininko padėjėjus ir sekretorius. Socialiniams partneriams – maisto
pramonės ir viešojo maitinimo įmonėms gali
būti naudinga diegiant naujas technologijas,
ieškant darbuotojų, ypač įsteigus maisto pramonės (mėsos ir duonos – konditerijos) ir viešbučių ir restoranų sektorinius mokymo centrus.
Sudarytos sutartys su socialiniais partneriais
UAB „Perkūno namai“, UAB „Miesto sodas“,
UAB „Alkava“, UAB „Liuks“, UAB „Reval
Hotel Neris“, UAB „MAXIMA LT“. Su keturiomis aukštosiomis mokyklomis pasirašytos
bendradarbiavimo sutartys suteikia galimybę
absolventams tęsti mokslus.
Taikos pr. 133, LT-51123 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 45 43 13
El. paštas: info@mpcentras.lm.lt
www.mpcentras.lt   
VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras
Viena iš didžiausių profesinio mokymo įstaigų
Lietuvoje. Pagrindinės veiklos sritys: pirminis
profesinis mokymas, suaugusiųjų mokymas
ir vidurinis ugdymas. Centre siūloma daugiau

nei 30 profesinio mokymo programų keturiose srityse: verslo, grožio, socialinės gerovės,
sveikatos.
Karaliaus Mindaugo pr. 11, LT-44287 Kaunas
Tel.: (8 37) 22 17 23
Faks.: (8 37) 20 59 90
El. paštas:rastine@kaupa.lt
www.kaupa.lt
UAB „Kauno staklės“
Gamina precizines metalo pjovimo stakles ir
jų priedus, tikslias metalo detales, automobilių
pramonės įmonių įrangą. Ieško kvalifikuotų
darbuotojų metalo apdirbimo srityje.
Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 22 67
Mob.: 8 699 53 212
Faks.: (8 37) 33 26 69
El. paštas: info@kaunostakles.lt
www.lietuva.lt/kaunostakles
Kauno taikomosios dailės mokykla
Rengia vizualinės reklamos gamintojus, elektroninės leidybos maketuotojus, interjero
apipavidalintojus, kompiuterinės grafikos projektavimo operatorius, kompiuterinio projektavimo operatorius, baldžius, dailiųjų metalo
dirbinių gamintojus, dailiųjų keramikos dirbinių gamintojus, logisto ekspeditorius. Galima
baigti vidurinio ugdymo programą technologinės gimnazijos skyriuje.
Teikia šias paslaugas: kvalifikacijos tobulinimas,
aprūpinimas laikina buveine, viešasis maitinimas, smulkių reklamos ir dailiųjų amatų dirbinių
gamyba.
Ieško darbdavių gamybinėms praktikoms ir
praktiniam bendradarbiavimui reklamos dizaino, kompiuterių naudojimo, baldų gamybos,
prekių sandėliavimo ir meno dirbinių logistikos srityse.
V. Krėvės pr. 112, LT-50378 Kaunas
Tel./faks.: (8 37) 31 20 61
El. paštas: ktdm@takas.lt
www.tdm.kaunas.lm.lt
UAB „Klingai“
Maisto produktų gamyba ir didmeninė prekyba. Gamina daugiau kaip 120 pavadinimų
prekių. Didelę paklausą turi pagrindinė produkcija – kisielius, želė, cikorijos gėrimai be
kofeino, kurių sudėtyje tik natūralūs produktai
ir maistiniai priedai. Taip pat siūlo universalius
prieskonių mišinius be skonio stipriklio, sultinius, želatiną, vanilinį cukrų, citrinos rūgštį, pipirus ir kitus prieskonius. Skrudina kavą Lietuvoje. Perka aukščiausios kokybės žalias kavos
pupeles iš 20 kavą auginančių šalių, šiuo metu
asortimente yra kavos iš 30 skirtingų plantacijų. Gali pagaminti bet kokiam skoniui, pritaikyti bet kokį skrudinimo lygį ir malimo būdą,
supakuoti į įvairias pakuotes. Visus produktus
gali gaminti su PRIVATE LABEL pakuote.
Ekskavatorininkų 1L, LT-52461 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 72 58
Faks.: (8 37) 40 72 58
El. paštas: info@klingai.lt
www.klingai.lt
VšĮ Kolpingo kolegija, aukštoji mokykla
Teikia aukštąjį išsilavinimą liudijantį profesinio bakalauro diplomą.
Kviečia studijuoti: ekoturizmą, tarptautinį verslą, finansus, viešojo sektoriaus finansų apskaitą, verslo anglų kalbą, teisę, socialinį darbą.
Raguvos g. 7, LT-44275 Kaunas
Tel.: (8 37) 22 00 30, 20 15 28
El. paštas: info@kolping.lt
www.kolping.lt
UAB „Koncernas „Alga“
Atlieka statinio projektavimo, statybos ir statybos priežiūros darbus. Projektuoja, gamina ir
stato plieninių konstrukcijų ryšio antenų bokštus ir stiebus, kurių aukštis iki 126 m, atitinkančius ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos
valstybių reikalavimus. Teikia įvairias metalo
apdirbimo paslaugas. Gamina statybines metalo
konstrukcijas, užsiima stambiagabaričių metalo
ir AL+PVC gaminių gamyba.
Gamyklų g. 4, LT-68108 Marijampolė
Tel.: (8 343) 98 737, 98 748
Faks.: (8 343) 98 744
El. paštas: alga@alga.lt, market@alga.lt
www.alga.lt
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
20130415033 Rusijos bendrovė, kuri verčiasi specialių uniformų, verslo aprangos bei vaikų drabužių gamyba iš aukštos kokybės audinių, siūlo prekybos tarpininko paslaugas Europos gamintojams, kurie nori plėsti savo rinką. Taip pat domina bendros įmonės
veikla.
20130415029 Rusijos bendrovė, teikianti automobilių ekspedijavimo paslaugas, siūlo savo transporto paslaugas įmonėms iš Europos šalių.
20130415022 Rusijos bendrovė, gaminanti praturtintus vaistažolių sirupus, ieško prekybos tarpininkų ir platinimo partnerių.
20130415014 Didžiosios Britanijos įmonė, gaminanti ekologiškas (BIO) arbatas, vaistažoles bei
prieskonius, ieško didmeninės prekybos platintojų ekologiškam maisto produktų
sektoriui visoje Europoje.
20130415019 Vengrijos įmonė, gaminanti batus vaikams, ieško platintojų.
20130411015 Belgijos įmonė kuria naujo tipo vidpadį moteriškiems batams su kulnu. Ieško subrangovo, kuris pagamintų plastikinę vidpadžio dalį.
20130410015 Švedijos įmonė, užsiimanti produkto dizainu, ieško subrangovo pintiems virtuvės
rankšluosčiams.
20130410002 Vokietijos prekybos agentas, prekiaujantis kulinarijos įranga, siūlo prekybos tarpininko paslaugas įmonėms, kurios nori patekti į Vokietijos rinką.
20130408036 Įvairių maisto produktų sudedamųjų dalių platintojas iš Danijos ieško skrudintų
makadamijos riešutų miltelių bei oru džiovintų (dehidratuotų) šilauogių tiekėjų.
Įmonės taip pat gali veikti kaip tarpininkai.
20130408009 Graikijos įmonė, gaminanti rankų darbo baldus, ieško didmenininkų, tiekėjų, taip
pat šios srities interjero dizainerių bei architektų verslo plėtrai.

20130408007 Vokietijos prekybinė agentūra, dirbanti su pramoninėmis technologijomis, siūlo
prekybos tarpininko paslaugas automobilių, pneumatikos, įrengimų ir mašinų inžinerijos sektoriuose.
20130404020 Rumunijos įmonė, veikianti nespecializuotos didmeninės prekybos srityje, ieško
ES partnerių, siekia tapti jų produktų platintojais Rumunijoje.
20130404015 Prancūzijos įmonė, gaminanti žygių bei dviračių priekabas, ieško gamintojų, kurie užsiimtų lenkimo, aliuminio profilio, suvirinimo, gręžimo ir tekinimo dalies
darbais. Taip pat ieško tekstilės gamintojų priekabos medžiaginei daliai pasiūti.
Galimi subrangos susitarimai.
20130404005 Rusijos bendrovė, tiekianti visiškai sukomplektuotas granulių ir briketų gamybos linijas, perdirbančias medienos atliekas, siūlo prekybos tarpininko, atstovo paslaugas.
20130403039 Lenkijos įmonė, kurianti IT sprendimus, siūlo kompleksines paslaugas: reklama,
verslas internete, mobiliosios bei interneto platformos, siūlančios pažangius sprendimus. Įmonė pageidauja veikti kaip visų Europos šalių subrangovas.
20130403003 Rusijos kompanija, prekiaujanti medienos apdirbimo, baldų gamybos, stiklo apdirbimo įranga bei medžiagomis (dažai ir lakai, klijai, pagalbinės, jungiamosios
dalys) siūlo platintojų paslaugą Kaliningrado srities teritorijoje.
20130402042 Švedijos įmonė, kurios veiklos sritis – dovanos ir amatai, ieško mažų magnetų
gamintojo, kuris galėtų veikti kaip subrangovas.
20130403023 Lenkijos įmonė, gaminanti folijos pakuotes, ieško platintojų, taip pat siūlo subrangos paslaugas bei domisi kitomis bendradarbiavimo galimybėmis.
20130409016 Rusijos įmonė, statanti komercinius ir gyvenamuosius namus, besiverčianti metalo gamyba, metalo apdirbimu, pramoninės įrangos, statybos ir žemės ūkio mašinų
atsarginių dalių gamyba, siūlo bendros įmonės steigimo galimybę.
20130404031 Lenkijos įmonė, gaminanti spynas, vyrius ir kitus metalo gaminius, skirtus energijos, telekomunikacijų ir baldų pramonei, domisi abipusio platinimo, taip pat bendros įmonės įkūrimo galimybėmis.
Kiti verslo pasiūlymai anglų kalba skelbiami rūmų interneto svetainėje http://chamber.lt/
LT/Pradzia/Paslaugos/Verslo-pasiulymai arba interneto svetainėje http://www.paramaverslui.eu/index.php?1612999331 du kartus per mėnesį.

Akcija „Saugok save
darbe!” praūžė per Lietuvos
ir Estijos miestus
Balandžio 26 d. dirbantiems žmonėms
buvo dar kartą priminta – savo sveikata ir
saugumu darbe reikia pasirūpinti patiems.
Nuo ankstaus ryto septyniolikos Lietuvos
miestų sankryžose buvo dalijamos darbo
pirštinės, o ryškūs plakatai skelbė: „Saugok save darbe!“.
Šia akcija SDG įmonių grupės darbuotojai jau septintus metus mini Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos dieną.
Šiai metais akcija „Saugok save darbe!“ šalia tradicinių veiklų – darbo pirštinių dalijimo sankryžose, nemokamų
paskaitų skaitymo ir įmonių lankymo –
pasipildė naujomis veiklomis. Tauragėje
bendradarbiaujant su Valstybinės darbo
inspekcijos Tauragės skyriumi ir Taura-

gės moksleivių kūrybos centru balandžio
25 d. buvo atidaryta vaikų meno paroda
darbuotojų saugos ir sveikatos tema bei
apdovanoti laimėtojai (prizus įsteigė
UAB „Molupis ir ko“, VĮ „Tauragės regiono keliai“ ir organizatoriai). Gegužės
mėnesį penkiuose miestuose – Druskininkuose, Kėdainiuose, Telšiuose, Jurbarke ir
Rokiškyje bus organizuojamos konferencijos „Būkime saugūs darbe!“.
Akcija išsiplėtė ir geografiškai – pirmą kartą akcijos renginiai buvo vykdomi
Estijoje. Kompanijos „Ohutu Töö Garant“,
jauniausios SDG įmonių grupės narės, darbuotojai dalydami darbo pirštines priminė
Talino žmonėms, kad savo sveikata svarbu
rūpintis ne tik gyvenime, bet ir darbo metu.

„SDG“ grupės įmonės jau septintus metus mini Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos dieną

Metinio renginio rėmėjai
Mecenatas

Generalinis rėmėjas
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Puoselėkime verslo bendruomenę kartu!

1. KARTU ATSTOVAUJATE IR GINATE VERSLO INTERESUS
Konstruktyviai, bendromis jėgomis sprendžiate problemas bei formuojate
verslui palankią aplinką
• tarptautiniu;
• nacionaliniu;
• regioniniu ir vietos savivaldos lygmenimis.
2. SOLIDARIAI IR AKTYVIAI KURIATE VERSLO SAVIVALDĄ
Esant Rūmų nariu, keičiasi Jūsų santykis su valdžia: tampate valdžios socialiniu-ekonominiu partneriu:
• Jūsų balsas girdimas ES institucijose;
• dalyvaujate rengiant nacionalinės ekonominės politikos sprendimus;
• įtakojate vietos savivaldos sprendimus.
3. TAMPATE AKTYVIAIS VERSLO BENDRUOMENĖS NARIAIS IR DALYVAUJATE
Rūmų valdyme, formuojant bendruomenės poziciją:
• generalinėje asamblėjoje;
• konferencijose, forumuose, diskusijose.

Rūmų klubų veikloje:
• Rūmų bendruomenės klube, Verslo vadovų klube, Verslo moterų tinkle, klube
„Verslas Kaunui“, Kauno personalo vadovų klube, Kauno finansininkų klube, Eksportuotojų klube, Sūduvos buhalterių klube.
Solidarumo programoje „Narys-Nariui“
Tradiciniuose bendruomenės renginiuose:
• Kalėdiniame renginyje, vasaros šventėje, ąžuoliukų sodinimo akcijoje.
4. TAMPATE KONKURENCINGESNI, SĖKMINGESNI, EFEKTYVESNI
• naudodamiesi verslo partnerių paieška;
• dalyvaudami tarptautiniuose verslo kontaktų renginiuose;
• gaudami informaciją apie muges ir parodas, tarptautines finansinės paramos programas, tarptautinę verslo teisę;
• įgydami žinių praktiniuose seminaruose;
• gaudami Rūmų tinklo ir partnerių konsultacijas Jūsų verslo sėkmei (teisines, finansines, verslo plėtros, darbų saugos ir kitais klausimais);
• dalyvaudami nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.
5. ESAME PROFESIONALŪS IR VALSTYBĖ MUMIS PASITIKI!
• Išduodame prekių kilmės sertifikatus;
• išduodame „force majeure“ pažymas;
• tvirtiname užsienio prekyboje naudojamų dokumentų autentiškumą;
• vertiname profesinio mokymo kvalifikacijas.
Jūs tampate visuomenėje pripažintos organizacijos dalimi, užsitikrindami solidų
įvaizdį ir patikimumą.
Mūsų stiprybė mūsų gausoje – kuo daugiau mūsų, tuo mes stipresni ir labiau matomi!

Naujas narys. VIZITINĖ KORTELĖ
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Naujas narys. VIZITINĖ KORTELĖ

MES SIŪLOME:
Nemokamus teorinius seminarus;
Praktinius užsiėmimus;
Individualias konsultacijas;
Tarpininkavimą valiutų rinkoje;

TeleTRADE šiandien – viena iš pripažintų lyderių,
teikianti konsultavimo bei tarpininkavimo paslaugas
tarptautinėse finansų rinkose.
Tarptautinė kompanija gyvuoja jau 18 metų ir
plečiasi visame pasaulyje su kiekviena diena.

Adresas:
Savanorių pr. 282 (3 aukštas), Kaunas.
Telefonas: + 370 (699) 99352,
el.paštas: kaunas@teletrade.lt
SL 2279. Redakcinė kolegija.
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