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Kiekvieną šalį kaip ekonominę socia-
linę sistemą sudaro regionai. Nuo regionų 
ekonominio ir socialinio gyvybingumo 
bei konkurencingumo tiesiogiai priklauso 
šalies ekonomika. MVĮ  yra ekonomikos 
varomoji jėga ir socialinio stabilumo ga-
rantas regioniniu bei valstybiniu lygme-
nimis. Europos ir kitų pasaulio valstybių 
praktika rodo, kad smulkiojo ir vidutinio 
verslo įmonių gausa – tai augančios kon-
kurencingos ekonomikos požymis. Todėl 
įgyvendinamos regionų ekonominio vys-
tymosi strategijos turi būti efektyvios, su-
sijusios su bendraisiais Valstybės ekono-
miniais ir socialiniais prioritetais bei vers-
lo aplinkos gerinimu. Labai svarbu, kad 
būtų tikslingai išnaudojami konkurencin-
gumo veiksniai, stiprinantys ne tik regio-
no konkurencinę poziciją prieš kitus, bet 
ir darantys teigiamą įtaką bendram šalies 
konkurencingumui. Todėl ES Regionų ko-
mitetas įsteigė Verslaus Europos regiono 
(VER) apdovanojimą. Tai pirmasis ban-

statyba ir statybinių konstrukcijų gamyba, 
prekyba automobiliais ir su  jais susijusios 
paslaugos. 2008 m. regione įregistruo-
ti 2986 juridiniai asmenys, veikė 2142. 
Dauguma visų Marijampolės apskrityje 
veikiančių įmonių – mažos ir vidutinės, iš 
kurių apie 74,9 proc. sudaro labai mažos 
įmonės, turinčios mažiau nei 10 darbuoto-
jų. 2009 m. yra įsteigtos 96 įmonės, iš jų 
net 56 Marijampolės savivaldybėje. Tačiau 
reikia atkreipti dėmesį, kad Lietuvai esant 
recesijos stadijoje, ekonominiai rodikliai 
nuolat kinta. Marijampolės apskritis garsė-
jo Europoje ir NVS šalyse kaip stambiausia 
automobilių prekeivė, o šiandien šis verslo 
sektorius išgyvena nuosmukį. Prie šio sek-
toriaus susiformavusios septynios savaran-
kiškos paslaugų sferos veiklos taip merdi. 
Statybų sektorius smarkiai sumažino savo 
veiklos apimtis. Daugelis regiono įmonių 
mažina veiklos apimtis, stabdo veiklą ar 
visai uždaro įmones. 

 Remiantis Statistikos departamen-
to duomenimis, Marijampolės apskri-
čiai tenka 3,2 proc. Lietuvoje sukuriamo 
BVP. Marijampolės apskrities TUI sudaro 
0,3 proc. visų TUI Lietuvoje. Šie abu ro-
dikliai yra vieni žemiausių tarp dešimties 
apskričių Lietuvoje: Marijampolės aps-
kritis yra devinta ir aplenkia tik Tauragės 
apskritį. Dar vienas svarbus rodiklis, ver-
tinant regiono vystymosi galimybes, yra 
verslumas. Verslumo lygiu Marijampolės 
apskritis nusileidžia daugumai Lietuvos 
apskričių. Šalies verslumo lygis 2008 m. 
siekė 18,8 proc., o Marijampolės apskrity-
je jis tesudarė 11,7 proc.

Marijampolės apskrities ekonominės apžvalgos fragmentai 

ir ateities įžvalgos
Mes gyvename iš to, ką gauname, bet kuriame  gyvenimą iš to, ką duodame. /V. Čerčilis/

Nukelta į 2 psl.

KPPAR Marijampolės filialo vadovė 
Algimanta Pabedinskienė

dymas nustatyti ir apdovanoti verslius Eu-
ropos Sąjungos regionus. Tenka pastebėti, 
kad pagrindinė šios iniciatyvos esmė yra 
skatinti vietos ir regionų valdžios institu-
cijas aktyviau remti smulkųjį verslą visoje 
Europoje. Ar Lietuvos regionai turės gali-
mybę žengti šiuo keliu? Šiandienos Lie-
tuvos valstybinių prioritetų pasirinkime ir 
sprendimų priėmimo kontekste klausimas 
lieka retorinis. 

Apskritis. Marijampolės apskritis – 
strategiškai patogioje vietoje esantis pasie-
nio regionas, įsikūręs šalies pietvakariuose, 
besiribojantis su Kaliningrado (Rusija) sri-
timi ir Lenkija. Marijampolės apskritis – tai 
šešta pagal dydį Lietuvos apskritis, kurios 
plotas – 4463 kv. km ir tai sudaro 6,8 proc. 
šalies ploto. Vertinant geopolitiniu aspektu, 
Marijampolės apskritis yra svarbus tranzito 
regionas: apskrities teritorijoje kertasi du 
europinės reikšmės transporto koridoriai – 
tai  automagistralė „Via Baltica“, Šiaurės 
valstybes jungianti su Centrine bei Vakarų 

Europa, ir IXB transporto koridoriaus at-
šaka IXD Kaliningradas–Marijampolė–
Kaunas. Regione yra gerai išvystytas auto-
mobilių kelių tinklas, teritoriją kerta kitos 
svarbios automagistralės.

Apskrityje gyvena 182,6 tūkst. gyven-
tojų. Tai sudaro 5,4 proc. visų Lietuvos 
gyventojų. 49,5 proc. iš jų gyvena mieste, 
50,5 proc. – kaime. Marijampolės apskri-
tį sudaro 5 savivaldybės: Marijampolės, 
Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio ra-
jono ir Šakių rajono savivaldybės. 

Didžiausias apskrities miestas, taip pat 
Sūduvos krašto švietimo, kultūros, pramo-
nės centras, yra Marijampolė. Šiame sep-
tintame pagal gyventojų skaičių Lietuvos 
mieste gyvena 47,2 tūkst. gyventojų. 

Ekonominės apžvalgos fragmentai. Pa-
grindiniai apskrityje egzistuojantys verslo 
sektoriai: maisto produktų gamyba ir mai-
tinimas, metalo apdirbimas (metalo dirbi-
niai, mašinos, įrenginiai), verpalų gamyba, 
medienos apdirbimas ir baldų gamyba, 
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Ateities įžvalgos. Įgyvendinant PHA-
RE 2003 programos finansuojamą pro-
jektą „Parama plyno lauko investicijų 
įgyvendinimui Lietuvoje“, yra kuriama 
pramoninė zona Marijampolės savival-
dybėje. Šiuo projektu siekiama didinti 
Marijampolės investicinį patrauklumą, 
sudaryti palankias sąlygas vystytis vers-
lui, skatinti vietos verslininkų, smulkių 
ir vidutinių bei stambių įmonių bendra-
darbiavimą regiono, šalies ir tarptautiniu 
mastu. Į ją bus siekiama pritraukti užsie-
nio bei vietinio kapitalo įmonių inves-
ticijas. Pramoninei zonai steigti yra nu-
pirktas 65 hektarų žemės sklypas prie pat 
Marijampolės, strategiškai patrauklioje 
vietoje. Kalvarijos savivaldybėje, Sma-

lininkų k., taip pat suformuota teritorija 
pramoninei zonai, kurioje yra 5 sklypai 
(nuo 57 a iki 4,9 ha dydžio). Čia reko-
menduojama plėtoti logistikos, automo-
bilių (taip pat ir krovininių) remonto ir 
techninio aptarnavimo paslaugas, maisto 
produktų gamybą. Pramoninė zona ribo-
jasi su Kalvarijos–Suvalkų senuoju plen-
tu, kuris netoliese įsilieja į „Via Baltica“ 
magistralę (apie 400 m). 

Įvertinant palankią regiono geografi-
nę padėtį, planuojama, jog ateityje Mari-
jampolės apskritis taps svarbiu tranzitiniu 
pasienio regionu, kuriame ir toliau sėk-
mingai plėsis transporto sistema ir su ja 
susijusios veiklos, o tai skatins logistikos 
infrastruktūros ir paslaugų plėtrą.

Dideles viltis regionas sieja su neto-
limoje ateityje planuojamu tiesti europi-
nės vėžės geležinkeliu „Rail Baltica“ ir 
numatoma statyti krovinių perkrovimo 
stotimi Marijampolės savivaldybėje. Eu-
ropinės vėžės tarptautinis geležinkelių 
projektas „Rail Baltica“, turintis sujungti 
keturias šalis – Lenkiją, Lietuvą, Latviją 
ir Estiją, – yra laikomas vienu svarbiausių 
ir prioritetinių visai Europai, numatomų 
finansuoti ES lėšomis. Šis geležinkelis, 
kuris sujungs regiono kelių ir geležinkelių 
tinklus su tarpeuropinių tinklų sistema, tu-
rės didelę reikšmę apskričiai, išplėtos lo-
gistikos paslaugas. Tikimasi, jog patogūs 
greitaeigiai keleiviniai traukiniai pritrauks 
verslo žmonių ir turistų srautus, tai skatins 

atvykstamojo turizmo plėtrą ir padidins 
regiono investicinį patrauklumą bei su-
teiks ekonominę naudą.

Daugelis sėkmingų verslininkų tei-
gia, kad krizė yra naujų galimybių metas. 
Todėl pats laikas, įgyvendinant pokyčius 
ir priimant nestandartinius sprendimus, 
naudoti inovacijų ir Kaizen (mažų žings-
nių) strategijas. Patirtis rodo, kad maži 
žingsniai veda didelių šuolių link. Mari-
jampolės apskritis – darbščių, kūrybingų 
ir ambicingų žmonių kraštas. Todėl no-
risi tikėti, kad galbūt netolimoje ateityje 
Marijampolės apskritis turės ambicijų 
dalyvauti Verslaus Europos regiono rinki-
muose. Mažas regionas taip pat gali turėti 
svajonių ir drąsiai eiti jų link.

MarijaMpolės apskrities ekonoMinės 
apžvalgos fragMentai ir ateities įžvalgos
Atkelta iš 1 psl.

Vilkaviškio siuvimo fabrikas įkurtas 
1955-aisiais. Per kelerius metus kolekty-
vas išaugo nuo 30 iki 150 darbuotojų, o 
vėliau fabrike dirbo apie 250 siuvimo spe-
cialistų. Iš pradžių fabrike buvo siuvami 
vaikiški drabužiai, o vėliau – ir karinės 
uniformos sovietų armijai.  

Atkūrus Nepriklausomybę, karinės 
uniformos siūtos Lietuvos kariuomenei. 
Vėliau gamybą pritaikėme siūti lengves-
nį asortimentą, pavyzdžiui, moteriškas 
kelnes. Užmezgėme ryšius su užsakovais 
Vakarų Europoje. Dabar paslaugos tei-
kiamos Vokietijos, Danijos, Norvegijos 
ir Suomijos kompanijoms. Tuo tarpu vi-
daus rinkoje produkcijos siūlome nedaug. 
Priežastis paprasta – nors mūsų siuvami 
gaminiai tikrai kokybiški ir nenusileidžia 
Vakarų šalyse keliamiems standartams, 
tačiau Lietuvoje veikiantys prekybos tin-
klai nesuinteresuoti prekiauti lietuviška 
produkcija. Mes dirbame kokybiškai, ta-
čiau ir reikalaujame ją atitinkančios kai-
nos. Tuo tarpu prekybos tinklai tenkinasi 

Iš Vyriausybės laukiame 

protingų sprendimų

Vladas Jakaitis,
Vilkaviškio siuvimo AB „Žemkalnija“ generalinis direktorius

produkcija iš pigią darbo jėgą naudojan-
čių šalių, per daug nekreipdami dėmesio į 
produkcijos kokybę.

Šiuo metu bendradarbiaujame su tri-
mis užsienio firmomis: „Tony dress“ (Vo-
kietija), „Kapalas“ (Švedija) ir siuvame 
norvegams, tarpininkaujant UAB „Neo 
textile“. Su Vokietijos įmone bendradar-
biaujame jau tryliktus metus. Vokiečius 
tenkina mūsų atliekamų darbų kokybė, 
greiti atlikimo terminai ir kainos. Medžia-
gas, dizainą, brėžinius tiekia užsakovai, o 
mes sukerpame, siuvame, išlyginame ir 
supakuojame.

Manome, kad sunkiausias laikotarpis 
verslui jau praėjo. Kita vertus, dabartinė 
krizė mūsų neišgąsdino, nes išgyvenome 
dar sunkesnius laikus. Pavyzdžiui, atsivė-
rus ES sienoms darbo jėgai, beveik visi 
mūsų jaunieji specialistai išvyko dirbti 
į kitas šalis. Prieš Lietuvos įstojimą į ES 
mūsų įmonėje dirbo 720, o dabar – apie 
260 darbuotojų. Taigi smūgis buvo labai 
stiprus, teko net atsisakyti kai kurių užsa-

kymų. Dabar trūksta tik labai kvalifikuotų 
siuvimo specialistų. Kur jų ieškoti? Deja, 
mes patys neturime galimybių jauniems 
žmonėms rengti mokymo kursų. Kita ver-
tus, siuvimo fabrikams kyla problemų dėl 
pigios darbo jėgos pasiūlos kaimyninėje 
Baltarusijoje, Kinijoje ir Indonezijos ša-
lyse. 

Apmaudu, kad Vyriausybė siuvimo 
pramonę paliko pačiai galynėtis su nuo 
mūsų nepriklausančiomis aplinkybėmis. 
ES struktūriniai fondai? Tačiau reikia ir 
savo lėšų, o dabar skolintis verslininkai 
baiminasi. Iš Vyriausybės laukiame pro-
tingų sprendimų – sunkmečiu Vyriausy-
bė galėtų padėti verslui palengvindama 
mokesčių naštą, sumažinti turto, pajamų 
mokesčius.

Mes ir patys, padedant partneriams, 
daug investuojame. Mums buvo labai 

Šiame pastate 1935-aisiais buvo įkurta Vilkaviškio kunigų seminarija. Rūmus projektavo architek-
tas V. Landsbergis-Žemkalnis. 
Po Antrojo pasaulinio karo šiame pastate buvo Tarybinio ūkio dirbtuvės, o 1955-aisiais tuometinė 
respublikos valdžia nutarė šiose patalpose įrengti Vilkaviškio siuvimo fabriką. 

svarbi partnerių iš Vokietijos „Tony Dress“ 
parama. Jie suteikė kreditą, o atsiskaitėme 
tiekdami gaminius pagal numatytą grafi-
ką. Per penkerius metus atnaujinome visą 
gamybos įrangą.

Katilinę technologiniam garui gaminti 
įsirengėme pagal Gamtos aplinkos fondo 
projektą, be to, gavome Vyriausybės pa-
ramą siuvimo aparatams įsigyti. Kokie re-
zultatai? Našumas padidėjo net net 20%.  
Be to, pagerėjo darbo sąlygos.

Kartais pagalvoju – jeigu mes savo 
įmonėje kilusias problemas spęstume taip, 
kaip problemas sprendžia Vyriausybė, tai 
būtume seniai bankrutavę. Savo išlaidas 
ir pajamas skaičiuojame kiekvieną dieną, 
kitaip ir būti negali. Iš valdžios laukiame 
svarbiausio – sunkmečiu Vyriausybės 
ir Seimo nariai turėtų parodyti pavyzdį 
žmonėms. 
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Kūryba – 
pagrindinė varomoji jėga

– Kai kurių įmonių vadovai atsar-
giai sako jaučiantys, kad ekonomika 
pradeda lėtai lėtai suktis į priekį, kiti 
apsidrausdami sako nuogąstaujantys 
dėl krizės sąstingio. Kokie šie metai 
buvo jums? 

– Metai buvo stabilūs, nes pardavimai, 
palyginti su 2008-aisiais, nesumažėjo. Ta-
čiau turėjome stengtis, ieškojome ir rado-
me naujų galimybių. Tai – geroji krizės 
pusė, nes tik susidūręs su sunkumais kaip 
niekada anksčiau ieškai naujų galimybių. 
Mes pasirinkome asortimento atnaujini-
mą. Patikėsite ar ne – šįmet sukūrėme ir 
įdiegėme rinkoje net 50 naujų produktų. 

– Tikriausiai kiekvienos šalies pir-
kėjai turi skirtingų įpročių, o dar pa-
pročiai, tradicijos...

– Anksčiau buvome palyginti kon-
servatyvūs. Todėl labai džiaugiuosi, kad 
laiku užčiuopėme, jog maisto vartojimo 
papročiai keičiasi ir visame pasaulyje, ir 
Lietuvoje. Gal kai kam nepatiks, tačiau 
pasakysiu, kad populiarėja vadinamasis 
greitas maistas. Šis pasikeitimas vyrauja. 
Žmonės neturi laiko patys gaminti maistą 
savo namuose ir tikriausiai tiek laiko ne-
turės jau niekada. Naujoji karta atsisako 
sriubų ir kepsnių, o renkasi picas,  čebure-
kus, kibinus ir kt. Taip, kiekvienoje šalyje 
vartotojų skoniai ir prioritetai skirtingi. 
Kartais tas pats produktas yra labai perka-
mas vienoje šalyje, o kitoje jo neįsiūlysi. 
Šiuos skirtumus taip pat įvertinome. Aps-
kritai su maisto produktais patekti į naują 
rinką yra labai sudėtinga, reikia atsižvelg-
ti į įvairiausius niuansus, reikia kantrybės. 

Dabar mūsų įmonės pavadinimas jau ži-
nomas, mumis pasitiki, todėl mums šiek 
tiek lengviau. 

– Kiek produkcijos eksportuojate? 
– Net 50 proc. visos pagaminamos 

produkcijos išvežame į 24 valstybes. 
Be to, turime įmones Latvijoje, Estijoje, 
Ukrainoje ir Rusijoje.

– Papasakokite savo gaminių kelią 
nuo gamybos iki vartotojų. 

– Į pardavimo įmones mūsų gaminiai 
išvežami natūraliai užkonservuoti, t. y. 
atšaldyti iki –18°C. Apskritai visus gami-
nius galėtume padalyti į tris dalis. Pirmie-
ji – spurgos bei saldūs gaminiai – iškepami 
mūsų įmonėje. Prekybos įmonėje jie atšil-
domi ir pateikiami vartotojams. Antroji ga-
minių dalis tik apkepama iki 80–90 proc., o 

Viena stambiausių Rytų Europoje šaldytų duonos ir pyrago gaminių 
įmonė UAB „Mantinga“ Marijampolėje net krizės metu išvengė ga-
mybos smukimo. Kaip jiems tai pavyko pasiekti? 
Patirtimi su „Rūmų žiniomis“ dalijasi įmonės Ekonomikos ir valdymo 
direktorius Kęstutis Svitojus.

jaunimui tobulėti, atlikti įvairius verslo 
tyrimus, gilinti žinias ir domėtis naujau-
siais technologiniais procesais. Mes laiku 
supratome, kad plėsdami gamybą turime 
ir daugiau atiduoti, t. y. patys ruošti jaunus 
specialistus. Supratome, kad niekas kitas 
gerų specialistų mums neparengs. 

– Tai nauji sumanymai ar  įmonės 
strategija? 

– Labai daug įmonės darbuotojams 
savo pavyzdžiu pademonstruoja „Man-

galutinai iškepami jau prekybos įmonių ce-
chuose ir pirkėjams pateikiami karštutėliai. 
Trečioji dalis – gaminiai, kurie užmaišomi 
ir dar turi pakilti. Juos prekybos įmonėse 
reikia atšildyti, iškildinti ir iškepti. 

– Ar pastebėjote kokių nors maisto 
produktų vartojimo naujovių Europos 
rinkoje? 

– Kai kuriose šalyse duonos gaminiai 
parduodami +8°C temperatūros, vadina-
majame miego taške. Vartotojai tokius ga-
minius parsineša į namus, pašildo ir valgo 
visiškai šviežius produktus.

– Esame girdėję, kad „Mantinga“ 
daug dėmesio skiria socialiniam savo 
darbuotojų rėmimui.

– Jeigu nori, kad žmonės gerai dirbtų, 
tai turi juos gerbti ir padėti ypač sunkiu 
metu. Mes turime vadinamąjį labdaros ir 
paramos fondą, darbuotojų vaikai įvairiais 
būdais skatinami gerai mokytis, be to, 
kasmet rengiame mokslo metų pradžios 
ir pabaigos šventes, sėkmingiausiai be-
simokantiesiems skiriame specialius pri-
zus. Taip pat daugiavaikėms darbuotojų 
šeimoms skiriame pašalpas, jos mokamos 
ir mirus artimiesiems. Rūpinamės ir spor-
tu – išlaikome vaikų krepšinio komandą 
„Mantinga“, remiame Marijampolės mer-
gaičių krepšinio centrą. 

– Remdami darbuotojų vaikus tik-
riausiai galvojate ir apie augančią dar-
buotojų pamainą?

– Įmonėje veikia vadinamoji vers-
lo akademija. Tai labai efektyvus būdas 

tinga“ savininkas, jos steigėjas ir genera-
linis direktorius Klemencas Agentas. Iš jo 
galime pasimokyti požiūrio į darbą, gerų 
idėjų priėmimo ir įgyvendinimo. Apskri-
tai įmonės sėkmę lemia naujovės, naujų 
idėjų diegimas. Pavyzdžiui, naujų gami-
nių laboratorijoje kiekvieną savaitę vyksta 
pasitarimai. Ne šiaip pasisėdėjimai – su-
sirinkime dalyvauja gamybos ir vadybos 
specialistai, kiekvieną kartą nagrinėjami 
naujų gaminių projektai. Sprendžiama 
greitai, neatidėliojant. Taigi galiu sakyti, 
kad kūryba yra pagrindinė mūsų įmonės 
varomoji jėga. 

– Ar jūsų įmonės patirtimi galėtų 
pasinaudoti ir kitų sričių verslininkai? 

– Lietuviai yra darbštūs ir kūrybingi 
žmonės. Tik leiskime jiems tai daryti. Ži-
noma, labai svarbu, kokios ekonominės 
politikos laikysis valstybė. Jeigu verslui 
politika bus palanki, tai turime vilčių su-
laukti sėkmės labai greitai. Jeigu tokios 
politikos nebus laikomasi, tai atsigavimo 
procesas bus ilgas ir sudėtingas.

Ekonomikos ir valdymo direktorius 
Kęstutis Svitojus
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Verslo moterys

„Darau tai, kas man miela daryti“
KRISTINA VALUCKIENĖ, UAB „Trakvilda“ direktorė. Betoninių gaminių gamyba (trinkelės), Marijampolės regionas

Susipažinkime – KRISTINA VA-
LUCKIENĖ, UAB „Trakvilda“ direktorė.
Veiklos sritis – betoninių gaminių gamyba 
(trinkelės), dirba Marijampolės regione.

– Kokia Jūsų nuomonė apie konku-
renciją Lietuvoje, apskrityje, regione, 
rajone, mieste?.. Taip pat ką manote 
apie paskatinimus ir apie „stabdžius“?.. 
Kaip juos suprantate?

– Dažniausiai vadovaujuosi savo fi-

losofija. Kas yra verslas? Kas yra versli-
ninkas? Verslas yra žmogaus gyvenimas 
(kasdienybė). Daugelis iš mūsų dirbame ir 
uždirbame pinigus, taip pat sėkmingai (arba 
ne taip sėkmingai) juos išleidžiame. Vers-
lo ataskaita – kiekvieno socialinė padėtis. 
Verslininkas – žmogus, realizuojantis savo 
ir samdomų žmonių darbą idėjine linkme. 

Verslas yra mus supanti aplinka, todėl 
išgyventi toje aplinkoje gali visi. Tiesiog 

kiekvienas iš mūsų versle skirtingai save 
realizuojame. Bandau save realizuoti 
verslininkės pozicijoje – betoninių aplin-
kos elementų gamyba, statybos ir santech-
nikos sektorius. Labai svarbu išmokti atsi-
rinkti tuos, kurie nori tave sužlugdyti, nuo 
tų, kurie nori tau padėti. Nenorėčiau vers-
lo pavadinti konkurencine kova. Produkto 
pirkėjas pats atsirenka, ko jam reikia ir kas 
jam labiausiai patinka.

– Ką galvojate apie krizę? Kas, Jūsų 
nuomone, veda prie gerovės – versle, 
šeimoje, visuomenėje?

– Šiuo metu labai paplitęs žodis „kri-
zė“. Mažai kas ir gilinasi į šio žodžio 
esmę. Lengviausia jį pritaikyti savo gy-
venimui, gal tuomet sulauksime daugiau 
gailesčio ar kokio kitokio dėmesio? Bet 
kai tokio dėmesio ar gailesčio tikisi visi, 
nebelieka kam gailėti ir skirti dėmesio. Va 
tada ir krizė. Niekada nenoriu, kad manęs 
kas nors gailėtų, nemėgstu žodžio „sun-
ku“. Žmogaus galimybės beribės – terei-
kia turėti konkrečius tikslus ir tų tikslų 
sistemingai siekti. 

Gerovė mus lydės, jei mes mylėsime 
tai, ką darome. Tik geros emocijos, opti-
mizmas ir šypsena veide padės lengviau 
jaustis mus supančioje aplinkoje. Tik tada 
bet kokios kliūtys bus išbandymas.

– Ką Jums reiškia drąsa – pilietinė, 
asmeninė, verslininkės?

– Dažnai išgirstu komplimentų, kar-
tais ironiškų pasisakymų, kad esu drąsi 
moteris. Nesutinku, kad tai, ką darau, yra 
drąsu. Darau tai, kas man patinka. Drąsūs 
poelgiai, manau, susiję su kitais gyveni-
miškais reiškiniais, pvz., kito žmogaus 
gyvybės išgelbėjimas.

– Ar gali būti versle rizikos? Jei 
taip, kokia ji? Jei ne – kodėl jos negali 
būti?

– Rizikos versle visuomet yra. Tai 
daugiau susiję su investicijom. Manau, bet 
kokią riziką galima apskaičiuoti, todėl kuo 
mažiau skaičiuoji, tuo labiau rizikuoji.

– Jūsų šūkis...
– Darau tai, kas man miela daryti. Visos 

kitos vertybės labai paprastos ir žmogiškos.

– Ačiū už pokalbį.

Lietuviški produktai pasieks Azerbaidžaną
UAB „Marijampolės pieno konservai“, kartu su Azerbaidžano kontroliuojančią-

ja bendrove „Ata Holding“, Baku mieste įkūrė „Lietuvos prekybos namus“, kurie 
konsultuoja į šios šalies rinką produkciją eksportuoti planuojančias bendroves.

Kuo ši rinka gali būti patraukli Lietuvos įmonėms? Svarbu, kad ši nafta turtinga 
šalis beveik nejaučia pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės pasekmių. Šalis turtin-
ga, taigi galima tikėtis, kad augs ir kokybiškų maisto produktų poreikis. Jau dabar 
Baku parduotuvėse galima įsigyti lietuviškų maisto produktų.

Pasak UAB „Marijampolės pieno konservai“ generalinio direktoriaus Vidmanto 
Jonkaus, įmonė tikisi šios šalies rinkoje rasti nišą ir net įsitvirtinti prekiaujant kon-
servuotais gaminiais.

– Pradėjome nuo 30–40 tūkst. EUR o dabar pasiekėme 120–150 tūkst. EUR 
apyvartą per mėnesį, – sako V. Jonkus.

Ateityje tikimasi įsteigti bendrą Lietuvos ir Azerbaidžano įmonę. 
Neapleidžiamos ir kitos rinkos. Pavyzdžiui, „Marijampolės pieno konservų“ 

produktai Rusiją pasiekia nuo 2005-ųjų. Marijampoliečiai gali pasidžiaugti, kad iki 
šiol Rusija įmonei nedarė jokių kliūčių. Tiesa, prekiaujama ne sūriais, bet ilgą galio-
jimo laiką turinčiais pieno miltais ir konservais. 

Apskritai eksporto plėtra suteikia įmonei galimybes didinti žaliavų kainas. Dėl 
šios priežasties „Marijampolės pieno konservai“ pieno supirkimo kainas nuo spalio 
pradžios padidino nuo 7 iki 10 ct/kg. Ar ilgai tokios kainos išsilaikys, lems jau paga-
mintų produktų pardavimo sėkmė ir naujų rinkų užkariavimas. 
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AB „Vernitas“ įsikūręs Marijampolė-
je. 1975-aisiais pastatyta įmonė buvo va-
dinama Kapsuko putliųjų verpalų fabriku. 
Akcinė bendrovė „Vernitas“ įregistruota 
1997-aisiais. 

2004 m. birželio 10 d. AB „Vernitas“ 
įdiegta kokybės ir aplinkos apsaugos vady-
bos sistema pagal standartų ISO 9001:2000 
ir ISO 14001:2004 reikalavimus. 

Daugiausia produkcijos pastaraisiais 
metais marijampoliečiai eksportavo į Ru-
siją, Ukrainą, Lenkiją, Prancūziją, Vokie-
tiją. Nedaug eksportuojama į Latviją, Slo-
vakiją, Čekiją, Švediją bei kitas Europos 
šalis. Lietuvoje realizuojama tik apie 10 
proc. produkcijos. 

Šiuo metu įmonėje dirba 500 žmonių, 
per metus įmonė pagamina 4000 t verpalų.

„Vernitas“ įveikė krizę
Jau dabar galime pasakyti, kad AB „Vernitas“ išgyveno sunkiausią 
krizės laikotarpį, išsilaikė aštrioje konkurencinėje kovoje ir realiai 
planuoja savo ateitį. Apie tai „Rūmų žinioms“ pasakoja įmonės ko-
mercijos direktorius Rimantas Grabauskas.

kaze esanti ir Rusijai priklausanti Kara-
čiajų Čerkesijos Respublika. Rinka lyg ir 
nedidelė, tačiau šioje respublikoje juokau-
jama, kad kas trečias žmogus mezga, labai 
išvystyta trikotažo gamyba.

– Kaip „Vernitą“ paveikė pasaulinė 
krizė? 

– Nuostolių neišvengėme. Palyginti 
su praėjusiais metais, gamyba ir pardavi-
mai sumažėjo 30 proc. Tačiau darbo vie-
tų nesumažinome – kolektyvinėje darbo 
sutartyje buvo numatyta galimybė esant 
tokioms sąlygoms darbo laiką sutrumpin-
ti iki 50 proc. Taip ir pasielgėme.

– Daugelis įmonių skundžiasi dėl 
bankų vienašališkų sprendimų. Ar jums 
sekėsi bendrauti su bankais? 

– Atrodytų, kad bankai turėtų sko-
linti... Tegul sugriežtina sąlygas, bet juk 
mato, kad jūs nebankrutuojate, kad 
jums reikia apyvartinių lėšų. Kodėl jie 
delsia? 

– Štai čia ir bėda. Dabar iš bankų sko-
linasi valstybė, o ji negali bankrutuoti, tai-
gi bankai išvengia rizikos ir dar neblogai 
uždirba. Kol valstybė skolinsis, tol bankai 
neskolins verslui.

– Kokie yra svarbūs kiti veiksniai 
konkuruojant su kitų šalių įmonėmis?

– Mūsų gamybai labai svarbios išlaidos 
elektrai ir šilumos energijai. Energetinis 
ūkis mūsų valstybėje, deja, monopolistinis. 
Todėl mums sunku konkuruoti su kitomis 
šalimis, kuriose elektros energija yra piges-
nė. Be kita ko, mūsų įmonė yra pateikusi 
projektą dėl apsirūpinimo elektros energija 
savarankiškai. Norime pasistatyti kogene-
racinę elektrinę. Finansavimo klausimai 
jau sprendžiami. 

Ištvėrę krizę, pasistatę elektrinę pla-
nuojame dar labiau optimizuoti gamybą. 
Anksčiau žaliavas pirkdavome iš Baltaru-
sijos, tačiau kainoms pakilus ieškome alter-
natyvų Turkijoje, Vokietijoje ir Portugalijo-
je. Anksčiau turėjome net trikotažo cechą, 
bet šiuo metu specializuojamės tik verpalų 
gamyboje. Apyvarta gerais laikais siekdavo 
50 mln. litų per metus. Deja, šįmet apyvar-
ta sumažėjo apie 30 proc. Šiuo metu sunku 
ką nors prognozuoti, viskas priklausys nuo 
padėties visoje ES ir Kinijoje. Svarbu – ar 
nekeis importo politikos Rusija. Atsižvelg-
dami į visas galimas aplinkybes gamybos 
mažėjimą prognozuojame ir kitąmet. 

– Krizės metu daugelis įmonių re-
organizuojasi ir atleidžia nemažai dar-
buotojų.

– Ir mes galėjome dar sumažinti dar-
buotojų skaičių, tačiau pasirinkome kitą 
kelią. Esame įsitikinę, kad ekonomika 
atsigaus, ir tada mes, išsaugoję specialis-
tus, galėsime dirbti sėkmingiau. Valstybė 
turėtų skatinti tokį įmonių požiūrį, nes 
mažindami darbo vietų skaičių ir didinda-
mi mokesčius ekonomikos atsigavimo ga-

lime ir nesulaukti. O kas mokės pašalpas 
bedarbiams, kaip išsilaikys SODRA, jeigu 
neliks dirbančiųjų? Tačiau įmonę mes mo-
dernizavome net sunkiausiu laiku. Turime 
naują, modernų dažymo cechą. Įdiegėme 
naujausią technologiją, ir produkcijos pir-
kėjai tai žino. 

– Kokie jūsų privalumai konkuren-
cinėje kovoje?

– Kaip jau minėjau, mes verpalus da-
žome naudodami naujausią technologiją. 
Be to, užsakymus atliekame labai grei-
tai. Toks operatyvumas šiais laikais labai 
svarbus, nes Europos rinkoje trikotažo 
gamyba gerokai susitraukė, tačiau nedi-
delių užsakymų netrūksta. Mados greitai 
keičiasi, o mes iš esmės esame vieninte-
lė tokio pobūdžio įmonė Baltijos šalyse. 
Mūsų buvę konkurentai Rygoje, Čekijoje 
ir Slovakijoje bankrutavo, o Lenkijoje iš 
šešių įmonių liko tik viena.

– Kaip keitėsi įmonės valdymas?
– Galime pasidžiaugti, kad esame bene 

vienintelė įmonė šalyje, išsaugojusi tą pa-
čią direktorių valdybą nuo 1989-ųjų. Trys 
valdybos nariai – generalinis, gamybos ir  
komercijos direktoriai – turime pagrindi-
nį įmonės akcijų paketą. Buvo nelengva, 
tačiau privatizuojant išvengėme įmonės 
žlugimo. Dabar lengviau, nes turime vie-
ną tikslą, mokame ieškoti kompromisų. 

– Kai kurios įmonės gamybą per-
kelia į pigesnės darbo jėgos rinkas. Ar 
nebuvo tokių minčių?

– Verpimo srityje tai padaryti būtų 
nelengva. Be to, reikia ne tik pigios dar-
bo jėgos, bet ir kvalifikuotų specialistų, o 
žmonių taip greitai neišmokysi. 

– Kokios lengvosios pramonės pers-
pektyvos Lietuvoje? 

– Deja, verslas neskatinamas. Štai da-
bar lyg ir susitarta mažinti pelno mokestį. 
Gerai, tačiau kiek yra pelningai dirbančių 
įmonių? Realiau pramonės įmones turėtų 
vertinti bankai, neskubėti ir nepriimti 
neapgalvotų sprendimų. Taisyti klaidas 
brangiai kainuoja. 

– Kaip pasikeitė jūsų įmonės padė-
tis, kai ES ir Pasaulio prekybos organi-
zacija (PPO) pasirašė laisvosios preky-
bos tekstilės gaminiais sutartį? 

– Iki tol trečiųjų šalių produkcijai ga-
liojusios kvotos ir muitai buvo panaikin-
ti. Anksčiau daug savo produkcijos eks-
portuodavome į tekstilės šalimi vadintą 
Angliją, Vokietiją, tačiau ES ir PPO su-
darius sutartį ir iš esmės įteisinus laisvąją 
prekybą su trečiosiomis šalimis, anglai 
arba atsisakė gamybos, arba ją perkėlė į 
palyginti pigios darbo jėgos turinčią Ki-
niją. 

– Kaip kompensavote prarastas 
eksporto rinkas?

– Tiekimai labai sumažėjo ne tik į An-
gliją, bet ir į Lenkiją. Skubiai pradėjome 
ieškoti naujų rinkų. Jas radome Ukraino-
je – Kijeve dabar turime net savo įmonės 
atstovybę. Kita nauja rinka – Šiaurės Kau-

– Mūsų produkcija yra sezoninė, pa-
grindiniai pardavimai būna rudenį ir žie-
mą, tačiau kreditus apyvartinėms lėšoms 
(apie 3 mln. Lt) iš bankų imdavome visais 
metų laikais. Gamybos nenutraukdavome 
ir vasarą, produkciją laikydavome san-
dėliuose, o atėjus šaltajam metų laikui 
parduodavome ir atsiskaitydavome su 
bankais. Tačiau dabar, per krizę, bankai 
sugriežtino kreditų teikimo sąlygas ir ne-
beskolino. Gaila, bet teko mažinti gamybą 
ir trumpinti darbo laiką.

– Kaip į jūsų sunkumus reagavo už-
sakovai kitose šalyse?

– Vakaruose konkuruojama ne dėl 
verpalų, bet dėl iš mūsų žaliavų pagamin-
tų gaminių. Kai kurie trikotažo gaminiai 
atvežami iš trečiųjų šalių, todėl patys ga-
mintojai, kurie naudoja mūsų žaliavas, 
taip pat sumažino gamybos apimtis.

AB „Vernitas“ komercijos direktorius Rimantas Grabauskas
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Vizitinė kortelė

tai įdomu

Mes – prieš šešerius metus susibūrusi vertėjų komanda. Iki 2008-ųjų dirbome kaip 
laisvai samdomi vertėjai, o vėliau, kai pasiekėme tokias darbo apimtis, kad tapo sunku 
koordinuoti bendrą veiklą ir nepriekaištingai aptarnauti klientus, gimė UAB „Pasaulio 
spalvos“. Įsikūrėme Aleksote, naujame verslo centre. Čia patogu atvažiuoti klientams – 
nereikia gaišti spūstyse, visada yra vietos automobiliui. Arba galime bendrauti interne-
tu: nuo pat užsakymo priėmimo iki paslaugos apmokėjimo.

Mūsų stiprybė – įvairiapusės patirties ir filologijos žinių sintezė. Mūsų biure dirba ver-
tėjai, turintys įvairių profesinių sričių patirties, suprantantys kliento aplinką, besidomintys 
šių dienų aktualijomis ir naujovėmis. Siekiame, kad versdami tekstą dirbtų ir konkrečios 
srities, ir kalbos specialistai. Nevengiame gilintis į mums naujas sritis. Stengiamės pažinti 
savo klientus, įsigilinti į jų darbo specifiką, puoselėti bendradarbiavimo, vienos komandos 

atmosferą – tada rezultatas įgyja papildomos vertės ir labiau atitinka klientų lūkesčius.
Verčiame mokslinę ir grožinę literatūrą, teisinius dokumentus, reklaminę medžia-

gą, korespondenciją, techninius, medicininius, cheminius, dalykinius, meninius tekstus. 
Redaguojame, maketuojame, tvirtiname notariškai, verčiame žodžiu.

Mūsų darbo įvertinimas – patenkintų klientų atsiliepimai. Juos, kaip ir išsamesnę 
informaciją apie mus, galite rasti interneto svetainėje www.pasauliospalvos.lt.

Kviečiame bendradarbiauti! Su mumis susisieksite tel. +370 37 391 671, +370 698 329, 
el. paštu info@pasauliospalvos.lt.

Su geriausiais linkėjimais –
vertėjų biuras „Pasaulio spalvos“

reklama

Nors teflonas daugeliui asocijuojasi su 
keptuve virtuvėje, iš tiesų tai plastikas, ku-
ris naudojamas daugelyje sričių.

Cheminis šio plastiko pavadinimas – 
politetrafluoretilenas (vartojamas trumpini-
mas PTFE). Lietuviškas šio plastiko pava-
dinimas – fluoroplastas. Šią medžiagą dar 
1939 m. išrado kompanija „DuPont“, tačiau 
iki šiol nėra  ištirtos teflono neigiamos savy-
bės, ypač esant labai aukštai temperatūrai. 
Teflono darbinė temperatūra yra viena aukš-
čiausių iš visų plastikų – iki +250°C.

Teflonas  –  medžiaga, gauta cheminiu 
būdu, pasižyminti aukštu cheminiu tvirtu-
mu, mažu korėtumu, ypač geromis elek-
trostatinėmis ir mechaninėmis savybėmis. 

charakteristikos leidžia jį naudoti elektros ir 
radijo technikoje kaip laidų, kabelių, gnyb-
tų izoliacinę medžiagą, spausdintų plokščių 
gamyboje, taip pat didelio pagreičio techni-
koje. Dėl fiziologinio ir biologinio nekenks-
mingumo plačiai naudojamas medicinos ir 
farmacijos pramonėje, iš jo gaminami krau-
jagyslių protezai, širdies vožtuvai, kraujui 
laikyti skirti indai, vaistų pakuotės.

• Maisto pramonėje ir buitinėje tech-
nikoje naudojamas kaip medžiaga tešlos 
kočiojimo velenams, nelimpančioms ir ne-
pridegančioms dangoms. Jo neveikia drė-
gmė, nesuyra ilgą laiką veikiamas saulės 
spindulių. Pasižymi atsparumu radiacijai, 
kuris leidžia jį naudoti aviacijos, kosminė-

Teflonas – ne tik blynams kepti....
Geras mechaninis atsparumas išlieka nuo 
–190°C iki +250°C. 

Ši medžiaga pasižymi žemu, beveik ne-
priklausomu nuo temperatūros trinties koe-
ficientu, visiškai hidrofobiškas, fiziologiškai 
inertiškas. Dielektrinės savybės nesikeičia 
iki +200°C, o cheminės – iki +300°C. 

• Teflonas naudojamas chemiškai akty-
vių terpių transportavimo armatūrai, siurblių 
detalėms, tarpinėms bei sandarinimo deta-
lėms gaminti. Plačiai naudojamas mašinų ir 
prietaisų gamyboje: padidina mechanizmų 
patikimumą ir ilgaamžiškumą, užtikrina jų 
darbą agresyvioje aplinkoje, gilaus vakuu-
mo sąlygomis ir esant kriogeninei tempe-
ratūrai. Terminis atsparumas ir dielektrinės 

je, atominėje ir chemijos pramonėse. 
Visais šiais atvejais kitų plastikų pa-

naudojimas duoda nepatenkinamą rezul-
tatą. Priklausomai nuo panaudojimo sąly-
gų, naudojami gaminiai iš teflono masės 
su skirtingais priedais: koksu, molibdeno 
disulfidu, stiklo ir angliarūgštės audiniu. 
Panaudojus priedus padidėja atsparumas 
trinčiai, kietumas, atsparumas spaudimui, 
sumažėja deformacija esant didelėms ap-
krovoms, visos kitos vertingos savybės 
išlieka nepakitusios.

Iš teflono masės kaip pusfabrikačiai 
gaminamos plokštelės, strypai, vamzdžiai, 
įvorės, virvės, sandarinimo juostos.

 www.plastena.lt     

Aleksandras Barberis, Turino preky-
bos ir pramonės rūmų prezidentas, š. m. 
spalio 15 dieną EUROCHAMBRES Ple-
narinėje asamblėjoje buvo vienbalsiai 
išrinktas naujuoju EUROCHAMBRES 
(Europos prekybos ir pramonės rūmų) 
prezidentu. Savo funkcijas A. Barberis 
perims nuo 2010 metų sausio mėnesio 
1 dienos.  

Aleksandras Barberis gimė 1937 m. 
Turine, Italijoje. Nuo 2008 metų jis buvo 
tarptautinių prekybos rūmų (ICC) vicepre-
zidentu, o prieš tai ėjo FIAT generalinio 
direktoriaus ir viceprezidento pareigas.  

aleksandras Barberis – naujasis eUroCHaMBres 
(europos prekybos ir pramonės rūmų asociacijos) prezidentas

Pristatome – naujas kPPa rūmų narys
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Projektai

Siekiant padėti MVĮ (mažoms ir vidutinėms įmonėms), KTU Ekonomikos ir va-
dybos fakultete parengtas bei plėtojamas Mokymosi visą gyvenimą Leonardo da Vinči 
inovacijų perkėlimo projektas „Subalansuotumas ir socialinė atsakomybė per moky-
mąsi mažose ir vidutinėse įmonėse“ (Nr. LLP-LdV-TOI-2008-LT-0021, finansuojamas 
remiant Europos Komisijai). Vykdant projektą bus sukurtas „6x3 SA“ metodologijos 
paketas CD formatu ir virtualioje erdvėje. Šis paketas padės plėtoti esamas veiklas ir 
planuoti naujas, kurios padidintų MVĮ produktyvumą ir socialinę atsakomybę (SA). 

SOCIALSME produktas skirtas įmonių konsultantams, MVĮ savininkams ir va-
dovams. Šis socialinės atsakomybės diegimo įmonėje „6x3 žingsnis po žingsnio“ pro-
cesas pritaikytas mažoms ir vidutinėms įmonėms ir yra išties paprastas. 

SOCIALSME produktą rengia tarptautinė mokymo ir konsultacijų organizaci-
ja ISOB (Vokietija). Šiuo metu projekto partneriai Lenkijoje, Bulgarijoje, Ispanijoje, 
Lietuvoje, Rumunijoje, Latvijoje, Kipre ir Portugalijoje SOCIALSME produktą ver-
čia ir adaptuoja, atsižveldami į nacionalinių kalbų ir verslo atskirose šalyse ypatumus. 

2009 m. spalio–2010 m. balandžio mėn. vyks SOCIALSME produkto testavimas ma-
žose ir vidutinėse įmonėse visose partnerių šalyse. 

Kviečiame įmonių konsultantus atlikti testavimą Jūsų pasirinktoje įmonėje, 
nes tai nieko nekainuoja, yra inovatyvu ir leidžia jau parengtą produktą naudoti savo 
konsultavimo veikloje. 

Kviečiame mažų ir vidutinių įmonių vadovus dalyvauti SOCIALSME produk-
to testavime, nes 6x3 procesas padės įvertinti esamą situaciją įmonėje ir kurti bendrąją 
strategiją, naudojant išbandytas ir patikimas metodikas, sukurtas būtent mažoms įmo-
nėms ir jų reikmėms.  Svarbu ir tai, kad mokymasis darbo vietoje padės palaikyti gerą 
atmosferą kolektyve šiais nelengvais verslui laikais.

Projekto vadovė – KTU Ekonomikos ir vadybos fakulteto docentė Aušra Rūtelionė 
(el. paštas ausra.rutelione@ktu.lt). 

Daugiau apie SOCIALSME projektą – www.socialsme.org. 

egzistUoja Būdas sUstaBdyti nesėkMes ir 
išnaUdoti BendradarBiaviMo galiMyBes: 

sĄžiningas ir BesiMokantis verslas!

Spalio 10–14 dienomis Kiolne (Vo-
kietija) vyko tarptautinė maisto pramonės 
paroda ANUGA 2009. ANUGA – tai di-
džiausia maisto produktų ir gėrimų paroda 
pasaulyje, vykstanti kas dvejus metus. Šias 
metais 6522 dalyviai iš 97 valstybių pristatė 
didžiausią viso pasaulio maisto produktų ir 
gėrimų asortimentą, inovatyvius produktus 
ir technologijas. Parodą aplankė 153 500 
specialistų iš 180 valstybių. Tik į ANUGA 
susirenka svarbiausių šio sektoriaus įmonių 
atstovai, čia galima užmegzti naujus vers-
lo kontaktus, susipažinti su naujausiomis 
įvairių maisto pramonės segmentų tenden-
cijomis ir pajusti bendrą sinergiją.

Šiais metais parodoje ANUGA savo 
gaminius bei paslaugas pristatė ir kelios 
Lietuvos įmonės. Tai Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmų nariai UAB „NAU-

lietUvos įMonės tarptaUtinėje 
parodoje anUga 2009

JASIS NEVĖŽIS“, UAB „VESIGA“, AB 
„STUMBRAS“ ir kitos įmonės (UAB 
„Danvita“, UAB „Granum“, UAB „Naujo-
ji Rūta“, UAB „Pajuva“, UAB „Palasėja“, 
UAB „Pelamidė“, UAB „Skanėja“ bei Lie-
tuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos 
reguliavimo agentūra).

Enterprise Europe Network (Europos 
verslo ir inovacijų tinklas), veikiantis Kau-
no prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, 
drauge su partneriais iš kitų ES valstybių 
prie parodos ANUGA organizavo verslo 
kontaktų mugę. Renginyje dalyvavo 360 
įmonių iš įvairių valstybių. Dvi dienas 
vyko individualūs susitikimai, per kuriuos 
įmonės pristatė savo gaminius ir paslaugas 
bei ieškojo bendradarbiavimo galimybių. 
Verslo kontaktų mugė – tai puiki galimy-
bė vienoje vietoje pagal iš anksto paruoštą 

grafiką susitikti tiek su parodos dalyviais, 
tiek su jos lankytojais. 

Kitą verslo kontaktų mugę Enterprise 
Europe Network (Europos verslo ir inova-
cijų tinklas), veikiantis Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmuose, organizuoja 

spalio 29–30 dienomis prie Kiolne vyk-
siančios parodos ENTSORGA-ENTECO 
2009. Daugiau informacijos apie renginius 
ir kitas paslaugas verslininkams skaitykite 
interneto svetainėse www.paramaverslui.eu 
ir www.chamber.lt. 

Rudeniškai spalvinga verslo informa-
cinė popietė VIP  spalio 14 d. pakvietė 
įmonių vadovus į KPPA rūmus paskaičiuoti 
sėkmės formulę, kurioje išmintingi vadovai 
ir motyvuoti darbuotojai buvo pagrindinės 
„sudedamosios“ dalys. Žaismingai disku-
tuojant, ką labiau verta mokyti laipioti me-
džiais – kalakutą,  ar voverę, UAB  „Per-
sonalo valdymo inovacijos“ direktorius 

su darbu susijusias žmogaus savybes – ge-
bėjimus (mokymosi potencialas, verbali-
niai įgūdžiai ir verbalinis mąstymas, skai-
čiavimo įgūdžiai ir skaitinis mąstymas), 
asmenybės bruožus (energingumas, įtako-
jimas, draugingumas, pozityvumas ir kt.) 
ir profesinius interesus (paslaugos, procesų 
administravimas, kūrybinė veikla, darbas 
su technika ir kt.). Tai kol kas vienintelė le-
galiai Lietuvoje naudojama metodika, ver-
tinanti ir leidžianti palyginti žmogaus as-
meninių savybių ir profesinių bei socialinių 
kompetencijų suderinamumą su konkrečia 
profesija, specialybe ar darbu (pareigomis).

Lektorius pateikė nemažai pavyzdžių 
apie Europos Sąjungos šalyse susiforma-
vusią sėkmingą šios vertinimo sistemos 
naudojimo praktiką. Pavyzdžiui, Portuga-
lijoje ši sistema naudojama vertinant stu-
dentų profesinę orientaciją, siunčiant juos 
mokytis į užsienio mokymo įstaigas pagal 
ERASMUS programą. Kitose šalyse Profi-
le XT naudojama įvertinti viešojo ir verslo 
sektoriaus darbuotojų tinkamumą darbui.

Be to, ši sistema plačiai naudojama jau 
bendrojo lavinimo mokyklose moksleivių 
profesinei orientacijai nustatyti, taip pat 
netekusių darbo asmenų profesinei reabi-
litacijai ir jiems labiausiai tinkančiai pro-

Jonas Marcinkus pristatė JAV kompanijos 
„Profiles International“ sukurtą komplek-
sinę žmogaus asmenybės ir kompetencijų 
vertinimo sistemą Profile XT.

Ši sistema adaptuota Lietuvoje bei pri-
taikyta Lietuvos rinkai, išsamūs tyrimai 
buvo atlikti kartu su Vilniaus universiteto 
Filosofijos fakulteto Psichologijos katedra.

Profile XT vertinimo sistema matuoja 

fesijai ar specialybei nustatyti, neįgaliųjų 
profesiniam orientavimui. 

Lietuvoje Profile XT sistema adaptuo-
ta 2003 metais, iki šiol vertinti darbuoto-
jai daugiau nei 500 viešojo sektoriaus bei 
verslo įmonių. Didžiausia valstybinė įmo-
nė, kurios darbuotojai vertinami sistema 
Profile XT, yra AB „Lietuvos geležinke-
liai“. Pradėjus vertinti 2005 metais, da-
bar įvertintų įmonės darbuotojų skaičius 
artėja prie 2000. Vertinimų dėka pavyko 
optimizuoti AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
darbuotojų skaičių, sumažėjo darbuotojų 
kaita įmonėje, padidėjo darbo našumas ir 
darbuotojų pasitenkinimas darbdaviu.

Šiomis dienomis, kai nuolat vyksta 
kova dėl talentų, geriausias būdas išlaikyti 
savo „žvaigždes“ – yra pažinti jas geriau 
nei jie patys save pažįsta, žinoti jų galimy-
bes, pasitelkiant šią informaciją, planuoti 
individualią, žmogaus išsvajotą karjerą.

Baigiant diskusijas, lektorius pakvie-
tė visus dalyvius praktiškai išbandyti šią 
sistemą ir užpildyti darbo (pareigybės) 
analizės klausimyną. Iš visų anketų buvo 
ištraukta laimingiausioji ir nugalėtojas – o 
juo tapo rūmų narys  UAB  „Ispado“ – lai-
mėjo savo įmonės nemokamą vertimą sis-
tema Profile XT. Sveikiname nugalėtoją!

...aMforos ar kiBirėliai? 
išMokite atpažinti savo talentUs!
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ŠaCHmatų ČemPionatas

skelBimai

rūmų kluBas

ar žinote, kad...

Ar žinote, kad Lietuvoje vartotojai 
skiria iki 7 kartų daugiau laiko interne-
tui nei laikraščiams?* Rinkitės šiuolai-
kiškus marketingo sprendimus! Nau-
jos pardavimų skatinimo kampanijos ir 
reklamos galimybės su i-marketing.lt.

Daugiau informacijos 
www.i-marketing.lt
 
*TNS Gallup duomenys (2009 m.)

Numatoma projekto trukmė: 3 metai (2009 m. spalio 15 d. – 2012 m. spalio 14 d.)

Viena iš tikslinių dalyvių 
grupių:

darbuotojai, dirbantys ne visą darbo laiką (išskyrus 
prastovą), kai  įmonės patiria ekonominius sunkumus 
ir negali jų pilnai aprūpinti darbu

Tikslas:
išsaugoti darbo vietas ekonominius sunkumus 
patiriančiose įmonėse dėl įmonės darbuotojų nepilno 
užimtumo

Darbų pobūdis: viešieji darbai tose įmonėse; jų metu atliekami 
gerbūvio gerinimo darbai

Vidutinė viešųjų darbų trukmė: 3,2 mėnesio

Finansavimas: už kiekvieną įdarbintą asmenį mokama subsidija 
darbo užmokesčiui iš ESF lėšų

Darbdavių dėmesiui!

2009 m. spalio 28 d. 16 val. (trečiadienį) Rūmų klubas kviečia KPPA rūmų narius daly-
vauti kūrybinėje popietėje, kuri įvyks „Bernelių smuklėje“  K. Donelaičio g. 11, Kaune 
(II a.).
Popietės metu vyks diskusija „...mums taip ir reikia. Moliūgai“, dalyvausite origina-
liame valgio gaminimo procese, kūrybiškai, netradiciškai praleisite laiką pjaustydami 
moliūgus... 
Rūmų klubo svečias – dr. Andžejus Kučinskis, filosofijos ir ezoterikos mokslų daktaras, 
verslo ir administravimo mokslų magistras.
Įėjimo mokestis – 30,00 Lt + PVM. Registruotis iki 2009-10-27 d.
Daugiau informacijos tel. (8~37) 32 43 72, Aurelija Meskienė.

  Įmonė gamina servetėles ligoninėms, odontologijos klinikoms ir kitoms medici-
nos įstaigoms, taip pat servetėles biurams bei namams. Ieško distribucijos partnerių.
Kiti užsienio įmonių bendradarbiavimo pasiūlymai nuo 2009-10-07 iki 2009-
10-21 yra skelbiami rūmų interneto svetainėje http://www.chamber.lt/index.
php?tid=t111.

  „KPPA Rūmų pastatui – 70“. 2009 m. spalio 23 d. (penktadienį) bibliotekos se-
nuosiuose rūmuose, Senųjų spaudinių ekspozicijos salėje, K. Donelaičio g. 8, Kaune, 
vyks šventinė konferencija: „Kauno architektūros ir spaudos paveldas –  kultūros 
erdvė miesto bendruomenei“, skirta architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio su-
projektuoto pastato Prekybos, pramonės ir amatų rūmams Kaune 70-mečiui. 
Renginio pradžia 14.30 val.
Renginio svečias – prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys.
Renginio partneris –AB „Kauno grūdai“.

  Europos verslo ir inovacijų tinklo žinios. Kviečiame skaityti Euro-
pos verslo ir inovacijų tinklo (Enterprise Europe Network) žinias Nr. 21, 
2009-10-28. 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.

  Verslo forumas „Kaip darnios plėtros inovacijos padeda pramonės vysty-
muisi ir padidina konkurencingumą?“, 2009-10-29, ketvirtadienį, 8.30 -16.00 val.  
Vieta: Verslo lyderių centras – BLC, didžioji konferencijų salė (5 aukštas), K. Do-
nelaičio g. 62 / V. Putvinskio g. 53, Kaunas. Tikslinė grupė: mažų bei vidutinių 
gamybinių įmonių vadovai.
Renginio organizatorius: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose veikiantis 
(Enterprise Europe Network) Europos verslo ir inovacijų tinklas. Informacija: http://
www.paramaverslui.eu/go.php/lit/2009_10_29._Verslo_forumas_Kaip_darnios_/69.

Kauno darbo birža informuoja, kad Lietuvos darbo birža 2009 m. spalio 5 d. 
Paramos fondo  Europos socialinio fondo agentūrai vertinti pateikė 2007–2013 m. 
žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas 
ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonės „Ieškančių darbo asmenų integracija į 
darbo rinką“ projekto „Laikinieji darbai“ paraišką.

Kviečiame ekonominius sunkumus patiriančių įmonių darbdavius teikti pasiūlymus 
dėl viešųjų darbų įgyvendinimo įmonėse, jeigu jų darbuotojai priklauso tikslinei grupei.

Jūsų pasiūlymai priimami iki 2009 m. spalio 26 d. 12 val. Kauno darbo biržoje, 
E. Ožeškienės g. 37, 301 kabinete, darbo laiku. 

Pasiūlymams teikti nustatytą formą „Pasiūlymas dėl viešųjų darbų įgyvendinimo 
įmonėse, patiriančiose ekonominių sunkumų“ galite rasti Kauno darbo biržos tinkla-
lapyje adresu http://www.ldb.lt/Kaunas  rubrikoje „Naujienos“ arba gauti Kauno darbo 
biržoje, 301 kabinete.

Viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisija informuos Jus apie 
sprendimą dėl pasiūlymo tenkinimo.

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8~37) 409 870 arba Kauno darbo biržoje, 301 
kabinete.

Kauno PPAR organizuotame pirmajame Kauno verslo organizacijų čempionate baigėsi 
pirmųjų mačų kovos. Visos komandos sužaidė tarpusavyje ir prieš atsakomąsias ko-
vas lentelėje išsidėstė taip:
1 vieta – „Ūkio bankas“ – 3 pergalės iš 3.
2 vieta – „Real sales“/„Jurby“ – 2 pergalės.
3 vieta – „Baltijos programinė įranga“ – 1 pergalė.
4 vieta – BLC/„Seesam“ – 0 pergalių. 
 
Atsakomieji mačai vyks BLC (Verslo lyderių centras, Donelaičio g. 62, 
Kaunas) nuo 18 val. kas antrą trečiadienį, artimiausias ratas – 
spalio 21 d.
 
Visus šachmatų mėgėjus, norinčius pakovoti už savo įmonę, kviečiame į „Verslo taurės“ 
„Žaibo“ turnyrą, kuris vyks BLC fojė š. m. lapkričio 25 d. 18 val. 


