
UAB „Betonika“ gen. direktorius Vytautas Niedvaras

„Rūmų žinių“ svečias – rūmų narys, gelžbetonio konstrukcijų lyderės Lietuvoje 
UAB „Betonika“ generalinis direktorius Vytautas Niedvaras.

Įmonė priklauso koncernui, Suomijos kapitalo įmonių grupei „CONSOLIS Oy Ab“. 
V. Niedvaras vadovauja dviem gamykloms Lietuvoje (Kaune ir Trakų rajone) bei 
Latvijoje – „Consolis Latvija“. 

– Kur guli tas kertinis akmuo, dėl ko Lietuvoje ekonomika vystosi taip sun-
kiai? 

– Mano nuomone, viena iš didžiausių verslui trukdančių problemų – nenoras įsileisti 
užsienio investicijų: deklaruojame viena, o darom kita. Vien žemės problemos 
velkasi nuo seniausių laikų. Suskaičiuoti sunku, kiek Lietuva neteko investicijų į 

Vienas iš verslo aplinkos gerinimo instrumentų yra Saulėtekio komi-
sija, kurioje dirba 7 darbo grupės. Jų sudėtyje veikia ir verslo atstovai. 
Esminio proveržio mažinant biurokratinę naštą ir racionalizuojant 
verslo reguliavimo sistemą dar nepasiekta. Įgyvendinta penktadalis 
visų iki šiol teiktų pasiūlymų. Visi mename, kiek laiko ir energijos 
buvo išeikvota dėl automobilių apmokestinimo. O štai siekiant to-
bulinti teritorijų planavimo ir urbanistinio renovavimo sistemą, dar 
neįsigaliojo nė vienas teisės aktas. 

Eksporto ir investicijų skatinimo priemonėms įgyvendinti šiais metais 
numatyta skirti 100 mln. litų. Ir verslininkai, ir politikai puikiai suvokia, 
koks svarbus eksportas šalies fi nansinei padėčiai. Šiek tiek optimizmo 
teikia pradėję veikti eksporto skatinimo instrumentai įmonėms, t. y jau 
kompensuojamos eksporto kreditų draudimo išlaidos ir Lietuvos verslo 
paramos agentūros fi nansuojamas rinkodaros priemonių parengimas 
(paraiškos priimamos). Tačiau suskubta sudaryti sutarčių tik 13 proc. 
šios sumos, o lėšos dar tik „keliauja“. 

Taip atrodo visos penkios Ekonomikos skatinimo plano dedamo-
sios. Sutikime, planas ir jo įgyvendinimo eiga pozityviai skiriasi nuo 
panašių dokumentų, kokius anksčiau „gamino“ ministerijos ir žinybos. 
Sisteminis požiūris yra stiprioji plano dalis. Tačiau kiekvienai įmonei 
tai rūpi „čia ir dabar“. Su jokiais plano popieriais ir apibendrintais 
skaičiais įmonė neįstengs padengti apyvartinių lėšų stygių ar sumokėti 
įsiskolinimus. Investicijų paskatinimui, proveržiui į naujas rinkas rei-
kia išskirtinio susitelkimo į prioritetus ir žymiai spartesnio bei lanks-
tesnio Ekonomikos skatinimo plano priemonių įgyvendinimo. Šalys, 
pasaulinio ūkio lyderės, sugebėjo suvaldyti savo ekonomikų inerciją. 
Lietuvos ūkio potencialas yra nepalyginti mažesnis. Taigi ir inercinės 
jėgos atitinkamos. Tačiau, atrodo, vasaros atostogos tęsiasi... 

Ekonomikos stebėjimo ir analizės agentūros lenktyniauja skelbdamos 
pirmuosius pasaulio ūkio atsigavimo ženklus. „Kainų dugnas pasiektas – 
sandoriai pajudėjo“, – skelbia lietuviškos „Verslo žinios“. Ką gi, 
atsigręžkime į mūsiškį Ekonomikos skatinimo planą, kurį lygiai prieš 
pusmetį pateikė Ūkio ministerija. Taigi praėjo daugiau nei stereotipu 
„įkaltų“ 100 dienų... Ar plane numatytos priemonės veikia? Ar meta-
mos lėšos pasiteisina? Ką sako verslo įmonės ir ką rodo jų rodikliai? 

Verslo fi nansavimo galimybės, kas ypač aktualu SVV įmonėms, buvo 
numatytos padidinti pritraukiant daugiau išorinių fi nansinių išteklių 
ir ne bankinėje sistemoje laikomų pinigų. 1,5 milijardo litų, skirtų 
šiems metams, yra reikšminga suma, tačiau tik bemaž trečdaliui jos 
yra sudarytos sutartys, o suteiktas fi nansavimas siekia tik 76 mln. litų. 
Galbūt situacija pradės gerėti šį mėnesį, kai bus sudarytos sutartys su 
atrinktaisiais bankais ir pradėtos teikti paskolos. Kiek geresnė Garantijų 
fondo situacija, kur nusitaikyta jau į 71 proc. skirtų lėšų.

Kad visi mažiau mokėtume už šilumą, pastatų efektyvumui didinti 
numatyta 2,1 milijardo litų. Iki rugsėjo paskirtoji suma nesiekia ir 
trečdalio, o įmonėms išmokėta tik 45 mln. litų, ir tai tik viešiesiems 
pastatams renovuoti. Tai sudaro 8 proc. paskirtosios sumos. Smarkiai 
vėluoja daugiabučių namų renovavimo programos įgyvendinimas (jis 
net nepradėtas...), už kurį atsakinga Aplinkos apsaugos ministerija. 

ES struktūrinių fondų lėšos yra vienas svarbiausių išorinių išteklių. 
ES suminė parama Lietuvai šiais metais siekia 5,2 milijardo litų. Jau 
išmokėta 27 proc., tačiau atskiros žinybos lėšas įsisavina labai netoly-
giai ir neskuba sušvelninti krizės poveikio. Kliūtis seniai įvardyta: 
pernelyg sudėtingas ES struktūrinių fondų paramos administravimas. 
Tačiau yra ir dar viena bėda – nerangumas. Štai kad ir numatytas 
pateikti Vyriausybei siūlymas dėl Projektų administravimo ir fi -
nansavimo taisyklių keitimo yra perkeltas į kitą mėnesį.
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Kauno PPA rūmai atsiliepė į SVV (smulkaus ir vidutinio verslo) ta-
rybos iniciatyvą susitikti su šalies prezidente D. Grybauskaite. Tarp 
daugelio rūmų pateiktų klausimų ir siūlymų buvo ir šis, kurį pasiūlė 
UAB Betonika: „Žemės paėmimo visuomenės poreikiams procesas 
pagal šios dienos reglamentavimą yra sudėtingas, ilgai trunkantis, 
brangus ir suteikiantis galimybę žemės savininkams piktnaudžiauti 
savo teisėmis ir vilkinti visą procesą, nors dažnai savininkų interesas 
apsiriboja noru gauti didesnį atlyginimą. Dėl šių priežasčių strategiškai 
svarbių projektų įgyvendinimas tampa visiškai neapibrėžtas laike. 
Detaliųjų planų rengimas sudėtingas ir ilgai trunkantis. Reikia siekti, 
kad žemės paėmimo visuomenės poreikiams procesas būtų efektyves-
nis – nereikėtų gaišti tiek laiko ir būtų pigesnis.
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VER SLE GIR DI MI SKIR TIN GI BAL SAI, TO DĖL NE SKAM BA...

gamyklas, solidžių fi rmų projektus! Investuotojai pakenčia, palaukia 
metus, bet po metų jiems nusibosta vargti rūpinantis statybos leidimais, 
detaliaisiais planais, poveikio aplinkai tyrimais ir t. t. Konkuruojančiose 
šalyse seniai yra suformuoti generaliniai planai. Tereikia išdėstyti, 
kokią veiklą žadi vystyti, kiek reikia žemės ir kas ten bus daroma. Ten 
savivaldybės konkuruoja – prašom, tik ateikite – mes jus atleisime 
nuo tokio mokesčio, nuo tokio, ir per mėnesį galėsite pradėti statybas. 
Lietuvoje verslininkas turi pusantrų metų sugaišti biurokratijai ir dar 
metus statyboms. Ir jeigu verslo planas sudaromas maždaug trejiems 
metams, tai jį belieka perrašyti. Dar pernai vasarą Premjeras stebėjosi: 
„Kokia krizė, kur jūs ją matote?“ Labai daug potencialių investuotojų 
išėjo, ypač iš Kauno apylinkių. Galėjo prasidėti statybos, ga-
lėjo stovėti fabrikai, žinoma, nedideli, bet Lietuva taip ir nesulauks 
didžiųjų fi rmų fabrikų... Tai tęsiasi nuo 1992 metų. Tuomet pradėjau 
dirbti prie projektų: Kaune turėjo atsirasti pirma kapitalistinė gamykla. 
Verslo požiūris į Baltijos šalis Skandinavijoje buvo visai kitoks: verslo 
planai dar buvo iš dalies grįsti emocijom. Toji gamykla gal būtų buvusi 
ir per didelė visam Baltijos regionui. Bet tikėjomės, kad su Baltarusija 
bus atviresnė siena. O po pusantrų metų buvo apsispręsta ir pastatyta 
tokia pat gamykla Lenkijoje. Jeigu mūsų ūkio struktūra būtų buvusi to-
kia, kad nereikėtų paskolomis fi nansuoti kažkokio nekilnojamojo turto 
burbulo, o būtų einama integruotų investicijų keliu, pvz., gamykla, kuri 
dirbtų daugeliui šalių, ne vienoje šalyje, tuomet nebūtume pajutę tokios 
didelės ekonominės krizės. Jeigu ekonomika būtų daugiau diversifi kuo-
ta, be abejo, būtų kitaip. Man teko dirbti tik užsienio kapitalo įmonėse. 
Užsienyje niekas neskuba atleisti žmonių, mažinti atlyginimų. Ieškoma 
kitokių būdų. Čia būdinga kitokia verslo kultūra. Mano požiūriu, per 
dvidešimt metų niekur nepasistūmėjom. Paimkime kad ir tą patį PAV 
(poveikio aplinkai vertinimą). Gamykla nieko kenksmingo nedaro, 
Biblijos kalba kalbant, „iš žemės į žemę atgal grąžiname“: cementas, 
smėlis, akmenys, skalda, vanduo, metalas. To poveikio aplinkai tyrimo 
tikrai nebūtina daryti. Tačiau reikalavimai nepasikeitė... Pusantrų metų 
tenka sugaišti „popieriams“, o per 6–7 mėnesius pastatome gamyklą. 
Verslo planas irgi skaičiuotas trejiems metams. Gerai, kad mūsų sa-
vininkai buvo tokie kantrūs!

– Kokį Jūs matote kelią į galimą pažangą? 

– Biurokratiją reikia sumažinti tuoj pat. Yra sukurti verslo parkai, verslo 
ekonominės zonos, tačiau juose – ta pati biurokratija. Pabandykite su-
jungti kelis sklypus tokiame parke, jeigu jums reikia didesnio! Vėl užtruks 
metus. Ne biurokratai, o tie, kas vysto savo veiklą, geriausiai žino, kokio 
dydžio jiems reikia sklypo. Mūsų taisyklės yra tokios, kad net ten, kur 
yra leidžiama pramoninė veikla, norint ką nors pakeisti, būtina perda-
ryti generalinį ir detalųjį planus. Tai taikoma ir strateginiams projektams, 
kurie galėtų išjudinti ūkį krizės laikotarpiu. Dar dėl žemės: pabandykite 
paimti žemę visuomenės poreikiams! Štai kad ir Kauno LEZ. Neturėjo 
toje vietoje būti grąžintinų sklypų! Kas atsako už tai, kad jų ten atsirado? 
Pradžioje paimami sklypai, vėliau – derėkitės dėl kainos! Procedūrų supa-
prastinimas atvestų į tai, kad (kaip Suomijoje, Švedijoje) investuotojas į 
Industrinį parką statybos leidimą savivaldybėje gautų per mėnesį.

– Kokie turėtų būti mūsų veiksmai?

– Gyvuoja protekcionizmas! Kur politikų atsakomybė? Kas konkrečiai 
atsako už pasirašytą statybų leidimą? Kolektyvinė atsakomybė ne-
veiksminga. Statybų be leidimo – kiek nori, bet niekas už tai neatsako! 
Verslo bendruomenės atstovai turėtų kalbėti visi vienu balsu! O dabar – 
girdimi skirtingi balsai! Todėl neskamba...

„Rūmų žinios“ kalbino Vytautą Niedvarą ir kitomis aktualiomis verslo 
vystymo temomis: dėl Darbo kodekso, mokesčių politikos, įmonių 
socialinės atsakomybės. Tikėtina, dar sugrįšime apie tai pasikalbėti į 
“Rūmų žinių” puslapius.  

(‹‹ Atkelta iš 1 psl.)

VERSLININKO ŽVILGSNIU

EKSPERTŲ SKILTIS

Indėlio sertifi katas – galimybė išsaugoti 
palūkanas, net atsiimant investuotas 
lėšas anksčiau laiko.

Ekonominis sunkmetis skaudžiai pakoregavo 
gyventojų ir ūkinių subjektų fi nansus. Tiek 
įmonės, tiek gyventojai tapo gerokai racio-
nalesni ir taupesni. Šiuo laikotarpiu ren-
kantis, kur laikyti santaupas ar kaupti pini-
gus, fi nansų ekspertai visų pirma siūlo 
apsvarstyti taupymo ir investavimo priemones, kurių grąža iš anksto 
žinoma.
Nuo 2009 m. rugsėjo 7 d. bankas SNORAS gyventojams ir ūkio 
subjektams pradėjo platinti naują taupymo produktą – vienerių metų 
trukmės indėlių sertifi katus. Indėlio sertifi katas – iki šiol Lietuvoje 
dar nesiūlyta, bet pasaulyje labai populiari priemonė taupyti ir yra vie-
na iš saugių bei stabilių lėšų kaupimo bei saugojimo alternatyvų.
Apie naująjį banko produktą pasakoja AB banko SNORAS Kauno fi li-
alo direktorius Mindaugas Kyguolis.
– Kodėl verta įsigyti indėlio sertifi katą?
– Vis dėlto reikėtų pradėti nuo to, kad tiek gyventojams, tiek įmo-
nėms ne visada verta laikyti laisvas lėšas namuose ar einamojoje 
sąskaitoje. Pirmiausia, laisvos ir nenaudojamos lėšos „nedirba“, be 
to, pinigai gali nuvertėti dėl nors ir mažėjančios, tačiau vis dar realios 
infl iacijos. Tuo tarpu indėlių sertifi katų pelningumas yra iš anksto 
žinomas – klientas sutarties sudarymo metu žino, kokias palūkanas 
gaus už indėlio sertifi katą, ir gali iš anksto pasiskaičiuoti uždarbį. 
Banko SNORAS siūlomos palūkanos už indėlių sertifi katus yra pa-
trauklios ir leidžia ne tik kompensuoti infl iacijos poveikį pinigų vertei, 
bet ir uždirbti. 
Šiuo metu bet kuriame banko SNORAS padalinyje įsigijus indėlio 
sertifi katą, mokamos 9,5 proc. metinės palūkanos litais ir 5 proc. 
eurais. 
– Kokie indėlio sertifi katų išskirtinumai lyginant su kitomis 
taupymo priemonėmis?
– Svarbus išskirtinumas yra tai, kad indėlio sertifi katas kaip taupymo 
priemonė „neužšaldo“ santaupų – prireikus pinigų, galima indėlio 
sertifi katą ar jo dalį parduoti bankui neišlaukus iki termino pabaigos 
ir kartu neprarasti visų sukauptų palūkanų. Palūkanos mokamos už 
faktiškai išlaikytą terminą, iš jo atėmus 30 dienų, pvz., išlaikę indėlio 
sertifi katą 180 dienų (apie pusę metų) nuo jo įsigaliojimo dienos ir 
nusprendę jį parduoti bankui, atgausite pradinę investuotą sumą bei 
metines palūkanas, sukauptas per 150 dienų (180 – 30 = 150 dienų).
Fiziniams asmenims patrauklu yra ir tai, kad palūkanos, gautos už 
indėlio sertifi katą, nėra apmokestinamos Gyventojų pajamų mokesčiu, 
kai tuo tarpu šis mokestis yra taikomas pelnui, gautam pardavus obli-
gacijas ar kitus vertybinius popierius nepraėjus metams po įsigijimo. 
Be to, indėlio sertifi katą galima dovanoti ar kitokiu būdu perleisti 
kitam asmeniui ar įmonei.
– Kokiomis sąlygomis galima įsigyti?
– Perkant indėlio sertifi katą galima pasirinkti valiutą, kuria norima 
taupyti – litais arba eurais. Minimali indėlio sertifi kato įsigijimo suma 
yra 100 litų arba 100 eurų, investavimo trukmė – vieneri metai. 
Indėlių sertifi katą gali įsigyti bet kuri Lietuvos įmonė ar pilnametystės 
sulaukęs pilietis. Jį įsigyti galima visoje Lietuvoje bet kuriame banko 
SNORAS klientų aptarnavimo padalinyje, įskaitant ir „snoriukus“.



Asta Mažutienė, 
direktoriaus pavaduotoja administracijai, UAB „Salpronė“ 

– Kaip vertinate iniciatyvą pagaliau kalbėti apie lyčių stereotipus?

– Niekada nemaniau, kad susiformavę lyčių stereotipai yra taip plačiai 
paplitę ir šiuolaikinėje visuomenėje. Šią iniciatyvą sveikinu ir vertinu 
teigiamai, kad pradėta KALBĖTI ramiai, gražiai, argumentuotai, sub-
tiliai, o, kaip žinome, visi dideli darbai pradedami nuo bendravimo – 
kalbėjimo ir klausymo. 

– Ar sutinkate, kad vyresnioji karta stebisi  jaunesniųjų visuome-
nės narių pastangomis ir drąsa nebetaikyti stereotipų (kad ir 
šeimoje)?

– Dėl vyresniosios kartos tikrai nenoriu sutikti, nes labai dažnai sutinku 
netgi už save jaunesnių žmonių, gyvenančių ir mąstančių labai kon-
servatyviai ir net nebandančių (o gal nenorinčių) ką nors keisti. Yra 
tokių vyresnės kartos atstovų, iš kurių mes tikrai galime pasimokyti 
stereotipų laužymo, nes tie vyresnieji jau seniai jų neturi ar net nežino, 
kad TAI buvo ar yra stereotipas. 

Man kaip mamai buvo tikrai skaudi tema dėl vaikų auginimo. Ar iš 
tiesų mes turime priešintis motinai gamtai, ir atplėšti nuo savęs kūdikį? 
Ar mes būsime produktyvios darbuotojos, neturėdamos galimybės pa-
sirinkti tarp vaiko auginimo ir darbo? O gal moteris, sugrįžusi į darbą 
praėjus 2 savaitėms po gimdymo, tiesiog neturėjo kito pasirinkimo? Ar 
mes būsime laimingos, norėdamos dirbti, bet neturėdamos galimybės 
suderinti darbo su vaiko auginimu? O gal įstatymų kūrėjai, atsigręžę 
į pensinio amžiaus žmones, turėtų atsigręžti ir motinas, auginančias 
vaikus iki vienerių, dvejų ar iki trejų metų?

Rasvydė Gustaitė, 
personalo ir bendrųjų reikalų vadovė, UAB „CID Baltic“

– Ar Jūs manote, kad vienai ar kitai pusei (lyčių) naudingi stereoti-
pai prigiję mūsų visuomenėje?

– Mūsų visuomenėje egzistuoja daugybė stereotipų, o ypač – lyčių. Ar 
juos galime vadinti naudingais vienai ar kitai pusei? Galbūt. Manau, 
svarbiausia yra nesureikšminti stereotipų, ypač jei esi „kenčianti“ pusė. 
Viena iš renginio pranešėjų teisingai pasakė, jog reikia išmokti ne tik 
nekreipti dėmesio, iš to pasijuokti, bet net ir sugebėti tuo pasinaudoti.

– Ar Jūs matote stereotipų reiškinių savo aplinkoje, kaip reaguo-
jate, ar šis seminaras turėjo įtakos Jūsų požiūriui?

– Be abejonės, mano aplinkoje egzistuoja tam tikrų stereotipų. Po 
šio seminaro daugiau juos pastebiu. Nesureikšminu kiekvienos 
smulkmenos, tačiau automatiškai kyla diskusijų su mano aplinkos 
žmonėmis. 

Rugsėjo pradžia aktyvias moteris subūrė į nemokamą tarptau-
tinę moterų verslumo stovyklą, kurią organizavo daugiašalio Eraz-
mus projekto „Moterų verslumas Europos Sąjungoje“ (Women‘s entre-
preneurship in the Eu-
ropean Union) partne-
riai. Šiuo metu (rugsė-
jo 7–11 d.) Kauno Pre-
kybos, pramonės ir 
amatų  rūmai, Verslo 
moterų tinklas bei ko-
legos iš Didžiosios Bri-
tanijos ir Prancūzijos 
kartu dalinasi trijų šalių 
gerąja verslo praktika. 

2009 m. rugpjūčio 25–27 dienomis Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmuose vyko praktiniai užsiėmimai „Sulaužykite lyčių stereotipus ir 
suteikite galimybę talentui!“, kuriais buvo siekiama padėti privataus 
sektoriaus įmonėms, ypač mažoms ir vidutinio dydžio (MVĮ), geriau 
suprasti lyčių lygybės ir stereotipų nepaisymo privalumus darbo sferoje 
ir tokiu būdu pagerinti savo konkurencingumą. 

Lyčių stereotipai turi didelės įtakos darbo rinkai ir verslo sektoriui. Nors 
įmonės vertina talentingus žmones, stereotipai, kas yra tinkamiau vyrams, 
o kas moterims, dažnai tampa barjeru siekiant profesinės sėkmės.

Praktiniuose mokymuose buvo kviečiami dalyvauti Prekybos rūmų ir 
MVĮ (mikroįmonių, mažųjų ir vidutinių įmonių) paramos organizacijų 
darbuotojai, įmonių mokymo, verslo organizavimo ir valdymo kontrolės 
ekspertai, valstybės įstaigų, atsakingų už MVĮ vystymą, mokymą ir 
įdarbinimo paramos paslaugas, vadovai; verslininkai (vyrai ir moterys), 
einantys sprendimų priėmimo pareigas įmonių asociacijose ar konsorciu-
muose; MVĮ savininkai ar darbuotojai, atsakingi už žmogiškųjų išteklių 
valdymą;  lygių galimybių institucijų ar tinklų atstovai. 

Į Kauną ir Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmuose rengiamų 
praktinių mokymų atidarymą atvyko ir vienas iš EUROCHAMBRES 
vadovų, Europos socialinių reikalų komiteto direktorius Benas Bateris 
(Ben Butter). Tai buvo pirmasis tokio rango Eurochambres vadovų 
vizitas Kaune.

Projektą pristatyti atvyko ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 
kontrolierė Aušrinė Burneikienė. 

Keletą dalyvavusiųjų praktiniuose užsiėmimuose pakvietėme pasidal-
inti įspūdžiais, pastabomis.

Lina Čirvinskaitė, 
projektų direktorė, UAB „Personalo valdymo inovacijos“ 
– Kam dar būtų naudingi seminarai panašia tema?
– Manau, kad būtina organizuoti seminarų ciklą, skirtą besimokančiam 
jaunimui, o jei darbuotojams, tai kiekvienai darbuotojų kategorijai: 
visų lygių vadovams, personalo specialistams, visų pirma tiems, kurie 
priima sprendimus.
– Ar Jūs matote stereotipų reiškinių savo aplinkoje, kaip reaguo-
jate? Ar šis seminaras turėjo įtakos Jūsų požiūriui?
– Aš manau, kad seminaras tik patvirtino mano įsitikinimą, jog laikas 
prisidėti keičiant stereotipišką visuomenės požiūrį į darbų skirstymą 
pagal žmogaus lytį. Informacija privertė susimąstyti, kaip visgi primi-
tyviai mąstome – ir darbuotojai, ir darbdaviai. Matome ne žmogų, o 
lyties atstovą. Darbą siejame ne su žmogumi, bet su lyties atstovu, kuris 
atlieka darbą.

RENGINIAI

3

| Nr. 529

Kūrybinių minčių lietus.

Mokymų dalyviai aktyviai diskutavo lyčių stereotipų klausimais.

RŪMUOSE – NUOLATINIS JUDĖJIMAS
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REKLAMA

ANONSAS
1. Lenkijos įmonė, gaminanti medines baldų dalis, sodo baldus 
ir namelius, ieško potencialaus partnerio abibusio gamybinio 
bendradarbiavimo sutarčiai sudaryti. Įmonė taip pat siūlo sub-
rangovo paslaugas ir ieško prekybos atstovų (agento, distributo-
riaus). Kiti užsienio įmonių bendradarbiavimo pasiūlymai nuo 
2009-08-26 iki 2009-09-08 yra skelbiami rūmų interneto svetainėje 
http://www.chamber.lt/index.php?tid=t111

2. Europos verslo ir inovacijų tinklo žinios. Kviečia-
me skaityti Europos verslo ir inovacijų tinklo (En-
terprise Europe Network) žinias Nr. 17, 2009-09-02. 
Žinias Jums siunčiame elektroniniu paštu, nurodytu 
nario anketoje, jei pageidaujate gauti šias žinias ke-
liais el. pašto adresais, prašome informuoti el. paštu 
daiva.vysniauskiene@chamber.lt

3. Rugsėjo 14 d. 10 val. į Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmus 
atvažiuos Prof. Filosofijos daktaras Farouk Y. Seif, Seminaras ne tik 
moterims tema: „Unikalios moterų savybės lyderystėje“ (anglų kalba). 
Apie dalyvavimą prašome informuoti 
el. paštu aurelija.meskiene@chambers.lt iki rugsėjo 9 d. 
Informacija teikiama tel.: (8~37) 324 372.
4. Rugsėjo 17 d. 15 val. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose 
vyks verslo informacinė popietė VIP, tema: „Vadybos inovacijos – 
neišsenkantis konkurencinio pranašumo šaltinis“, pranešėjas Dr. 
Modestas Gelbūda, Baltijos lyderystės ugdymo instituto direktorius. 
Apie dalyvavimą prašome informuoti 
el. paštu aurelija.meskiene@chambers.lt iki rugsėjo 14 d. 
Informacija teikiama tel.: (8~37) 324 372.
5. Rugsėjo 17 d. 10 val. Marijampolėje, Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų Marijamplolės filialo seminarų salėje, Laisvės g. 18, vyks 
nemokamos LR valstybinės darbo inspekcijos ir Europos verslo ir inova-
cijų tinklo organizuojamnos individualios konsultacijos „Pavojingi ir 
kenksmingi rizikos veiksniai ir jų vertinimas“. Apie dalyvavimą pra-
šome informuoti el. paštu rita.baidokaite@chambers.lt iki rugsėjo 14 d.  
Informacija teikiama tel. (8~37) 324 372.

IM MEMORIAM

„... mirtis ir gyvenimas
yra vieno ir to paties dalyko dvi priešingos pusės, 
nesgi numirti
reiškia sugrįžti atgal į tą patį tašką,
iš kurio vieną kartą,
iš Dievo malonės,
mes visi,
mirtingieji,
pradėjom savo gyvenimą“.

 V. Šlaitas

Prekybos, pramonės ir amatų rūmai reiškia gilią užuojautą 
Velionio AB „Kauno Baltija“ gen. direktoriaus
a. a.  Raimundo Živatkausko šeimai ir artimiesiems

VIZITINĖ KORTELĖ

PAGUNDA, KURIAI 
NEĮMANOMA 
ATSISPIRTI

Prieš trejus metus gimė precedento neturinti mintis įkurti 
meno dirbinių galeriją-parduotuvę, kurioje būtų ekspo-
nuojami originalūs rankų darbo lietuvių autorių darbai. 
Bėgant laikui panašių parduotuvių atsirado daugiau, 
tačiau Kaune mes vieninteliai galime pasiūlyti tokią 
papuošalų, aprangos priedų, interjero elementų ir įvairios 
paskirties keramikos bei porceliano įvairovę.
Eksponuojame (ir parduodame) vienetinius papuošalus, 

kurie gimsta vykstant originaliems technologiniams procesams ir ku-
riems reikia kruopštaus rankų darbo bei neįtikėtinos kantrybės, todėl pas 
mus lankosi moterys, vertinančios kokybę, norinčios pabrėžti savitą stilių 
ir išsiskirti iš minios.
Mūsų galerijoje įsigysite originalių papuošalų iš tauriųjų metalų, 
natūralių ir sintetinių akmenų, stiklo, odos, keramikos bei kitų medžiagų 
ir rasite įvairiausių stilių – nuo elegantiškos klasikos iki ekscentriško 
avangardo.
Akį traukia originalaus dizaino vienetinės kepurės, diržai, rankinės ir 
šaliai – šie aprangos priedai sulaukia ypatingo mūsų klienčių dėmesio, 
nes įgyja papuošalo statusą.
Galerijoje eksponuojami interjero elementai (paveikslai, statulėlės, vazos 
ir kt.) ir įvairios paskirties keramikos bei porceliano dirbiniai yra muzie-
jaus salių verti eksponatai. Žmogus, kuriam išrinksite tokią dovaną, tikrai 
įvertins jūsų skonį.
Išskirtinę vietą „Monos“ galerijoje užima autorinės nepakartojamos lėlės – 
tikros asmenybės. Galite užsakyti lėlę, pavyzdžiui, su jubiliato veidu – 
autorė mielai sukurs originalų personažą (toks užsakymas papildomai 
nekainuoja).
Visi galerijos eksponatai yra nepriekaištingos kokybės.
Didžiausias mūsų pasiekimas – klientų pasitikėjimas. Pas mus ateina 
moterys, apsirengusios tam tikra suknute ar kostiumėliu, kuriam ieško 
originalaus aksesuaro. Ar atsineša gabalėlį audinio, iš kurio arba pagal 
kurį prašo pagaminti tam tikrą papuošalą. Jūs galite užsisakyti originalių 
dovanų savo kolektyvui įvairiausiomis progomis, ir mūsų autoriai sukurs 
specialią seriją – tokia paslauga papildomai nekainuoja.
Galerijos autoriai yra arti 200 gerai žinomų ir jaunų, 
dar tik pradedančių savo kūrybinę veiklą, įvairių sričių 
menininkų, tad patartume atvesti užsienio svečius į 
„Monos“ galeriją, kad jie ne tik susipažintų su nepakar-
tojamais lietuvių autorių darbais, bet ir jų įsigytų.
VYRIŠKIŲ DĖMESIUI: tik „Monos“ galerijoje nupirk-
site savo Dulsinėjos vertą dovaną! Bet jeigu bijote 
pasikliauti savo skoniu, siūlome dovanų čekį – niekada 
neapsiriksite!

Mus rasite:

UAB „Nolina“ 
„Monos galerija“ 
Laisvės al. 50, Kaunas


