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REDAKCIJOS SKILTIS

KODĖL BALTARUSIJA –
NE AMERIKA?
Baltarusijos Respublikos Prezidento A. Lukašenkos vizitas Vilniuje, be jokios abejonės, patraukė didžiulį politikos, verslo ir plačių
visuomenės sluoksnių dėmesį. Žinoma, ne tik Lietuvoje. Didžiulė Baltarusijos Ministrų kabineto delegacija, Ekonomikos forumas, dvišaliai
verslininkų susitikimai, Baltarusijos įmonių produkcijos paroda –
visa tai vyko keturių dienų programoje. „Kaimynai yra duoti Dievo“, – nuskambėjo žinoma tiesa per Prezidento A. Lukašenkos pasisakymą forume. „Mes siekiame stiprinti draugiškos kaimynystės
ir vaisingo abipusio bendradarbiavimo saitus“, – pratęsė. Niekas
neprieštaravo... Pasisakymas atrodė politiškai pasvertas ir gerai
parengtas, pritaikytas prie situacijos. Forumo dalyviai, verslininkai
jame bandė apčiuopti naujų minčių ir naujų gairių, kurios leistų kiek
įmanoma tiksliau prognozuoti ekonominių santykių su mūsų kaimynu
scenarijus.

O kontekstas toks: Pasaulio valiutos fondas (PVF) kredituoja šalį
3,52 mlrd. dolerių, Rusija – 1,5 mlrd., vien „Gazprom‘as“ – 0,875
mlrd., Venesuela – 0,5 mlrd. Apsikeitimas su Kinija 3 mlrd. dolerių
gresia naujais pavojais: jeigu Kinija neišpirks už „zuikučius“ aktyvų
(cemento fabrikų, elektrinių) ar prekių (kalio trąšų), tuomet „zuikučiai“
atgal sukris į šalies ekonomiką ir sukels infliacijos cunamį. Baltarusijos
įmonės ir bankai netapo konkurencingesni – modernizavimas stovi vietoje. Eksportas per 5 mėnesius krito 48%. Naujos realizavimo rinkos
lieka uždarytos. „Popieriniai“ BVP augimo tempai smarkiai atsilieka
nuo skolų augimo tempų. Kredito ištekliai pakliūva į rankas tų, kurie
yra struktūrinių disbalansų kaltininkai, t. y. į stambias, nereformuotas
valstybines įmones. Tęsiamas mažų ir didelių statybų finansavimas,
dauguma kurių nepajėgios generuoti pridedamąją vertę. Didesnė pusė
veikiančių įmonių neturi savo apyvartinių lėšų.

Sakoma: faktai yra brangūs, o interpretacijos – pigios. Taigi atverskime
Baltarusijos verslininkų sąjungos laikraštį. Jame verslo atstovų lūpomis
bandoma atsakyti, kodėl Baltarusija – ne Amerika. Įvardijamos trys
klaidos: pirma, kad Baltarusijos Vyriausybė užsikrėtė amerikietiška
liga gyventi skolon. Šalia, kad būtų galima palyginti, pateikiami faktai,
jog JAV sukuria 25% bendrojo pasaulinio vidaus produkto, o Baltarusija – tik 0,1%; JAV – viena laisviausių valstybių, o Baltarusija patenka į labiausiai ekonomiškai suvaržytų valstybių dešimtuką pasaulyje.
Antra klaida siejama su pinigais: JAV doleris lieka pasauline valiuta,
nepaisant naujo jų tiražo spausdinimo. Trečioji klaida siejama su JAV
ekonominės politikos supratimu ir pasitikėjimu. JAV turi daugiausia
Nobelio premijos laureatų, tačiau tai nereiškia, kad jų ministrai neapsirinka! Vadinasi, beždžioniauti, kopijuoti JAV, ES ar Rusijos veiksmus
be vietos ekonomikos konteksto yra tiesiog pavojinga.

Baltarusijos Vyriausybė neturi nei vidutinės trukmės vystymo plano,
netgi trumpalaikės antikrizinių veiksmų programos, kuri būtų viešai
aptariama. Verslininkai baiminasi, kad, gavus antrąją PVF injekciją,
vargu ar bus sukurta privatizavimo agentūra, kuri pardavinėtų valstybės
aktyvus ir gintų teises į nuosavybę. „Reformų imitavimas svetima
sąskaita tęsiasi“, – taip mano ekspertai.
Ar vizitas į Lietuvą, o tai reiškia – į ES, pakreips reformas Baltarusijoje,
suteiks joms naują impulsą, parodys netolima ateitis. „Proces pošiol!”
(rus. – procesas pajudėjo) – žinoma perestroikos laikų frazė. Norėtųsi
tikėti, kad negrįžtamai.
„Linkiu sveikatos ir pinigų!“ – palinkėjo atsisveikindamas Prezidentas
A. Lukašenka miniai, susirinkusiai prie LITEXPO rūmų. „Koks geras
prezidentas!“ – tarė pagyvenusi moteriškė minioje.

NUOMONĖ
DIANA RICHARDSON,
UAB „BALTIC BUSINESS CORPORATION“ DIREKTORĖ:
– Mano manymu, sienos, kaip ir tvoros, ne tik skiria, bet ir jungia. Todėl ypač svarbu palaikyti
gerus sanykius su kaimynais bei sudaryti erdvę visapusiškam bendradarbiavimui, ypač ekonominiam. Manyčiau, kad šis seminaras ir forumas buvo kaip tik tai, ko šiandien reikia abiem šioms
valstybėms. Tai buvo pakankamai informatyvus ir naudingas renginys, atsakęs į eilę klausimų bei
atvėręs nemažai durų Lietuvos verslininkams.

Diana Richardson,
UAB „Baltic Business Corporation“
vadovė ir Zigmantas Dargevičius,
UAB „LIUKS“, generalinis direktorius

Z. DARGEVIČIUS,
UAB „LIUKS“ GENERALINIS DIREKTORIUS:
– Ekonomikos forumas, paroda, susitikimai paliko neblogą įspūdį. Pajutome baltarusių „degantį“
troškimą, kad Lietuvos kapitalas, Lietuvos verslininkai ateitų į jų ekonomikos erdvę. Žinybų vadovai, ministrai buvo atviri, teikė siūlymus įvairių objektų privatizavimo klausimais. Dabar būtina
pasirengti konkretiems žingsniams ir važiuoti į derybas. Lieka neatsakytas klausimas, o kartu ir
nerimas: kaip bus žemesniajame lygyje, kuomet teks vaikščioti po kabinetus?
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AKTUALIJOS

KAUNO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ
PARKO „TECHNOPOLIS“ VEIKLA
Autorius Ligita Valalytė,
VšĮ „Technopolis“, projektų vadovė l. e. direktorės pareigas.

2008 m. pabaigoje sėkmingai užbaigtas Kauno miesto savivaldybės administracijos kartu su VšĮ „Technopolis“ vykdomas projektas „Mokslo
ir technologijų parko „Technopolis“ infrastruktūros sukūrimas“.

įmonės, kurios formuoja žinių ekonomikos branduolį Kauno regione.
Įmonės įsikūrusios MTP „Technopolis“. Šiuo metu MTP „Technopolis“ vienija įmones, tarp kurių yra ir Rūmų nariai, UAB ,,Agmis“, UAB
„Cormac Consultancy Baltic LT“, UAB ,,Santaviltė“, UAB „Aksonas“,
UAB ,,Teltonika“, UAB ,,Microsoft Lietuva“, UAB „Internet studio“
ir UAB „Gigacor“. Iš viso MTP „Technopolis“ dirba 55 darbuotojai
(kartu su parko įmonėmis). Šių įmonių įsikūrimas MTP „Technopolis“
yra pirmasis žingsnis koncentruojant aukštą pridėtinę vertę kuriančias
įmones, skatinant jų tarpusavio bendradarbiavimą, taip pat siekiant
aktyvesnio mokslo ir verslo dalyvavimo bendruose projektuose. Bendradarbiaudami partneriai siekia įgyvendinti projektą kokybiškiau,
didesniu mastu, sudaro prielaidas projekto rezultatų tęstinumui ir bendradarbiavimui ateityje.

MTP „Technopolis“, apjungdamas verslo, mokslo ir savivaldos sritis,
yra mokslo, studijų ir verslo centro – Slėnio „Santaka“ sudėtinė dalis.
Pagrindinė VšĮ „Technopolis“ veikla siejama su projektų skatinimu ir
vykdymu susijusių su inovatyvumo skatinimu bei konkurencingumo
didinimu Kauno regione. MTP „Technopolis“ organizuojami įvairūs
renginiai, įmonių darbuotojų mokymai, seminarai, diskusijos, kurie
skirti švietimui apie inovacijas, investicijų į naujas technologijas skatinimui, mokslo ir verslo bendradarbiavimo stiprinimui ir t. t.
Viena iš reikšmingų VšĮ „Technopolis“ kaip MTP operatoriaus
vykdomų funkcijų yra paslaugų paketo parko įmonėms suformavimas ir teikimas: konsultavimo finansinių šaltinių pritraukimo ir viešųjų pirkimų organizavimo klausimais; galimybių studijų, mokslinių tiriamųjų darbų, verslo planų, investicinių projektų rengimas;
renginių – konferencijų, seminarų, mokymų – organizavimo paslaugos.
Taip pat teikiamos koordinavimo, administravimo ir patalpų nuomos
paslaugos.
Mokslo ir technologijų parke „Technopolis“ yra įsikūrusios inovatyvios ir pažangios įmonės. Jų priėmimas į Mokslo ir technologijų
parką vyksta reglamentuota tvarka, visų pirma atsižvelgiant į įmonių
kandidačių inovatyvumą, perspektyvą, galimybes sukurti naujas
aukštos kvalifikacijos reikalaujančias darbo vietas ir kitus kriterijus.
Šiuo metu yra įsikūrusios aštuonios aukštųjų technologijų inovacinės
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VERSLO MOTERYS

TARPTAUTINĖ MOTERŲ
VERSLUMO STOVYKLA

Rugsėjo 7–11 dienomis Rūmuose įvyko pirmoji Tarptautinė moterų verslumo stovykla, kurią organizavo daugiašalio Erasmus projekto „Moterų
verslumas Europos Sąjungoje“ partneriai: Lietuva, Jungtinė Karalystė
(Velsas), Prancūzija. Lietuvai atstovavo Kauno PPA rūmai, Verslo moterų
tinklas, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. Velsui – Glamorgano
universitetas, Glamorgano verslo mokykla, Prancūzijai – Paryžiaus PP
rūmų Advancijos ir Negocia verslo mokyklos. Tarptautinės verslo stovyklos idėja sukvietė moteris, turinčias savo verslą arba planuojančias jį kurti,
į intensyvius savaitės trukmės mokymus.
Šioje verslumo stovykloje buvo analizuojami įvairūs aktualūs verslo
klausimai, pristatomi sėkmingo verslo pavyzdžiai. Jie buvo nagrinėjami
įvairiais „pjūviais“ – socialinės partnerystės, verslo plėtros, rinkodaros
pagrindų, verslo plano sudarymo, finansinių klausimų, verslo plėtojimo
ir kt. Prie tiesiogiai su verslumu susietų dalykų buvo sugretinti kiti ypač
svarbūs – moterų sveikata, kūrybiškumas, šeimos, asmeninio gyvenimo ir
darbo derinimas. Šie mokymai skyrėsi nuo kitų, nes buvo panaudotos ypač
moterims priimtinos bedravimo formos – grupinės ir asmeninės kūrybinės
užduotys, diskusijos, asmeniniai sėkmingo verslo atstovių prisistatymai,
pasakojimai, psichologų patarimai, „atvejų“ analizės. Ypač daug diskutuota
apie moterų holistinį požiūrį į verslą, akcentuoti pagrindiniai verslo plano
sudarymo, finansų planavimo aspektai.
Verslo stovykloje dalyvavo lektoriai iš užsienio ir Lietuvos: Chris Atkinson (Glamorgano universitetas, Glamorgano verslo mokykla, Moterų verslumo centro vadovė, Didžioji Britanija), Antoine El Hage ir Françoise
Van Weddingen (Advancia ir Negocia verslo mokykla, Prancūzija),
dr. Jolanta Reingardė (VDU Socialinių tyrimų centro vadovė), Rima
Valantiejienė (verslo konsultantė, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas), Linas Šimonis (Marketingo strategijos ir pozicionavimo konsultantas, „Šimonis Marketing“ vadovas), Vaida Butkuvienė (lektorė,
konsultantė, UAB „Aurita“ finansų direktorė), Algimanta Pabedinskienė

(Marijampolės kolegijos lektorė, Kauno PPA rūmų Marijampolės filialo
administratorė), dr. Rosita Lekavičienė (lektorė, konsultantė, UAB „Noriu
personalo sprendimų grupė“), Stanislava Mickutė (lektorė, Kauno technologijos universitetas).
Mokymai vyko netradicine forma, paskaitas keitė „kūrybinės studijos“,
kurias išradingai ir sumaniai pristatė Sandra Atkočiūtė (stiklo dizainerė)
bei Tomas Rimydis (viešbučio „Reval Hotel Neris“ restorano „Diverso“
virtuvės šefas).
Tarptautinės moterų verslumo stovyklos dalyvių paprašėme pasidalinti
savo įspūdžiais:
Vaida Butkuvienė, UAB „Aurita“ finansų direktorė:
„Šie mokymai suteikė realios naudos. Gautos žinios ir esama patirtis
padeda ir padės lengviau priimti verslo sprendimus tiek dabar, tiek ateityje.
Ypač patiko verslo psichologijos paskaitos.
Šią informaciją aš tikrai pritaikysiu savo tiesioginiame darbe – kaip vadovė
ir darbui su klientais. Sėkmė versle, manau, priklauso nuo tavo požiūrio į
gyvenimą, verslą ir sau keliamų tikslų gyvenime. Formuoti šį požiūrį padeda gautos žinios. Turbūt neturint savo sėkmės receptų neverta net pradėti
verslo ir tikėtis sėkmės. Svarbiausia tikėti tuo, ką darai ir ko sieki.“
Daiva Dieninė, UAB „Vistrona“ vadovė:
„Žavėjausi prancūzų lektoriais – Antoine El Hage ir Françoise Van Weddingen, kurie kalbėjo apie socialiai etiškai atsakingą prieš visuomenę
marketingą. Tai ypač naudinga moterims verslininkėms, kurios yra mažiau
agresyvios iš prigimties, norinčios koordinuoti, ieško bendrystės ir kooperacijos.“
Lina Tyrienė, menininkė:
„Įvykę mokymai man suteikė: drąsos, pasitikėjimo, įgavau daug žinių, kaip
kurti savo verslą. Kilo idėjų, kaip tai įgyvendinti. Nustebino draugiškas
kolektyvas, nuoširdus tarpusavio bendravimas, dėstytojų atsidavimas,
noras padėti ir paaiškinti.“
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REKLAMA

UAB ,,BALTIC BUSINESS
CORPORATION“
Tai jauna, bet labai perspektyvi, įvairiapusišką veiklą vykdanti ir sparčiai auganti įmonė. Galime didžiuotis aukšta teikiamų paslaugų gausa ir kokybe bei
verslo partnerių patikimumu.
Pagrindinės įmonės veiklos sritys:
• prekyba nauja ir naudota žemės ūkio technika:
grūdų džiovyklos (mobiliosios ir stacionarios),
grūdų rezervuarai / bokštai, drėgnomačiai,
srutvežiai, mėšlo kratytuvai, srutų siurbimo bokštai, pompos, maišytuvai,
mėšlo šalinimo įranga,
javų kombainai, plūgai, šienapjovės;
• statome gelžbetoninius srutų rezervuarus, kuriame projektus, atliekame statybos ir rekonstrukcijos darbus, techninę priežiūrą, aptarnavimą ir remontą;
• didmeninė ir mažmeninė prekyba vynais (ispaniškais, portugališkais,
prancūziškais, iš JAV ir kitų šalių). Mūsų vynas „Aventino Roble 2006 DO
Ispanija“ laimėjo pirmąją vietą 2008 TOP 20 (www.vynai.com);
• teisinės paslaugos: teisininkų konsultacijos, sutarčių su užsienio partneriais
sudarymas ir dokumentų tvarkymas, teismo dokumentų rengimas;
• buhalterinės apskaitos paslaugos: vienkartinis apleistos įmonės dokumentacijos sutvarkymas, nuolatinė buhalterinė apskaita;
• verslo plėtra Ukrainoje;
• konsultacijos nekilnojamojo turto klausimais;
• kitos paslaugos.

Mus rasite:
Narėpų k., Karmėlavos sen., Kauno r., LT-54085.
Tel. / faks. (8 ~ 37) 43 26 16. mob. tel.: 8 674 78 078,
8 677 88 972, 8 603 03 158. El. paštas info@baltic-business.eu
Interneto svetainė www.baltic-business.eu

ŠACHMATŲ ČEMPIONATAS
1. 2009 metų rugsėjo 9 dieną startavo Kauno
verslo organizacijų komandinis šachmatų čempionatas „Verslo taurė 2009“
2. Kas antrą trečiadienį, nuo 18 val., keturios komandos po keturis žaidėjus kovos dėl Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Verslo taurės. Iš viso
planuojama sužaisti 6 ratus, komandoms žaidžiant
po 2 susitikimus.
3. Po pirmojo rato pirmauja „Baltijos programinė
įranga“, kuri Verslo lyderių centrą įveikė rezultatu 4:0. Antroje vietoje – „Ūkio
bankas“, rezultatu 3:1 nugalėję „Real sale-Jurby“ komandą. Daugiau informacijos: www.blc.lt, www.chamber.lt arba www.0-0-0.lt
4. Dėl partnerystės klausimų kreiptis į Kauno šachmatų federacijos atstovę
Daivą Dieninę, mob. tel. 8 676 22 305; el.p. daiva@i-marketing.lt

ANONSAS
1. Siūloma pagalba Lietuvos įmonėms išsireikalaujant skolas
iš įmonių skolininkių Rusijoje. Kiti užsienio įmonių bendradarbiavimo pasiūlymai nuo 2009-09-09 iki 2009-09-22 yra skelbiami rūmų
interneto svetainėje http://www.chamber.lt/index.php?tid=t111
2. Europos verslo ir inovacijų tinklo žinios.
Kviečiame skaityti Europos verslo ir inovacijų tinklo
(Enterprise Europe Network) žinias Nr. 18, 200909-16. Žinias Jums siunčiame elektroniniu paštu,
nurodytu nario anketoje, jei pageidaujate gauti šias
žinias keliais el. pašto adresais, prašome informuoti
el. paštu: daiva.vysniauskiene@chamber.lt
3. Spalio 2 d. (penktadienį), 16 val., Restorane „55°“, UAB Kauno
viešbutis, Laisvės al.79 (Kaunas), vyks Rūmų klubas, kuriame turėsite
puikią galimybę dalyvauti diskusijoje „PATARIMŲ RULETĖ: VERSLAS – MENUI ir MENAS – VERSLUI“.
Rūmų klubo svečiai – Prof. Donatas Katkus (Vilniaus savivaldybės
Šv. Kristoforo kamerinio orkestro vadovas), Justinas Krėpšta (Lietuvos
nacionalinės filharmonijos Kauno skyriaus direktorius). Kviečiame pabendrauti neoficialioje aplinkoje, išgirsti teatralizuotą samanės pristatymą
„Samanės kelias nuo grūdo iki stalo”; paskanauti spec. paruoštų
užkandėlių, paragauti samanės.
Įėjimas mokamas. Apie dalyvavimą prašome informuoti tel. arba
el. paštu aurelija.meskiene@chambers.lt iki rugsėjo 29 d. Informacija
teikiama tel. (8~37) 32 43 72.

PASLAUGOS
Gerb. Prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariai,
siūlome Jums galimybę plačiau naudotis mūsų Rūmų teikiamomis paslaugomis, aktyviai teirautis ir ieškoti bendradarbiavimo sričių, reklamuotis laikraštyje, skelbti informaciją
apie savo įmonių veiklą, aktualias šiandien verslo naujienas.
Galime pasiūlyti ir spec. Jūsų įmonės reklaminės informacijos (lankstinukų ar skrajučių) platinimą kartu su laikraščiu kitiems Prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariams. Pvz., viešbučių,
restoranų, vežėjų ir kitų sričių paslaugos, kurios gali būti aktualios mūsų Verslo bendruomenės atstovams. Teirautis galima
tel. (8~37) 20 34 83, el.paštu: lina.stunzeniene@chambers.lt

VIZITINĖ KORTELĖ

LIEJAME GAMINIUS
IŠ PLASTIKO
UAB „Salinta“ įkurta 1996 m. Dabar tai viena didžiausių plastiko liejimo įpurškimo būdu įmonė Lietuvoje. Mūsų gaminama
produkcija – tara gėrimams, maisto ir ne maisto produktams,
buitinės technikos nuotolinio valdymo pultų korpusai, detalės,
skirtos baldų gamintojams, televizorių korpusai, įvairios buitinių
šaldytuvų detalės, sudedamosios dalys sporto, automobilių, elektronikos, žemės ūkio pramonei.
Esame bene vieninteliai plastiko liejimo specialistai mūsų šalyje,
liejantys plastiko detales azoto dujomis bei naudojantys azoto
dujų pasigaminimo technologiją. Detalių liejimas iš plastmasės
panaudojant dujas – nauja technologija detalių liejimo srityje.
Ši naujovė suteikia galimybę sumažinti gaminio kainą, pagerinti kokybę bei atveria daugiau galimybių projektuotojams,
konstruojantiems naujo dizaino detales.
Pagrindinė gamyba vykdoma su užsakovo formomis, taip pat
siūlome paslaugas – pagamintas jūsų pageidaujamas detales
ar gaminius nudažome pageidaujama spalva, teikiame gamybinio bendradarbiavimo paslaugas, konsultuojame liejimo technologiniais klausimais bei žaliavų parinkimo lieti klausimais.
Nuo 2003 metų įmonėje veikia šiuolaikiška plastmasių dažymo
linija. Naudojami dažai pagaminti vandens pagrindu. Įmonėje
yra įdiegtos gamybos kokybės valdymo (ISO 9001:2000) ir
aplinkosaugos vadybos (ISO 14001:2004) sistemos.
Bendrovė siekia maksimaliai išnaudoti turimus gamybinius
resursus, nuolat ieško naujų verslo partnerių bei potencialių
klientų. Mūsų kvalifikuoti specialistai užtikrina kokybės
procesų valdymą, įskaitant žaliavų gavimą, paslaugų teikimą,
projektavimą, gamybą, galutinį patikrinimą, pristatymą, vadybos
procesus.
UAB „Salinta“ sunaudoja apie 2000 tonų plastmasės žaliavų
per metus. Įmonės techninė bazė garantuoja kokybišką detalių
liejimą nuo pačių mažiausių iki maždaug 6000 kubinių
centimetrų tūrio.
2007 m. UAB „Salinta“ iš 500 sparčiausiai augusių Europos
smulkių ir vidutinių bendrovių sąrašo „Europe’s 500“ užėmė
180 vietą ir gavo „Verslo žinių“ „Gazelės“ vardą. Šis laimėjimas
buvo kaip papildoma priemonė garsinant įmonę.
Mus rasite:
Draugystės g. 19, Kaunas.
Tel. (8~37) 35 03 90;
el. paštas info@salinta.lt;
interneto svetainė www.salinta.lt
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