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Iššūkis siekti daugiau

Metai neišvengiamai artėja prie pabaigos. Metai, pažymėti sunkmečio ženklu. Metai, tokie nepanašūs į ankstesniuosius – visapusiškų išbandymų metai.
Tauta, bendruomenė istorijos tėkmėje
patyrė pakankamai daug išbandymų. Turime aibę istorinėje atmintyje užfiksuotų
įrodymų, kad visos negandos buvo ištvertos gelbstint žmonių santalkai ir bendradarbiavimui. 2009-ieji tik patvirtino šią
tiesą. Susitelkimo, socialinės atsakomybės
išraiškų radosi tikrai nemažai. Ir dabar, kai
mūsų raštinių stalai nuguldyti šv. Kalėdų

atvirukais, ieškome pačių nuoširdžiausių
žodžių siekdami padėkoti, atsiprašyti ar
palinkėti mūsų partneriams, kolegoms ir
konkurentams. Iškilus metas...
Nenuostabu, kad bendrame ekonominio nuosmukio fone ryškiau matyti tie,
kurie sunkmečiu anksčiau už kitus įžvelgė naujas galimybes ir gebėjo jomis pasinaudoti. Jie – lyderiai. Juos bendruomenė
įvardija ir suteikia pripažinimo ženklus –
nominacijas.
Akivaizdu, kad verslumo mokymo
rinkoje šiandien yra didžiulis įvairių ly-

derystės konsultacijų, seminarų ar net
ištisų kursų pasirinkimas. Tačiau tik nedaugeliui kursų absolventų buvo lemta
teoriją paversti sėkminga praktika. Štai
vienas lyderystės mokymo klasikų daktaras Vorenas Benis (Warren Bennis) yra
pasakęs, kad „vadovai yra žmonės, kurie
daro dalykus tinkamai, o lyderiai – tai
tie, kurie daro tinkamus dalykus“.
Tinkamiems dalykams versle sukurti
nepakanka vieno žmogaus pastangų. Lyderis turi vesti. Jis turi nuolatos tobulinti
savo komandą, ugdyti ją, būti patikimas ir

savo pavyzdžiu įkvėpti kitiems pasitikėjimo. Šiame kontekste yra įdomu atsiversti
buvusio Niujorko mero Rudolfo V. Giulianio (Rudolph W. Giuliani) autobiografinę knygą „Lyderis“. Pakanka pažvelgti
į turinį, kad knyga užburtų: „Svarbiausius
darbus dirbk pirmiausia“; „Nepaliaujamai tobulinkis“; „Suburk aplink save iškilias asmenybes“; „Apsvarstyk, paskui
nuspręsk“; Mažiau žadėk, daugiau padaryk“; „Susikurk įsitikinimus ir jais vadovaukis“; „Būk savimi“...
Tačiau ar to pakanka, jeigu tavo
įmonė tam tikrame rinkos raidos etape
išsiskyrė iš kitų, kad užliptum ant nominacijos laiptelio? Greičiausiai ne! Dar
yra bendruomeniškumo matas: ar tavo
laimėjimai yra pasiekti garbingai, ar jie
socialiai reikšmingi? Išminčiai sako, kad
„tikra sėkmė susideda iš trijų pergalių:
pirma, reikia suderinti profesinį ir asmeninį gyvenimą, antra, būti geru pavyzdžiu vaikams ir trečia, duoti tiek, kiek
pajėgiate, vietos bendruomenei“. Todėl
tik bendruomenė skelbia apibendrinantį
įvertinimą ir tik jos pripažinimas yra galutinis ir neskundžiamas.
Džiugu, kad jau daugelį metų pagrindinės Prekybos, pramonės ir amatų rūmų
nacionalinės nominacijos yra teikiamos iš
Valstybės Prezidento rankų. Lapkričio 24
dieną Prezidentūra priims būrį PPA rūmų
nominantų. Tarp jų – trys Kauno regiono
atstovai. Pasidžiaukime jų laimėjimais bei
pripažinimu! Jiems rankas spaus Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Šiltai paspauskime jiems rankas ir mes. Taip pajusime,
kad jie priėmė iššūkį siekti dar daugiau.

NOMINACIJOS
Kiekvienais metais Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai bei Rūmų asociacija, siekdami plėtoti Lietuvos įmonių pagamintos produkcijos ir teikiamų paslaugų eksportą, vertinti bei viešinti įmonių indėlį į verslo bendruomenių santykių kūrimą bei puoselėjimą, skelbia nominacijas ir konkursų laimėtojus.
Šiais metais konkursą „Lietuvos
eksporto prizas – 2009“ laimėjo UAB
„Naujasis Nevėžis“, vadovaujama direktoriaus Gedimino Krutulio. Įmonė
specializuojasi sausų pusryčių, sūrių ir
saldžių užkandžių, tekstūruotų miltų bei
pusgaminių maisto pramonei gamyboje. Plėsdama savo rinkas bendrovė nuo
2009 m. pradžios pradėjo veiklą Vengrijoje, Slovakijoje, Čekijoje, Mauricijuje,
Libijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje ir Belgijoje. Įmonė
„Verslo plėtros galimybės,
kai trūksta pinigų“ | 3 psl.

Gediminas Krutulis

„Grožiu ir skoniu
užburiantys saldumynai“ | 4 psl.

aktyviai dalyvauja tarptautinėse parodose
„Anuga“ (Vokietijoje), PLMA (Olandija),
SIAL (Prancūzija), IFE (Anglija), GULFOOD (JAE). Sėkmingą įmonės veiklą
patvirtino laimėtas apdovanojimas SIAL
(Prancūzija, Paryžius) parodoje – sausiems
pusryčiams „Cinamon Dreams“ įteiktas
sertifikatas kaip metų naujovei.
2008 m. įmonėje buvo įdiegta ir sertifikuota maisto saugos vadybos sistema.
Pasitelkus šią sistemą įmonėje efektyviai
valdoma visa tiekimo grandinė – nuo

žaliavų iki klientui pristatomų produktų.
2009 m. įmonėje atlikti aplinkos apsaugos ir kokybės vadybos sistemų resertifikavimai. Įmonės vykdoma veikla buvo
įvertinta ypač palankiai ir 2009 m. įteikti
sertifikatai, liudijantys, kad organizacijoje
veikiančios aplinkos apsaugos vadybos ir
kokybės vadybos sistemos atitinka standartų reikalavimus.

„Įmonių akiratyje –
kitų metų biudžetas“ | 5 psl.

„Internetinė prekyba –
ar būsime globalūs?“ | 7 psl.

Nukelta į 2 psl.
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NOMINACIJOS
Sidabrinės (II laipsnio) „DARBO
ŽVAIGŽDĖS“ garbės ženklu nominuotas Algimantas Stasys Anužis, AB DnB
NORD banko Kauno verslo regiono vadovas. A. S. Anužis – Kauno PPA rūmų

A. S. Anužis

steigėjas, jų Tarybos narys, labdaros ir
paramos fondo „Kauno plėtros forumas“
dalininkas, Lietuvos veteranų krepšinio
lygos prezidentas.
A. S. Anužiui 1998 m. vasario 10 d.
suteiktas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio
Gedimino V laipsnio ordino kavalieriaus
titulas.
A. S. Anužis nuo 1999 m. dirba AB
DnB NORD banko Kauno verslo regiono vadovu. Vadovauja 225 darbuotojų
kolektyvui. Aktyviai siūlo naujas idėjas
ir inicijuoja jų įgyvendinimą, ieško būdų,
kaip pagerinti banko rezultatus, dalijasi
patirtimi su bendradarbiais. A. S. Anužio
vadovaujamas AB DnB NORD banko
Kauno regionas buvo išrinktas geriausiu
verslo regionu 2008 m.
A. S. Anužis aktyviai dalyvauja labdaros akcijose ir kituose renginiuose. Jis
iškėlė iniciatyvą, kad AB DnB NORD
bankas suteiktų paramą meno, kultūros ir
visuomeniniams renginiams: Kauno valstybiniam muzikiniam teatrui, Lietuvos zoologijos sodui, Kauno miesto gimtadienio
šventei „Kauno diena“, „Operetei Kauno
pilyje“, Jurbarko 750 metų jubiliejiniams
renginiams, Vilkaviškio kultūros centrui –
Miesto šventei, šventei „Pasienio fiesta“,
Varėnos grybų šventei.
A. S. Anužis yra Europos veteranų
krepšinio čempionas, aukso medalininkas (2006 m.), du kartus pasaulio veteranų krepšinio bronzos medalių laimėtojas
(2007 m., 2009 m.), krepšinio veteranų
olimpinis čempionas (2009 m.) ir, savai-

Atkelta iš 1 psl.

me suprantama, daugkartinis Lietuvos
veteranų krepšinio čempionas bei prizininkas, o šiais metais išrinktas Lietuvos
veteranų krepšinio lygos prezidentu.
A. S. Anužis yra ne tik aktyvus sportinių renginių dalyvis, organizatorius, bet ir
rėmėjas, didelis Kauno „Žalgirio“ komandos entuziastas ir gerbėjas. A. S. Anužis ne
kartą buvo komandos finansų gidas, kaip
komandai išbristi iš finansinių bėdų. DnB
NORD bankas kartu su Kauno miesto
savivaldybe išsprendė Kauno „Žalgirio“
krepšinio klubo finansinius sunkumus.
Prie šiuo metu galiojančių aplinkos
taršos normatyvinių aktų sukūrimo ponas
A. S. Anužis prisidėjo būdamas Lietuvos
chemijos pramonės asociacijos prezidentu.
Rūmų garbės ženklo bronzos (III
laipsnio) „Darbo žvaigždės“ laimėtojas – AB „VERNITAS“ komercijos direktorius Rimantas Grabauskas.
Rimanto Grabausko atstovaujama
įmonė AB „Vernitas“ yra viena seniausių
Lietuvos tekstilės pramonės įmonių. Jis
yra KPPAR Marijampolės filialo tarybos
narys, aktyviai dalyvaujantis filialo veikloje, atstovaujantis filialo ir Marijampolės verslo bendruomenės interesams
regioniniu ir valstybiniu lygiu, teikiantis
siūlymus sprendžiant vietines verslo problemas. R. Grabauskas nuo 1995 m. yra
Marijampolės „Rotary“ klubo narys.
Kaip AB „VERNITAS“ komercijos
direktorius Rimantas Grabauskas pasižymėjo plėsdamas ir modernizuodamas
įmonės veiklą. R. Grabausko ilgametė
patirtis, komunikaciniai ir vadybiniai gebėjimai leido plėsti įmonės veiklą Rytų ir
Vakarų rinkose. Jis nuosekliai ir įžvalgiai
priima sprendimus, padedančius didinti
įmonės pardavimų apimtis ir kuriančius

„Aitvaro“ projektas

R. Grabauskas

sunaikins
ekologines bombas

Danguolė Butkienė,
UAB „Antrinis perdirbimas“ rinkodaros direktorė

2

pridėtinę vertę regionui. Įmonė, atstovaujama R. Grabausko, nuolat dalyvauja šalies
ir užsienio parodose, kuriose stiprinama ne
tik įmonės gamintojos AB „VERNITAS“
konkurencinė pozicija ir plečiami tarptautiniai ryšiai, bet ir viešinama Marijampolės
apskrities verslo aplinka bei jos investicinis
patrauklumas. R. Grabauskas buvo iniciatyvus ir prisidėjo, kad būtų išlaikyti ryšiai
su Lietuvos tekstilės pramonės gamintojais. AB „VERNITAS“ veiklos strategija
grįsta socialinėmis akcijomis: pagalba neįgaliesiems ir kitoms socialiai remtinoms
visuomenės grupėms, jaunimo veiklų ir
kitų pilietinių iniciatyvų rėmimas.
Rūmų garbės ženklo bronzos (III
laipsnio) „Darbo žvaigždės“ laimėtojas – UAB SDG generalinis direktorius
Eduardas Jasas. UAB SDG, vadovaujama E. Jaso, aktyviai dalyvauja gerinant
darbuotojų saugos ir sveikatos teisinę
bazę – teikia teisės aktų pakeitimų projektus Seimui, LR socialinės apsaugos ir
darbo ministerijai, taip pat LR švietimo
ministerijai – dėl profesinio mokymo
sistemos pertvarkymo. 2008 m. inicijavo
UAB SDG pristatymą Europos verslo
apdovanojimuose, kartu atkreipė dėmesį

E. Jasas

į visą Lietuvos verslą kaip turintį didelį
potencialą (jo vadovaujama UAB SDG
2008 m. pateko tarp 10 geriausių Europos
įmonių, pelniusių Ruban d‘Honneur apdovanojimą už dėmesį klientams).
UAB SDG politiką E. Jasas formuoja
kaip socialiai atsakingos įmonės, ragindamas ir partnerius, ir klientus prisidėti
prie skaidraus verslo kūrimo Lietuvoje
(2007 m. bendrovė prisijungė prie projekto „Baltoji banga“, 2008 m. – prie Pasaulinio susitarimo, nuo 2007 m. dalyvauja

Nacionaliniuose atsakingo verslo apdovanojimuose). Taip pat aktyviai dalyvauja
Prekybos, pramonės ir amatų rūmų veikloje (UAB SDG yra visų penkių Lietuvos PPA rūmų narė).
Siekdamas pokyčių darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, nuo 2009 m. pavasario organizuoja darbuotojų saugos ir
sveikatos specialistų klubą, kuriame šios
srities specialistai nemokamai gali kelti
kvalifikaciją, dalintis patirtimi ir svarstyti
teisės aktų tobulinimo klausimus.
LPPA rūmų asociacijos ir žurnalo
„Made in Lithuania“ konkurso nominacijos „SĖKMĖS ŽINGSNIS“ laimėtojas – UAB „GLOBALTUS“, direkto-

T. Paplauskas

rius Tomas Paplauskas. Pagrindinė įmonės veikla – elektroninės komercijos projektų, orientuotų į Vakarų rinkas, kūrimas
ir vystymas, Eksporto iš Lietuvos skatinimas naudojant naujausias technologijas.
Eksportuojamos prekės – ypač aukštos
kokybės audio ir video aparatūrai skirti
produktai, lininiai ir trikotažiniai drabužėliai vaikams. UAB „GLOBALTUS“ buvo
įkurta 2008 m., UAB „Skubios siuntos“
įgalioto UPS atstovo Lietuvoje akcininkų,
darbui su elektroninės komercijos projektais, orientuotais į užsienio rinkas.
UAB „GLOBALTUS“ remiasi šūkiu:
„Mąstykime ir veikime globaliai!“ Tai atsispindi ir įmonės koncepcijoje – kiekvienas verslas šiandien yra globalus, nesvarbu, koks jis yra. Jeigu šiandien Jūsų nėra
internete – Jūsų nėra niekur. UAB „GLOBALTUS“ kartu su partneriais kuria ir
vysto elektroninės komercijos projektus,
kurių pagrindinis tikslas – eksporto iš Lietuvos skatinimas pasinaudojant naujausiomis internetinėmis technologijomis.

Gruodžio 3 dieną veiklos penkmetį švęsianti UAB „Antrinis perdirbimas“
imasi gero darbo – siekia sukurti ir įdiegti dėvėtų, nebetinkamų naudoti padangų surinkimą visoje šalyje.
Įstatymas neveikia
Šiuo metu Lietuvoje labai trūksta vieningos dėvėtų padangų tvarkymo sistemos.
Senas, nudėvėtas padangas tarsi nemokamai iš gyventojų surenka atliekų tvarkymo
centrai. Bet iš tikrųjų ši paslauga yra įtraukta į komunalinius mokesčius. Nors jau
antrus metus veikia įstatymas, lyg ir numatantis, kad nudėvėtas padangas galima palikti pas padangų montuotojus, tačiau iš tikrųjų įstatymas neveikia. Ne visi padangų
montuotojai priima nudėvėtas padangas, nes atliekų išvežimas jiems nuostolingas.
Montuotojai sako, kad priimdami nudėvėtas padangas padidintų padangų montavimo
savikainą, o juk šioje srityje konkurencija labai didelė.
Ne geresnė padėtis ir įmonėse, turinčiose transporto priemonių. Jos turi ieškoti
papildomų lėšų išvežti nudėvėtas padangas.
Susiklosčius tokiai padėčiai, atliekų tvarkymo rinkoje klesti nelegalūs padangų surinkėjai. Jie įsteigia bendroves ir už mokestį padangas kaupia nelegaliose aikštelėse
arba jas išveža į miškus. Paprastai tokia kompanija iššvaisto pinigus ir skelbia bankrotą. Pinigų nelieka, tačiau lieka kalnai nudėvėtų padangų, vadintinų ekologinėmis
bombomis.
Nukelta į 4 psl.
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Verslo plėtros galimybės,

kai trūksta
pinigų
„Ūkio banko rizikos kapitalo valdymas“ (ŪBRKV) vadovas Antanas GRIGALIAUSKAS

– Kuo, kada ir kaip verslininkams
gali pagelbėti „Ūkio banko rizikos kapitalo valdymas“? Pavyzdžiui, kokiais
atvejais?
– Kaip ir dauguma rizikos kapitalo
investuotojų, ŪBRKV dažniausiai ateina
tada, kai įmonei reikalingos naujos investicijos sparčiai verslo plėtrai ir kai veiklos
finansavimas tik paskolomis jau yra neįmanomas.
Tai gali būti naujos įrangos įsigijimas,
geografinės plėtros finansavimas, investicijos į kitą ilgalaikį turtą arba konkurento
įgijimas. Išnaudojus verslo finansavimo
paskolomis galimybes ir sprendžiant
dilemą – ar investuoti į plėtrą dabar, ar
laukti, – visuomet įmonių akcininkams
naudingiau susimažinti turimą akcijų paketo santykinę dalį, tačiau išnaudoti visas
plėtros galimybes, kadangi likusio paketo
vertė, įgyvendinus plėtros planus, tampa
didesnė. Kitaip sakant, reikia pasirinkti –
ar turėti visą, bet mažą pyragą, ar turėti didelio pyrago dalį, tačiau gerokai didesnę
nei visas mažas pyragas.
– Kokie jūsų klientai?
– Atsižvelgiant į rizikos kapitalo specifiką, atitinkamai formuojasi ir mūsų klientų bazė. Tai dažniausiai mažos ir vidutinės sparčiai augančios bendrovės. Jokių
pramonės šakų apribojimų nėra, žinoma,
veikla turi būti legali.
– Ką daryti verslininkui, kai gauti
paskolą iš banko pritrūkstama užstato,
arba bankui atrodo, kad verslininko
parengtas projektas yra pernelyg rizikingas?
– Pirmiausia patarčiau nenuleisti rankų ir nestabdyti numatytų plėtros planų.
Atverkite duris naujam partneriui ir toliau
siekite numatytų tikslų.
Žinoma, sprendimą reikia priimti
įvertinus daugelį veiksnių, tačiau esminis

kriterijus – įmonės maksimaliai įmanoma
plėtra, sukurianti maksimalią akcininkų
nuosavybės vertę, o ne savininko turimos
įmonės dalies dydis. Supraskime, kad
nieko nėra amžino, dėl įvairių priežasčių
(liga, perimamumo stoka, pasikeitę planai, finansinės problemos ir pan.) ateina
laikas pasitraukti iš verslo. Žinome, kad
verslo vertė didžiausia yra tuomet, kai
yra aiškiai regima tiek įmonės istorija,
tiek ir neišnaudotos galimybės, o finansavimo struktūra yra sveika ir verslas generuoja teigiamą pinigų srautą.
– Kuo „Ūkio banko rizikos kapitalo
valdymas“ gali padėti, suteikti paramą
pritrūkusiems finansų verslininkams?
– Mūsų pagalbą pavadinčiau ne tiek
parama, kiek partneryste, juk mes esame
tokia pati komercinė struktūra, kaip ir bet
kuris verslas. Mus reikėtų vertinti kaip
akcininką, ne turintį nespecifinį verslą ir
daugiau patirties, bet daugiau išmanymo
ir galimybių finansų srityje. Žinoma, investuoti reikėtų visiems akcininkams.
– Kuo skiriasi „finansavimas“ nuo
„investavimo“?
– Įmonei pagrindiniai finansavimo
šaltiniai yra skolintas kapitalas ir nuosavas kapitalas. Tuo tarpu rizikos kapitalas
paprastai finansuoja įmonę investuodamas
į jos kapitalą, o ne skolindamas įmonei,
arba, kitaip tariant, suteikia finansavimą
investuodamas.
– Ar nesibaimina verslininkai, kai
pasiūlote išpirkti įmonės naujai išleidžiamą akcijų emisiją? Juk sutartu
laiku jis gal nebus pasiruošęs, nebus
pakankamai sustiprėjęs išpirkti rizikos
kapitalo turimas akcijas sutarta kaina?
Kokie kiti galimi jūsų pasiūlymai?
– Taip, baimės būna susijusios tiek su
numatomu akcijų paketo dalies sumažėjimu, tiek su galima įtaka įmonės valdymui.

Ekonominė krizė pradeda eižėti. Norinčioms rinkoje išlikti ir sėkmingai
konkuruoti bendrovėms ateina investavimo ir sparčios verslo plėtros
laikas. Deja, dėl krizės pasekmių gauti paskolą nelengva. Tačiau yra
išeičių. Apie vieną iš jų „Rūmų žinioms“ pasakoja „Ūkio banko rizikos
kapitalo valdymas“ (ŪBRKV) vadovas Antanas GRIGALIAUSKAS.
Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad finansuojant įmonių plėtrą rizikos kapitalas nesiekia
įsigyti kontrolinio akcijų paketo, todėl lemiama įtaka išlieka esamiems akcininkams.
Kalbant apie susitarimą atpirkti mūsų
paketą ateityje, mes labiau linkę neturėti
panašių įsipareigojimų, galimą atpirkimą
paliekam tik kaip vieną iš galimų mūsų
pasitraukimo scenarijų. Juk visiems svarbiausia sustiprinti įmonę, padidinti akcijų
vertę ir, kartu su kitais akcininkais, ateityje
parduoti strateginiam arba finansiniam investuotojui, arba, pasiekus pakankamą išsivystymo lygį bei susiklosčius palankioms
aplinkybėms rinkose, parduoti mūsų akcijas per viešą pasiūlymą likvidžioje rinkoje.
– Rizikos kapitalo lėšos paprastai
brangesnės nei ilgalaikiai kreditai. Palyginkite, pateikite pavyzdį.
– Taip, skolintas kapitalas paprastai
turi fiksuotą grąžą arba kainą, kuri bet kuriuo atveju yra mažesnė nei akcinio kapitalo grąža ir kaina. Tai natūralu, kadangi
skolindami lėšas paskolų teikėjai vienaip
ar kitaip užsitikrina paskolų grąžinimą
įmonės turtu ar kitomis priemonėmis, tuo
tarpu investuotojai, kaip ir bet kuris akcininkas, jokių apčiuopiamų garantijų neturi nei dėl investuotų lėšų susigrąžinimo,
nei dėl numatomos grąžos normos. Prisiimama akivaizdžiai didesnė rizika, todėl ir
siekiama grąža arba kaina yra didesnė.
Rizikos kapitalo investuotojai orientuojasi į grąžą, siekiančią apie 30 proc.
(vidinė grąžos norma, IRR), arba, kitaip
tariant, siekia, jog investicijų vertė per trejus metus padvigubėtų. Paprastai siekiama
grąža nėra fiksuojama, ji tik atspindi rizikos laipsnį ir galimybes uždirbti, sėkmingai išplėtojus įmonę, į kurią investuojama. Rizikos kapitalas, kaip ir bet kuris
akcininkas, siekia maksimalios investicijų
grąžos, todėl pasitaiko atvejų, kai investicijų vertė išauga net kelis kartus.

– Kokia būna projektų trukmė? Ir
kokią trukmę rekomenduotumėte verslininkams?
– Paprastai projekto trukmė siekia
3–5 metus, tačiau gali kisti, priklausomai
nuo įmonės plėtros tempų ir bendros situacijos rinkoje.
– Kiek ir kaip jūsų galimybėms
pagelbėti verslui sutrukdė ekonominė
krizė?
– Visi tapome išrankesni. Išaugo pinigų kaina. Atsirado daug nežinomybės, atsispirti į praeitį tapo sunku, kadangi nuosmukis palietė daugumą įmonių, o ateitis
dar ir šiandien nėra aiški. Tapo sunkiau
įsivertinti ir atskirti būsimus laimėtojus
nuo pralaimėjusiųjų. Natūralu, kad vis dar
esame laukimo būsenos, tačiau atidžiai
stebime aplinką ir įmones, kurios mums
įdomios.
– Kokia jūsų prognozė dėl 2010ųjų finansinių metų. Kaip pasikeis
jūsų klientai, ar jų padaugės, ar sumažės? Kokios aplinkybės gali turėti
įtakos?
– Klientai neturėtų pasikeisti, kadangi mažos ir vidutinės įmonės išliks mūsų
prioritetu. Jau dabar matome įmones,
kurios ne tik atsitiesė, bet ir sėkmingai
išaugino verslą net sunkmečiu. Padaugės prielaidų konsolidacijai. Palyginę
verslą ir jo tikėtiną vertę prieš krizę su
verte šiuo metu, verslininkai nebijos partnerystės su finansiniais investuotojais,
sumažėjęs bankų skolinimas paskatins
vis daugiau verslininkų rimtai svarstyti
ir kitas alternatyvas. Be to, prognozuojamas atsigavimas 2011-aisiais paskatins
daugiau verslininkų sustiprinti pozicijas
2010-aisiais, todėl vienareikšmiškai numatome, kad rizikos kapitalo poreikis išaugs. Tokių požymių yra jau šiuo metu.

Ūkio ministro vizitas Rūmuose

LR ūkio ministras Dainius Kreivys

Š. m. lapkričio 13 dieną Rūmuose lankėsi LR ūkio ministras Dainius Kreivys.
„Šiandieną čia susirinko verslo branduolys, rūmų strateginiai partneriai, Kauno
regiono smulkiųjų ir vidutinių verslininkų
asociacijos, Kauno krašto pramoninkų ir
darbdavių asociacijos, aukštųjų mokyklų
atstovai, Rūmų taryba“, – svečiui susirinkusiuosius pristatė Rūmų prezidentas
prof. Mečislovas Rondomanskas ir pa-

kvietė visus aktyviai bei konstruktyviai
diskusijai.
Ūkio ministras apžvelgė šešių mėnesių ekonomikos skatinimo priemonių plano rezultatus. Akcentavo, kad ESP priemonėmis pasinaudojo apie 2000 įmonių,
pavyko išsaugoti 30 tūkst. darbo vietų,
gerėja svarbiausi rodikliai BVP, pramonės
gamyba ir eksportas.

„Kaunas visada pasižymėjo verslumu“, – akcentavo ūkio ministras. Susitikime vyko gyva diskusija, ministras
atsakė į individualius įmonių klausimus.
Daugiausia dėmesio skirta finansinių
instrumentų (kreditai, rizikos kapitalas)
mažoms ir vidutinėms įmonėms, viešųjų
pastatų renovacijos, ES paramos įsisavinimo, investicijų bei eksporto skatinimo
klausimams aptarti.
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VERSLO MOTERYS

Grožiu ir skoniu

užburiantys saldumynai
UAB „VIP saldumynai“ savininkė Virginija Pečkienė darbo valandų
neskaičiuoja. Ne tik valandų – neskaičiuoja dienų, savaičių, mėnesių. Ši energinga moteris tiesiog įsimylėjusi savo verslą ir prisipažįsta užmiršusi atostogų malonumus. Gyvenimo prasmę ponia
Virginija rado kūrybiniame konditerijos versle.

Asortimentas stulbina
Pirmiausia apstulbina UAB „VIP saldumynai“ gaminamų konditerijos gaminių
forma. Jos aprašyti neįmanoma – žvilgtelėkite www.vipsaldumynai.lt ir suprasite.
Po to apstulbina asortimento gausa. Pasak
savininkės V. Pečkienės, šiuo metu gaminama per 100 rūšių tortų, dar 30 rūšių
plokštainių, per 100 rūšių sausainių. Išskirtinis bendrovės gaminys – rankų darbo
saldainiai „Kleopatra“, gaminami iš itin
aukštos kokybės belgiško šokolado.
Dar gaminami šokolado liejiniai, kepiniai su fotografijų elementais ir net nuogo žmogaus kūno elementais.
„Maniau kai kurioms madoms nepasiduosianti, tačiau verslas yra verslas –
klientas užsako ir mes gaminame. Dažnai
nestandartinis užsakymas tampa iššūkiu.
Pavyzdžiui, esame pagaminę besisukantį
kepinį „Žemės gaublys“, tortus su erotikos elementais arba su gyvomis gėlėmis
ir kt.“, – pasakoja V. Pečkienė.

Kaip gimsta idėjos
Kai kurie konkurentai idėjas kopijuoja. Tačiau kopijuotas daiktas niekada
neprilygs originalui. Be to, ir nauda bus
trumpalaikė.
„Man idėjos ateina nelauktai. Štai
šiandien kilo idėja pagaminti šokoladinį
skruzdėlyną. Tikrai tokio dar niekas negamino, o mes pagaminsime. Būsiu lyderė,
kol kas nors šią mano idėją nukopijuos.
Taigi šiame versle visada reikia nors vienu žingsneliu lenkti konkurentus“, – sako
V. Pečkienė.
Žinoma, idėjos ateina tik pasiruošusiems jas priimti žmonėms. Todėl ir ponia Virginija dažnai lankosi įvairiausiose
parodose. Ji sako, kad mokytis reikia kiekvieną dieną ir net visą gyvenimą reikės
mokytis. Kitaip labai greitai prarasi pozicijas, atsiliksi.
Eksportuojama 60 proc. gaminių
„VIP saldumynai“ vieninteliai Lietuvoje savo gaminius eksportuoja – turi partnerių net 16 firmų Vokietijoje, Didžiojoje
Britanijoje, Airijoje, Graikijoje, Italijoje,
Ispanijoje, Kanadoje ir JAV.
Išvežama daugiau nei 60 proc. „VIP
saldumynai“ pagaminamų konditerijos gaminių. Nors jie daugiausia skiriami kitose
šalyse gyvenantiems tautiečiams, tačiau
perka ir tų šalių gyventojai. Gal įmanoma
surasti gilesnę nišą tų šalių rinkose?
„Tai padaryti labai sunku. Mūsų gaminami produktai labai greitai genda.
Be to, kitos šalys labai saugo savo rinką
ir sugalvoja įvairiausių trukdžių“, – sako
V. Pečkienė.

„Aitvaro“ projektas
sunaikins ekologines bombas
Atkelta iš 2 psl.

Dar neužmiršome vienos tokios bombos sprogimo Žaizdrių kaime (Trakų r.), kai
UAB „Egapris“ sukauptos padangos užsidegė. Tuomet buvo padaryta neatitaisoma
žala gamtai.
Suvienys „Aitvaras“
Moteriškas UAB „Antrinis perdirbimas“ kolektyvas, įsigilinęs į nudėvėtų padangų
rinkos niuansus, nusprendė imtis šio palyginti sunkaus vyriško darbo. Taip gimė ekologinis projektas „Aitvaras“.
Esame įsitikinę, kad šis projektas turi suvienyti padangų pardavėjus, montuotojus,
dėvėtų padangų surinkėjus ir utilizuotojus vieningam tikslui – išspręsti šią ekologinę
problemą.
Projekto esmė tokia – kiekvienas pirkėjas (fizinis ar juridinis asmuo) pirkdamas
padangas gautų nemokamo padangų surinkimo kuponą. Šio kupono prireiks, kai jų
savininkas nudėvėtas padangas nuspręs palikti pas montuotoją, atliekų tvarkymo aikštelėse ar pardavėjo įrengtose padangų surinkimo vietose. Padangos būtų priimamos
nemokamai. O štai UAB „Antrinis perdirbimas“ surinktas padangas išvežtų ir galutinai jas sunaikintų irgi nemokamai.
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Nostalgijos asortimentas
Prisipažinkime – ne vienas iš mūsų
prisimena sovietiniais laikais Lietuvoje
gamintus tortus, saldainius, sausainius.
Dabar asortimentas pasikeitęs, ne prastesnis, tačiau norisi paragauti savo vaikystės
skanėstų. O jų nėra. „VIP saldumynai“
jūsų svajones gali išpildyti ir išpildo.
„Sulaukę tokių užsakymų suradome
„Slavianskyj“, „Pionierskyj“, „Kijevskij“, „Pražskij“ ir kitų pavadinimų tortų
receptus. Siunčiau vieną darbuotoją į
kaimynines šalis, kad atkurtų jų vaizdą,
išbandytų skonio savybes. Būna net taip,
kad klientai patys mums pateikia receptus ir paprašo, kad pagamintume“, – pasakoja V. Pečkienė.

Moko dirbti kaip savo namuose
Lietuvos rinkoje „VIP saldumynams“
tenka konkuruoti su kitose šalyse nežinomais konkurentais. Lietuvoje daug konditerių dirba įsigiję patentus. Kitaip jie
dar vadinami „garažų lygio“ įmonėmis.
Tačiau V. Pečkienė šių konkurentų labai
nepeikia. Ji mano, kad ir konkurentų gaminiai yra kokybiški, nors pagaminami
pigiau.
„Jie daug dirba, bet ir mes dirbame po
16–18 val. per parą“, – sako V. Pečkienė.
„VIP saldumynai“ kolektyvas moka
dirbti. O kaip nemokėsi, kai jo vadovė
pati dalyvauja visuose gamybos procesuose, geriau nei kas kitas išmano technologijos niuansus.
V. Pečkienė labai reikli vadovė. Kitaip ir būti negali. Darbuotojai žino, kad
direktorės akis visada užklius, jeigu darbo
vietą paliksi netvarkingą, jeigu dirbsi ne
kaip savo namuose.

Lietuviškų gaminių kokybė
Turbūt dažnas lankydamasis Vakarų
šalyse nusiperkame vokiškų, belgiškų,
prancūziškų, olandiškų kulinarinių gaminių. Dažniausiai susigundome suvilioti jų
formos. Gražiai pagaminta. Tačiau gaminių turinys neretai mus nuvilia. Ką apie
tai mano profesionalai? Ar lietuviški gaminiai konkuruotų su vakarietiškais?
„Lankiausi ne viename seminare,
parodoje, todėl galiu pasakyti, kad lietuviškos kilmės gaminiai yra labai aukštos
kokybės. Ir ypač išsiskiria Kauno konditeriai – jie visais laikais buvo lyderiai“, –
pasakoja V. Pečkienė.
Pagaminama kokybiškų gaminių ir
kitose šalyse, tačiau gaminiai, kuriems
pagaminti reikia labai daug rankų darbo,
kitose šalyse kainuoja labai brangiai. Ne
kiekvieno kišenei.
Projekto autoriai garantuoja
Ne visai nemokamai. Tiesiog numatyta, kad projektas „Aitvaras“ administruos
mokestį, kuris būtų įskaičiuojamas į padangos kainą. Štai kodėl padangų savininkas
tam skirtose vietose senas ir nudėvėtas padangas galės palikti nemokamai.
Kita vertus, ir padangų montuotojai nesikratys priimti nudėvėtų padangų, sumontuos naujas ir priims senas be jokio atliekų tvarkymo mokesčio. Be to, įdiegus šią
sistemą sumažėtų komunaliniai mokesčiai, nes šių aikštelių tvarkytojams nebereikėtų
išvežti nudėvėtų padangų. Taigi mokestis būtų mokamas vieną kartą ir tikslingai panaudojamas.
Belieka „Aitvaro“ projektu suinteresuoti padangų pardavėjus, kad jie pateiktų pirkėjui šią prekės pridėtinę vertę.
Be kita ko, UAB „Antrinis perdirbimas“ garantuoja, kad visos surinktos dėvėtos
padangos pateks į pagrindinio projekto partnerio AB „Akmenės cementas“ krosnis.
Taip bus sukuriama papildoma energija, o sudegusių padangų pelenai bus panaudojami gaminti cementui.
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Įmonių akiratyje –

Ar rengiate įmonės metų biudžetą?
Koks jis bus 2010-aisiais, palyginti su
šių metų biudžetu?
Vidas BUTKUS: „Nepaisant to, kaip
pasibaigs šie finansiniai metai, bendrovės
2010-ųjų biudžetas, palyginti su šiųmečiu, bus 50 proc. didesnis“.
Benjaminas ŽEMAITIS: „Mūsų
įmonė nerengia biudžetų, tačiau daro metų
prognozes. Jos daromos ir koreguojamos
pasibaigus kiekvienam ketvirčiui. Sausio
mėnesį atliksime metų ataskaitą ir tada
nustatysime kitų metų prognozę, numatysime visų metų rodiklius ir užduotis“.
Vaida BUTKUVIENĖ: „Kiekvienai
įmonei, kuri dirba rinkos sąlygomis, svarbu dirbti kryptingai ir planuoti savo veiklą.
Ne išimtis ir mūsų įmonė. Nors esu smulkiojo verslo atstovė, tačiau vadovaujuosi
viena taisykle – visada žinok, ko nori, ko
sieki ir iš kur tai ketini gauti.
Sudarydama kitų metų biudžetą labiausiai kreipsiu dėmesį į finansinius išteklius ir valdymo išlaidas“.

verslui parduoti įmones, kurios neturi
nacionalinės svarbos. Kitas pasiūlymas –
visose valstybės institucijose įvesti vieno
langelio principą. Reikia sugriežtinti viešųjų pirkimų sąlygas valstybinių įstaigų
ir savivaldos sektoriuose. Valstybė turi
reguliuoti bankų veiklą.
Įmonėje irgi dar yra taupymo rezervų.
Galėtume daugiau dėmesio skirti energetikos sričiai, peržiūrėti atlyginimus, padidinti darbo našumą, daugiau dėmesio
skirti inovacijoms, automatizavimui“.
Gintautas VASILIAUSKAS: „Taupymo rezervų yra. Ir valstybės tarnautojas, ir įmonės darbuotojas galėtų atlikti
daugiau funkcijų nei atlieka iki šiol. Jeigu
dirbančius pensinio amžiaus darbuotojus
pakeistų jauni specialistai, tai tikrai pakiltų ne tik darbo našumas ir darbo kultūra,
bet ir valstybinių įstaigų įvaizdis“.
Benjaminas ŽEMAITIS: „Rezervų
liko nedaug. Įmonės sutaupytų mažindamos darbo užmokestį ir gal dar šiek tiek
sutaupytų bendrąsias išlaidas ir išlaidas
medžiagoms (jeigu pavyktų nusiderėti
perkant)“.
Vaida BUTKUVIENĖ: „Taupyti reikia protingai. Jeigu įmonėje yra puikiai
sutvarkyta išlaidų valdymo sistema, tai
šis procesas vyksta nuolat ir nereikia imtis
drastiškų priemonių atėjus sunkiam laikotarpiui. Pabrėžiu – šis procesas turi vykti
nuolat. Tačiau kartais užmirštame kitą
dalyką – galvoti, kaip daugiau uždirbti ir
nuolat tobulėti šioje sityje. Kartais įmonės
tiesiog užmiega „ant laurų“.
Valstybei, t. y. Seimui ir Vyriausybei, siūlau mažiau kalbėti, o imtis realių
veiksmų – mažinti biurokratinį aparatą ir
peržiūrėti, ar visos sukurtos darbo vietos
valstybės sektoriuje atlieka tikrai reikalingas funkcijas“.

Ar galėtumėte atskirti ar kaip nors
apskaičiuoti, kiek jūsų įmonės rezultatams daro įtakos pasaulinė ekonomikos krizė ir kiek Vyriausybės priimami
sprendimai keisti mokesčius?
Vidas BUTKUS: „Bendraudami su
partneriais iš Anglijos, Prancūzijos, Skandinavijos šalių padarėme išvadą, kad pardavimų apimtys sumažėjo 20–30 proc.
Dėl pasaulinės ekonominės krizės „Kauno
Baltijos“ gamyba sumažėjo apie 10 proc.
Be to, mums buvo labai skausmingas akcijų, obligacijų, investicinių portfelių ir fondų vertės smukimas dėl pasaulinės krizės.
Lietuvos Vyriausybės priimami sprendimai irgi turėjo ir turi didelę įtaką“.
Gintautas VASILIAUSKAS: „Ir
Vyriausybės priimamų sprendimų, ir krizės įtaka akivaizdi. Tačiau kokių nors
skaičiavimų neatliekame. Reikėtų pasikviesti studentą šia tema atlikti diplominį
darbą“.
Benjaminas ŽEMAITIS: „Dėl pasaulinės krizės įtakos „Novametos“ gamybos apimtys sumažėjo 2 kartus – Baltijos „tigrų“ šalyse 5 kartus, Skandinavijos
rinkoje apie 1,5 karto. Įmonės sukuriamas
BVP sumažėjo 1,6 karto, atlyginimų fondas sumažėjo 1,5 karto. Tiesa, atlyginimas
vienam sąlyginiam darbuotojui išliko toks
pat, nes atleidome dalį darbuotojų bei sutrumpinome darbo savaitę. Neuždirbome
pelno, bet ir nepatyrėme nuostolių. Tačiau
per artimiausius dvejus metus plėtros neplanuojame“.
Vaida BUTKUVIENĖ: „Tiek pasaulinė ekonomikos krizė, tiek Vyriausybės

Teigiama, kad Lietuva priklauso
3–4 Europos Sąjungos valstybių grupei,
kurios iš ekonominės krizės atsigaus
paskutinės. Taigi galime manyti, kad
laukia nauja darbo emigracijos banga – suvilioti aukštesniais atlyginimais
į kitas šalis išvyks geriausi specialistai.
Ar ruošiatės tokiam variantui? Kaip,
kokiais būdais ketinate išsaugoti savo
įmonės geriausius specialistus?
Vidas BUTKUS: „Reikia padidinti
darbo našumą, sumažinti bendragamyklinius kaštus. Sėkmės atveju galėtume geriausiems specialistams padidinti atlyginimus. Tokių rezervų ieškome ir tai darome
jau dabar“.
Gintautas VASILIAUSKAS: „Planuojame didinti darbo krūvius ir išsaugoti atlyginimų lygį. Atėjo tokie laikai, kai
ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse daug
uždirbti galės tik galintieji ir mokantieji
dirbti“.
Benjaminas ŽEMAITIS: „Šiam variantui nesiruošiame. Manau, kad mūsų
darbuotojai jaučia – kai įmonės gamyba
atsigauna, tada pradeda augti ir jų atlyginimai“.
Vaida BUTKUVIENĖ: „Geri ir kvalifikuoti darbuotojai yra pagrindas sėkmingai veiklai. Rinkdama komandą labai daug
dėmesio skiriu darbuotojo asmenybei ir jo
pasaulėžiūrai. Tai žinodama suprantu, kokie yra darbuotojo lūkesčiai ir tikslai. Tokiu būdu bandau derinti savo ir darbuotojo
interesus ir tai padeda suburti komandą.
Manau, kad atsirenku patikimus ir gerbiančius savo darbą darbuotojus“.

kitų metų biudžetas
Seime verda aštrios diskusijos dėl gerokai sumažėjusio 2010-ųjų nacionalinio biudžeto. O kokius kitų
metų biudžetus planuoja verslininkai, kokią įtaką įmonėms daro Vyriausybės sprendimai ir pasikeitimai pasaulinėje rinkoje?
Neakivaizdiniame „Rūmų žinių“ apskritajame stale dalyvauja AB „Kauno Baltija“ generalinis direktorius Vidas Butkus, UAB „Plastena“ komercijos direktorius Gintautas Vasiliauskas, UAB „Novameta“
valdybos pirmininkas Benjaminas Žemaitis ir UAB „Aurita“ finansų direktorė Vaida Butkuvienė.

priimami sprendimai mus veikia taip pat,
kaip veikia ir visus verslininkus, nes mūsų
klientai yra verslo įmonės. Jeigu verslui
gerai, tai ir mums gerai, jeigu verslui blogai, tai ir mums blogai“.
Kokie Vyriausybės priimti sprendimai verslo sričiai, kuria jūs užsiimate,
padarė daugiausia įtakos. Gal patartumėte, kokius sprendimus reikėtų priimti artimiausiu metu?
Vidas BUTKUS: „Svarbiausias veiksnys – pelno mokesčio padidinimas. Mano
nuomone, verslo atžvilgiu tai – absurdiškas
sprendimas. Tačiau yra ir gerų Vyriausybės
sprendimų, pavyzdžiui, lankstesnis požiūris į darbo grafikus. Jeigu norime išlikti
konkurencinėje kovoje, kiekviena įmonė
pati turi spręsti, kiek valandų per parą ir
kiek dienų per savaitę dirbti, koreguoti
darbo laiką iškilus konkretiems atvejams.
Darbas turi vykti sklandžiai – jeigu reikia
atlikti skubius užsakymus, tai turime dirbti
ilgiau. Šiaip žmonės visada nori daug uždirbti, bet kuo mažiau dirbti. Jeigu tokia
logika vadovautumės, tai vienareikšmiškai
žlugtume. Labai pritarčiau siūlymams sumažinti bedarbių pašalpas, nes niekam ne
paslaptis, kad daug žmonių piktnaudžiauja
šia valstybės parama“.
Benjaminas ŽEMAITIS: „Vyriausybės priimami sprendimai mums didesnės
įtakos nepadarė, nes jie nukreipti daugiau

į vartojimą, o mūsų įmonė dirba „BtoB“
(verslas verslui) ir eksportui“.
Vaida BUTKUVIENĖ: „Mūsų įmonės rezultatams didžiausią įtaką padarė
vienadienis mokestinės aplinkos pakeitimas. Vyriausybės priimami greiti, skuboti
ir nuolat keičiami mokesčiai niekam naudos neduoda. Blogiausia ir sudėtingiausia,
kad naują mokesčių politiką vykdyti reikalaujama iš karto, o paaiškinimai, poįstatyminiai aktai dažniausiai labai vėluoja“.
Ar dar liko taupymo rezervų? Pateikite galimybes taupyti valstybei ir
savo vadovaujamai įmonei.
Vidas BUTKUS: „Kaip jau minėjau,
valstybė galėtų sumažinti pašalpas bedarbiams, t. y. griežčiau juos kontroliuoti, kad
nebūtų piktnaudžiaujama, valstybė galėtų
dar labiau sumažinti biurokratų sluoksnį,
sumažinti Seimo narių padėjėjų skaičių
ir apskritai panaikinti jiems skiriamas
lėšas reprezentacijai, apgyvendinimui ir
transportui. Jie, kaip ir visi šalies piliečiai,
turėtų gauti atlyginimą (be to, peržiūrėtą).
Iš šio atlyginimo tarnautojai bei Seimo
nariai turėtų mokėti už visas išlaidas, kaip
tai daro visi dirbantys šalies piliečiai. Vienareikšmiškai reikia užkirsti kelius lėšų
švaistymui. Be to, reikėtų sumažinti atlyginimus kai kuriems tarnautojams, susieti
juos su bendru šalies pragyvenimo lygiu.
Seimas turėtų apsispręsti ir privačiam
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Renginiai

Verslo dienos šventė Marijampolės apskrityje:

pozityvus požiūris
„Kas dieną, kas valandą susikaupdami ne ties tuo, kas blogai, bet ką mylime ir vertiname, dalyvaujame kūrime
geresnės ateities, kuri kiekvieną dieną
įsiveržia staiga mūsų pasirinkimo dėka“.
Štai tokiais prasmingais šiam metui Karolio Pyrsono (Carol Pearson) žodžiais prasidėjo kasmetinis KPPAR Marijampolės
filialo organizuojamas Verslininko dienai
paminėti skirtas renginys. Marijampolės
regione tai tapo gražia tradicija, besitęsiančia nuo 2005 metų, kai tuometinis LR ūkio
ministras pasirašė įsakymą dėl kiekvienų
metų antrą lapkričio mėnesio penktadienį
minimos respublikinės Verslo dienos.
Kaip kasmet, taip ir šiemet Marijampolės filialas sukvietė Marijampolės apskrities verslo bendruomenę, valdžios ir
kitų organizacijų atstovus. Neatsitiktinai
šventinio renginio devizu pasirinkta citata.
Ji tarsi apibrėžia mūsų visų egzistencijos
prasmę ir suteikia naujų vilčių bei jėgų
ateities veikloms. Šiandien, kai visur kalbama apie negatyvius dalykus, mes renginio dalyvius ir svečius pakvietėme mąstyti
ir elgtis kitaip: brandinti savo vertybes,
puoselėti bendruomeniškumą ten, kur esame, – tiesiog šiandien, čia ir dabar, gerbti
šalia esantį žmogų – kolegą, konkurentą
ar tiesiog gatvėje sutiktą praeivį, vertinti
jų kūrybines galias, suprasti jų norus, mylėti ir džiaugtis mažais dalykais, pastebėti

ir vertinti anksčiau buvusius nereikšmingus dalykus ar reiškinius, kurti ir tobulinti
aplinką, mokytis... tiesiog pasidžiaugti. Sakoma, kad „kokios mintys – toks likimas“.
Dar 1989 metais neurofiziologas Rodžeris
Speris gavo Nobelio premiją už tai, kad
įrodė, jog mintys daro įtaką žmogaus likimui ir ateičiai. Todėl savo palinkėjimuose
renginio organizatoriai pakvietė šventinę
popietę praleisti kartu, pasisemti teigiamų ir pozityvių emocijų, galbūt įgyti šiek
tiek naujų žinių, išgirsti kitokių požiūrių,
padėsiančių lengviau pažvelgti į susidariusias problemas versle ar visuomenėje,
pasiklausyti dainų bei išgirsti taip seniai
girdėtą eilėraščio posmą.
Verslo renginyje dalyvavo gausus
būrys svečių: LR Seimo nariai A. Butkevičius, B. Vėsaitė, A. Rimas, Marijampolės apskrities viršininkės pavaduotojas E.
Ulevičius, LR Vyriausybės atstovas Marijampolės apskrityje P. Uleckas, Marijampolės, Vilkaviškio r., Šakių r., Kazlų Rūdos
ir Kalvarijos savivaldybių vadovai bei kitų
institucijų atstovai. Nuoširdžius sveikinimo žodžius verslo bendruomenei tarė LR
Seimo nariai, valdžios atstovai ir rūmų vadovai. Marijampolės apskrities viršininkės
pavaduotojas E. Ulevičius sveikindamas
verslo bendruomenę akcentavo ir tai, kad
vyksta nuolatinis dialogas su KPPAR Marijampolės filialu dėl verslo aplinkos gerinimo regione, ieškoma sprendimų ir kelių,
kaip išspręsti vienas ar kitas verslo problemas. Tardamas sveikinimo žodį Marijampolės savivaldybės meras V. Brazys, KP
PAR Marijampolės filialo teikimu, apdovanojo padėkos raštais įmones, kuriančias
miesto įvaizdį, infrastruktūrą, stiprinančias
savivaldybės konkurencingumą ir verslo
bendruomenę: UAB koncerną „ALGA“,
UAB „Noringė“, UAB „Statybos ritmas“,
UAB „Mantinga“. Renginio organizatorių
KPPAR Marijampolės filialo tarybos pirmininkas iniciatyva buvo pasveikintas ir paminklo
K. Svitojus ir filialo vadovė A. Pabedinskienė
„Tautai ir Kalbai“ Marijampolėje kūrėjas

Marijampolės kultūros centro vyrų vokalinis ansamblis „Sūduvietis“

skulptorius K. Balčiūnas – už kilnią misiją,
išsaugant Sūduvos krašto žmonių kultūrines ir tautines vertybes.
Po šventinių kalbų ir sveikinimų renginio dalyviams ir svečiams buvo pasiūlyta išklausyti du pranešimus: „Tarp verslo
išsaugojimo ir „ateities“ įmonės kūrimo“
ir „Kodėl blogai yra gerai?“ Pranešimus
skaitė UAB „Baltijos lyderystės ugdymo
instituto“ steigėjas bei direktorius dr. M.
Gelbūda ir asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ direktorius E. Leichteris.
Džiugu, kad lektorių pranešimai buvo
pozityvūs ir šventiniai, tačiau kartu ir informatyvūs bei suteikiantys naujų žinių,
verčiantys pamąstyti, ieškoti nestandartinių verslo problemų sprendinių.
Trečioji šventės dalis tęsėsi muzikine
gaida ir poezijos posmais. Šventinę nuotaiką, žaismingas emocijas ir skambią dainą
Marijampolės kultūros centro vyrų vokalinis ansamblis „Sūduvietis“ dovanojo renginio verslo bendruomenei ir svečiams.
Kai pagrindinės profesinės Verslo dienos mintys buvo išsakytos, norėjosi, kad
kiekvienas šventės dalyvis būtų palydėtas
nuoširdžiu organizatorių dėmesiu. Todėl
šventės pabaigoje simboliškai iš Marijampolės kolegijos studentų, būsimųjų vadybininkų, rankų kiekvienam šventės dalyviui buvo įteiktos atminimo dovanėlės su
įžymių pasaulio žmonių palinkėjimais.
Tariame nuoširdų „ačiū“ mūsų rengi-

nio pagalbininkams: viešbučiui „Europa
Royale Marijampolė“, UAB Koncernui „ALGA“, UAB „Mantinga“, UAB
„Transmundus“, UAB „Baltijos lyderystės ugdymo institutas“, asociacijai „Žinių
ekonomikos forumas“, Marijampolės kultūros centro vyrų vokaliniam ansambliui
„Sūduvietis“, Marijampolės kolegijos
studentų kapelai.
Ir pabaigai... apie galimybes ir pozityvų mąstymą visur ir visada.
Istorija, kaip pirmasis filosofas mokslininkas Falesas tapo verslininku ir pirmuoju Elados milijonieriumi. Garsus senovės
Graikijos filosofas buvo ne tik pirmasis
įvairių sričių mokslininkas (matematikas,
fizikas, hidroinžinierius, astronomas, išradėjas), bet ir sėkmingas pirklys, verslininkas, pirmasis komersantas. Filosofijos
istorija teigia, kad Falesas pasinaudojo
savo astronomijos bei meteorologijos
žiniomis ir sudarė gana naudingą verslo sandorį. Aristotelis rašė: „Kalbama,
kad kai Falesui buvo priekaištaujama,
kad jo filosofija yra nenaudinga, jis, pagal žvaigždes supratęs, kad artėja gausus
alyvuogių derlius, pusvelčiui išsinuomojo
visas aliejaus spaudyklas Milete ir Efese,
o atėjus laikui ir staiga išaugus jų paklausai, ėmė nuomoti jas savo nuožiūra ir, surinkęs daug pinigų, parodė, kad panorėję,
filosofai gali lengvai praturtėti...“

PRANEŠIMAS GS1 SISTEMOS NAUDOTOJAMS
2009-11-20, Vilnius

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija informuoja, kad atnaujinome ir vykdome prekių numeravimo ir kodavimo pagal tarptautinius GS1 standartus veiklą, kuri neteisėtomis priemonėmis buvo sutrikdyta 2009 m. spalio 26 d.
ir dėl ko šiuo metu yra atliekamas ikiteisminis tyrimas tiek pagal baudžiamajame,
tiek pagal civiliniame kodekse numatytą atsakomybę.
Norime priminti, kad nuo pat įsteigimo pradžios esame Tarptautinės GS1 organizacijos narys. Tarptautinės GS1 organizacijos statuto 5 skyriaus a punktas įtvirtina mūsų kaip ir kiekvieno šios tarptautinės organizacijos nario teisę administruoti
standartų sistemą savo teritorijoje ir būti vieninteliu GS1 atstovu toje teritorijoje.
Siekiant užtikrinti prekių numeravimo ir kodavimo pagal tarptautinius GS1 standartus teikimą teritoriniu principu, 1995 m. lapkričio 14 d. priimto Lietuvos Respublikos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 9 punkte kaip
pagrindinė rūmų funkcija buvo įtvirtinta funkcija vykdyti paminėtą prekių numeravimą ir kodavimą brūkšniniais kodais.
2009 m. lapkričio 17 d. Tarptautinės GS1 organizacijos prezidento p. M. Lopera pasirašytas oficialus laiškas tik dar kartą patvirtina Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų
rūmų asociacijos kaip vienintelio įgalioto ir teisėto Tarptautinės GS1 organizacijos atstovo Lietuvoje teises prekių numeravimo ir kodavimo srityje (laiškas pridedamas).
Pakartotinai informuojame, kad 2009 m. rugsėjo 30 d. Juridinių asmenų registre
įregistruota asociacija „Nacionalinė GS1 organizacija“ neturi jokių juridinių įgaliojimų vykdyti GS1 sistemos veiklą Lietuvoje ir ne tik neteisėtai vykdo savo veiklą
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ir išduoda vartotojams brūkšninius kodus, neteisėtai naudojasi GS1 informacine
sistema, pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus, Tarptautinės GS1 organizacijos
nuostatus, šmeižia Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociaciją ir piktybiškai kenkia jos veiklai, bet ir klaidina visus vartotojus. Be to, minėtos asociacijos
jau išduoti brūkšniniai kodai bus pripažinti negaliojančiais tiek vadovaujantis LR
teisės aktais, tiek tarptautinės GS1 organizacijos nuostatais.
Todėl prašome Jūsų visų visais jums kylančiais klausimais prekių numeravimo ir
kodavimo brūkšniniais kodais atžvilgiu kreiptis tik arba į jums priklausančius regioninius Prekybos, pramonės ir amatų rūmus arba tiesiogiai į Lietuvos prekybos, pramonės ir
amatų rūmų asociaciją faksu (8~5) 262 1403, arba elektroniniu paštu gs1@chambers.lt.
Taip pat prašome jūsų nesinaudoti informacija puslapiuose www.gs1.lt ir
www.gs1lt.lt, kadangi ji šiuo metu negali būti laikoma patikima.
Kaip ir minėjome anksčiau, dėl Jūsų patirtų nuostolių, susijusių su mūsų veiklos
sutrikdymu, visus Jums reikalingus brūkšninius kodus iki šių metų gruodžio 1 d.
išduosime nemokamai.
Dėkojame už jūsų supratimą ir palaikymą, tikime, kad teigiamai įvertinsite visus mūsų veiksmus ir pastangas atkuriant GS1 sistemos funkcionavimą Lietuvoje.
Pagarbiai –
Lietuvos PPA rūmų asociacijos generalinis direktorius
Rimantas Šidlauskas

KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ žinios | Nr. 534

Europos Sąjungos vidaus rinkos
teisinis reglamentavimas: naujovės verslui
2009-12-28 visoje Europos Sąjungoje įsigalioja Europos Parlamento ir
Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl
paslaugų vidaus rinkoje. Jos tikslas –
nustatyti bendruosius paslaugų sektoriaus
ES reglamentavimo principus, užtikrinant
paslaugų teikėjų įsisteigimo laisvę ir laisvę teikti paslaugas kitoje valstybėje narėje
(sumažinti administracinę procedūrų naštą
verslui). Direktyva apima visas paslaugas,
teikiamas tiek verslui, tiek galutiniam vartotojui, išskyrus tiesiogiai valstybės institucijų teikiamas paslaugas, taip pat paslaugas,
jau reglamentuotas kitais ES teisės aktais.
Direktyvos nuostatos galioja tiek tiesiogiai,
tiek nuotoliniu būdu (pvz., internetu) teikiamoms paslaugoms nepriklausomai nuo
to, ar už paslaugą imamas mokestis, ar paslauga teikiama nemokamai.

Įgyvendinus Paslaugų direktyvą
verslas galės:
• laisvai teikti paslaugas kitose ES valstybėse narėse;
• išbandyti naujas ES rinkas nesteigiant
buveinės kitoje ES valstybėje narėje;
• įsteigti įmonę ar filialą naudojantis paprastesnėmis ir mažiau trunkančiomis
procedūromis;
• gauti informaciją ir atlikti visas reikalingas procedūras „vieno langelio“ principu per kontaktinį centrą, esantį kiekvienoje valstybėje narėje;
• gauti daugiau ir įvairesnių administracinių paslaugų, reikalingų verslui.
2009-05-13 visose Europos Sąjungoje pradėtas taikyti Reglamentas
(Nr.764/2008) dėl abipusio pripaži-

nimo principo, kuris palengvins ūkio
subjektams prekybą visoje ES vidaus
rinkoje, tai reiškia, kad valstybė narė negali uždrausti savo teritorijoje parduoti
gaminius, kurie yra teisėtai parduodami
kitoje valstybėje narėje, net kai tie gaminiai buvo pagaminti vadovaujantis techninėmis taisyklėmis, kurios skiriasi nuo
vietos gaminiams taikomų taisyklių.
Reglamento įgyvendinimas gamintojams suteikia teisę:
• be apribojimų prekiauti visoje ES vidaus rinkoje, jei gaminys teisėtai parduodamas kitoje valstybėje narėje;
• pasinaudojant kiekvienoje valstybėje
narėje įsteigtais gaminių kontaktiniais
centrais, gauti išsamią informaciją apie
tose valstybėse narėse taikomus reikalavimus gaminiams.

Nuo 2009-12-28 savo veiklą Lietuvoje pradeda Paslaugų ir gaminių
kontaktinis centras (www.verslovartai.
lt), kuris verslui sudarys galimybę vienoje
vietoje gauti naudingą informaciją apie
galiojančius reikalavimus paslaugų verslui, gaminiams ir jų platinimui, paprastesniu būdu atlikti reikalaujamas administracines procedūras (pvz., įsigyti reikalingus
leidimus ar licencijas).

nusipirkti naujus užvalkalus IKEA sofai,
pasirodė labai įžvalgi. Dabar tai turbūt
didžiausia internetinė parduotuvė Baltijos
šalyse, eksportuojanti į daugelį pasaulio
šalių. Kompanijos būstinė Stokholme,
užvalkalų individualizuota gamyba – Lietuvoje. Gamyba prasideda tik kai pirkėjas
susikuria individualų, specialiai jo turimai
sofai užvalkalą ir pilnai už jį apmoka. Lietuvoje pagamintą užvalkalą UPS pristato
pirkėjui tiesiai į namus. Įdomu, kad tokio
individualiai sukurto ir pagaminto užvalkalo kaina siekia net 1000–1500 litų, o
tokių šios „nišos“ užsakymų kas mėnesį
būna net 1000–2000. Nesunku suskaičiuoti apyvartą, rodančią, kad tai jau nėra
visai mažas verslas. Ir čia nėra atstovų,
įgaliotųjų prekybos agentų, platintojų, su
kuriais reiktų dalintis pardavimų pajamas – visa pirkėjo sumokėta kaina atitenka produkto gamintojui.
Ir nors tokių projektų privalumai atrodo labai akivaizdūs, dažniausiai mūsų
verslas, kol nėra „priverstas“, nedrįsta
keisti savo nusistovėjusio tradicinio veiklos modelio, kurti savo vardą, prekės
ženklą globalioje internetinėje erdvėje.
Tai labai pavojinga nuostata, nes dažniausiai užsakovas – partneris Danijoje,
Švedijoje ar Didžiojoje Britanijoje, – su
kurio prekės ženklu vyksta prekyba, kuris pats valdo ryšius su prekybos tinklais,
iš esmės valdo mūsų verslus, pasiima ir
didžiąją pelno dalį ir bet kada gali palikti
mus, jei bus suviliotas pigesnių gamintojų
kitose šalyse.
Džiugu, kad atsiranda daugiau jaunų
žmonių, žiūrinčių šiuolaikiškai į verslą ir
norinčių pasinaudoti globalios interneto
prekybos galimybėmis. Pavyzdžiui, du
projektai, skirti tradiciniam lietuviškam
linui, sujungus modernią interneto prekybos technologiją – www.LinenMe.com,
www.LinenKids.com. Tai dar nedidelės
įmonės, sėkmingai ieškančios savo vietos
sparčiai augančiose globaliose sveikos
gyvensenos, ekologiškų rūbų rinkose.
Malonu, kai amerikietė iš Bostono atsiunčia padėką už puikų lietuvišką lininį „LinenKids“ kostiumėlį sūnui krikštynoms:

„Man tai labai prasminga – mano senelis
kilęs iš Lietuvos“.
Tačiau daugeliui nėra aišku, kaip ir
nuo ko pradėti. Reikia „katalizatoriaus“,
patarėjo ir „konvejerio“, galinčio iš mažos
įmonės su gera idėja ar produktu sukurti
globalų verslą. Tokiu tikslu prieš pusantrų metų buvo sukurta UAB „Globaltus“
(www.Globaltus.com). Jos misija nėra paprasta, lengva ar greitai įgyvendinama –
mums reikia daugiau tokių kompanijų,
kurios padėtų šimtams mažų Lietuvos
įmonių, iniciatyvių žmonių, savo idėjas
galinčių sparčiai transformuoti į šiuolaikinį, globalų ir aukštos vertės produktų
internetinį verslą. Geriausias „Globaltus“
projekto sėkmės istorijos pavyzdys –
www.LessLoss.com – internetinė parduotuvė ypač aukštos kokybės („Hi-End“)
garso aparatūros gerbėjams visame pasaulyje. Įdomu, kad Lietuvoje sukurtas ir pats
produktas, ir jo prekės ženklas. Lietuvoje
„LessLoss“ gaminamus unikalių charakteristikų laidus entuziastai dabar perka už
(!) 1000–2500 litų.
Europoje gaminti kokybiški ir ne ypač
brangūs drabužėliai vaikams, kuriuos galima užsisakyti su vaiko vardu, patinkančiu piešiniu ar užrašu? Tai www.eOXOX.
com produkcija – dar vienas Globaltus.
com projektas. Maža, bet ambicinga lietuviška lengvosios pramonės įmonė Kaune
nori pati tiesiogiai parduoti savo gaminius
vaikučių tėvams Skandinavijoje ir kituose
regionuose. Ji jau pradeda bendrauti su
jais tiesiogiai, ugdo savo vardą ir jo vertę.
Taigi ar būsime globalūs? Baltijos šalių verslas: mažas ir... globalus? Be abejo,
„taip“, tačiau kiek bus tikrų, ypatingų sėkmės istorijų, priklausys tik nuo to, kaip
greitai ir ryžtingai sugebėsime pasinaudoti dabartinio laikotarpio galimybėmis.
Pasaulinis interneto rinkodaros autoritetas
Deividas M. Skotas (David M.Scott) į
naują savo bestselerio leidimą kaip puikų
mažo ir kartu globalaus verslo pavyzdį
įtraukė „Globaltus“ ir projektą LessLoss.
com. Taigi mes galime sau pasakyti: „Misija įmanoma! Darom, ir sėkmė bus arčiau
negu mums atrodo!“

Europos verslo ir inovacijų tinklas
(Enterprise Europe Network), bendradarbiaudamas su Ūkio ministerija ir
Lietuvos ekonominės plėtros agentūra,
lapkričio 20 d. organizavo seminarą šia
tema.

VERSLININKO ŽVILGSNIU

Internetinė prekyba:
ar būsime globalūs?
Dr. Vladas Lašas
Tomas Paplauskas
Kaip Jūs šįmet pirksite kalėdines dovanas? Kaip ir kasmet, važiuosite per keletą
prekybos centrų Kaune su ilgu dovanų sąrašu? Ar, kaip vis daugiau žmonių visame
pasaulyje, vieną vakarą patogiai atsisėdę
prie kompiuterio išrinksite Jūsų artimiems
žmonėms geriausias dovanas geriausiomis
kainomis iš geriausių (ne brangiausių!)
Europos, o gal ir pasaulio parduotuvių?
Nusiųsite jas tiesiai jiems į namus, nesvarbu, kur jie būtų – Vilniuje, Rygoje,
Londone ar Brėmene? Vokišką knygą – iš
vokiečių www.amazon.de, garsaus Milano
dizainerio rankinę, džinsus – iš italų www.
yoox.com, vaikiškus drabužėlius – iš prancūzų www.LaRedoute.com, puikų kalnų
dviratį ir golfo lazdas – iš britų ..? Sąrašą
būtų galima tęsti – tai kasdien atkeliaujančios siuntos, kurias į Lietuvą gabena UPS
ir kitos skubių siuntų tarnybos. Jų srautas
į Lietuvą didėja net ne procentais, o kartais!.. Ir nors ekonominio nuosmukio metu
pasaulyje tradicinė prekyba aiškiai mažėja,
prekybai internetu tai negresia: 2008 metų
Kalėdos JAV e-prekybos lyderiui www.
Amazon.com buvo pačios geriausios jų istorijoje. Šįmet yra ženklų, kad 2009 metų
Kalėdos prekybai internetu bus istorinės:
e-prekybos lyderis Amazon.com eilėje
kategorijų pardavimais gali aplenkti didįjį
klasikinės prekybos lyderį – Wal-Mart.
Tai – dar didesnis pasirinkimas, geresnės kainos, platesnės galimybės mums,
pirkėjams. Bet pagalvokime, ką tai reiškia ir mums – Lietuvos verslui? Jau ne
tik matome, bet ir apyvartomis jaučiame,
kad mūsų konkurentais tampa gausybė internetinių parduotuvių pasaulyje, puikiai
pasiekiamų interneto ir skubių siuntų tarnybų – šiuolaikinių „svieto“ lygintojų –
dėka. Prieš 10 metų, ir net prieš 5 metus,

dar galėjome ramiai jaustis mūsų mažoje
lietuviškoje rinkoje, o dabar tautietis, net
neišeidamas iš namų Žagarėje, gali pirkti
geriausiose pasaulio parduotuvėse.
Tai didelis iššūkis verslui, bet ir dar
didesnė galimybė. Sulaukdami konkurentų savo mažame lietuviškame „kieme“, mes turime naudotis naujomis
galimybėmis būti pilnateisiais žaidėjais
tūkstančius kartų didesnėse pasaulio rinkose. Reikia tik gerai atsirinkti, ką mes
sugebame padaryti geriau negu kiti, ką
Lietuvoje su įkvėpimu sukūrę ir su meile pagaminę, galime parduoti vienos ar
kitos srities mėgėjams užjūriuose. Tai,
kas anksčiau buvo prieinama tik didžiųjų
šalių didžiosioms kompanijoms, tampa
vienodai prieinama ir mažų šalių mažoms kompanijoms su jų rinkos nišoms
sukurtais produktais. Joms atsiveria puikios galimybės tapti globaliomis. Tam
reikia tik vizijos, ambicijų ir atkaklaus
darbo. Apie tai puikiai parašyta Kriso
Andersono (Chris Anderson) knygoje
„Ilgoji uodega“, kurioje išdėstytos mintys gali daug padėti Lietuvos verslui.
Vienas pirmųjų „Ilgosios uodegos“
projektų – ne tik Lietuvoje, bet visame
regione – buvo www.BEMZ.com. Kanadietė Leslė Penington (Lesley Pennington), prieš penketą metų iš Stokholmo
atvažiavusi į Lietuvą, ieškodama partnerių atvirai išdėstė savo verslo planą“:
interneto parduotuvė „Susikurk naują užvalkalą IKEA sofai“. Genialiai paprasta
idėja, padiktuota asmeninių jos šeimos
poreikių: Leslės vaikams nudėvėjus sofos užvalkalus, IKEA parduotuvėje naujų
tinkamų užvalkalų nebuvo: IKEA pasiūlė
pirkti naują sofą. Mintis, kad pasaulyje
yra daug mamų kaip ir ji, kurios norėtų
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Rūmuose viešėjo delegacija iš Kinijos
Lapkričio 13 dieną Rūmuose lankėsi
Siameno (Kinija) delegacija, vadovaujama pono Chen Xiumao, Siameno savivaldos komiteto pirmininko.
„2001 metais buvo pasirašyta Kauno
ir Siameno susigiminiavimo sutartis. Per
aštuonerius giminiavimosi metus miestai
tapo gerais partneriais, matančiais puikias
bendradarbiavimo įvairiose srityse perspektyvas“, – kalbėjo Rūmų generalinis
direktorius V. Šileikis. Rūmų administracija pristatė rūmų tinklą bei vykdomą
veiklą, akcentavo ekonominių ryšių svar-

bą abiem šalims. „Kaunas – universitetų,
verslumo, išvystytos pramonės, mokslo
technologijų židinys“, – akcentavo tarptautinių ryšių informacijos vadybininkė
Rita Baidokaitė ir kvietė Siameno delegaciją aktyviai bendradarbiauti – stiprinti
ekonominius ryšius, suaktyvinti mainus,
prekybą, skatinti investicijas.
Kauno laisvosios ekonominės zonos
(LEZ) atstovas Vytautas Petružis pristatė
LEZ‘ą, kaip patrauklią geografine padėtimi bei puikiomis plėtros galimybėmis
pramoninės plėtros teritoriją, kur kli-

entams yra siūlomos įvairios mokesčių
lengvatos.
Kinų delegacijos vadovas Chen Xiumao padėkojo visiems už šiltą priėmimą
bei pakvietė Rūmų narius, visą aktyvią
verslo bendruomenę apsilankyti kitų metų
rudenį vyksiančioje jau keturioliktoje tarptautinėje CIFIT parodoje. „Tai puiki galimybė užmegzti naujus verslo ryšius, atrasti
naujas verslo galimybes, pristatyti Kauno
investicinę aplinką, čia susijungia daugiau
nei 100 skirtingų pasaulio šalių ekonominis potencialas“, – akcentavo svečias.

Kauno PPA rūmų gen. direktorius V. Šileikis
ir kinų delegacijos vadovas Chen Xiumao

REKLAMA

Pastaruoju metu vis didesnį miestiečių nepasitenkinimą kelia istorinio
paveldo naikinimas Laisvės alėjoje. Tik didžiulėmis entuziastų pastangomis pavyksta išsaugoti ne vieną amžių menančius statinius bei puose-lėtas nacionalines tradicijas.
Netoli Soboro esantis restoranas „Žalias ratas“ turi teisę pasigirti: šiandien šis restoranas svečius pasitinka seniausiame Laisvės alėjos name,
Šiam rąstų namui per šimtą dvidešimt metų, jis pastatytas 1880 metais
ir buvo skirtas gyventi rusų armijos generolui,
Rąstinės sienos, patalpų išplanavimas, vidaus ir išorės apdaila, balanų
stogas, atrodo, dar šnabžda senąsias istorijas, skleidžia buvusią ramybę
ir padeda pamiršti civilizacijos diktuojamą triukšmą ir tempą.
Jaukios salės pasididžiavimas – nuolat gyva ugnimi alsuojantis išskirtinės konstrukcijos molinis senovinis židinys. Skambant pianino klavišams, čia neprailgsta laikas stebint virš žarijų kepamus kepsnius. Jų
skleidžiami aromatai – tai senųjų Kauno patiekalų receptų paslaptis.
Nepriklausomo mitybos ir kulinarijos eksperto Vincento Sako skrupulingai atrinkti receptai šiandien siūlomi „Žalio rato“ svečiams.
Kaune, Laisvės al. 36b
Tel. (8 ~ 37) 20 00 71
El. paštas info@zaliasratas.lt

Anonsai
2009-12-11 (penktadienį) įvyks Rūmų narių kalėdinis pobūvis. Renginio vieta:
restoranas-motelis „Via Baltica“. Adresas: Verslo g. 17, Kumpių k., Kauno r., automagistralės Vilnius–Kaunas–Klaipėda 105,9 km.
Šventinėje programoje „Tūkstantmečio pasakų karnavalas“:
*Skelbsime 2009 m. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nominacijų laimėtojus ir apdovanosime labiausiai nusipelniusius Kauno regiono verslo atstovus.
*Šventinę nuotaiką sukurs diksilendo grupė „Sweetband“.
*Sakralią kalėdinę muziką atliks vokalinis kvintetas.
*Svečių aistras kurstys ekspresyvi restorano-alaus daryklos „Avilys“ klubo profesionali artistų grupė „Kabaretas“.
*Į stebuklingą lietuviškų pasakų pasaulį lydės aktorius E. Stancikas.
*Į šokių sūkurį pakvies džiazo, roko, klasikos ir popmuzikos grupė „Frank orchestra“.
Maloniai kviečiame dėl kvietimų kreiptis ir apie savo dalyvavimą pranešti tel.
(8~37) 32 43 72 arba el. paštu aurelija.meskiene@chambers.lt iki gruodžio 5 d.
Startuoja naujas finansininkų klubas KFK! 2009-12-02, 15 val., Kauno prekybos,
pramonės ir matų rūmuose (Donelaičio g. 8, Kaunas) vyks nemokamas pirmasis finansininkų klubo susitikimas, kuriame klubo iniciatorės – aktyvių rūmų narių UAB
„Aurita“ finansų direktorė Vaida Butkuvienė ir UAB „Baltijos programinė įranga“

AKCIJOS
Kauno PPA rūmai skelbia kalėdinio pobūvio (2009-12-11) akciją –
„Padovanokime prisiminimą apie save rūmų nariams“
Siekdami, kad kalėdinis renginys taptų švente, skelbiame Rūmų narių bendruomenės akciją – kviečiame įsteigti specialius prizus Kauno PPA rūmų nariams, kurie
taps 2009 metų nominacijų laureatais (apdovanosime 8 įmones/organizacijas).

generalinė direktorė Gitana Aklienė – supažindins su veikla, tikslais ir numatomais
planais. Kviestinis klubo svečias finansininkas M-finance direktorius Eladijus Kirijanovas skaitys pranešimą „Efektingas finansų valdymo sistemos kūrimas“.
Europos verslo ir inovacijų tinklo (Enterprise Europe Network) anonsai:
Suomijos įmonė gamina aukštos kokybės kosmetikos gaminius,
skirtus odos ir sveikatos priežiūrai. Ieško partnerių bendrai įmonei
įkurti ir distribucijos partnerių. Kiti užsienio įmonių bendradarbiavimo pasiūlymai nuo 2009-11-25 iki 2009-12-09 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. 23,
2009-11-25. 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.
Daugiau informacijos apie renginius ieškokite interneto puslapiuose:
www.chamber.lt; www.paramaverslui.eu.
Renginyje vyks nuotaikingi žaidimai, kurių dalyvius norėtume apdovanoti Jūsų
įsteigtomis dovanėlėmis.
Specialūs prizai, dovanėlės – tai Jūsų įmonės reklaminiai gaminiai, nuolaidų
kortelės, kuponai, produkcija, kvietimai pasinaudoti teikiamomis paslaugomis ir tai,
kas pristato bei viešina Jūsų verslą, įmonę.
Maloniai prašome Rūmų narius, pageidaujančius dalyvauti šioje akcijoje, informuoti
Aureliją Meskienę tel. (8~37) 32 43 72 arba el. paštu aurelija.meskiene@chambers.lt iki
gruodžio 5 d.
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