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Socialinis dialogas – būtina demo-
kratinės visuomenės gyvavimo sąlyga, 
laikoma itin svarbiu geros valstybinės 
vadybos elementu. Socialinis dialo-
gas – tai priemonė diskutuoti, sutelk-
tai ieškoti problemų sprendimų. Tokiu 
būdu pasiekiamas darnus vystymas ir 
palaikoma socialinė taika visuomenė-
je. Lietuva palengva eina Europos socia-
linio dialogo modelio link. Nacionaliniu 
mastu vis giliau įsitvirtina socialinio dia-
logo instrumentai: jau dešimtmetį veikia 
Trišalė taryba; trišalio dialogo principai 
įgyvendinti daugelyje patariamųjų struk-
tūrų ir atsispindi įvairiuose susitarimuo-
se, kurių vienas ryškesnių yra neseniai 
pasiektas Nacionalinis susitarimas. 

Regionuose socialinio dialogo vaid-
muo ir gebėjimai yra mažiau išplėtoti 

oritetinės sritys, kur reikalingas intensyvus 
verslo ir piliečių savivaldos dialogas. 

Pirma, verslo aplinkos kokybė. Aki-
vaizdu, kad verslo aplinka yra reikšmin-
giausia kuriant naują verslą, pritraukiant 
investicijas, palaikant stabilų verslo au-
gimą, garantuojant verslininkams sau-
gumo jausmą. Verslo aplinka yra vienas 
svarbiausių miesto ekonominį konkuren-
cingumą lemiančių veiksnių. Savival-
dybė disponuoja pakankamai priemonių 
ir galių, kuriomis aplinka verslui būtų 
padaroma dar patrauklesnė. Verslo ben-
druomenės ir savivaldybės dialogo kelias 
į tai būtų pats racionaliausias.

Antra, intelektas ir inovacijos. Tai 
miesto ateitis, tai modernaus gyvenimo 
vizijos įgyvendinimas. Kaunas yra stu-
dentų ir inžinierių miestas. Toks jis turi 
ir likti, dar giliau atskleidžiant intelektinį 
potencialą per universitetus, kolegijas, 
profesinio rengimo įstaigas, mokslo ir 
technologijų parkus, inkubatorius, moks-
lo, verslo ir studijų slėnius, technopolius.

Trečia, miesto rinkodara ir įvaizdis. 
Miestas privalo save brangiai „parduoti“. 
Todėl jo potencialo ir konkrečių verslo in-
vesticinių galimybių viešinimas turi būti 
vykdomas itin profesionaliai ir sutelkto-
mis bei suderintomis pastangomis. Įvaiz-
dis miesto rinkodaroje yra svarbi priemo-
nė ir ja būtina tinkamai pasirūpinti.

Ketvirta, miesto infrastruktūra ir 
komunalinis ūkis. Visi norime gyventi 
moderniuose namuose. Ne tik dėl kom-
forto. Moderniuose namuose gyvenimas 
yra pigesnis. Lygiai taip yra ir modernia-
me mieste. Ekonominio tikslingumo ir 
atsiperkamumo sąvokų verslui nereikia 
aiškinti. Šiomis nuostatomis būtina vado-
vautis modernizuojant miesto infrastruk-
tūrą, priimant urbanistinius ir architektū-
rinius sprendimus.

Penkta, miesto „širdis“ – Laisvės 
alėja, Centras, Senamiestis. Rūmai sie-
kia nuosekliai diegti sisteminį požiūrį į 
visus miesto gyvenimą lemiančius pro-
cesus. Visi puikiai supranta, kad širdis 
turi plakti ritmingai ir kad nuo jos darbo 
priklauso viso kūno sveikata. Matyt, kad 
teks padraugauti su „kardiologais“...

Šešta, strategijos. Kiekvienam spren-
dimui reikia išlieti patikimus pamatus. 
Todėl strategijos yra svarbūs dokumen-
tai, pagal kuriuos turi dirbti ir projektuo-
tojai, ir statybininkai.

Septinta, valdymas ir partnerystė. 
Pradėjome nuo to, kad partnerystė turi įta-
kos valdymo kokybei. Verslo bendruome-
nė, eidama į partnerystę, prisiima jai skir-
tą atsakomybės dalį. Ji nori matyti miesto 
vadybą, vertą modernaus europietiško 
miesto įvaizdžio, kokį Kauną visi norime 
matyti, jame gyventi, dirbti ir kurti.

nei nacionaliniu lygiu. Kauno PPA rūmai 
socialinės partnerystės metodą tiesiogiai 
diegia į praktiką jau keliolika metų. Ap-
čiuopiami rezultatai yra pasiekti profesi-
nio rengimo srityje. Verslo bendruome-
nės dialogas su valdžia kelia sudėtinges-
nius ir kompleksiškesnius uždavinius. 
Valdžia per konstruktyvų dialogą gauna 
galimybę pasinaudoti verslo įmonių inte-
lektiniais, ekspertiniais ir organizaciniais 
ištekliais. Akivaizdu, kad grįžtamasis ry-
šys iš verslo sluoksnių gali reikšmingai 
pagerinti valdymo kokybę. Antroji ben-
dradarbiavimo sutartis su Kauno miesto 
savivaldybe yra sėkmingai įgyvendina-
ma. Abi pusės jau dėlioja naujo reika-
lingo susitarimo nuostatas. Tam labai 
padeda daugiau nei pusmetį reguliariai 
rengiami Rūmų ir savivaldybės vadovų 

„verslo pusryčiai“. Dalykiškoje atmosfe-
roje yra keičiamasi aktualia informacija, 
„sveriami“ įvairūs miesto ekonominio 
ir ūkinio vystymo sprendimai, derinami 
prioritetai, aptariamos naujos idėjos ir 
iniciatyvos, dedami pamatai būsimoms 
strategijoms. 

Tokia dialogo forma pasiteisino, buvo 
pasiekti konkretūs rezultatai (jiems prista-
tyti bus skirta speciali spaudos konferen-
cija). Dabar abi pusės – ir rūmai, ir savi-
valdybė – pripažino, kad laikas dialogą 
paversti dar giliau planuojama veikla, į 
kurią būtų įtraukiamas platesnis specialis-
tų ratas. Visų pirma buvo nuspręsta pasi-
rinkti „vinis“, kurias reikia „kalti“ sude-
rinta jėga, kad verslas ir gyventojai pajustų 
realią miesto pažangą, gyvenimo kokybės 
kilimą. Taip buvo įvardytos septynios pri-

Palengva einame link 

socialinio dialogo
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Tikslas – pranokti svečių 
lūkesčius

Pasak viešbučio „EUROPA ROYALE 
Marijampolė“ vykdančiosios direktorės 
Agnės Tamkvaitytės, nėra nieko, ko nega-
lėtume pasiekti, tereikia panorėti. 

– Įprastą nakvynę ir maitinimo pas-
laugas gali pasiūlyti visi. Tačiau mūsų po-
žiūris į aptarnavimo verslą yra kitoks. Mes 
sau keliame kiek kitokius tikslus – aukšta 
paslaugų kokybė, malonus ir jaukus aptar-
navimas. Siekiame savo svečiams sukurti 
ypatingą atmosferą, pojūtį, kuris žodžiais 
yra sunkiai nusakomas. Mūsų moto – as-
meninis dėmesys kiekvienam svečiui. Ži-
noma, nepamirštame ir savo darbuotojų, – 
sakė vadovė.

Kai kuriuose viešbučiuose taikomos 
darbuotojų nuobaudų sistemos marijam-
poliečiams neprireikė. Daugiau dėmesio 
skiriama ne baudoms, bet vidinei asmeni-
nei motyvacijai.  

– Mano nuomone, darbas turi teikti 
malonumą, tada darbuotojas norės dirbti 
ir sieks aukščiausių tikslų. Be to, mums 
visiems geriausia motyvacija – svečio pa-
dėka ir išgirsti geri atsiliepimai apie aukš-
tą teikiamų paslaugų kokybę, – pasakojo 
A. Tamkvaitytė.

Viską galime pasiekti, 

tereikia panorėti
Viešbučio „EUROPA ROYALE Marijampolė“ vadovai sako savo darbuotojams ir 
sau keliantys labai aukštus tikslus – dirbti kaip įmanoma geriau ir pranokti svečių 
lūkesčius. Sakysite, kad tai labai sunku pasiekti. Sunku, tačiau įmanoma. 

2008 m. rugsėjį duris atvėręs viešbu-
tis iki šiol sulaukė tik gerų atsiliepimų. 

Rezultatai džiugina
 Marijampolėje šiuo metu vei-

kia septynios skirtingo lygio apgyvendi-
nimo paslaugas teikiančios įmonės (dvi 
iš jų – 3 žvaigždučių kategorijos), tačiau 
tiek daug paslaugų visame Marijampolės 
regione gali pasiūlyti tik 4 žvaigždučių 
„EUROPA ROYALE Marijampolė“. Tik 
šiame viešbutyje po vienu stogu svečiai 
gali pasinaudoti konferencijų centro pas-
laugomis, SPA centru ir restoranu.

Konferencijas rengia įvairios Lietuvos 
įmonės, o štai nakvynės paslaugomis daž-
niau naudojasi svečiai iš  užsienio. Nors 
neretai viešbutyje apsistoja ir gyventojai iš 
kitų šalies miestų. 

Pasiūlymai geri, o kokia viešbučių pa-
klausa Marijampolėje? Pasak „EUROPA 
ROYALE Marijampolė“ vadovės, tik ap-
gyvendinimo veikla užsiimančių viešbučių 
standartinis apkrovimas turi siekti nors 45 
proc. Ekonominės krizės metu tokį lygį pa-
siekti labai sunku, o tokiame mažame mies-
te kaip Marijampolė gal net neįmanoma. 

Tačiau nepaisant to, nuo pat pirmos 
dienos viešbučio „EUROPA ROYALE Ma-
rijampolė“ užimtumas pamažu auga. Spa-
lio mėnesį viešbučio užimtumas siekė 25 
proc., o šalies vidurkis – 32 proc. Kadangi 
apgyvendinimo paslaugos nėra vienintelė 
įmonės veiklos sritis, toks rezultatas išties 
džiugina. Be to, įmonė pajamas užsidirba ir 
iš konferencijų bei SPA centro veiklos, įvai-
rių banketų bei priėmimų organizavimo.   

Naujų galimybių paieška
Kitąmet viešbučio „EUROPA ROY-

ALE Marijampolė“ strateginis tikslas – 
pritraukti kuo daugiau konferencijų užsa-
kymų. 

– Kiti „EUROPA ROYALE Hotels“ 
grupės viešbučiai veikia didesniuose 
miestuose (Vilniuje, Klaipėdoje, Drus-
kininkuose, Kaune), kur yra didesni tu-
ristiniai srautai, labiau išplėtota turizmo 
ir pramogų infrastruktūra. Tai savotiškai 
palengvina jų situaciją. Na o mums ten-
ka ieškoti įvairesnių galimybių, kartais ir 
netradicinių sprendimų, – pasakojo vieš-
bučio vadovė A. Tamkvaitytė.

Strateginius tikslus vykdančioji di-
rektorė derina su viešbučio savininkais – 
UAB „Noringė“ („Arvi“ ir Ko įmonių 
grupės narys), o taktinius sprendimus pri-
ima savarankiškai. O kaip tie sprendimai, 
tos idėjos kyla? 

– Atostogaudama atidžiai stebiu, kaip 
dirba kiti viešbučiai. Tada ir kyla idėjų, ką 
galiu panaudoti Marijampolėje. Pavyz-
džiui, mane sužavėjo aptarnavimo koky-
bė Italijoje, Prancūzijoje, Austrijoje. Šiose 
šalyse yra labiau išvystyta vartojimo kul-
tūra, kur kas plačiau išplėtotas viešbučių 
ir restoranų verslas. Be abejo, tam padeda 
ir neeilinė geografinė padėtis, įspūdinga 
šalių istorija. Kitoks žmonių požiūris ir 
gyvenimo būdas. Džiaugsmas dėl to, ką 
darai, kuo esi, gyvenimas savo mėgstamu 
darbu – tai pastebėjau kitų šalių viešbučių 
ir restoranų darbuotojų akyse, – dalijosi 
įspūdžiais viešbučio vadovė.

Tiesa, kartais idėjas padovanoja kai 
kurie viešbučio svečiai. Pavyzdžiui, būta 
atvykusių iš Vakarų Europos šalių, besi-
dominčių ekologiniu turizmu, kurie savo 
akimis nori pamatyti natūraliai augančius 
bulvių, javų ar kitų žemės ūkio kultūrų 
laukus. Jiems tai – egzotika. Direktorė 
mano, kad mes, lietuviai, tokiu turizmu 
galėtume pasinaudoti.  

Vadovė neslepia, kad idėjų galima pa-
siskolinti ir iš konkurentų. 

„Svarbiausia – mylėti savo darbą. Tada nepri-
trūksime jėgų ir energijos“, – tokia vykdančio-
sios direktorės A. Tamkvaitytės nuomonė

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai dalyvauja tarptautinio Leonardo da Vin-
či projekto „Novatoriškų, patirtimi grįstų mokymo(si) metodų diegimas vadovų moky-
me“ (Nr. LLP-LdV-TOI-2008-LT-0028) įgyvendinime. Projekto koordinatorius – ISM 
Vadybos ir ekonomikos universitetas (Lietuva). Projekto partneriai: 

• Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Lietuva); 
• Tartu Universitetas (Estija); 
• Navigator Consulting Group Ltd. (Graikija); 
• ECCH (Jungtinė Karalystė).
Specifinis projekto tikslas – įtvirtinti „atvejo“ (angl. case) analizės mokymo-mo-

kymosi metodą mokant vadovus bei suteikti dėstytojams ir instruktoriams „atvejo“ 
rengimo ir jo taikymo mokymuose kompetencijas. Bendras projekto tikslas – perkelti 

NOVATORIŠKŲ, PATIRTIMI GRĮSTŲ MOKYMO(SI) METODŲ DIEGIMAS VADOVŲ MOKYME
ir išvystyti novatoriškus, verslo patirtimi grįstus mokymo(si) metodus, skirtus gerinti 
vadovų mokymo kokybę. 

Lapkričio 17–18 dienomis ISM Vadybos ir ekonomikos universitete (Kaune) eks-
pertas Trevoras Viljamsonas (Trevor Williamson) (ECCH, Jungtinė Karalystė) projek-
to partneriams iš Lietuvos ir Estijos vedė mokymus apie atvejų mokymo metodus. 
Per praktinius užsiėmimus ekspertai, aprašantys lietuviškus bei estiškus verslo atvejus, 
turėjo galimybę pristatyti savo darbus.

Lapkričio 19 dieną ISM Vadybos ir ekonomikos universitete (Vilniuje) vyko pro-
jekto tarptautinė konferencija. Konferencijoje dalyvavo projekto koordinatoriai, par-
tneriai, kviestiniai svečiai iš įvairių institucijų, SVV įmonių atstovai. Konferencijoje 
buvo pristatytos projekto veiklą vykdančios organizacijos. ISM Vadybos ir ekonomi-

2009 m. lapkričio 19 d. projekto tarptautinė 
konferencija. ISM Vadybos ir ekonomikos uni-
versiteto rektorius N. Pačėsa. Sveikinimo žodis

2009 m. lapkričio 17 d. paskaita „Atvejų mokymo metodai“.    
Lektorius – Trevoras Viljamsonas, ECCH (Jungtinė Karalystė)

kos universiteto bei Tartu universiteto dės-
tytojai-ekspertai pristatė aprašytus Balti-
jos šalių verslo atvejus (case’us), kurie bus 
naudojami vadovų bei studentų mokymui. 
Konferencijos dalyviams buvo pristatyti 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
nariai (įmonės, sutikusios dalyvauti atvejų 
(case’sų) rašymo procese), jų veikla. Šių 
įmonių atstovai atsakinėjo į konferencijos 
dalyvių klausimus. 

Norinčiuosius daugiau sužinoti apie 
projektą ir jo veiklas, maloniai kviečiame 
rašyti Jelenai Veršininai   
(jelena.versinina@chambers.lt),

Raimondai Alonderienei   
(raimonda.alonderiene@ism.lt).
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Antikriziniai sprendimai
Jau 2008-ųjų vasarį ėmėmės palyginti 

radikalių antikrizinių veiksmų – du kartus 
sumažinome valdymo išlaidas, nuo 176 
iki 125 sumažinome darbo vietų. Apskri-
tai sunkmetis privertė imtis sprendimų, 
kurių būtume turėję imtis bet kokiu atve-
ju, – sakė A.Budraitis. 

Įmonės produktyvumas dėl sumažė-
jusių darbo vietų nenukentėjo. Priešin-
gai – darbuotojai tarsi įgavo papildomos 
energijos, patys pradėjo ieškoti efektyvių 
sprendimų mažinant darbo sąnaudas. 

Klientų rinka pasikeitė, o naujųjų kli-
entų reikalavimai buvo aukštesni. Taigi 
įmonei reikėjo kuo greičiau prisitaikyti 
prie naujų rinkos sąlygų. Gamybos nesu-
stabdysi – ji planuojama iš anksto. Be to, 
dėl krizės atsirado daug įšaldytų lėšų, t. y. 
pagamintų, tačiau nenupirktų įrenginių.

Pravertė studijos užsienyje
Naujasis direktorius įgijęs inžinieriaus 

išsilavinimą, moka kelias kalbas, vadybos 
pagrindų mokėsi Anglijoje, o patirtį grū-
dino Japonijoje bei Rusijoje. Taigi išmano 
ir Vakarų, ir Rytų verslo rinkų niuansus. 
Kokia patirtis labiausiai praverčia dabar? 

– Šiais laikais reikia išmanyti preky-
bos dėsnius. Labai svarbu perprasti skir-
tingų rinkų vartotojų mentalitetą, suvok-
ti, kaip skirtingai įvairių šalių vartotojai 
supranta mūsų pasiūlymus, – pasakojo 
A.Budraitis. 

Įmonės vadovas neignoruoja ir pa-
garbaus amžiaus auksarankių, tačiau dėl 
netobulų įstatymų jie vienas po kito pa-
sitraukia iš darbo. Priversti pasitraukti, 
nes nebeapsimoka dirbti. Įmonės vadovas 
gailisi negalintis sustabdyti šio proceso.  Į 
jų vietą ateina nauji darbauotojai.

A. Budraitis pastebi dar vieną pavo-
jų – Lietuvoje neliko viduriniosios kartos 
inžinierių. Dirba arba jauni žmonės, arba 

Pasitikėk 
savimi, 
tuomet ir kiti tavimi patikės

Retas išdrįstume sunkiausiu metu, užklupus ekonominei krizei, stoti prie 
sustingusios įmonės vairo, išsaugoti daugumą darbo vietų ir konkuruoti vi-
daus bei tarptautinėse rinkose. 
Tokį tikslą 2008-aisiais išsikėlė naujasis jau 50 metų Marijampolėje veikian-
čios AB „Fasa“ vadovas – generalinis direktorius Audrius Budraitis. 

jau nueinanti karta. Gal ir dėl šios prie-
žasties generalinis direktorius dažnai su 
įmonės specialistais dalyvauja galutinai 
derinant pagamintų įrenginių darbą. 

Gabi vadybininkų komanda
Įmonėje surinkta kvalifi kuota va-

dybininkų komanda. Anksčiau jie dirbo 
garsiose šalies įmonėse, tačiau vienas po 
kito apsistojo AB „Fasa“. Visi specialistai 
moka po kelias užsienio kalbas, turi ir pa-
tirties, ir idėjų. 

– Šiai sričiai skiriame daug dėmesio, 
ieškome naujų rinkų labai intensyviai, – 
sakė generalinis „Fasos“ direktorius. 

Pasak vadovo, šiais laikais įmonės 
ateitį lemia įsitvirtinimas naujose rinkose, 
todėl vadybininkams keliami labai aukšti 
reikalavimai. Artimiausiais metais tikima-
si pardavimus padidinti apie 30 proc. 

– Geras vadybininkas ir naktį pa-
žadintas privalo pasakyti, ką jo klientas 
veikia. Jis turi užmegzti kuo artimesnius 
kontaktus su užsakovais, surinkti kuo 
daugiau informacijos apie užsakovų san-
dorius, – pasakojo A. Budraitis. 

Dėmesys projektuotojams
Svarbi tarpinė grandis, garantuojanti 

konkurencingumą užsienio rinkose, – ga-
minamų įrenginių projektuotojai. „Fasa“ 
projektuotojai, kaip ir pridera, intensyviai 
domisi naujomis technologijomis. Ypač 
šiais laikais labai svarbu numatyti, kokie 
įrenginiai turės paklausą skirtingose rin-
kose, sunku atspėti fasavimo madas. 

Kiekvienam naujam įrenginiui pa-
gaminti skiriama daug laiko. Taigi iš-
leidžiama nemažai lėšų, kurios į įmonę 
sugrįžta negreitai. Todėl šis darbas labai 
svarbus. 

Pagrindiniai įmonės gaminamų įren-
ginių užsakovai – pieno pramonės per-
dirbimo įmonės. Deja, Lietuvos pieno 

AB „Fasa“ vadovas – generalinis direktorius 
Audrius Budraitis.

produktų fasavimo įrenginių rinka yra 
siaura. Ūkininkams,  kurie užsiima pie-
no produktų gamyba, kokybiški Fasa“ 
įrenginiai yra pernelyg našūs, brangūs, o 
kooperuotis jie nelinkę. Lenkijoje pieno 
produktus gaminantys ūkininkai sugebėjo 
susikooperuoti, todėl yra pajėgūs įsigyti 
„Fasa“ kokybiškus įrenginius. 

Planuose – eksporto plėtra
„Fasa“ vadovas sako, kad Lietuvos 

rinka jau seniai nebeturi jokios įtakos ma-
rijampoliečių rezultatams, nes užsakymai 
vidaus rinkoje tesiekia 3–10 proc. 

2005–2006 m. apie 70 proc., o 
2007 m. – 50 proc. „Fasa“ pagamintų įren-
ginių buvo eksportuota į Rytus. Šiandieną 
užsakymai iš Rusijos sudaro 20–30 proc. 
„Fasa“ užmezgė ryšius naujose rinkose, 
tokiose kaip Pakistane, Maroke, Alžyre, 
Irane, Taivanyje, Indijoje, Kolumbijoje, 
Amerikoje ir kt.

Kokie bus artėjantys 2010-ieji?
A. Budraitis įsitikinęs, kad ateinančių 

metų rezultatai bus geresni nei šių metų, 
nes jau dabar sulaukiama daug užklausų 
iš įvairių šalių, teiraujamasi dėl galimybių 
pagaminti įrenginius. 

Tačiau „Fasa“ vadovas labai nenusi-
vylęs ir šių metų rezultatais. 

– Galbūt pelno nebus, tačiau nebus ir 
didelių nuostolių, o krizės laikais tokiais 
rezultatais galima tik džiaugtis, – sako ge-
neralinis direktorius. 

VERSLO MOTERŲ TINKLAS

MENTORYSTĖ pažadina kūrybingumo, inovatyvumo ir verslumo galias
Moterims verslininkėms arba norinčioms pradėti savo verslą labai dažnai stinga gerosios praktikos ir pozityvaus sėkmingo 

verslo pavyzdžių bei galimybės mokytis iš vertingos patirties sukaupusių autoritetų. Vienas iš būdų padrąsinti moteris pradėti veikti 
verslo link ir yra mentorystė. 

Kauno PPAR, Lietuvos verslo moterų tinklas dalyvauja daugiašalio Erasmus projekto „Moterų verslumas Europos Sąjungoje“ 
veiklose. Mentorystės tema buvo ir vienas iš pagrindinių vykdomo daugiašalio projekto partnerių penktojo susitikimo, įvykusio 
š. m. lapkričio 15–18 d. Paryžiuje, tikslų. Kiti projekte dalyvaujantys partneriai: Glamorgano universitetas (Didžioji Britanija) bei 
Advancia verslo mokykla (Prancūzija). 

Vykdomo daugiašalio Erasmus projekto „Moterų verslumas Europos Sąjungoje“ antrojo etapo tikslas – skatinti savanoriškus, 
mentoryste pagrįstus santykius tarp moterų verslininkių, tarp mokytojų (mentorių) ir jų mokinių (studentų). 

Š. m. gruodžio 10–11 d. Kauno PPAR, Lietuvos verslo moterų tinklas, kartu su projekto partneriais iš Prancūzijos ir Velso, 
rengia mentorystės mokymus.  

Dėl papildomos informacijos apie projektą, jo veiklas ir mentorystės mokymus kreiptis į Ritą Baidokaitę    
el. paštu rita.baidokaite@chambers.lt arba telefonu (8~37) 32 43 72.
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Š. m. lapkričio 23 d. Briuselyje įvyko 
projekto „Sulaužykite lyčių stereotipus, 
suteikite galimybę talentui!“ baigiamoji 
konferencija. Projekto veiklas nacionali-
niu lygiu vykdė Kauno PPA rūmai, vei-
kiantys šiame projekte kaip nacionalinis 
centras, nacionalinis ekspertas lyčių ir 
MVĮ klausimais, bei Lietuvos verslo mo-
terų tinklo pirmininkė Asta Šileikienė.

Konferencijos tikslas – pristatyti ir api-
bendrinti 27 ES šalyse (taip pat Norvegijo-
je ir Islandijoje) įgyvendinamo projekto re-
zultatus, supažindinti su įrankių komplektu 
„Kaip griauti lyčių stereotipus ir kurti tvirtą 
įmonę: patarimai ir įrankiai protingam va-
dovui“, čia pateikiamas įmonės „Lyčių ly-

Jeigu kiti gali, tai ir aš galiu 
Lietuvos rinkoje SPA paslaugos net ir 

dabar daugeliui naujiena. UAB „Ispado“ 
direktorė Ina Tursienė buvo lyg ir pionierė 
šioje srityje.

– SPA paslaugų idėja mane itin su-
domino per keliones po įvairias šalis. Pa-
maniau – jeigu kiti gali, tai ir aš galiu tuo 
užsiimti. Iš pradžių nusprendžiau įkurti 
savarankišką, su jokia firma ar produktu 
nesusijusią konsultavimo įmonę, – pasa-
kojo I. Tursienė. 

Moteris nutarė surinkti kuo daugiau 
informacijos apie šias paslaugas, kokios 
teikiamos kitose šalyse, kokios šio vers-
lo tendencijos. Pirmiausia buvo užmegzti 
kontaktai su SPA konsultantais Švedijoje 
bei Italijoje. 

– Iš šių šalių specialistų labai daug 
ko išmokau. Išsikėliau tikslą sukurti eu-
ropinius standartus atitinkančią bendro-
vę, suburti specialistus, kurie nuoširdžiai 
pasirūpintų būsimųjų klientų išoriniu gro-
žiu, suteiktų jiems galimybę mūsų centre 
atsipalaiduoti, pasisemti jėgų, pasirūpinti 
jų siela ir net protu, – apie verslo pradžią 
dalijosi mintimis I. Tursienė. 

Pradžia buvo nelengva. Reikėjo pra-
dėti nuo elementarių mokymų, nuo par-
tnerių paieškos kitose šalyse. Pirmieji 
kontaktai užmegzti su šios srities žinovais 
Italijoje, Rusijoje, Ukrainoje ir Latvijoje. 
Partnerių paieška pasiteisino – su jais ben-
dradarbiaujama iki šiol. 

Įmanoma užsiprogramuoti sėkmę
Šiuo metu UAB „Ispado“ įkurtoje 

„SPA verslo mokykloje“ teikiamos ne tik 
SPA konsultacijos, bet ir organizuojami 
įvairūs kursai bei seminarai, skirti ne tik 
profesionalams, dirbantiems SPA bei gro-
žio srityje, bet ir besidomintiesiems svei-
ka gyvensena, SPA gyvenimo būdu. 

Dvasinio ir fizinio 
grožio pasaulyje

SPA* paslaugų Lietuvoje pradininkė UAB „Ispado“ vadovė užsiimti origina-
liu, sudėtingu, tačiau reikalingu ir įdomiu verslu sumanė lankydamasi šių 
paslaugų tradicijas turinčiose šalyse. Prieš dvylika metų įkurta bendrovė ne-
nuvylė klientų, užsitarnavo jų pagarbą ir meilę. 

– Iš kursų, skirtų ne profesionalams, 
populiariausi – masažo mokymo kursai. Į 
masažo kursus pradedantiesiems, pavadin-
tus „Masažo ABC“, dažnai ateina darbo 
netekę ir planuojantys pradėti masažuotojo 
karjerą, o gal net verslą žmonės, – pasako-
jo I. Tursienė. 

Didelio susidomėjimo sulaukė semi-
narai apie natūralias grožio priemones 
namuose ir pirtyje. Žmonėms labai pra-
vertė patarimai, kaip išmokti pirkti ne bet 
ką, bet tik sveikus maisto produktus, bei 
išmokti ir įprasti skaityti etiketes ant per-
kamų produktų.  

Rengiamas naujas įdomus paskaitų 
kursas „Sėkmingo gyvenimo būdas“. 

– Pasikeitus ekonominei situacijai, nu-
sprendėme padėti moterims. Šį seminarų 
ciklą mums paruošė patyrusi psichologė. 
Pasirodo, įmanoma save užprogramuoti 
sėkmei, pasvarstyti, ką iš tikrųjų reiškia 
pinigai gyvenime, ką reiškia šeima, kaip 
išvengti depresijos, apskritai – kaip prisi-
jaukinti sėkmę, – sakė I. Tursienė. 

Kursų ir seminarų populiarumas
UAB „Ispano“ yra „Bogomolov Image 

School“ atstovai Lietuvoje. Konstantinas 
Bogomolovas – mokslų daktaras, stiliaus ir 
įvaizdžio kūrėjas, mados analitikas, jau dau-
giau nei 10 metų vadovaujantis savo įkurtai 
stiliaus ir įvaizdžio mokyklai „Bogomolov 
Image School“ Latvijoje. Šioje mokykloje 
yra ruošiami profesionalūs įvaizdžio dizai-
neriai, taip pat rengiami įvairūs seminarai 
tiek profesionalams, tiek neprofesionalams, 
besidomintiems mada, stiliumi. 

– Pradėjome nuo autorinių Bogomo-
lovo seminarų, vėliau surengėme devynių 
mėnesių kursus norintiesiems tapti įvaiz-
džio dizaineriais. Dirbdami šia linkme, 
šiandien moterims galime pasiūlyti daugybę 
kursų įvairiomis temomis: kaip suformuo-
ti asmeninį stilių, kaip atlikti sau makiažą, 
plaukų priežiūros namuose ypatumai, kaip 
prižiūrėti veido ir kūno odą, grožio techno-

logijos – apie viską, „kas yra kas“ „grožio 
industrijoje, – pasakojo I. Tursienė. 

Labai populiarūs kursai 10–12 klasių 
moksleivėms. Jie pavadinti „Stiliaus kla-
se“. Tai 15 savaičių trunkantys, 2 kartus per 
savaitę vykstantys užsiėmimai, padedantys 
pažinti vizažisto, kirpėjo, stilisto, rūbų di-
zainerio specialybės ypatumus, išmokti jų 
darbo pagrindų. Vasarą rengėme paskaitas, 
pavadintas „Stiliaus atostogomis“. Per dvi 
savaites merginos išmoko pasirinkti tin-
kančius stilius, išmoko gražiai pasidažyti, 
susišukuoti, grakščiai vaikščioti, tinkamai 
elgtis prie stalo. O paskaitų pabaigą vaini-
kavo profesionali fotosesija. 

– Šie mokymo kursai pasiteisino, to-
dėl juos pakartosime kitąmet, – žadėjo 
I. Tursienė. 

UAB „Ispano“ kolektyvas nedidelis, 
seminarai rengiami pagal SPA principus – 
orientuojamasi į 5 pojūčių (rega, klausa, 
uoslė, skonis, lytėjimas) stimuliavimą: 
skamba tinkama muzika, parenkami tin-
kami kvapai, sukuriama ypatinga atmos-
fera. Seminaruose apsilankę žmonės pri-

pažįsta, kad „Ispano“ sukuria ypatingą 
aplinką, kai sužadinami emociniai, pasą-
monės veiksniai. 

Pirmenybę atidavė šeimai 
ir draugams

„Ispado“ direktorė ne tik kitiems su-
kūrė galimybes pasikeisti ar pakeisti savo 
gyvenimus. Direktorė neužmiršta ir sa-
vojo gyvenimo. Daugeliui iš mūsų sunku 
suderinti asmeninį gyvenimą, šeimą su 
atsidavimu darbui. I. Tursienė prisipažįsta 
bandžiusi tai padaryti. Tačiau kartą pasvė-
rusi šiuos pasirinkimus ir pirmenybę ati-
davusi šeimai bei draugams. 

– Nepatikėsite – mudu su vyru esa-
me baikeriai. Esame baikerių (motoci-
klininkų) klubo HOG („Harley owners 
group“) Vilniaus „Chapter“ nariai. Šįmet 
su motociklais keliavome Šveicarijoje bei 
Prancūzijoje, o koks malonumas motoci-
klais sukti Alpių serpantinais, – įspūdžiais 
dalijosi I. Tursienė. 

Pasak ponios Inos, tokie renginiai la-
bai stiprina šeimą. Bendras hobis, bendras 
draugų ratas, čia savo laisvalaikį pralei-
džia bendraminčiai, kitokių pažiūrų žmo-
nės. Įvairovė praturtina mūsų gyvenimą. 

* Termino SPA kilmė nėra tiksliai žino-
ma. Vieni yra įsitikinę, kad šis terminas kilo 
nuo Belgijos miestelio Spa – nuo romėnų 
laikų žinomos maudynių vietos pavadini-
mo. Anot jų, šį miestelį taip išgarsinę gy-
domieji šaltiniai, kad jo pavadinimas tapęs 
sinonimu vietai, skirtai grąžinti gyvybines 
jėgas ir pasilepinti. Kiti mano, kad SPA ter-
minas – tai lotyniško posakio Sanitas per 
aqua (sveikata per vandenį) santrumpa. 

UAB „Ispado“ direktorė Ina Tursienė

BAIGIAMOJI PROJEKTO „SULAUŽYKITE LYČIŲ 
STEREOTIPUS, SUTEIKITE GALIMYBĘ TALENTUI!“ 
KONFERENCIJA BRIUSELYJE

gybės veiksmų plano“ pagrindas (devynio-
mis Europos kalbomis), gerosios patirties 
vaizdo įrašai, juose vaizduojama Europos 
MVĮ, kurioms pavyko pagerinti veiklos re-
zultatus sulaužius lyčių stereotipus, patirtis 
(originalo kalba su subtitrais).

Vykdomo projekto direktorė Simone-
ta Kavaca (Simonetta Cavazza) (Tarptau-
tinės darbo organizacijos (TDO) mokymo 
centras Italijoje) pabrėžė, kad projekto 
veiklomis buvo siekiama padėti priva-
taus sektoriaus įmonėms, ypač mažoms 
ir vidutinio dydžio (MVĮ), geriau suprasti 
lyčių lygybės ir stereotipų nepaisymo pri-
valumus darbo sferoje ir tokiu būdu page-
rinti savo konkurencingumą. 

Savo patirtimi, įgyta dalyvaujant šioje 
iniciatyvoje bei mokymuose, konferenci-
jos metu turėjo galimybę pasidalyti MVĮ. 

Europos moterų lobistinės organizacijos 
politikos pareigūnė ir koordinatorė narystės 
klausimais Merė Kolins (Mary Collins) ak-

centavo, jog stereotipus sulaužyti įmanoma, 
kai ne tiktai kalbama, bet ir veikiama išvien. 
Moterys turi būti matomos versle, nes mo-
terys suteikia papildomo aspekto verslams. 
Tikslinga moterų motyvacija versle pageri-
na verslo efektyvumą ir sėkmę. 

Pasak Madi Šarmos (Madi Sharma), 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto užimtumo, socialinių reikalų ir 
pilietybės (SOC) narės, būtent moterys 
įneša naujovių ir pokyčių versle ir tai bene 
viena iš priežasčių, kodėl dauguma verslų 
yra taip klestintys. 

Dialogas su verslininkais, vadovais ir 
darbuotojais yra vienas iš esminių būdų 
pasiekti ir daryti veiksmingą įtaką MVĮ 
organizacinei kultūrai, pagerinti verslo 
efektyvumą ir sėkmę.

Dėl papildomos informacijos apie ini-
ciatyvą bei konferenciją kreiptis į Ritą Bai-
dokaitę el. paštu rita.baidokaite@cham-
bers.lt arba telefonu: (8~ 37) 32 43 72. 

VERSLO MOTERYS

VERSLO MOTERŲ TINKLAS
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Skatins vartojimą provincijose
Pasaulinė ekonomikos krizė šiek tiek 

sujaukė kinų planus, tačiau jie labai greitai 
pakeitė savo taktiką ir atsigavo, o kitos ša-
lys lėtai ropščiasi iš ekonomikos dugno.

Beje, mes labai klydome iki šiol ma-
nydami, kad Kinijos ekonomika labai pri-
klauso nuo eksporto. Užmirškime tokius 
teiginius. Per paskutiniuosius trejus metus 
eksportas sudarė tik 25 proc. viso šalies 
ekonomikos augimo. 

Net krizės metais Kinija neatsisakė 
ketinimų didinti vartojimą vidaus rinko-
je. Neužmirškime, kad Kinija turi milži-
nišką vartojimo fondą – beveik 800 mln. 
gyventojų provincijose. Vyriausybė iškėlė 
uždavinį per artimiausius dvejus metus 
net mažiausiame šalies kaimelyje pastaty-
ti nors po vieną parduotuvę. Ir tai bus pa-
daryta. Kuri kita šalis turi tokią rinką? Be 
to, Kinijos vyriausybė kitąmet kaimo gy-
ventojams pažadėjo skirti subsidijas pirkti 
buities techniką. Manoma, kad įgyvendi-
nus šį sprendimą prekyba vien tik buities 
prietaisais išaugs nuo 25 iki 50 proc. 

Tačiau naujosios Kinijos ekonomikos 
pagrindas – kapitalinės investicijos. Vy-
riausybė sudarė net 4 trilijonų juanių (apie 
588 mlrd. Amerikos dolerių) investicijų 
paketą šalies ekonomikai stimuliuoti. Ir 
šį planą sėkmingai vykdo. Apskritai per 
pastaruosius 20 metų Kinijoje buvo labai 
sėkmingai atliekama darbo žmonių „se-
lekcija“ – atsilikusi šalis tapo pasauliniu 
fabriku. Ir tai – tik pradžia.

Dvi rinkos
Kai kuriuos Kinijos ekonomikos sa-

vitumus nelengva suvokti. Štai vartome 
ofi cialius duomenis apie automobilių ir jų 
dalių gamybą. Teigiama, kad Kinijoje per 
metus pagaminama 10 mln. automobilių 
ir apie 50 mln. automobilių variklių. Pa-
radoksas? Ne. 40 mln. variklių skiriama 
vadinamajai antrajai rinkai. 

Kinai tyliai 

užkariauja 
pasaulį

„Rūmų žinių“ straipsnių herojai ir skaitytojai kinų verslo plėtrą Europoje ir 
Lietuvoje vertina realistiškai. Kinai mus pamokė, jog klydome manydami, 
kad nedidelė Lietuvos rinka yra neperspektyvi. Mums taip atrodė, o štai 
kinų verslininkai net mūsų kieme regi galimybes. Ir akivaizdu, kad jie užsu-
ko ne į svečius, o atėjo ilgam. Kol kas atėjo tik pionieriai. Jie dirba tyliai, jie 
darbštūs, nepavargstantys, nesiskundžiantys, net kai turėtų teisę skųstis, 
bet visada ieško išeičių ir jas randa. Ne tik Lietuvoje. Kinijos investicijos 
jau pasiekė Afriką, Kinija smaugia Rusijos ekonomiką Sibire, Kinija perka 
bankus ir stambiausias įmones Amerikoje. Ekspertai prognozuoja, kad jau 
po 15–20 metų šios šalies ekonomika bus stipriausia planetoje. Taigi ste-
bėkime kinus, mokykimės iš jų, nes teks su jais konkuruoti.

Apsilankiusieji Kinijoje regi daug pa-
radoksų. Ypač pastaraisiais metais gatvėse 
labai padaugėjo prabangių ir komfortabi-
lių naujų automobilių. Tačiau regime ir 
labai daug nenustatomos rūšies automo-
bilių. Juose veikia jau paminėti 40 mln. 
variklių. Tokius automobilius pagamina 
ar perdirba iš atliekų ir prijungia naują 
variklį tūkstančiai automobilių remonto 
ir netgi gamybos auksarankių meistrų. 
Žinovai sako, kad ši antroji rinka yra net 
didesnė nei pirmoji pagal pardavimus, o 
kartais net pagal automobilio pardavimo 
kainas. Valdžia primerkia akis, tačiau ne-
užmerkia, nes žino – per artimiausius 15 
metų Kinijoje atsigaus vidurinysis gyven-
tojų sluoksnis, kuris palengva atsisakys 
antrosios rinkos automobilių ir pereis į 
pirmąją rinką. Ne viskas iš karto. 

Juanis laukia starto
Įvairių šalių biržų spekuliantai laukia 

nesulaukia žinios apie Kinijos valiutos ju-
anio išlaisvinimą. Neabejojama, kad ji bet 
kurią dieną be jokių problemų taptų kon-
vertuojama valiuta ir sulauktų populiaru-
mo biržose. Vienintelė jėga, kuri priešina-
si juanio išlaisvinimui – valdančioji ir vie-
nintelė šalyje Kinijos komunistų partija. 
Niekas nežino ir net negali prognozuoti, 
kada valdantieji pakeis savo poziciją ir 
kokios aplinkybės galėtų paskubinti ar su-
lėtinti šį neišvengiamą procesą. 

Tačiau akivaizdu, kad Kinijos eko-
nomikos stiprėjimas pasaulinėje rinkoje 
kada nors tiesiog išstums juanį į pasaulinę 
rinką. Galime tik numanyti, kad tai atsitiks 
tyliai, be jokių švenčių ir saliutų – papras-
tai taip tyliai iki šiol buvo priimami visi 
svarbūs Kinijos ekonomikos sprendimai.

Pabandykime įsivaizduoti padėtį pa-
saulyje, kai juanis taps konvertuojama 
valiuta. Kas pasikeis? Tiesiog nuo tos 
dienos Kinijos kompanijos galės su kitų 
šalių įmonėmis atsiskaityti juaniais, o už-

sieniečiai juanių galės nusipirkti Pekino, 
Londono, Niujorko ar Vilniaus biržose. 

Labai nedaug abejojančiųjų, kad Ki-
nijos ekonomika sparčiai augs dar ne vie-
ną dešimtmetį. Taigi nesunku numanyti, 
kad įsigyti juanių norėtų šimtai milijonų 
planetos gyventojų. Euras ir doleris irgi 
vertinami ne todėl, kad žmonėms patinka 
šių valiutų spalvos, o todėl, kad jos turi 
stiprų ekonominį užnugarį.

TVF duomenimis, 2008-aisiais Kinija 
pagal BVP (7,9 trilijono JAV dolerių) pra-

Slaptasis Kinijos ginklas – mokes-
čių mažinimas

Kinijos vyriausybė panaudojo visus 
įmanomus ekonomikos gaivinimo būdus 
krizės sąlygomis ir pasiekė pergalę. Vie-
nas iš svarbiausių ir geriausiai suveikusių 
kovos būdų– mokesčių liberalizavimas. 

Štai 2009 m. kovo 27 d. Kinijos fi -
nansų ir mokesčių ministerijos priėmė 
nutarimą nuo balandžio 1 d. grąžinti dide-
lę dalį eksporto mokesčių įmonėms, eks-
portuojančioms elektronikos, spalvotųjų 
metalų, tekstilės produkciją. Iš viso sąraše 
nurodyti 3802 pramonės gaminių pavadi-
nimai. Labai tikėtina, kad šis nutarimas 
paskatino kinų prekeivius ieškoti nišos 
net nedidelėje Lietuvos rinkoje. 

Naujasis Kinijos kolonializmas
Lyg ir užmiršome tuos laikus, kai ga-

lingosios pasaulio valstybės turėjo koloni-
jas kituose žemynuose. Be reikalo. Štai JT 
Maisto produktų ir žemės ūkio organiza-
cijos (FAO) vadovas Žakas Dijufa sako, 
kad Kinija mus sugrąžins į tuos laikus. 

Kinijai trūksta žemės, todėl šios šalies 
verslininkai žemės sklypus pradėjo supir-
kinėti įvairiuose planetos kampeliuose. Per 
paskutinius dvejus metus Kinijos kompa-
nijos nupirko žemės sklypus ar išpirko 
žemės sklypų nuomos teises kai kuriose 
Afrikos šalyse, Centrinėje Azijoje, Pietų 
Amerikoje, Pietryčių Azijoje ir Mianma-
re (Birma). Dauguma žemės sklypų tinka 
verstis žemės ūkiu. Jau artimiausiais me-
tais šiose šalyse ūkininkaus kinai, o užau-
ginta produkcija bus gabenama į tėvynę. 

Beje, Rusijoje Kinijos verslininkai 
jau nupirko ir žemės ūkio verslui pritaikė 
80 400 ha žemės, už kurią sumokėjo apie 
21,5 mln. JAV dolerių. 

Kinija mielai skolina besivystančioms 
šalims, o skolas dar mieliau atsiima natū-
ra. Pavyzdžiui, taip atsitiko Konge, kai 
Kinija paskolą atsiėmė miško plotais, iš 
Zambijos – kobaltu, iš Angolos – nafta. 

„Didėjančios Kinijos investicijos ir 
labai agresyvus skverbimasis į Afrikos 
žaliavų sektorių mums kelia daug neri-
mo“, – sako Australijos ir Didžiosios Bri-
tanijos koncerno „Rio Tinto“ sekretorius 
Nikas Kobanas. 

Tačiau Kinija nereaguoja į tokius pa-
sisakymus. Kinai tyliai skverbiasi į visus 
žemynus, nes išsikėlė tikslą – garantuoti 
šaliai energetinę nepriklausomybę ir pasi-
ruošti naujam ekonomikos šuoliui. 

lenkė Japoniją ir Vokietiją kartu (atitinka-
mai 4,4 ir 2,9 trilijono JAV dolerių). Kol 
kas Kinija atsilieka tik nuo JAV, kurios 
BVP siekė 14,3 trilijono JAV dolerių.

Ką bekalbėtume, tačiau pasaulis jau pri-
pažino, kad pasaulinės ekonomikos garve-
žys yra Kinija. Štai visas pasaulis sustingęs 
ekonomikos krizėje, o Kinija liepos mėnesį 
pranešė apie 7,9 proc. BVP augimą. 

Kinijos investicijų plėtros instituto 
profesorius ir Kinijos nacionalinės plėtros 
ir reformų komisijos narys Ju Goczian ne-
seniai pareiškė, kad po valstybės paramos 
programos įgyvendinimo šių metų pasku-
tinį ketvirtį Kinijos BVP augimas turėtų 
pasiekti 10,5 proc. 

Afrika tampa Kinijos 
žaliavų sandėliu

Kinija pirmauja bendradarbiaudama 
su besivystančiomis šalimis. Ypač didelį 
dėmesį kinai skiria santykiams su energe-
tinių žaliavų turinčiomis šalimis – Ango-
la, Alžyru, PAR, Brazilija ir Iranu. Šias ir 
kitas besivystančias šalis Kinija supančio-
ja skirdama kreditus ir pati investuodama. 
Ne veltui ekonomikos ekspertai juokauja, 
kad Afrika tampa Kinijos žaliavų sandė-
liu. Per paskutinius šešis šių metų mėne-
sius Kinija sudarė daugybę naftos tiekimo 
sutarčių visuose žemynuose. Sudarytos 
sutartys su Brazilija, Rusija, Iranu, Saudo 
Arabija, Kuveitu. Tai tik pradžia.

Šių metų pirmąjį pusmetį, kai dauge-
lis šalių gydėsi krizės padarytas žaizdas, 
Kinijos fi nansinių institucijų kreditų už-
sienio valiutomis portfelis padidėjo 50 
mlrd. JAV dolerių ir pasiekė beveik 300 
mlrd. JAV dolerių. 

Kai kurie ekspertai padarė išvadą, kad 
kinai sugebėjo gauti naudą net iš krizės. 
Milžiniška šalis stebėtinai greitai sugebėjo 
perorientuoti ekonomiką nuo masinio eks-
porto į vidaus rinką. Dabar, apsirūpinusi 
žaliavomis, Kinija ruošiasi naujam šuoliui. 

Algimantas Čepaitis
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Dar iki 1940 m. pėdkelnėms gaminti 
buvo naudojamas šilkas, kurio pagrindinė 
tiekėja buvo Japonija. Tačiau santykiams 
tarp JAV ir Japonijos nuolat blogėjant, tre-
čiajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje 
atsirado poreikis šilko alternatyvai. Tai 
suprasdama kompanija „Du Pont“ 1935 
m. sukūrė sintetinį pluoštą ir suteikė jam 
firminį pavadinimą „Nylon“. Pirmą kar-
tą šis pluoštas buvo pristatytas 1939 m. 
pasaulinėje parodoje Niujorke. Tačiau 
žinomiausiu plastiku pasaulyje nailonas 
tapo 1940 m., kai buvo pagaminta pirmoji 
nailoninių pėdkelnių partija. Per pirmąją 

Plastikas, kurį išgarsino pėdkelnės
šakose. Poliamidas pasižymi tvirtumu ir 
kietumu, mažu trinties koeficientu, len-
gvai mechaniškai apdorojamas. Šis poli-
meras yra plačiai naudojamas vietoj bron-
zos, žalvario ir plieno, nes yra gerokai len-
gvesnis, nerūdyja, nereikia tepti. Gali būti 
gaminamos įvairios žvaigždutės, velenai, 
krumpliaračiai, slydimo įvorės. Gaminant 
šį plastiką su grafito, stiklo užpildais, dar 
labiau išryškinamos jo teigiamos savybės.

www.plastena.lt

prekybos dieną Niujorke nupirko 780 000 
porų, o per pirmus metus JAV buvo par-
duota 64 milijonai porų pėdkelnių. 

Lietuvoje šis plastikas žinomas tokias 
pavadinimais kaip kapronas ar kaprolonas, 
nes po Antrojo pasaulinio karo rusų sukur-
to poliamido pluoštas buvo pavadintas 
„Kapron“. Cheminis pavadinimas – po-
liamidas, trumpinimas – PA. Iš poliamido 
gaminami įvairūs siūlai, audiniai, granu-
lės, lakštai ir strypai, kurie vėliau naudoja-
mi gaminant įvairius kitus gaminius. 

Poliamido lakštai ir strypai naudojami 
kaip metalų pakaitalai įvairiose pramonės 

TAI ĮDOMU

Gruodžio 2 dieną Rūmuose startavo 
naujas Kauno finansininkų klubas. Nuo-
širdžiai dėkojame mūsų narės UAB „Au-
rita“ finansų direktorei Vaidai Buitkuvie-

Tai gali būti nebūtinai kokios nau-
jovės. Tobulinti seniai žinomas žinias, 
pasidalinti mokesčių optimizavimu juos 
teisingai apskaičiuojant – to aš tikiuosi”.

Lektorius Eladijus Kirijanovas

nei už šią gražią idėją, už jos įgyvendini-
mą, už pastangas, kad ta idėja taptų reali. 
Dėkojame gerbiamam lektoriui Eladijui 
Kirijanovui, M-finance direktoriui, ku-
ris sutiko atvažiuoti į Rūmus ir atidaryti 
Kauno finansininkų klubo veiklą, prista-
tyti pranešimą „Efektingas finansų val-
dymo sistemos sukūrimas“.  

Norime su visais pasidžiaugti, jog 
sulaukėme aktyvaus įmonių finansininkų 
dalyvavimo. Pilna salė žmonių kartu su 
lektoriumi Elidijumi Kirijanovu, dalijosi 
savo patirtimi, patarimais ir idėjomis. 

Dalyviai išreiškė tokius savo lūkes-
čius: sužinoti naudingos informacijos, dis-
kutuoti aktualiomis finansų temomis, įgyti 
naujos patirties, kelti profesinę kvalifika-
ciją, praplėsti akiratį, įdomaus profesinio 
bendravimo, malonaus dalykiško bendra-
darbiavimo bei profesinio tobulėjimo.

Klubo organizatoriai sieks, kad kiek-
vienas išsakytas dalyvių lūkestis būtų 
pateisintas, kad klubas taptų stiprus ir 
žinomas ir svarbiausia, kad čia kiekvie-
nas atėjęs ne tik imtų, bet ir duotų, nes 
pasiekti savo išsikeltų lūkesčių ir norimų 
rezultatų galime tik bendrai dirbdami, 
kartu kurdami Kauno finansininkų ben-
druomenę!

UAB SDG vyr. buhalterė Žydra Vi-
sockienė: „Finasininkų klubas, manau, 
labai reikalingas. Jau seniai pastebė-
jau, kad seminarai (tiek apskaitos, tiek 
mokestiniai) man duoda mažai naudos. 
Sužinai minimaliai ko nors naujo, už-
sitvirtini savo žinias, tačiau kokio nors 
augimo, patirties, žinių neįgauni. Finan-
sininkų klubo diskusijose tiesiog tikiuosi 
pasidalinti praktine, o ne teorine patirti-
mi ir pagilinti žinias.

RŪMŲ KLUBAI

 Dažnai verslininkai pradeda savo karjerą nuo amato. Juk ne paslaptis, kad 
daugumai dar tėvai įskiepijo nuostatą, jog žmogus turi turėti profesiją, įgyti kon-
krečią specialybę ir tada „jau nebematysi gyvenime vargo“. Taip ir daugelis iš 
mūsų baigėme technikumus, profesines mokyklas ir tik vėliau, ,,pakilus apetitui“, 
valgėme karčias mokslo šaknis institutuose, universitetuose, akademijose.

Kokia šioji lavinimosi grandinė dabar, kaip ji lemia mūsų jaunosios kartos gy-
venimą, kokius profesinius pagrindus padeda įgyti sunkmečiu: ar sugeba uždegti 
noru tobulėti,  vystyti toliau profesinį augimą?

Kviečiame susipažinti su Kauno maisto pramonės mokykla, kuriai vadovauja direk-
torius Alvydas Pranas Grevas. Vadovaujant šiam direktoriui mokykla sulaukė reikšmin-
gų tarptautinių investicijų, norvegų, vokiečių paramos. Paskutiniaisiais metais įrengta 
moderni mėsos perdirbimo laboratorija, renovuotos sporto ir aktų salės, maisto ruošimo, 
konditerijos laboratorijos,  mokomieji kabinetai.

Mokykla bendrauja su verslo atstovais, KPPA rūmų Profesinio rengimo skyriaus 
specialistais, su užsienio kolegomis, sėkmingai sprendžiamos profesinio rengimo pro-
blemos. 

Kviečiame 
į Kauno maisto pramonės moKyKlą

Kauno maisto pramonės mokykla – 
nedidelė, bet jauki, šilta, nes čia dirba 
žmonės, kuriems rūpi mokinių ir mokyto-
jų savijauta, jų tarpusavio santykiai. Mo-
kinių socialiniu, psichologiniu saugumu 
nuolat rūpinasi mokytojai, socialinis dar-
buotojas, psichologė, specialioji pedago-
gė, mokytojo padėjėja. 

2007 m. mokykloje akredituota vidu-
riniojo ugdymo programa, įsteigtas gimna-
zijos skyrius, kuriame galima įgyti vidurinį 
išsilavinimą ir virėjo, konditerio, padavėjo 
ir barmeno, maisto pramonės darbuoto-
jo profesiją. Profesinio rengimo skyriuje 
mokosi mokiniai, baigę vidurinio ugdymo 
programą – būsimieji virėjai, konditeriai,  
maisto pramonės darbuotojai (mokslas 
vyksta mišriu nuotoliniu būdu); specialių-
jų poreikių mokiniai, ir mokiniai, nebaigę 
pagrindinio ugdymo programos. 

Mokykloje itin išplėtota projektinė 
veikla. Mokytojai ir mokiniai stažuojasi 
arba atlieka gamybinę praktiką Norve-
gijos, Suomijos, Vokietijos, Čekijos, La-
tvijos ir kitų Europos Sąjungos valstybių 
maisto pramonės įmonėse, mokyklose ir  
kolegijose.

Švietimo ir mokslo ministerija pa-
tvirtino projektą mokykloje įsteigti mais-
to gamybos bei viešbučių ir restoranų 
sektorinius praktinio mokymo centrus. 
Pagrindinis šių centrų steigimo uždavi-

nys – užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę 
ir prieinamumą visuomenei. 

Mokiniai aktyviai dalyvauja šalies bei 
Kauno apskrityje rengiamuose profesinio 
meistriškumo konkursuose. 

Siekiant populiarinti Virėjo ir barme-
no profesiją, šį rugsėjį mokykloje vyko 
stalų serviravimo konkursas, kurį organi-
zavo vyresnioji profesijos mokytoja Gra-
žina Rauckienė. Buvo parengti konkurso 
nuostatai, sudaryta vertinimo komisija. 
Konkurso metu mokiniai šventiškai servi-
ravo stalus, panaudojo įvairius puošybos 
elementus, sukūrė gėlių kompozicijas, 
sudarė valgiaraščius. Šio konkurso nuga-
lėtojais tapo trečiojo kurso Virėjo ir bar-
meno mokymo programos mokiniai.

Tokie renginiai lavina moksleivius, 
pratina juos prie būsimos karjeros iššū-
kių, skatina profesinį tobulėjimą. Daugelis 
mokinių, baigusių šią mokyklą, mintimis 
nuolat sugrįžta į jaukias mokyklos klases, 
su pagarba ir dėkingumu prisimena čia 
dirbančius pedagogus.

Įmonės laukia kvalifikuotų jaunų spe-
cialistų, gebančių dirbti šiuolaikinės rinkos 
sąlygomis, žinančių savo gyvenimo kryptį.

PROfESINIS UgDYMAS
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REKLAMA

Lapkričio 26–28 dienomis Šiaulių 
arenoje vyko 14-oji tarptautinė verslo ir 
pasiekimų paroda „Šiauliai 2009“, kurioje 
dalyvavo net 202 dalyviai. Tai rekordinis 
dalyvių skaičius, todėl pagrįstai galima ti-
kėtis, kad ši paroda išsaugos pernai įgytą 
didžiausios regioninės parodos Lietuvoje 
titulą. Parodoje dalyvavo ne tik mūsų ša-
lies, bet ir Vokietijos, Latvijos, Estijos, Ru-
sijos, Baltarusijos ir Prancūzijos įmonės. 

Europos verslo ir inovacijų tinklas 
(Enterprise Europe Network), veikiantis 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rū-
muose, parodoje „ŠIAULIAI 2009“ įrengė 
konsultacijų stendą ir teikė tikslines kon-
sultacijas parodos dalyviams bei lankyto-
jams šiomis temomis:
• teisinis įsiskolinimų valdymas ir tarp-

Per šias šventes UAB „ISPADO“ kviečia visus 
padovanoti pažinimo džiaugsmą sau bei artimam žmogui! 

„ISPADO“ jau nemažai laiko dirba SPA bei stiliaus ir įvaizdžio 
mokymų srityje. Jos vardą gerai žino SPA bei grožio versle 

besisukantys profesionalai, o jų mokykla „Bogomolov Image 
school“ yra garsi mados bei stiliaus pasaulyje. Dabar įmonė gali 
pasiūlyti įvairių kursų, seminarų, vakarinių užsiėmimų ne tik šių 

sričių profesionalams, bet ir visiems, besidomintiems grožiu, mada, 
sveiko gyvenimo būdu, norintiems įgyti daugiau pasitikėjimo savimi, 
gerai praleisti laiką bendraminčių rate ar net įgyti naują specialybę. 

Profesionali „ISPADO“ dėstytojų komanda sukūrė daug įdomių 
bei naudingų užsiėmimų įvairiomis temomis:  „Makiažas sau“, 

„Individualaus stiliaus kūrimas“, „Sėkmingo gyvenimo būdas“, „Kaip 
atpažinti sveikus maisto produktus“, „Natūralios grožio procedūros 

namuose ir pirtyje“, „Masažo ABC pradedantiesiems“. Nepamiršome 
ir moksleivių. Jiems taip pat vyksta užsiėmimai apie stilių ir madą 

„Stliaus klasė“, vasarą organizuojamos „Stiliaus atostogos“. 
Tad „ISPADO“ dar kartą kviečia tobulėti kartu! 

O įmonių vadovams švenčių proga siūlo nustebinti savo darbuotojus 
bei padovanoti dovanų kuponus, skirtus įvairiems mokymams. 

Be to, „ISPADO“ biure galima įsigyti įvairių jaukių aksesuarų Jūsų 
namams ar biurams, pagamintų iš natūralių medžiagų. Tai žvakės, 

aromatų terapijos lempos, keraminiai indeliai bei jaunųjų menininkų 
rankų darbo papuošalai. 

Profesionalūs dėstytojai, dėmesys kiekvienam, jauki aplinka – tai 
„ISPADO“ išskirtinumas, užtikrinantis  sėkmę.

Mus rasite: 
Kaune, K. Donelaičio 60, tel. (8~37) 74 09 98, el. paštas info@ispado.lt.

europos verslo ir inovaCiJŲ tinKlo 
KonsultaCiJos paroDoJe „Šiauliai 2009“

tautinių sutarčių sudarymo aspektai;
• darbuotojų sauga ir sveikata, įmonių 

darbuotojų saugos ir sveikatos vidinė 
kontrolė;

• darbo teisė, darbo sutarčių sudarymas, 
keitimas, vykdymas; 

• Darbo biržos teikiamos paslaugos darb-
daviams: rėmimas įdarbinant ir kuriant 
naujas darbo vietas, pagalba darbo vietų 
išsaugojimui, darbo užmokesčio subsi-
dijavimas; 

• tarptautinė verslo partnerystė, partnerių 
paieška, verslo korespondencija;

• verslo fi nansavimo galimybės, panaudo-
jant valstybės remiamus kreditus;

• inovacijų vadyba ir intelektinės nuosa-
vybės apsauga;

• inovacinių bei verslo plėtros projektų 

inicijavimas ir įgyvendinimas, naudo-
jant ES struktūrinių fondų lėšas;

• technologinių sprendinių paieška bei pa-
siūla Europos Sąjungoje.
Įmones konsultavo 11 konsultantų. Su-

teiktos 49 tikslinės konsultacijos 34 įmo-
nėms. Europos verslo ir inovacijų tinklui 
(Enterprise Europe Network) buvo įteiktas 
parodos paslaugos diplomas.

Per šias šventes UAB „ISPADO“ kviečia visus 

UAB „ISPADO“

EVIT projekto vadovė Daiva Vyšniauskienė

VIZITINĖ KORTELĖ



Nr. 535   |   kauNo PrekYBos, PramoNės ir amatŲ rŪmŲ ŽiNios

8

ANONSAI
  Advokatų kolegija teikia voskeriopą teisinę pagalbą įmonėms. Viena pagrin-

dinių veiklų – klientų interesų atstovavimas muitinės klausimais (importuojant ir 
eksportuojant įvairius krovinius). Kiti užsienio įmonių bendradarbiavimo pasiū-
lymai nuo 2009-12-09 iki 2009-12-22 yra skelbiamo rūmų interneto svetainėje 
http://www.chamber.lt/index.php?tid=t111

  Europos verslo ir inovacijų tinklo žinios. Kviečiame skai-
tyti Europos verslo ir inovacijų tinklo (Enterprise Europe 
Network) žinias Nr. 24, 2009-12-09. 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
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PROJEKTAI

Gerbiamieji,
besisukdamas metų ratas kiekvieną kartą vainikuojamas šv. Kalėdomis. Tai laikas, kai skaičiuojami pasiekimai ir 

sumuojami rezultatai, kada susitinkame su draugais ir bičiuliais, dalijame šypsenas ir širdies šilumą vieni kitiems. 
Kauno PPA rūmai kviečia verslo bendruomenę susitikti drauge bendrame šventiniame renginyje, palinkėti vieni ki-

tiems visapusiškos sėkmės ateinančiais 2010 metais.
Laukiame Jūsų ir Jūsų kolegų 2009 m. gruodžio 11 d. Kauno PPA rūmų kalėdiniame pobūvyje. 
Šventinėje programoje „Tūkstantmečio pasakų karnavalas“:

•  skelbsime 2009 m. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nominacijų laimėtojus ir apdovanosime labiausiai nu-
sipelniusius Kauno regiono verslo atstovus; 

•  šventinę nuotaiką kurs 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 Egidijus Stancikas;
•  į šokių sūkurį kvies džiazo, roko, klasikos ir popmuzikos grupė „Frank orchestra“; 
•  vaišinsimės, pramogausime, kelsime taures verslo bendruomenės rate!

Renginys įvyks 2009 m. gruodžio 11 d., 19 val. restorane-motelyje „Via Baltica“, Verslo g. 17, Kumpių k., Kauno r., 
automagistralės Vilnius–Kaunas–Klaipėda 105,9 km (žr. www.via-baltica.lt).

Maloniai kviečiame pranešti apie dalyvavimą tel. (8~37) 32 43 72, 22 92 12 arba 
el. paštu aurelija.meskiene@chambers.lt iki gruodžio 10 d.
Restorane-motelyje „Via Baltica“ yra galimybė už papildomą mokestį užsisakyti nakvynę, Jūsų patogumui prie resto-

rano lauks taksi, bus suteikiamos nuolaidos taksi paslaugoms.
Iki malonaus susitikimo!

Prisiglauskim prie skubančio laiko...
Jis taip dosniai metus mums suraiko.
Tad uždegę šviesas ant kalėdinio stalo,
Palinkėkim vieni kitiems lygaus kelio...

Penkios priežastys, dėl ko turėtumėte dalyvauti šiame pobūvyje. 
Pirma – sutiksite kolegas, kurie šiuo sunkesniu metu taip pat „iriasi“ prieš ekonomikos nuosmukio „srovę“.
Antra – pajusite verslininkų bendrystę, pasidalinsite šventine nuotaika ir kartu atsipalaiduosite neformalioje aplinkoje. 
Trečia – būtent šiais metais verslo įmonių vadovai patys turės galimybę pasireikšti, dalyvauti renginyje, bus vieša diskusija įdomia tema „O buvo kaip 
pasakoje...“, profesionalūs atlikėjai, šilta atmosfera, originaliai paruoštas vakaro scenarijus, atsižvelgiant į Jūsų atsiliepimus...
Ketvirta – išradingai pagamintas maistas, geros kokybės gėrimai, puiki muzika, ir... šokiai, kaip prieš 20 metų...
Penkta – be Jūsų dalyvavimo pobūvis neteks dalies žavesio...

Gruodžio 3 d. Kauno pedagogų kva-
lifi kacijos centre prasidėjo Norvegijos fi -
nansinių mechanizmo subsidijų schemos 
„Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo 
ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregi-
oninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norve-
gijoje stiprinimas“ paprojektis „Praktinis 
verslumo ugdymas – norvegų patirtis“. 
Gausi auditorija, kurią sudarė Kauno mo-
kyklų pedagogai, moksleiviai, svečiai iš 
Norvegijos, su dideliu susidomėjimu klau-
sėsi doc.dr. Rositos Lekavičienės („Noriu 
personalo grupė“) vedamo seminaro tema 
„Lyderystė, efektyvus darbas komandoje“, 
entuziastingai įsitraukė į komandines prak-
tines užduotis. UAB „Personalo valdymo 
inovacijos“ direktorius Jonas Marcinkus 
jauniesiems projekto dalyviams bei jų pe-
dagogams pristatė darbuotojų asmeninių 
kompetencijų vertinimo sistemą Profi le 
XT. Ši sistema matuoja su darbu susijusias 
žmogaus savybes – gebėjimus, asmenybės 
bruožus ir profesinius interesus. Tai kol kas 
vienintelė legaliai Lietuvoje naudojama 
metodika, vertinanti ir leidžianti palyginti 
žmogaus asmeninių savybių ir profesinių 
bei socialinių kompetencijų suderinamu-

mą su konkrečia profesija, specialybe ar 
darbu (pareigomis). Tokią vertinimo sis-
temą projekto pabaigoje galės nemokamai 
išbandyti vienas projekto dalyvis, kurį 
išrinks projekto organizatoriai. Tai UAB 
„Personalo valdymo inovacijos“ įsteigtas 
prizas potencialiam jaunajam verslininkui.

VIZITINĖ KORTELĖ

UAB „Lazertechas“ 
siūlomų prekių ir paslaugų spektras:

Gaminiai iš plastiko 
prekybos įmonėms 
ir pramonei

Išorinės ir vidinės 
reklamos gamyba 
bei reklaminės plėvelės 
klijavimas ant transporto

• Terminis lankstymas;
• Frezavimas;
• Graviravimas;
• Lazerinis pjovimas iš plastiko, medžio, faneros, popieriaus, 
 audinių ir odos.
 Taip pat mūsų dizaineriai gali suprojektuoti Jūsų sugalvotą gaminį. 
 Jums tereikia turėti viziją, kurią mes realizuosime.

Kitos paslaugos:

UAB „Lazertechas“ Technikos g. 7h, Kaunas Tel./faks. (8~37) 47 90 41  
w w w . l a z e r . l t

RENgINIAI Kauno PPA rūmų KALĖDINIS POBŪVIS


