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Verslo bendruomenė:

vakar, šiandien, rytoj

Kaunas, K. Donelaičio gatvė 8, – adresas, kur prieš 70 metų susirinko iškiliausi
Lietuvos valstybės žmonės ir garbingi
svečiai, įvairių valstybių pasiuntiniai. Čia
įvyko iškilmingas Prekybos, pramonės ir
amatų rūmų posėdis, skirtas naujojo rūmų
pastato atidarymui. Tuomet Valstybės
Prezidentas Antanas Smetona pabrėžė:
„Valdžia, pavesdama dalį tokios svarbios
funkcijos, kaip pramonės ir prekybos priežiūra, jų rikiavimas, uždeda taip pat ir didžią pareigą Prekybos, pramonės ir amatų
rūmams. Toji pareiga yra visų pirma auklėti ir rikiuoti, vadovaujantis teisingumu,
taip kaip tinka valstybės gerovei“.
Taigi PPA rūmų uždavinys prieš 70
metų nurodytas paprastai ir aiškiai – didinti valstybės gerovę, o tai reiškia, privalėjo kelti ir krašto gyventojų gerovę.
Legali bei civilizuota valdžios ir verslo
bendruomenės sąjunga tarpukario Lietuvoje tapo kūnu ne iš karto, kai 1924 m.
gruodį Seime buvo priimtas Prekybos ir
pramonės rūmų įstatymas. Verslo bendruomenė, kaip organizuotas ir Rūmuose
besitelkiantis darinys, buvo nevienalytė.
Įstatymo spraga buvo ta, kad Rūmai tuo
metu atstovavo daugiau stambesniųjų
įmonių interesams, smulkusis verslas,
kaip ir periferijos verslas, neturėjo pakankamo atstovavimo rūmuose, o todėl
nepakako grįžtamojo ryšio iš daugialypio
verslo, kad Rūmų vadovybė galėtų formuoti kompetentingą nuomonę. Anaiptol – Vyriausybės reikalavimu rūmai pateikdavo informaciją prekybos pramonės
klausimais, atsiųsdavo ekspertus, atlikdavo įstatymų projektų ekspertizę, reiškė
savo nuomonę apie galiojančius įstatymus, muitų ir transporto rinkliavas bei tarifus. Po perversmo pasikeitė valdančiųjų
sluoksnių požiūris į funkcinę savivaldą.
Jie stengėsi sustiprinti valstybės įtaką
Prekybos ir pramonės rūmams, griežčiau
reglamentuoti jų darbą, susiaurinti jų savivaldą ir pavesti Rūmams vykdyti kai kurias valstybines funkcijas. Todėl 1936 m.
buvo priimtas naujas Prekybos, pramonės
ir amatų rūmų įstatymas. Pradėjus veikti
pagal jį, visas darbas Rūmuose vyko prekybos, pramonės, amatų, kredito ir kooperatyvų korporacijose. Taip buvo padėti
pagrindai gerai organizuotai ir integruotai
verslo interesų asociacijų sistemai. Rūmų
kompetencija buvo labai išplėsta – jie
tapo vyriausia visų verslo teisėtų interesų
atstovybe bei jų reikalų gynėja.
Štai trumpas 1938 m. referatas pagal
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eksporto srityje įgyvendintas kontingentų
pasiskirstymas eksportui į Vokietiją. Atskirų šakų eksportuotojai buvo suorganizuoti
į privalomas sekcijas. Tokiu būdu buvo eliminuoti atsitiktiniai eksportuotojai. Importo srityje bendradarbiaujama su Prekybos
departamentu ir Valiutų komisija, sprendžiant prekių įvežimo klausimus. Išspręsta eilė bylų dėl nedorosios konkurencijos.
Rūmai pareiškė nuomonę dėl naujų gamybos įmonių steigimo, prekių apyvartos
taisyklių projektų. Buvo parengti „Amato
verslo“, „Fondų ir prekių biržos“ įstatymo
projektai, parengtas aukščiausio Rūmų apdovanojimo „Darbo žvaigždės“ statutas,
atstovaujant verslo interesams dalyvauta
konferencijose užsienyje. O štai vien per
keturis 1939 metų mėnesius Rūmai pasisakė net dėl 11 įstatymų projektų!
Natūralu, kad solidi institucija tapo
verta turėti ir solidų drabužį – gražuolį
pastatą. Dabar, pažymint šio architektūros paminklo 70-metį, buvo prisimintas
ir paminėtas jo autorius architektas ir inžinierius V. Landsbergis-Žemkalnis. Šis
ekskursas į prieškario PPA rūmus ir juose
susitelkusią verslo bendruomenę vyko per
šią žymią asmenybę. Architektas buvo
pirmasis asmuo, kurio nuopelnai tautos
gerovei tuomet buvo įvertinti aukščiausiu
PPA rūmų apdovanojimu – auksine Darbo
žvaigžde.
Labai gaila, kad PPA rūmų veikla
čia buvo plėtojama tik 17 mėnesių...
1940 m. liepos 29 d. okupacinė sovietų

valdžia PPA rūmus likvidavo, o tų pačių
metų gruodį pastatą nacionalizavo.
Vokiečių okupacijos metais pastate
šeimininkavo Ostlando reicho komisariatas, vadovaujamas generalinio komisaro
daktaro Andriano Teodoro fon Rentelno,
beje, dar 1933 metais dirbusio... Vokietijos
prekybos ir pramonės rūmų direktoriumi.
Sovietmečiu funkcinė savivalda dėl
žinomų priežasčių neveikė. 1973 m. Vilniuje buvo įsteigtas TSRS prekybos ir
pramonės rūmų padalinys, kuris teikė tik
paslaugas (parodų organizavimas, užsienio svečių priėmimas, prekių, žaliavų ir
įrenginių ekspertizė ir pan.). Nei dvasia,
nei turiniu ši institucija negalėjo būti palyginama su laisvos rinkos santykius atitinkančiais Vakarų demokratijos PP rūmais.
Atkūrus Nepriklausomybę, verslo atstovai Lietuvoje Prekybos, pramonės ir
amatų rūmų atkūrimą pradėjo 1991 m.
pavasarį. Tų pačių metų lapkričio mėnesį,
remiantis LR Vyriausybės nustatyta tvarka, buvo įsteigti tuometiniai regioniniai PP
rūmai, o po ketverių jų veiklos metų, priėmus Lietuvos PPA rūmų įstatymą, jie buvo
pertvarkyti į PPA rūmus. Rūmų asociacija
įsteigta 1992 m. kovą, o 1993 m. spalio
mėnesį ji jau buvo priimta į Eurochambres – Europos PP rūmų asociaciją, šiandien jungiančią 46 valstybes ir daugiau
nei 1700 PP rūmų. Rūmai Lietuvoje gana
greitai išsprendė integravimosi į Europos,
pasaulio, Baltijos jūros regiono struktūras
ir tapo pripažinti bei matomi. Tai tikrąja

to žodžio prasme padėjo verslui prakirsti platų langą į laisvosios rinkos pasaulį,
o verslo bendruomenei perimti geriausią
asocijuotos veiklos patirtį.
Rūmai atliko reikšmingą vaidmenį
burdami verslo bendruomenes vietose.
Rūmų tinklas tapo realiai veikiančia verslo savivaldos ir paslaugų verslui sistema,
aprėpiančia visą kraštą. Greta penkių pagrindinių įstatyme numatytų rūmų Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir
Vilniuje, likusiuose penkiose mažesniuose
apskričių centruose ir pramonės miestuose
įsisteigė rūmų filialai. Visoje Lietuvos PPA
rūmų sistemoje pilną darbo dieną dirba
100 specialistų. Ir tai – be jokio valstybės
finansavimo! Netgi pačiai verslo bendruomenei Rūmų administravimas nėra našta!
Rūmų narių įnašai šiandien veiklos biudžete tesudaro apie 10 proc. Pusę reikalingų lėšų Rūmai surenka dalyvaudami ES ir
kituose tarptautiniuose, nacionaliniuose ar
vietos iniciatyvų projektuose. Pvz., Kauno
PPA rūmai, būdami lyderiais šioje veikloje,
nuo 1996 metų įgyvendino per 60 projektų. Jų rezultatais pasinaudojo daugiau kaip
2200 regiono ir visos Lietuvos įmonių.
Taigi įmonės, būdamos Rūmų nariais, turi
galimybę gauti žymiai daugiau naudos, nei
už pervestą narystės mokestį. Likusią dalį
finansinių išteklių Rūmai surenka teikdami paslaugas, kurios reikalingos palaikyti
verslo įmonių konkurencingumą.

Informacija GS1 sistemos
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Nišą rinkoje

parodė gyvenimas
klientų darbo vietą, kad jie kuo mažiau
sugaištų laiko primatavimams. Deja, tokia paslauga neturi patrauklios kainos,
todėl nėra populiari. Mūsų gamybos padalinys yra ne Kaune, todėl mums nerentabilu teikti vienetines drabužių taisymo ar
siuvimo paslaugas. Daugumoje orientuojamės į ne mažesnius nei 10 vnt. užsakymus. Bet jau artimiausiu metu ketiname
atidaryti mažmeninių klientų aptarnavimo punktą Kaune. Nes norime, kad po
kiekvieno skambučio ar elektroninio laiško klientas neišslystų iš mūsų. Lietuva
jau senai dirba laisvos rinkos sąlygomis,
tačiau dar liko pavienių „dėmelių“, kur
aptarnavimo kultūra nespėjo persiorientuoti. Malonu, kad daugelis jau pajuto ir
teigiamą konkurencijos pusę. Prieš vertinant vienas kitą kaip potencialų priešą,
paprastai išsiaiškinama, kokioje siuvinių
sferoje specializuojamasi, kokie užsakymų kiekiai ir koks klientų segmentas suformuotas. Todėl dažnai mes vertiname

vienas kitą kaip kolegą. Pradžioje man
būdavo nelabai smagu kreiptis į didelius
siuvimo fabrikus dėl įrenginių nuomos ar
subrangos darbų, nes tikėjausi abejingumo mažesniems kolegoms, tačiau viskas
išsisklaidė po pirmo skambučio. Siuvėjai
žino, kad Lietuva yra labai maža ir sunku
prognozuoti, kas gali nutikti jau kitą ketvirtį. O turint tokią gerą specialybę, neprotinga ignoruoti potencialių užsakovų.
Nors esu vienintelė šio verslo savininkė,
tačiau nesijaučiu kitaip nei dirbdama
samdoma vadove. Todėl, kad ėmiausi
privačios veiklos tik tada, kai sukaupiau
pakankamai žinių, patirties ir užmezgiau
kontaktų. Kurdama savo verslą nesijaučiu metusi kokį iššūkį, tiesiog einu savo
tikslo link. Didelį dėmesį skiriu geranoriškai kolektyvo atmosferai, nes greitas
pelnas paprastai būna laikinas pelnas.
Viso šito nebūtų, jei manęs nepalaikytų ir
nesuprastų šeima. Turint šeimą ir vaikus
tenka atsakingiau planuoti ir valdyti laiką bei sudėlioti prioritetus. Patyriau, kad
ir laiko galima sutaupyti – trumpiau užsibūnu parduotuvėse, trumpiau plepu su
draugėmis, skaitau tik tokias knygas, kurias man rekomenduoja pažįstami. Taigi
nesijaučiu save skriaudžianti – kaip tik
atsisakau nereikšmingų užsiėmimų ir susikaupiu ties turinčiais išliekamąją vertę.

bendruomenės interesai vis dar yra partnerystės santykių problema. PPA rūmai
per 18 atkurtos veiklos metų sukūrė vieną
stabiliausių ir verslo bendruomenių interesams reikšti pritaikytą instituciją.
Suvienytos Europos erdvėje PPA rūmai nesijaučia esą naujokai ar maži. Eurochambres – Europos PP rūmų asociacijoje – mūsų balsas yra lygiai toks pat, kaip
ir bet kurio kito nario. Mūsų geroji patirtis
jau yra cituojama Eurochambres akademijose. Mes išmokome efektyviai dirbti
ir savanoriškos narystės sąlygomis. Nors
šiandien vadinamasis kontinentinis arba
prancūziškasis Prekybos rūmų modelis
yra išplitęs tiek, kad 15,5 milijono iš daugiau nei 19 milijonų Europoje veikiančių
įmonių yra susijungusios bendruomenėje
su visuotine naryste. Smulkusis verslas ten

nesijaučia kaip nors skriaudžiamas, nes
stambusis už jį sumoka solidarumo mokestį. Verslo bendruomenės santykiai šiuo
aspektu tik laimi: įmonės veikia ir verslo
savivaldos, ir verslo ryšių tinkluose.
Eurochambres, minėdama organizacijos 50-metį, lygiai prieš metus Europarlamento rūmuose Briuselyje surengė visos
Europos PP rūmų narių įmonių parlamento sesiją. Pirmą kartą vienoje vietoje susirinko bemaž 750 verslo atstovų ir turėjo
galimybę ne tik pajusti, bet ir išreikšti
bendruomeniškumo dvasią. Tai buvo puikus pavyzdys, teigiantis, kad verslo parlamentas, nesvarbu, koks jo mastelis, yra
veiksmingiausias instrumentas dialoge
su valdžia. Progresyvi valdžia naudojasi
tokiu instrumentu ir išvengia nerimo tų,
kurie sėdi savo bastionuose.

Ne daug kam pavyksta pomėgį paversti verslu. Man pasisekė. Paskutiniu metu dirbau gerai mokamą vadovaujamą darbą ir tik retsykiais šmėkštelėdavo mintis apie savarankišką verslą. Deja, rinkoje
neįžvelgdavau laisvos nišos. Tačiau įsitikinau, kad gyvenimas visuomet atlygina už uolumą ir kantrybę. Ir aš sulaukiau savo valandos.

Vaida Delkutė,
UAB „Accredo system“ direktorė

Niekuomet nemaniau, kad siuvimas
užims tokią svarbią vietą mano gyvenime. Besilaukdama pirmagimės išvaikščiojau visas vaikiškų prekių parduotuves,
tačiau neradau to, ko ieškojau. Drabužėlius pasisiuvau pati – kitos išeities nebuvo. Prisimenu, sulaukiau pagyrimų ir net
prašymų pasiūti ir kitiems. Taip palengva
atradau smulkųjį verslą.

Palaipsniui tai virto mažu verslu, kuriam prireikė pavadinimo. Man talkino
tokios pat mamytės, todėl linksmų mamų
pavadinimas labai tiko, tik visai neskambėjo. Išvertėme į lotynų kalbą ir sukūrėme tinklalapį www.mamaleticia.com.
Seniai supratau, kad geri darbai anksčiau
ar vėliau pastebimi ir įvertinami. Gera
mūsų gaminių kokybė pati atvėrė kelią
užsiimti siuvimo paslaugomis. Didžiuojamės, kad mūsų pasiūtomis uniformomis dėvi tarptautinio Kauno oro uosto
reprezentaciniai darbuotojai. Nė kiek ne
mažiau smagu, kad ant mūsų patalynės
miega vaikučiai iš vaikų darželių-lopšelių. Intensyviai bendradarbiaujame su
reklamos agentūromis, renginių organizatoriais, interjero dizaineriais, aktyviai
dalyvaujame viešuosiuose pirkimuose ir
nepamirštame didesnių gamybos įmonių.
Neseniai pradėjome teikti naują paslaugą – aukštą kokybę vertinantiems ir itin
užsiėmusiems žmonėms. Atvažiuojame į

VERSLO BENDRUOMENĖ: VAKAR,
ŠIANDIEN, RYTOJ Atkelta iš 1 psl.
Sakoma: kiek valstybėje demokratijos,
tiek ji deleguoja funkcijų viešajam sektoriui. Rūmai šiandien vykdo 6 valstybės
deleguotas funkcijas. Pavyzdžiui, Vokietijos PP rūmai – 88 funkcijas. Jaudina ne šis
gėdingas skirtumas. Jį galima suprasti dėl
istoriškai susiklosčiusių aplinkybių. Jaudina kita – kad socialinė partnerystė tarp
nacionalinės valdžios ir verslo bendruomenių savo turiniu ir masteliu per bemaž
du dešimtmečius mūsų šalyje beveik nepasistūmėjo į priekį. Esama daug pavyzdžių, kuomet stebima akivaizdi valstybės
dominantė. Pažymėtina, kad priėjimas
prie verslo bendruomenių informacinių,
ekspertinių, organizacinių ir materialiųjų
resursų tik padėtų centrinei valdžiai pagerinti valdymo kokybę, ypač šiuo sunkiu krizės laikotarpiu. Tačiau nacionalinė
biurokratija statosi bastionus, nuo kurių
iš viršaus stebi bendruomenių gyvenimą.
Norėtųsi tikėti, kad stebi su nerimu...
PPA rūmai – regionų verslo bendruomenes jungianti institucija. Natūralu, kad
visų pirma regionuose pavyko pasiekti pažangą bendruomenių santykiuose.
Bendruomeniškumas – tai kokybinė bendruomeninės gyvensenos išraiška, kaip
bendras sutarimas, realizuotas bendruomenine veikla. Vietos valdžia greičiau pajuto partnerystės su verslo bendruomene
poreikį. Nors ne iš karto... Atsimename,
kaip nepavyko apginti Kauno centro nuo
Akropolio invazijos. Siauras interesas ir
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protekcionizmas tąkart laimėjo. Verslo
bendruomenė gavo pamoką. Gaila, kad
tokia kaina – merdinti Laisvės alėja.
Šiandien galime patvirtinti gerą ir
vaisingą Kauno PPA rūmų sąveiką su
vietos municipaline valdžia: veikia bendrai įsteigta VšĮ „Technopolis“; dirbama
strateginio planavimo ir miesto įvaizdžio
kūrimo erdvėje, Rūmų prezidentas yra
visuomeninis mero patarėjas, pavyko
apginti Kauno viešąjį logistikos centrą
nuo Susisiekimo ministerijos pareigūnų
ketinimų nustumti jį į Marijampolę, kartu
dirbama prie Kauno oro parko projekto,
veikiama susigiminiavusių miestų tinkle,
Rūmai pripažįstami efektyviu ir atsakingu
partneriu Regiono plėtros tarybos darbe.
Kartą per mėnesį Rūmų atstovai turi dalykinius verslo pusryčius su miesto vadovais, kur aptariamos einamosios aktualijos ir derinami svarbūs verslui ir miesto
piliečiams sprendimai.
Verslo bendruomenė rytoj... Verslo
bendruomenė yra specifinė interesų grupė. Jos ir valstybės santykių, kaip socialinės partnerystės, ateitis Lietuvoje yra įtakojama objektyvių aplinkybių, glūdinčių
netolimoje praeityje (minėtas valstybinis
korporatizmas) ir veiksnių, kurie reiškiasi
šiandien: visų pirma ekonominė ir socialinė šalies situacija, tarptautiniai santykiai,
ypač Europos Sąjungoje, politinė kultūra,
taip pat visuomenės pilietinė branda. Nepakankamai išvystyti ir apibrėžti verslo
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Konkurentų
bendradarbiavimas

gali būti
naudingas
UAB „TTS Tooltechnic Systems“ direktoriaus pavaduotojas Ginataras Čepononis

Sunkmečio poveikis
Įmonė savo produkciją parduoda
baldų bei statybos pramonės bendrovėms, automobilių remonto įmonėms.
Kaip žinome, dėl ekonomikos krizės labai sumažėjo baldų pramonės gamyba ir
eksportas, dar labiau nukentėjo statybos
kompanijos. Tačiau UAB „TTS Tooltechnic Systems“ pavyko išvengti itin
didelių nuostolių.
„Palyginti su konkurentais, mūsų
produktų pardavimai sumažėjo mažiausiai. Esant sunkmečiui, vartotojai renkasi
arba pigius įrankius, arba tuos, kurie ryškiai išsiskiria savo galimybėmis. Be to, labai svarbu kokybiškas ir greitas servisas.
O tai ir yra mūsų išskirtinumas“, – sako
UAB „TTS Tooltechnic Systems“ direktoriaus pavaduotojas Gintaras Čepononis.

Darbuotojai branginami
UAB „TTS Tooltechnic Systems“ pardavimais tiesiogiai užsiima 4–5 žmonės,
tačiau šiuo sunkiu laikotarpiu jiems talkina visi bendrovės darbuotojai. Darbuotojų
motyvai Vokietijoje ir Lietuvoje skirtingi,
bet žmonės supranta, kad visų darbuotojų
bendrovėje tikslas yra bendras.
„Net sunkmečiu neatleidome nė vieno darbuotojo. Mūsų bendrovėje įprasta
rūpintis darbuotojais, jų laisvalaikio praleidimu tiek vasarą, tiek Kalėdų periodu.
Be to, kiekvienam darbuotojui bendrovė
kasmet skiria tam tikrą pinigų sumą svei-

Verslo pagrindų supratimas Vakaruose ir Rytuose dar labai skirtingas.
Vakaruose konkurentai bendradarbiauja, dalijasi patirtimi ir patiria
naudos, o Rytuose, nors padėtis greitai keičiasi, konkurentai vienas
kitus dažnai tebevadina priešais. Tokius niuansus labai svarbu įvertinti ir vienose, ir kitose šalyse dirbančioms kompanijoms. Viena iš jų yra
dukterinė Vokietijos kompanijos „TTS Tooltechnic Systems AG & Co“
bendrovė UAB „TTS Tooltechnic Systems“.

katai pasitikrinti ir sveikam gyvenimo
būdui skatinti“, – sako G. Čepononis.

Bendruomeniškumo idėjos
Pasak G. Čepononio, kiekvienoje šalyje verslo bendruomeniškumas suprantamas vis kitaip. Lietuvoje ir Vokietijoje
padėtis labai panaši, o štai Ukrainoje labai trūksta vadybos ir bendro supratimo
apie verslą. Stinga motyvuotų pardavėjų
ir net vadovų.
„Ukrainoje bei Baltarusijoje susiduriame su kitokiu požiūriu į konkurenciją.
Šiose šalyse konkurentai laikomi priešais. Kita vertus, labai trūksta šiuolaikinio supratimo apie vadybą – manoma,
kad prekyba vyks savaime, neskiriant didelių pastangų“, – stebisi G. Čepononis.
Ukrainoje požiūris į rinkos dalyvius,
į patį pardavimų procesą, dar „kvepia“
tarybiniais metodais. Rinka labai didelė – per 40 mln. gyventojų, atrodo, tik
pasiraitok rankoves ir dirbk. Tačiau, pasak G. Čepononio, vadybos prasme šiose
šalyse dar nearti dirvonai.
Pavyzdžiui, lietuviai pastebėjo, kad
pirkėjų sluoksnis Vokietijoje ir Ukrainoje
labai skiriasi ir tai svarbu įvertinti. Pavyzdžiui, tokie įrankiai kaip Festool Vokietijoje perkami ir asmeniškai dirbti buityje
savo malonumui, o Ukrainoje šiam tikslui jie perkami ypač retai.Tai tik vienas iš
daugelio niuansų, kuriuos būtina įvertinti.

Konkurentų bendradarbiavimas gali būti naudingas
Lietuvoje verslo bendruomeniškumas
yra pakilęs į aukštesnę pakopą, verslininkai bendrauja pagarbiai, konkurencija
suprantama visai kitaip. Suvokiama, kad
konkurentų bendradarbiavimas gali būti
sėkmingas abiem pusėms.
„Skirtingai nei mūsų kaimynai Rytuose, mes savo konkurentų nelaikome
priešais. Atvirkščiai – bendradarbiaujame,
mokomės vieni iš kitų. Mano nuomone,
konkurentas gali bandyti kopijuoti mūsų
pardavimo formas ir darbo būdus, ir tai
mus verčia eiti pirmyn, ieškoti naujų galimybių. Malonu, kai kiti bando sekti tavo
pavyzdžiu. Tai įrodo, kad mes einam vienu
žingsniu priekyje“, – sako G. Čepononis.

UAB „TTS Tooltechnic Systems“ yra dukterinė vokiečių kompanijos „TTS
Tooltechnic Systems AG & Co. KG“ bendrovė. Ši kompanija Lietuvoje atstovauja
prekiniams ženklams Festool ir Protool. Bendrovė Lietuvoje prekiauja elektriniais
rankiniais įrankiais ir papildomais reikmenimis jiems. Apskritai Festool ir Protool
įrankiai specializuoti 3 pagrindinėms vartotojų grupėms – baldų ir medžio, autotechnikos paruošimo dažymui ir statybos..
UAB „TTS Tooltechnic Systems“ direktoriaus pavaduotojas Gintaras Čepononis sako: „Jeigu mūsų kompanija negali pagaminti išskirtinio įrankio, tada jo
apskritai nesiima gaminti. Toks yra mūsų kompanijos parduodamų įrankių išskirtinis bruožas“.
UAB „TTS Tooltechnic Systems“ centras Lietuvoje įsikūręs Kaune, jis aptarnauja klientus ir Latvijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje bei Kaliningrado srityje.
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INFORMACIJA GS1 SISTEMOS NAUDOTOJAMS
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija informuoja, kad nuo
2009 m. lapkričio 9 d. bus atnaujinta GS1 sistemos veikla, kuri nuo 2009 m. spalio 26 d. buvo sutrikdyta dėl įtariamai nusikalstamų veikų (šiuo metu yra pradėtas
ikiteisminis tyrimas).

Prašome įmones duomenų nesuvedinėti į „GS1 Lietuva“ sistemą, o pildyti „Pareiškimą prekei“, kurį galite rasti www.chamber.lt, toliau pasirenkate
„Paslaugos“ ir „GS1“. Užpildytus prašymus siųskite elektroniniu paštu
jolanta.dominauskiene@chambers.lt arba faksu (8~37) 20 83 30.

Primename, kad, vadovaujantis Tarptautinės GS1 organizacijos statuto 5 skyriaus a punktu ir Lietuvos Respublikos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymo
5 straipsnio 1 dalies 9 punktu, juridiškai nepriklausoma ir pelno nesiekianti Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, vienijanti penkis regioninius
(Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio) prekybos, pramonės ir amatų
rūmus, jau 15 metų yra vienintelis teisėtas ir įgaliotas Tarptautinės GS1 organizacijos atstovas Lietuvoje.

Informuojame, kad laikinai nesinaudotumėte savo elektronine prieiga puslapiuose www.gs1lt.lt arba www.gs1.lt, nes už juose pateikiamą informaciją bei per
ją jums suteiktas paslaugas bei jų tolesnio naudojimo pasekmes neatsakome. Pažymime, kad Asociacija „Nacionalinė GS1 organizacija“ neturi juridinių įgaliojimų
vykdyti GS1 sistemos Lietuvoje bei neteisėtai naudojasi GS1 informacine sistema,
dėl to ateityje gali būti sutrikdyta jums išduotų brūkšninių kodų funkcionavimo
sistema.
Atsiprašome už sukeltus nepatogumus ir tikime, kad ilgalaikė mūsų bendradarbiavimo patirtis neleis suabejoti mūsų patikimumu, sąžiningumu ir geranorišku
atstovavimu jūsų interesams.

Projektai

PRAKTINIS VERSLUMO UGDYMAS – NORVEGŲ PATIRTIS
Verslumo ugdymas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose yra viena iš
esminių kompetencijų, į kurias orientuojamas atnaujintų Bendrųjų programų
ugdymo turinys. Šios kompetencijos
ugdymas – novatyvus, integracinis, reikalaujantis mokymo(si) kaitos procesas.
Iškyla visų švietimo lygmenų darbuotojų
tobulinimo(si) būtinybė.
Europos šalyse jau keletą dešimtmečių verslumui ir jo ugdymui skiriamas
ypatingas dėmesys, o Norvegijos patirtis,
sukurta ugdymo sistema pripažįstama
kaip itin vertinga tarptautiniu mastu. Šiuo

metu Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose verslumas ugdomas ekonomikos
pamokose, kuriose didžiausias dėmesys
skiriamas tik teorinių žinių perteikimui.
Tuo tarpu Norvegijos mokyklose prioritetinis aspektas suteikiamas praktinių
įgūdžių lavinimui, o į ugdomąjį procesą įtraukiama visa bendruomenė: vietos
valdžia, mokyklų vadovai, mokytojai bei
verslininkai.
Siekiant perimti norvegų patirtį
verslumo ugdymo srityje ir pritaikyti ją
Kauno mieste, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras vykdo Norvegijos finan-

sinių mechanizmo subsidijų paprojektį
„Praktinis verslumo ugdymas – norvegų patirtis“. Paprojektis įgyvendinamas
bendradarbiaujant su ilgamečiais Kauno
miesto partneriais iš Norvegijos, Vestfoldo grafyste, Kauno prekybos, pramonės
ir amatų rūmais bei viešąja įstaiga „Lietuvos Junior Achievement“.
Tikimės, kad Kauno verslininkai
neliks abejingi šiai idėjai ir aktyviai įsitrauks į paprojekčio veiklas bei noriai
dalinsis savo praktinėmis žiniomis bei
vertingais patarimais su jaunaisiais mūsų
miesto verslininkais.

Renginiai

KPPA rūmų nariai „Bendruomenės žibintų šviesoje“
2009 metų spalio 28 dieną UAB „Bernelių smuklėje“ (bendrovė – naujas KPPA
rūmų narys) įvyko Rūmų klubo renginys. Neoficialioje aplinkoje buvo skaitoma paskaita apie lietuviškus Feng shui principus, vėliau asmeniškai konsultuojama apie šių
principų pritaikymo galimybes versle. Vilnietis lektorius Aleksandras Čunichinas,
pradėdamas paskaitą, pakvietė visus renginio dalyvius sukurti bendrą kolektyvo dvasią ir nuotaikingais pratimais sušildė darganotą rudens vakarą.
Antroji Rūmų klubo renginio dalis – netradicinė: kiekvienam dalyviui buvo suteikta galimybė pasidalinti kūrybinėmis idėjomis, savo rankomis pasigaminti moliūgą-šviestuvą. Jauki atmosfera vyravo visą vakarą, kai kurie dalyviai sakė galėję su-

grįžti į vaikystės prisiminimus. Nepaprasta bendruomeniška nuotaika, šilti ir draugiški
jausmai apgaubė visus palinkusiuosius virš pūpsančių ant stalų geltonšonių moliūgų.
Renginyje koncertavo Kauno liaudies dainos klubo „Blezdinga“ muzikantai. Vakaro
vaišės – bendrai pagaminta tradicinė kiaušinienė su šonine, kurią didžiulėje keptuvėje
kepė vakaro dalyviai. Kiaušinienei teko sumušti net 80 kiaušinių. Užgesus šviesai
išryškėjo moliūgų-šviestuvų ažūriniai raštai. Visi pasijutome vienos bendruomenės
nariais, kiekvienas namo parsinešė šviesos spinduliukų iš Rūmų klubo renginio.
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Bendruomeniškumo versle pagrindas –

atsakomybė

UAB „Plastena“ vadovas, paklaustas apie bendruomeniškumą versle, pirmiausia paminėjo atsakomybės būtinumą. Rytuose ir Vakaruose jis suprantamas skirtingai. Nors Lietuvoje ekonominė padėtis, ypač pastaruoju metu, apverktina, tačiau Vakaruose mes laikomi
patikimais partneriais. Tokį pasitikėjimą reikia branginti.
„Pradėti reikėtų nuo verslo etikos
laikymosi bei verslininko ir vadovo atsakomybės. Šiuo metu tokia atsakomybė
išryškėja įmonėms atsiskaitant su tiekėjais“, – sako įmonės direktorius Nerijus
Raulynaitis.
Firmos vadovas prisimena pirmuosius susitikimus bendradarbiaujant su
Danijos verslininkais.

„Pradėję dirbti su danais, buvome
nustebinti jų požiūrio į susitarimus. Žodinis susitarimas turi ne mažesnį svorį
nei pasirašytas raštu. Lietuvoje, deja, yra
kitaip. Net atsakingų asmenų pasirašytos
sutartys neretai klaidžioja ilgus kelius
nuo raginimų tesėti įsipareigojimus iki
teismų, o po to – bendraujant per antstolius“, – pasakoja N. Raulynaitis.

Verslo moterys

Sėkmę pritraukia šypsena
UAB „Baltic Business Corporation“ veikla labai plati – nuo žemės ūkio
technikos tiekimo ir įvairios paskirties pastatų statymo bei rekonstrukcijos, prekybos nekilnojamuoju turtu, teisinių paslaugų teikimo
Ukrainoje, Baltarusijoje bei ES šalyse, seminarų organizavimo iki didmeninės prekybos vynu iš Ispanijos, Prancūzijos, Portugalijos ir net
Kalifornijos.
Optimizmas lydi visą gyvenimą
Pabendravęs su UAB „Baltic Business
Corporation“ direktore Diana Rickardson
pajusi, kad tai ryžtinga, ambicinga ir džiugi – visada besišypsanti moteris.
Optimizmas ją lydėjo visą gyvenimą – ir studijuojant verslo mokykloje Danijoje, ir teisės mokslus Lietuvoje, ir šiuo
metu studijuojant psichologiją.
Dianą pažįstantieji žino, kad gyvenimas jos nelepino nuo vaikystės. Tačiau
sunkumai ne sugniuždė, bet užgrūdino. Ji
išmoko valdyti ne tik kitus, bet ir save. Jos
hobis – sportas, o aistra – kelionės.
D. Rickardson stengiasi ir suranda laiko ne tik verslui, bet ir šeimai.
„Sėkmę pritraukiu šypsena. Tačiau
manau, kad sėkmės užtenka nors 10 proc.,
o likusią dalį reikia uždirbti. Be to, moteris versle turi pasiekti, išmanyti ir mo-

kėti žymiai daugiau negu vyras. Tik tokiu
atveju tave pripažins ir įvertins“, – sako
D. Rickardson.

UAB „Plastena“ užsiima detalių
gamyba iš plastikų ir gumos,
transporterių juostų, jėgos
diržų gamyba. Nuosavoje
gamybos bazėje gaminamos
įvairaus sudėtingumo detalės,
atliekami gamybinių linijų
remonto darbai.

UAB „Plastena“ direktorius kalba apie tai, ką tikriausiai pakartotų ir
jų bendraminčiai iš kitų įmonių. Sunku
tikėtis bendruomeniškumo, kai nuolat
susiduriame su atsakomybės stoka, išsisukinėjimais. Kartais tenka išgirsti keistą
pasiaiškinimą – neskubu atsiskaityti, nes
ir su manimi neatsiskaitė. „Plastena“
vadovo nuomone, verslo bendruomeniškumo pagrindas – korektiškas, pagarbus
elgesys su konkurentais bei atsakingas ir
rūpestingas elgesys su klientais. Tokia
turėtų būti pradžia.
Pasak „Plastena“ vadovo, net bankroto atveju negalima prarasti žmogiškumo.
Deja, Lietuvoje verslo etika suprantama

įvairiai. Neretai dėl smulkmenų įmonės
ryžtingai keičia tiekėjus, neįvertindamos
ilgalaikio bendradarbiavimo.
O štai santykiai su parteriais kitose
šalyse kitokie. „Plastena“ turi ryšių Austrijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Danijoje,
Šveicarijoje ir kitose šalyse; priklauso
Europos plastikų distributorių asociacijai (EPDA). Dar reikia džiaugtis, kad
Vakarų valstybėse gerbiami partneriai iš
Baltijos šalių. Todėl labai svarbu neprarasti užsitarnauto pasitikėjimo.
Ir visai kitaip Vakaruose vertinami
Rytų partneriai. Pavyzdžiui, Baltarusijoje ir Ukrainoje dirbama tik taikant išankstinius apmokėjimus.

visomis prasmėmis. Štai kodėl darbuotojų
kaita „Baltic Business Corporation“ bendrovėje itin nedidelė.
Vadovė pasižymi sugebėjimu labai
greitai įgyvendinti naujas idėjas.

bę už įdarbintus žmones, už jų likimus.
UAB „Baltic Business Corporation“
veikloje krizė mažiausiai palietė prekybą
žemės ūkio technika. Šioje srityje laimėtas „Mecmar“ firmos metų dilerio (prekybos agento) vardas.
„Apie verslo bendruomeniškumą Lietuvoje kalbėti sunkoka, nes tarp kolegų, tose
verslo srityse dirbančių firmų, yra didžiulė
konkurencija. Tačiau bendradarbiaujame
teisinėje ir finansinėje srityse. Gerai, kad
Kauno PPAR mus buria į bendruomenę.
Čia įmonių vadovai susitinka, pabendrauja ir pajaučia pasikeitimus, labiau supranta
vieni kitus“, – sako D. Rickardson.

Pirmieji bendruomeniškumo
žingsniai

Pasak D. Rickardson, krizė turi ir teigiamų pusių, tad jomis reikia pasinaudoti.
Iš tikrųjų krizė tik atrenka tikruosius verslo
partnerius, paskatina ieškoti naujų ir efektyvių sprendimų. Tokiu metu rinkoje išlieka stipriausieji, sveikiausieji, ne tik mokėjusieji dirbti, bet ir prisiėmusieji atsakomy-

Darbe – veiklumu užkrečianti
aura
D. Rickardson vadovauja kolektyvui, kuriame daug išsilavinusių, protingų
žmonių, skirtingo amžiaus ir patirties asmenybių.
„Esu reikli vadovė, motyvuoju darbuotojus, nuolat rengiu bendrus pasitarimus, todėl kiekvienas darbuotojas turi informacijos ne tik apie savo siaurą sritį, bet
ir apie visas sritis, kuriomis užsiima mūsų
bendrovė“, – sako ponia Diana.
Gal todėl darbovietėje sukurta itin
gera atmosfera, kažkokia veiklumu užkrečianti aura. Dirbantieji prisipažįsta, jog
jiems darbas šiame kolektyve yra brangus
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Renginiai
Šių metų spalio 23 dieną Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų verslo
bendruomenė, miesto valdžios atstovai
bei kiti garbūs svečiai rinkosi į šventinę konferenciją „Kauno architektūros
ir spaudos paveldas – kultūros erdvė
miesto bendruomenei“, skirtą architekto
Vytauto Landsbergio-Žemkalnio suprojektuoto pastato Prekybos, pramonės ir
amatų rūmams Kaune 70-mečiui. Šventė
vyko Kauno viešosios bibliotekos Senųjų spaudinių ekspozicijos salėje. Vienas
garbiausių svečių, prof. Vytautas Landsbergis, pasidžiaugė, kad ši data neliko tik
kalendoriuje, o buvo gražiai paminėta,

prisimenant jo tėvo, V. LandsbergioŽemkalnio, darbus. Ta proga žymaus
architekto anūkas režisierius Vytautas
V. Landsbergis parodė filmo „Visa tiesa apie mano tėvą“ fragmentus, kuriuos
vaizdžiai papildė profesoriaus V. Landsbergio gyvi prisiminimai.
Kauno Prekybos, pramonės ir amatų rūmai vadinami vienu reikšmingiausių V. Landsbergio-Žemkalnio kūriniu.
Architektui būdingi funkciškai tikslingi,
konstruktyvių apibendrintų formų, darnių proporcijų pastatai, jų fasadai turi pasikartojančių elementų ritmą. Prekybos,
pramonės ir amatų rūmai pasižymėjo

Renginiai

Naujo darbuotojo
socializacija įmonėje
Dėmesys ir pagalba naujam darbuotojui daug nekainuoja, tačiau tai yra patikima
investicija į jo lojalumą, motyvacijos darbui didėjimą ir greitus darbo rezultatus.
Darbo pradžia naujoje įmonėje prasideda nuo proceso, kuriuo „senbuviai“ atėjusiems darbuotojams perduoda savo įgūdžius, žinias, reikalingas naujam darbui atlikti. Tai įmonės reikalavimų, vertybių, elgesio normų suvokimas ir perėmimas. Kaip
kurti prielaidas naujų darbuotojų integracijai? Kiek atsižvelgti į kultūros, lyties, amžiaus ar kitus individualius skirtumus?
Lapkričio 4–5 dienomis Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose vyko
mokymai naujų darbuotojų įvedimui į organizaciją tema (Mokymų organizatoriai –
Nacionalinė regionų plėtros agentūra kartu su Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų
rūmų asociacija). Iš dalyvių lūkesčių pastebėjau, kad mes turime gana daug žinių
apie darbuotojų profesinę socializaciją, tikime pagalbos prasmingumu, bet praktikoje tai ne visada sėkmingai taikome. Mokymų metu mes turėjome labai daug – laiką
ir vietą, kai galėjome analizuoti naujo darbuotojo įvedimo problemas, socializaciniu
poveikiu pasižyminčius įmonės procesus. Atviros ir draugiškos diskusijos, betarpiškas
dalijimasis profesinėmis problemomis bei „sava praktika“ (Ką ir kaip darau aš? Kiti
čia esantys?) leido mums „auginti“ savo iniciatyvumą ir kūrybiškumą.
Šiaulių PPAR, kvalifikacijų ir kompetencijų plėtros projektų vadovė,
organizacijų psichologė Edita Grigaliauskienė

Projektai

Kontaktų mugė prie
tarptautinės parodos
ENTSORGA-ENTECO
ENTSORGA-ENTECO – tai viena didžiausių atliekų tvarkymo ir perdirbimo bei
aplinkos apsaugos technikos parodų Europoje, vykstanti kas treji metai. Šiais metais
parodoje dalyvavo 784 įmonės ir organizacijos iš 30 valstybių, apsilankė daugiau
kaip 36 000 specialistų iš 90 valstybių.
Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklas), veikiantis Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, drauge su partneriais iš kitų ES valstybių
prie šios parodos organizavo verslo kontaktų mugę. Renginyje dalyvavo dvi Lietuvos įmonės: UAB „EKO Group“ ir UAB „ŪRUS & KO“. Tarptautinių ryšių vadybininkas Edmundas Cylikas atstovavo asociacijai „Aplinkos inžineriniai sprendimai“,
UAB „SENOVĖ“ bei individualiai įmonei „ELSARAS“. Lietuvos įmonės turėjo 21
susitikimą ir planuoja aktyviai plėtoti per renginį užmegztus kontaktus.
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funkcionalumu ir architektūros sprendimu su aplinka darna.
Konferencijos dalyviai turėjo puikią
progą prisiminti 1939 m. rūmų pastato
projektavimo, statybos darbų eigą, prisiliesti prie istorinių momentų. To meto žymiausių dailininkų, inžinierių, amatininkų
darbas – bendrai pasiektas aukšto meninio
lygio rezultatas, dailės kūriniai, kurie puošė pastato interjerą. Turbūt ne vienas svečias, žiūrėdamas į senas nuotraukas, eksponuotas stenduose, mintimis klaidžiojo
erdviomis rūmų patalpomis, grožėjosi
įspūdingomis freskomis ir jautė praėjusių
laikų verslo bendruomenės dvasią.
Kauno PPA rūmai nuoširdžiai dėkoja savo nariams už paramą rengiant šią

šventę. Nuoširdi padėka AB „Kauno grūdai“ generaliniam direktoriui Tautvydui
Barščiui, UAB „Novameta“ valdybos
pirmininkui Benjaminui Žemaičiui, kurio dėka skambėjo nuostabūs muzikiniai
kūriniai, Lietuvos Verslo moterų tinklo
pirmininkei, UAB „Garliavos šeimos
klinika“ vadovei Astai Šileikienei už jos
rankomis keptą kvapnią duoną, UAB
„Bernelių smuklė“ direktorei Zitai Tarankevičienei už rūpestį vaišinant svečius.
„Ačiū organizatoriams, tai buvo konferencija su „spalva“, – organizatoriams
padėkojo UAB SDG generalinis direktorius Eduardas Jasas.

informacija
Gerbiami nariai,
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose savo veiklą pradeda Kauno finansininkų klubas (KFK). Klubo iniciatoriai – aktyvūs rūmų nariai.
Klube kviečiame dalyvauti aktyvius vyr. finansininkus, finansų vadovus bei įmonių
vadovus, turinčius teisę priimti finansinius sprendimus.
Šiuos profesionalus, norinčius tobulėti finansų valdymo srityje, generuoti naujas
idėjas, dalyvauti apskritojo stalo diskusijose su įvairių sričių ekspertais ir galinčius pasidalinti profesine bei asmenine vadovavimo patirtimi, kviečiame tapti klubo nariais!
Klubo narys moka metinį nario mokestį.
Kauno finansininkų klubo susitikimas įvyks gruodžio 2 d. 15 val. Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmuose, K. Donelaičio g. 8, seminarų salėje.
Tema: „Efektingas finansų valdymo sistemos sukūrimas“.
Klube svečiuosis Eladijus Kirijanovas, UAB „M-Finance“ direktorius. „M-Finance“ – apskaitos ir finansų valdymo įmonė, turinti 12 metų patirtį ir teikianti kompleksinius sprendimus bei paslaugas. Veiklos: finansų ir apskaitos valdymas, analizė, peržiūra. Optimizavimo sprendimai. Informacijos valdymo sprendimai. (www.mfinance.lt).
Daugiau informacijos bei registracija: Kristina Anuškevičiūtė, tel. (8~37) 20 12 94
arba el. paštu kfk@chambers.lt.
Burkitės ir kurkite Kauno finansininkų bendruomenę!
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Renginiai

Kaip darnios plėtros inovacijos padeda pramonės
vystymuisi ir padidina konkurencingumą?
Lietuvos pramonės ateitis: konkurencinga ar be perspektyvos?
Šie du klausimai buvo užduodami
verslo forumo, vykusio spalio 29 d. Kaune, metu. Forumo organizatorius Kauno
PPA rūmuose veikiantis Enterprise Europe
Network (Europos verslo ir inovacijų tinklas) bei partneris KTU Aplinkos inžinerijos institutas pakvietė pramonės, verslą
skatinančių ir mokslo organizacijų atstovus į verslo forumą „Pramonė. Inovacijos.
Darnus vystymasis. Konkurencingumas.“
65 forumo dalyviai išklausė 8 pranešimus
bei 3 pramonės įmonių pavyzdžius apie
įdiegtas inovacijas ir jų rezultatus, aktyviai
diskutavo dėl Lietuvos pramonės ateities.
Pasak Kauno PPA rūmų gen. direktoriaus V. Šileikio, „gamtoje ir visuomenėje
procesai įgavo negrįžtamą pobūdį, todėl
pradėta kalbėti apie darnaus vystymosi
(dabartinės kartos poreikių tenkinimą, neaukojant būsimų kartų poreikių) ideologiją – ekonominių, ekologinių ir socialinių
tikslų harmoniją. Kad pasiektume harmoniją - reikia ilgalaikio planavimo ir visų
žmonių dalyvavimo“.
DnB Nord Banko Ekonominių tyrimų padalinio vadovė J. Rojaka sakė, kad
„mūsų konkurencingumą apsprendžia tai,
kas vyksta šalyse, su kuriomis vykdoma
prekyba, svarbu, kaip krizės metu atsigauna
tos šalys. Bendras Lietuvos ūkio atsigavimas yra siejamas su pramonės atsigavimu
→ eksportu → investicijomis → vartojimu.
Pramonė dinamiškai sureagavo į krizę, sumažino darbuotojų skaičių ir padidino produktyvumą. Paskutinio ketvirčio eksporto
rodikliai šiek tiek gerėjo. Stipriausios yra
tradicinės pramonės šakos, jų stipriosios
pusės: kokybė, technologijos, lankstumas.
Sektoriai, kurie pirmiausia turėtų atsigauti:
žemės ūkis, maisto ir medienos pramonė,
IT ir ryšiai, transportas, turizmas“.
I. Kleinaitės, ekonomistės, nuomone,
„gamybos modelį turėtume keisti iš linijinio į uždarą, ciklinį (kaip yra gamtoje):
įvertinti poveikį aplinkai, efektyviau naudoti žaliavas, energiją, atsinaujinančius
išteklius ir mažinti atliekas. Tai padėtų sutaupyti ir investuoti į inovacijas, stengtis
ne tik parduoti produktą, bet ir paslaugą.
Norėdami išbristi iš krizės turime galvoti inovatyviai, dirbti žvaliau, atsakingiau,
prisiderinant prie gamtos dėsnių – toks būdas padeda sutaupyti, laimėti naujų rinkų

ir kurti inovatyvius produktus“.
Dr. A. Danilevičius, LR ŪM Inovacijų ir žinių visuomenės departamento direktorius, mano, kad „Lietuva, siekdama
ugdyti žinių visuomenę, kurti žiniomis
grįstą ekonomiką, kurti, plėtoti modernų bei dinamišką ūkį, turi daug dėmesio
skirti mokslinei, technologinei plėtrai ir
inovacijų sistemos plėtojimui.“ Kvietė pasinaudoti visomis priemonėmis, kurios yra
sukurtos 2007–2013 m. laikotarpiui. Susumavus lėšas (ES SF parama) moksliniams
tyrimams, eksperimentinei veiklai ir inovacijoms, tai sudaro apie 870 mln. litų.
„Ar gali inovacijos pagelbėti verslui?“ – ir taip, ir ne, parodė LPK atlikta
pramonės įmonių apklausa. S. Besagirskas, LPK ekonomikos ir finansų departamento direktorius, sakė, kad „dažniausiai
Lietuvoje vyrauja adaptacinis inovacijų
pobūdis, t. y. kitų šalių gamybos metodų
adaptavimas, inovacijos tęstinio pobūdžio,
daugumą jų sąlygoja tiekėjai, investuojama į „mažos rizikos“ inovacijas, inovacijų kūrimas yra atsitiktinis (nereguliarus),
inovacinė veikla nutolusi nuo mokslinės
veiklos ir jos rezultatų“.
„Tarptautinė partnerystė yra vienas iš
būdų įmonių inovacinei, darniai plėtrai,
konkurencingumo didinimui siekti“, –
sakė D. Vyšniauskienė, Enterprise Europe
Network (EVIT) projekto vadovė. Kiekviena įmonė, siekdama tarptautinės partnerystės, turi pakankamai jai pasiruošti,
įvertinti savo siekius ir galimybes, išsikelti
tikslus, pasirinkti atitinkamas priemones.
Pasinaudodami tinklu, galite realizuoti
partnerių paieškos poreikius verslo kontaktų renginių metu, per verslo partnerių
paieškos duomenų bazę, kurioje šiuo metu
yra beveik 5 tūkstančiai verslo pasiūlymų.
Prof. J. Staniškis, KTU Aplinkos inžinerijos instituto direktorius, akcentavo,
kad „švaresnė gamybos strategija (žaliavų pakeitimas, taršos šaltinių mažinimas,
energijos tausojimas ir ekologinis projektavimas) yra pagrįsta prevencinėmis
inovacijomis – reikia mažinti atliekų generavimą ir tik šis būdas ekonomiškai apsimoka. Instituto praktika (daugiau nei 50
inovacijų, 46 Lietuvos įmonėse) parodė,
kad inovacijos atsiperka per 2 metus. Įmonėms, diegusioms inovacijas, buvo suteik-
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tos lengvatinės paskolos, kurios grąžintos
iš įgyvendintos inovacijos sugeneruotų
lėšų (pagal APINI NEFCO sistemą)“.
„Daugybė MVĮ Baltijos jūros regione
sunkiai ar net nesėkmingai bando įgyvendinti griežtus ES aplinkos apsaugos
reikalavimus, nes neturi galimybių pasinaudoti egzistuojančiais technologiniais
ar vadybiniais instrumentais. Visame
Baltijos jūros regione yra sukurta ir išbandyta daug naujų ir inovatyvių technologijų
bei inovatyvių valdymo sprendimų, kurie
neatranda rinkos ir nėra praktikoje pritaikomi. Šias problemas padės išspręsti pradedamas vykdyti SPIN projektas“, – sakė
dr. V. Varžinskas, KTU Aplinkos apsaugos
instituto projekto vadovas.
M. Vilys, Lietuvos inovacijų centro
(LIC) projektų vadybininkas, siūlė: „reikia ne tik kurti produktus, kurie tausoja
resursus ir energiją, bet ir kūrimo proceso
metu tausoti resursus. Kokios žinios šiuo
metu yra sukauptos Europoje, kaip jomis
pasinaudoti? Tai technologijų, sprendinių,
žinių ir partnerių birža www.techmarket.lt,
įgyvendinama per Enterprise Europe Network projektą“.
„Parama gali būti suteikta įmonėms, kai
kalbama apie riziką, nes inovacijos susijusios su rizika. Ten kur rizika mažesnė, mažėja valstybės intervencija arba jos iš viso
nėra, nes jos ir negali būti. Yra tik išimtys,
todėl visas verslas ir neremiamas“, – sakė
dr. A. Jakubavičius, LIC projektų vadovas.
Dr. K. Gečas, LIC direktorius, sakė:
„Vartotojams reikia naujų verčių, įskaitant
tai, kad produktas pagamintas ar suteikta

paslauga neteršia, saugo gamtą, išteklius.
Vadinasi, pramonė eina į naują etapą, kai
vartotojas reguliuoja pramonę, atsiranda
nauja sąvoka „vartotojų inovacija“. Vartotojai įtraukiami į dizaino ir gamybos
organizavimo procesus. Inovacijas, kurios
buvo įmonės viduje, perkeliame į vertę
klientui. Įmonių marketingo specialistai
tampa vieni iš inovacijų šaltinių“.
J. Kugienės, UAB „Stora Enso Packaging“ pardavimų ir marketingo vadovės,
nuomone, „darnaus vystymosi principai
yra šiek tiek daugiau nei inovacijos, tai
ekonominė, socialinė ir aplinkosauginė
atsakomybė. Inovacijos susijusios su šiais
principais, bet tai nėra pagrindas, pagrindas – mąstymo filosofija, kuri priklauso
nuo įmonės vadovų“.
“Tarptautiniai partneriai kreipia ypatingai didelį dėmesį į darnaus vystymosi
politiką. Dirbame su partneriais, kurie turi
labai aukštą reputaciją savo šalyse. Visi jie
vadovaujasi etiškos prekybos strategija.
Jeigu mes nesivadovautumėme darnaus
vystymosi principais, tiesiog negalėtumėme išlikti konkurencingi kitų šalių atžvilgiu. Mūsų visa produkcija yra eksportuojama į Angliją, Prancūziją ir Skandinavijos
šalis” – akcentavo V.Butkus, AB “Kauno
Baltija” komercijos direktorius.
Visą straipsnį bei forumo išvadas
rasite http://www.paramaverslui.eu
Nedalyvavote forume? Tačiau ši
tema Jums svarbi ir įdomi? Prisijunkite
prie forumo įrašo – http://distance.ktu.
lt/vips/join.php?sr=596

Verslo susitikimai

LIETUVOS IR LENKIJOS
VERSLININKŲ SUSITIKIMAI
2009 m. lapkričio 4–5 dienomis Kaune Enterprise Europe Network (Europos
verslo ir inovacijų tinklas), veikiantis Kauno prekybos ir pramonės amatų rūmuose,
kartu su Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Lubelska Fundacja Rozwoju,
Warminsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego partneriais suorganizavo
Lenkijos verslininkų susitikimus su Lietuvos įmonėmis. Renginyje dalyvavo 41 įmonė (26 Lietuvos įmonės, 15 Lenkijos įmonių), suroganizuoti 45 individualūs susitikimai.
Daugiau informacijos apie renginį skaitykite interneto svetainėje
www.paramaverslui.eu
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VizitinĖ kortelĖ

UAB „Medlina“
V. Krėvės pr. 104A, LT-50381 Kaunas
Mob. tel. (8~670) 234 02
El. paštas info@medlina.lt
www.medlina.lt

Pristatome – naujas KAUNO PPA RŪMŲ NARYS
Uždaroji akcinė bendrovė „Medlina“ – tai jaunas, dinamiškas, kūrybingas
kolektyvas. Atsiradome Lietuvos rinkoje
kaip mažmeninės prekybos įmonė. Sėkmingai įgyvendinti projektai ir patenkinti klientai suteikia pasitikėjimo savimi ir
verčia judėti į priekį. Dirbdami savo darbą mes statome save į mūsų potencialių
klientų vietą, todėl aptarnavimo kokybė,
darbo terminai ir ypatingas dėmesys kiekvienam pirkėjui yra pirmoje vietoje. Apžvelgę dabartinę pasiūlos gausą mes pasistengėme išskirti keletą produktų, būtinų
kuriant ar renovuojant Jūsų namus. Puikūs

Nominacijos
Gerbiamieji,
kaip ir kiekvienais, taip ir šiais metais, Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmai kviečia aktyviai dalyvauti paskelbtų nominacijų konkurse. Konkurso nugalėtojai bus pagerbti ir pasveikinti tradicinės Kalėdines šventės metu, kuri įvyks
š. m. gruodžio 11 d. restorane „Via Baltica“, esančiame Verslo g. 17, Kumpių k.,
Kauno r. Užpildytų anketų laukiame iki š. m. lapkričio 24 d. el.paštu aurelija.
meskiene@chambers.lt arba faksu (8~37) 20 83 30.
Nominacijų aprašymus Jūs galite pasiskaityti rūmų internetinėje svetainėje
www.chamber.lt

Anonsas

VERSLO PROCESŲ VALDYMAS:
TIESIAUSIAS KELIAS Į VERSLO
OPTIMIZAVIMĄ
Lapkričio 18 d. inovatyvių Lietuvos įmonių atstovai . „Crowne Plaza“ viešbutyje susiburs pasidalinti patirtimi apie sparčiai populiarėjančią verslo procesų valdymo praktiką.
Šiuo renginiu, kurį jungtinėmis pajėgomis organizuoja rūmų narys UAB „Baltijos
programinė įranga“, Lietuvos ekonominės plėtros agentūra ir UAB „Sprendimų idėjos“, siekiama skatinti įmones komunikuoti tarpusavyje ir dalintis sėkmės faktoriais,
keliant Lietuvos įmonių veiklos efektyvumą.
Diskusijų sesijose dalyvaus ekspertai iš gerai žinomų Lietuvos organizacijų: Lietuvos pramoninkų konfederacijos, UAB „OVC Consulting“, AB „Swedbank“, UAB
„DocLogix“, AB „SEB bankas“, UAB „Omnitel“, Kauno technologijos universitetas,
„Infobalt“ asociacija.
Išankstinė registracija į renginį vyksta iki lapkričio 13 d. Išsamesnė informacija
internete: http://www.bpi.lt/forumas2009

granuliniai ir kietojo kuro šildymo katilai,
saulės kolektoriai, gražios tvirtos durys –
tai produktai, būtini Jūsų namams.
Be to, bendrovė teikia eilę papildomų paslaugų: konsultacijas, matavimus,
projektavimą, garantinį ir pogarantinį
aptarnavimą bei užtikrina aukštą šių
paslaugų kokybę. Mums labai svarbu
patiekti klientams ne tik medžiagas, bet
ir sprendimus, kaip įkurti namus, kad jie
atspindėtų Jūsų asmenybę, butų visada
jaukūs ir malonūs, nepriklausomai nuo
finansinių išteklių. Mūsų siūloma produkcija yra prieinama kiekvienam.

Mes džiaugiamės kiekvienu klientu, Jūsų pripažinimas ir yra didžiausias
mūsų darbo įvertinimas. Jeigu dar nesate
mūsų klientas, labai tikimės, jog juo tapsite artimiausiu metu.
Be to, kviečiame visas statybines
įmones, privačius statytojus bei mažmenines prekybos įmones abipusiai naudingam bendradarbiavimui.
Tikimės ne tik užimti tinkamą vietą Jūsų namuose, bet ir tapti ištikimais
draugais bei patarėjais.

Iniciatyvos

Kultūros, mokslo ir švietimo
židinys – asociacija „Šviesuva“
Visuomeninė organizacija asociacija „Šviesuva“, savo švietėjišką veiklą pradėjusi šių metų pavasarį, šiandien vienija visą būrį lektorių: mokslininkų, universitetų ir
kitų aukštųjų mokyklų dėstytojų, pedagogų, medikų, verslininkų, inžinierių, ekonomistų, menininkų, politikų bei kitų profesijų atstovų.
„Vien tik naujos žinios bei bendras išprusimas nepadarys žmonių humaniškų ir
teisingų, tačiau gali žymia dalimi įtakoti kiekvieno žmogaus pasaulėžiūrą, padėti jam
gyventi, kurti naujas vertybes, formuotis kaip asmenybė,“ – tokių minčių skatinamas
formavosi „Šviesuvos“ kūrėjų branduolys.
Įsikūręs vieno iš iniciatorių, aktyvaus Rūmų nario A. Astrausko, firmos „Pirmas
žingsnis“ patalpose (Kaune, Raudondvario pl. 150), šis kultūros, mokslo ir švietimo
židinys suburia Kauno regiono visuomenę, visus norinčiuosius gilinti žinias, plėsti
pasaulėžiūrą į paskaitas, diskusijas, seminarus ir konferencijas. Smalsūs mažieji kauniečiai gausiai renkasi į edukacines programas bei nuotaikingus koncertus „Šviesuvos“ vaikų universitete
Šiandien pagrindiniams asociacijos uždaviniams – lietuviškumo, humanizmo, estetinio jausmo ugdymui – įgyvendinti reikia sutelkti geriausias verslo bendruomenės,
mokslines, pedagogines, literatūrines ir menines jėgas.
Kviečiame visus paremti, prisidėti prie „Šviesuvos“ kūrybinio branduolio, tapti
asociacijos tikraisiais nariais, dalyvauti tiesiogiai visose veiklose bei formuoti naujas
Kauno tradicijas!
Daugiau informacijos www. sviesuva.lt.

Anonsai
2009-12-11 d. (penktadienį), įvyks Rūmų narių Kalėdinis vakaras. Renginio
vieta: restoranas-motelis „Via Baltica“. Adresas: Verslo g. 17, Kumpių k., Kauno r., automagistralės Vilnius–Kaunas–Klaipėda 105,9 km. Laukite kvietimų!
2009-11-17 Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose (K. Donelaičio g. 8,
Kaunas) nuo 15 iki 17 val. vyks nemokama verslo informacinė popietė – VIP.
Tema: „Įmonių ekologinio atsakingumo skatinimas. Pridėtinės vertės vartotojui
kūrimas“. Lektorė – Danguolė Butkienė, UAB „Antrinis perdirbimas“ rinkodaros
direktorė. Seminaras skirtas įmonių atstovams, atsakingiems už transportą ir besirūpinantiems įmonės ekologine atsakomybe.
Europos verslo ir inovacijų tinklo (Enterprise Europe Network) anonsai:
Vokietijos įmonė, užsiimanti medienos perdirbimu, ieško medienos tiekėjų Lietuvoje ir Lenkijoje. Mediena bus naudojama padėklų
gamybai. Kiti užsienio įmonių bendradarbiavimo pasiūlymai nuo
2009-10-22 iki 2009-11-11 yra skelbiami rūmų interneto svetainėje
http://www.chamber.lt/index.php?tid=t111.
Europos verslo ir inovacijų tinklo žinios. Kviečiame skaityti Europos verslo ir inovacijų tinklo (Enterprise Europe Network) žinias Nr. 22, 2009-11-11. 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.

2009-11-12 nemokamas seminaras „Standarto LST EN 16001:2009. Energijos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo vadovo pristatymas. Kokybės,
aplinkos bei energijos vadybos sistemų integravimas“ Kauno prekybos, pramonės
ir amatų rūmuose (K. Donelaičio g. 8, Kaunas) nuo 10 iki 14 val. Seminaro lektoriai – Vytautas Simutis, Lietuvos standartizacijos departamento prie LR Aplinkos
ministerijos Standartizacijos skyriaus vyriausiasis specialistas, ir dr. Tomas Pivoras, Vokietijos sertifikavimo įstaigos TÜV Thüringen e.V. padalinio Lietuvoje UAB
„TUV Uolektis“ atstovas.
2009-11-19 nemokamas seminaras „Marketingas ir prekyba internete. ES šalių
ir Lietuvos patirtis“ Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose (K. Donelaičio
g. 8, Kaunas) nuo 10 iki 17 val. Seminaras skirtas įmonių vadovams bei marketingo
specialistams, kurie planuoja vykdyti ar vykdo e-prekybą. Lektorė – Daiva Dieninė,
vadybos mokslo magistrė, i-marketing.lt vadovė.
2009-11-19 nemokamas seminaras apie verslo galimybes Estijoje. „Reval Hotel
Neris“ viešbutyje (K. Donelaičio g. 27) nuo 11 iki 13 val. Seminaras skirtas įmonėms, kurios planuoja vystyti verslą Estijoje ar bendradarbiauti su Estijos įmonėmis.
Pranešėjai – Mindaugas Pauliukas, Lietuvos komercijos atašė, Estijos ambasados
Lietuvoje atstovai, Lietuvos bei Estijos įmonių atstovai.
Daugiau informacijos apie renginius ieškokite interneto puslapiuose:
www.chamber.lt; www.paramaverslui.eu.
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