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LIETUVOS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ

85 metai Lietuvoje

Rūmų žinios

LPPA RŪMŲ ASOCIACIJA

Lietuvos prekybos, pramonės
ir amatų rūmams – 85 metai

Šiemet švenčiama Lietuvos prekybos,
pramonės ir amatų rūmų 85-mečio sukaktis. Šiai progai paminėti birželio 18 d. Vilniaus Kongresų rūmuose organizuojamas
Rūmų renginys, kuriame laukiama aukštų
valdžios pareigūnų, rūmų narių, visų buvusių ir esamų rūmų sistemos darbuotojų. Sukakties proga bus įteikti tradiciniai
Rūmų apdovanojimai – „Darbo žvaigždės“ – labiausiai nusipelniusiems Lietuvos ūkio gerovei žmonėms.
Svarbu tai, kad nuo pat veiklos pradžios iki šių dienų išliko nepakitusi pagrindinė Rūmų misija – kurti ir plėtoti
valstybės institucijų ir verslo bendruomenės ryšius, teikti abiem pusėms naudingas
žinias ir patarimus.
Visa Rūmų sistemos raida, plėtra
ir branda atskleista šia proga išleistoje

knygoje „Prekybos, pramonės ir amatų
rūmai Lietuvoje 1925–2010 m. Rūmų
istorija: vardai, vertybės, tradicijos“. Reikia pabrėžti, kad šis leidinys yra pirmasis
bandymas pažvelgti į Rūmų, kaip verslo
savivaldos institucijos, atsiradimo ir formavimosi istorines aplinkybes ir prielaidas. Rūmų veikla, tikslai ir uždaviniai,
paslaugų verslui pobūdis ir apimtis, vaidmuo valstybės ūkiniame gyvenime visada
priklausė, kito ir buvo neatskiriami nuo
sudėtingos XX amžiaus Lietuvos istorijos
peripetijų.
Knygoje publikuojama daug niekada
anksčiau viešai neskelbtos informacijos
apie Rūmų įsikūrimo aplinkybes tarpukario laikotarpiu Kaune, jų vaidmenį
krašto vidaus ekonominiame gyvenime ir užsienio prekyboje. Pirmą kartą

pateikiama Rūmų vaidmens ir veiklos
apžvalga Lenkijos okupuotame Vilniaus
krašte ir Vokietijos okupuotame Klaipėdos regione.
Didelė knygos dalis skirta naujiesiems
laikams – paskutiniam Lietuvos Nepriklausomybės dvidešimtmečiui – nepaliekant neapžvelgto ir sovietmečio laikotarpio: nors verslo savivalda buvo likviduota,
tačiau tam tikrų prielaidų verslui formuotis iš lėto radosi ir tada.
Prie šio leidinio dirbo daugybė žmonių,
didelė jų dalis – rūmų darbuotojai, entuziastingai aukoję savo laisvalaikį siekdami
knygoje pateikti kuo išsamesnę informaciją ir daugiau žinių skaitytojui. Tai – pirmas bandymas nuosekliai apžvelgti Rūmų,
kaip sistemos, istoriją, apimančią tiek senuosius, tiek naujuosius laikus.

Tikimės, kad knyga bus įdomi ne tik
istoriniu požiūriu, bet ir kaip informacijos
šaltinis. Joje išsamiai aprašomos Rūmų
funkcijos, kurtos ir kuriamos paslaugos,
kurios aktualios ir šiandieninei verslo
bendruomenei.

Mediacijos paslauga verslui – jau Lietuvoje
Šarūnas Mačiulis
Mediacija – tai taikus neteisminis ginčų sprendimo būdas, kai šalys, padedamos tarpininko, aktyviai dalyvauja spręsdamos problemą, bet atsisako
emocinių išpuolių. Sprendžiant ginčą tokiu būdu, jo trukmė yra mažesnė
nei nagrinėjant bylą teisme. Mediacija gali padėti pasiekti abiem pusėms
priimtiną konkrečiam atvejui tinkamą sprendimą. Ši paslauga jau galima ir
Lietuvoje – ją savo nariams siūlo Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų
rūmų asociacija.

Teismo procesai, kurių metu sprendžiami verslo ginčai, ilgai trunka ir brangiai kainuoja. Taigi nieko nestebina tai,
kad Vakarų šalyse du trečdaliai įmonių,
tarp kurių yra ir „Coca-Cola“, „Motorolla“, „Microsoft“, „Philip Morris“, jau
2000 metais įsipareigojo spręsti ginčus
neteisminiu keliu. Pasaulyje žinomą franšizę siūlančios įmonės „McDonalds“,
„Pizza Hut“, „Burger King“, „Holiday Inn
Worldwide“, spręsdamos ginčus su franšizės pirkėjais, taip pat naudojasi mediacija. Mediacija, anksčiau žymėta santrumpa

ADR (Alternative Dispute Resolution
– alternatyvus ginčo sprendimo būdas),
dėl savo efektyvumo jau pervadinta EDR
(Efficient Dispute Resolution).
Mediacija pasitelkiama norint išspręsti nesutarimus tarp darbdavio ir darbuotojo ar profsąjungos, konfliktus su aplinkosaugos organizacijomis, komerciniuose
ir turtiniuose ginčuose, civilinėse bylose,
statybų ginčuose tarp rangovo ir užsakovo, tarp statybų bendrovės ir gyventojų;
ginčuose tarp gydymo įstaigos ir paciento;
tarp draudiko ir draudėjo; prodiuserio ir
atlikėjo. Taigi alternatyvios ginčo sprendimo strategijos gali būti plačiai taikomos.

„Kaip pasirinkti ir apsaugoti
prekės ženklą“ | 3 psl.

„Biokuras – mesta pirštinė
dujų monopoliui“ | 4 psl.

Mediacija – efektyvus konfliktų
sprendimo būdas

Siekia abiejų pusių pergalės
Pasitelkę tarpininką (mediatorių) ir
sumažinę emocijų krūvį, atsiradusį sprendžiant konfliktus betarpiškai, tačiau patys
taip pat aktyviai dalyvaudami, ginčo dalyviai gali priimti geresnį, pritaikytą jų individualiai padėčiai sprendimą, nei tai padarytų
teisėjas. Asmenys, patys dalyvavę ginčo ar
konflikto sprendime, jaučiasi atsakingi už
susitarimo rezultatus ir jų vykdymą.
Mediacijos būdu sprendžiant konfliktą,
neįrodinėjama kaltė, o poelgiai nevertinami moraliniu požiūriu. Darbas nukreipiamas į konflikto priežastis, kurios dažniausiai būna subjektyvios. Nebūna taip, kad
laimėtų ponas A, o ponas B kurtų scenarijų
„Kerštas ponui A“. Vienos šalies tiesa šiuo
atveju nepateikiama kaip vienintelė: išlieka asmeninių pozicijų peržiūrėjimo, kitos
šalies tiesos priėmimo galimybės. Tokio
tarpininkavimo paslaugomis verslininkai
naudojasi ne tik spręsdami ginčus, bet ir
priimdami įvairius nestandartinius sprendimus – pavyzdžiui, nemokumo, kokybės,
įsipareigojimo nevykdymo, bendrų sprendimų poreikio atvejais. Taip galima spręsti
problemas, kylančias bendradarbiaujant su
tiekėjais, klientais, partneriais, konkurentais, įvairių institucijų atstovais, bankais.

Daug pranašumų prieš teismą

Mediatoriaus paslaugų pobūdis skiriasi nuo teisininko – jis turi svarių pranašumų. Svarbiausi iš jų:
• taikių derybų dėka išsaugomi santykiai (teismas dažnai supriešina ginčo
dalyvius);
„Alternatyvioji energetika:
naujas kvietimas naujiems
projektams“ | 6 psl.

• išlaikomas konfidencialumas (teismas yra viešas);
• sprendimą priima patys derybų dalyviai (teisme sprendžia tesėjas);
• taupomas laikas (teismai trunka ilgai) ir išlaidos (advokatams, ekspertams,
įvairiems papildomiems mokesčiams);
• dalyvavimas yra savanoriškas, dalyviai gali pasitraukti bet kuriuo metu.
Vykstant deryboms, mediatoriaus paslaugos yra:
• užmegzti ryšius ir susitarti su potencialiais partneriais, įvairių institucijų
atstovais, konkurentais ir kitais reikiamais
asmenimis;
• padėti suformuoti poreikį, atstovauti
ir išgryninti interesus, organizuoti ir vadovauti deryboms;
• atkurti nutrūkusią komunikaciją, konsultuoti, kaip vėl susėsti prie derybų stalo.
Vis daugiau įmonių, organizacijų,
asociacijų vadovų patiki nestandartinių
problemų sprendimą išorės vykdytojams –
taip jie taupo savo laiką, lėšas, emocijas ir
susitelkia į pagrindinę veiklą bei strateginių planų įgyvendinimą.
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija pasirašė partnerystės
sutartį su verslo mediatoriumi Šarūnu
Mačiuliu, todėl nuo šiol Asociacijos nariai – regioniniai prekybos, pramonės ir
amatų rūmai bei jų nariai – gali naudotis
šia nauja paslauga.
Išsamesnė informacija skelbiama interneto svetainėje www.mediator.lt
„Panevėžio pramonės parkas
laukia investuotojų“ | 11 psl.
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LPPA RŪMŲ TINKLAI

Verslo moterų tinklas plečia veiklą
Verslo moterų tinklas Lietuvoje įkurtas Lietuvos prekybos, pramonės ir
amatų rūmų asociacijos (LPPARA) iniciatyva. Prie šios organizacijos kūrimo ypač svariai prisidėjo aktyvi Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų
narė, verslininkė, gydytoja dr. Asta Šileikienė. Ji ir papasakojo „Rūmų žinioms“ apie organizacijos veiklą.

Tinklas gimė Briuselyje

„Verslo moterų tinklo įkūrimo ištakos
siekia 2002 metus, – sako dr. A. Šileikienė. – Tada Briuselyje dirbančios įvairių
Europos Sąjungos prekybos rūmų atstovės
inicijavo Moterų tinklo (Eurochambres
Women Network – EWN) įkūrimą Europos
prekybos rūmų tinkle (Eurochambres).
Šio tinklo tikslas – atstovauti visų Europos prekybos rūmų verslininkių, vadovių
ir profesionalių interesams. Susikūręs kaip
neoficialus profesionalių verslininkių tinklas prie Eurochambres, ilgainiui tinklas
tapo oficialia Eurochambres dalimi. Prie
šio proceso labai prisidėjo aktyvus Eurochambres narių – nacionalinių rūmų asociacijų, regioninių ir vietinių rūmų – palaikymas. Dabar EWN veiklą koordinuoja
Stebėtojų komitetas, įsikūręs Briuselyje.
Jis vadovaujasi idėjomis, siūlymais, statistiniais duomenimis ir kitokia analize,
kurią tiesiogiai teikia Rūmai.“
2007 metais, paskatinta EWN prezidentės Sofijos Economacos ir EWN koordinatorės Brigit Arens, dr. A. Šileikienė
ėmėsi iniciatyvos kurti analogišką tinklą
Lietuvoje. 2008 metų pavasarį Lietuvos
PPAR generalinių direktorių pasitarime
buvo nuspręsta įkurti Lietuvos verslo moterų tinklą šalia LPPARA. Tų metų birželį

įvyko pirmoji Lietuvos PPARA verslo
moterų tinklo konferencija Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose: čia susirinkusios Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų
bei jų filialų narės nusprendė burtis į organizacijos padalinius – branduolius – ir kurti Verslo moterų bendradarbiavimo tinklą
Lietuvoje. Šio tinklo komiteto pirmininke
išrinkta dr. A. Šileikienė. Kaip ir Europos
prekybos rūmų moterų tinklas, Lietuvos
Verslo moterų tinklas nustatė veiklos sritis,
padėsiančias efektyviau įvairiais lygiais
spręsti problemas, su kuriomis susiduria
ne tik rūmų narės, bet ir visos verslininkės.
Tai – lygių teisių ir galimybių skatinimas,
aktyvus indėlis vykdant šalies ilgalaikius
ekonominės plėtros tikslus ir kuriant kolektyvinę socialinę atsakomybę, specifinių
dirbančios moters poreikių akcentavimas,
gebėjimų efektyviai derinti profesinę veiklą ir asmeninį gyvenimą skatinimas.

Tikslas – padėti moterims
plėtoti verslą
Pasak dr. A. Šileikienės, ES prekybos
ir pramonės rūmai vietiniu ir regioniniu
mastu įgyvendina daugybę aktualių iniciatyvų, susijusių su moterų verslumo skatinimu. Visos jos iš esmės nukreiptos į tris

pagrindinius uždavinius: padėti moterims
pradėti savo verslą, skatinti moterų verslo
plėtrą ir aktyvesnį jų įsitraukimą į sprendimo priėmimo procesus. Siekiama suteikti
moterims galimybę gilinti žinias įvairiuose mokymuose. EWN skatina darniau
vienyti savo jėgas, glaudžiau bendradarbiauti, dalytis patirtimi, keistis naudinga
informacija.
„Pagrindinis mūsų organizacijos tikslas – padėti moterims sėkmingai plėtoti
verslą, – pasakoja dr. A. Šileikienė. – Tam
dažniausiai trukdo verslo žinių stygius, socialinė moters padėtis visuomenėje ir vis
dar stiprūs lyčių vaidmenų stereotipai –
Lietuvoje pradėti verslą moterims vis dar
sunkiau nei vyrams.
Norime sustiprinti verslininkių įtaką
verslo savivaldai. Tam rengiame ir teikiame pasiūlymus dėl atitinkamų įstatymų,
kitų teisės aktų pakeitimų projektų, susijusių su verslininkių judėjimu. Užtikriname
prieigą prie ES, nacionalinių ir vietinių
išteklių per veikiančius tinklus – Eurochambers, Baltijos jūros šalių prekybos
rūmų asociaciją BCCA, Smulkiųjų ir vidutinių verslininkų sąjungą SME Unijon,
tarptautinę verslo ir profesijos moterų federaciją BPW International, Europos jaunųjų verslininkų konfederaciją JADE ir kt.
Siekiame ugdyti verslininkių gebėjimus
efektyviai derinti savo profesinę veiklą ir
asmeninį gyvenimą.“
Dr. A. Šileikienė dabar yra LPPAR
asociacijos Verslo moterų tinklo komiteto pirmininkė. Regioninių branduolių

Dr. Asta Šileikienė, Lietuvos Verslo moterų
tinklo komiteto pirmininkė

vadovėmis išrinktos: Nijolė Kikutienė
(Vilniaus PPAR), Fausta Puzanovienė
(Kauno PPAR), Rita Tevainienė (Panevėžio PPAR) ir Aistė Valiūtė (Šiaulių PPAR).
Organizacijos informacija pasiekiama interneto svetainėje www.verslomoterys.lt.
Aktyvių verslininkių bendradarbiavimas vyksta ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygmeniu. Siekiama kuo aktyviau
dalyvauti panašaus pobūdžio tarptautinėse
organizacijose, išvystyti ir palaikyti ryšius
su analogiškais tinklais, veikiančiais kitose šalyse.
Verslo moterų tinklas kviečia į Erasmus daugiašalio projekto tarptautinę baigiamąją konferenciją, vyksiančią Paryžiuje rugsėjo 16 d.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Inovacijos. Konkurencingumas. Tarptautinis bendradarbiavimas
Daiva Vyšniauskienė

Daiva Vyšniauskienė, tinklo projekto vadovė,
koordinatorė Lietuvoje

Viešosios nemokamos tinklo organizacijų teikiamos paslaugos:
• informacija apie konkretaus verslo
plėtros galimybes ES, ES teisinę aplinką,
ES vidaus rinkos reikalavimus, rinkas,
naujas technologijas ir jų plėtros tendencijas Europoje, galimybes dalyvauti bendrose mokslinių tyrimų programose;
• konsultacijos dėl nacionalinių ir ES
verslo paramos ir skatinimo programų, finansinių šaltinių, intelektinės nuosavybės
apsaugos, pasirengimo deryboms, tarptautinio verslo plėtros gebėjimų ir galimybių;
• tarptautinio verslo organizavimo
ir inovatyvumo skatinimas: verslo ir
technologinių partnerių paieška, komercinės ir technologinės partnerystės verslo
kontaktų renginiai, įmonių technologinių
galimybių vertinimas, inovacijų vadyba,
partnerių paieška Europos bendrų mokslinių tyrimų programų projektams.
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Viena iš priemonių didinti įmonių konkurencingumą – Lietuvoje veikiančio
Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo) paslaugos.
Tai didžiausias verslo ir inovacijų paramos tinklas, veikiantis pagal EK konkurencingumo ir inovacijų programą Europoje ir už jos ribų. Įvairios organizacijos (prekybos, pramonės rūmai, universitetai, agentūros, centrai ir kt.)
teikia verslui unikalias nemokamas paslaugas. Tinklą sudaro 574 verslo paramos organizacijos, veikiančios 45 šalyse.
Šio tinklo paslaugas Lietuvoje teikia keturios organizacijos: Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai bei VšĮ Lietuvos inovacijų centras. Koordinatorius – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
Tinklo teikiamų paslaugų nauda
įmonėms:
• keliama darbuotojų kvalifikacija,
skatinamas įmonių tarpusavio bendradarbiavimas, dalijimasis patirtimi
ir žiniomis: teikiama informacija, konsultuojama dėl verslo ES pagal įmonės
poreikius, leidžiami metodiniai leidiniai,
organizuojami seminarai, verslo klubai,
konsultacijų dienos, skelbiami straipsniai
žiniasklaidoje, tinklo interneto svetainėje,
tinklo naujienų laikraštyje ir kt.;
• plėtojamas tarptautinis komercinis ir technologinis bendradarbiavimas
per tarptautinių verslo partnerių paieškos
(šiuo metu bazėje yra daugiau kaip 7 000
verslo pasiūlymų), technologijų paieškos
ir sklaidos (šiuo metu bazėje yra daugiau kaip 13 000 technologinių užklausų
ar pasiūlymų) duomenų bazes, verslo ir
technologines misijas, verslo kontaktų ir

technologinius partnerystės renginius. Tai
padeda įmonėms rasti verslo partnerių pageidaujamose rinkose;
• didinamas įmonių inovatyvumas:
vertinamas technologinis ir inovacinis potencialas bei technologiniai poreikiai, randami tarptautiniai partneriai tobulinti ar
kurti technologijoms, įgyti ar rasti pirkėjų
naujoms technologijoms. Rengiami mokymai, pateikiama metodinė literatūra ir specializuotos naujienos, konsultuojama dėl
inovacijų vadybos, intelektinės nuosavybės,
padedama derybose, informuojama dėl dalyvavimo ES mokslinių tyrimų programose;
• atstovaujama savo verslo interesams ES lygmeniu dalyvaujant „Business
Panels“, EK viešosiose konsultacijose ir
„SME Feedback“ programoje;
• padedama rasti tinkamą ES ar nacionalinės paramos verslui programą,
finansinius šaltinius, kitą reikiamą in-

formaciją, pasirinkti instituciją, konsultaciją iš daugybės informacijos šaltinių;
Daugiau kaip 4 000 įmonių pasinaudojo tinklo paslaugomis, didelė dalis klientų
nuolat kreipiasi dėl informacijos, mokymų
ar partnerių paieškos. Tapkite ir Jūs mūsų
klientu – mielai atvyksime į svečius aptarti
bendradarbiavimo galimybių.
Reikšmingiausi 2008–2009 m. Lietuvoje pasiekti rezultatai:
• surengtas 131 seminaras, kuriuose
dalyvavo 3 768 įmonių atstovai;
• atsakyta į 819 įmonių klausimų, susijusių su tarptautinio verslo plėtra;
• suteikta daugiau kaip 750 specializuotų konsultacijų dėl paramos programų,
intelektinės nuosavybės, verslo finansavimo, technologinių, verslo auditų;
• surengta 16 verslo misijų, kuriose
dalyvavo 280 įmonių, 13 verslo kontaktų
renginių, kuriuose dalyvavo 89 įmonės;
• sudarytos 9 tarptautinio verslo sutartys, 11 sutarčių dėl technologinės partnerystės ar tyrimų;
• verslo partnerių ir technologinių
partnerių paieškos duomenų bazėse paskelbtas 321 Lietuvos įmonių pasiūlymas,
Lietuvos įmonės 1 212 kartų peržiūrėjo
šiose bazėse pateiktus užsienio šalių įmonių pasiūlymus, daugiau kaip 5 000 pasiūlymų paskelbta Lietuvos įmonėms.
Susisiekite su mumis: www.paramaverslui.eu; www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu.

LIETUVOS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ žinios | Nr. 2 (541)

Vilniaus PPA rŪmai

Kaip pasirinkti ir apsaugoti
prekės ženklą
Vilija Viešiūnaitė
Dėl prekės ženklo svarbos šių dienų rinkoje nesiginčijama: gamintojui tai tiesioginė sąsaja su vartotoju, o vartotojui – galimybė pasirinkti kokybišką ir mėgstamą prekę. Atsižvelgiant į tai, prekės ženklą
privalu tinkamai pasirinkti, o svarbiausia – apsaugoti.

Prekės ženklas turi padėti
išsiskirti
Pagrindinė bet kurios įmonės naudojamo prekės ženklo funkcija – atskirti įmonės prekes ar paslaugas nuo kitų
įmonių produktų. Todėl kiekvienas įmonės naudojamas ir registruojamas prekės
ženklas turi būti ypatingas: originalus, informatyvus, patrauklus, lengvai įsimenamas vartotojų ir vienintelis toks rinkoje.
Priešingu atveju rizikuojama ištirpti daugybėje prekių ženklų, kurie šiuo metu yra
pateikiami vartotojams.
Prekės ženklo struktūra gali būti įvairi.
Žodinį prekės ženklą sudaro tik pasirinktas
žodis, jis yra tokio ženklo pagrindinis ir
skiriamasis elementas. Figūriniame prekių
ženkle yra naudojami ne tik žodiniai, bet ir

figūriniai elementai. Figūriniai prekių ženklai labiau tinka žymėti prekėms ar paslaugoms, nes dažniausiai labiau išsiskiria
iš kitų. Kaip prekės ženklą galima registruoti ir garsų derinį ar net spalvą. Vienas
iš žinomiausių spalvinių prekės ženklų yra
alyvinė spalva, registruota „Milka“ šokoladui, o „Nokia“ yra registravusi visiems
gerai žinomą telefono skambučio melodiją, kuri vartotojams iš karto asocijuojasi
būtent su šiuo gamintoju.
Rinkdamiesi prekės ženklą, turėtumėte įsitikinti, ar nėra jau registruoto tapataus
ar klaidinamai panašaus į Jūsų pasirinktą
prekės ženklo. Ypač atidžiai turėtumėte
ištirti savo konkurentų prekių ženklus.
Rinktis ženklą, kuris yra vienodas arba
panašus į konkurento prekės ženklą, yra
labai rizikinga.

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų
rūmai atsiskaitė už 2006–2009 m. veiklą
Balandžio 30 dieną įvyko Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų narių
atstovų Generalinė asamblėja – ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Gausiai susirinkę dalyviai vos tilpo Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų
nario, viešbučio „Best Western Vilnius“, konferencijų salėje. Vilniaus Rūmų
prezidentas Vaclovas Kontrauskas pateikė išsamią 2006–2009 metų veiklos
ataskaitą. Asamblėjos dalyviai išklausė biudžeto vykdymo ir revizijos komisijos ataskaitas, patvirtino 2010–2013 m. pagrindines Rūmų veiklos kryptis
ir biudžeto planą.
V. Kontrauskas pabrėžė, kad 2006 m. du Nekilnojamojo turto mokesčio įstatyGeneralinėje asamblėjoje išrinkta Taryba mo straipsnių pakeitimus.
Apibendrindamas 4 metų veiklos reaktyviai dirbo visus ketverius metus. Vilniaus prekybos ir pramonės rūmų taryba zultatus, V. Kontrauskas pabrėžė, kad per
ir administracija tinkamai vykdė Rūmų ataskaitinį laikotarpį Rūmų narėmis tapo
priedermes remti prekybos, gamybos, 235 įmonės, t. y. Rūmų narių sudėtis atsipaslaugų, amatų ir kitų sričių įmonių naujino beveik 50 %. Kiekvienais metais
veiklą, plėtoti Lietuvos verslo ryšius su Rūmų narių bendruomenę papildo 50–60
užsienio šalių partneriais, atstovauti na- įmonių. 2008 m. pabaigoje ir 2009 m. dėl
rių interesams valstybės valdžios ir savi- ekonominės ir finansinės krizės iš narių
valdos institucijose. Kokybiškas paslau- sąrašo teko išbraukti beveik 200 narių.
gų verslui teikimas, valstybės deleguotų Sunkmetis skatina ir Vilniaus prekybos,
funkcijų vykdymas, eksporto skatinimo pramonės ir amatų rūmus dirbti našiau,
renginių organizavimas ir bendradarbia- taupiau ir efektyviau.
vimas su užsienio šalių prekybos ir praSkatino eksportą, rengė
monės rūmais nuolat buvo Tarybos narių
mokymus
akiratyje. Vilniaus prekybos, pramonės ir
Rūmai skatina lietuviškos produkcijos
amatų rūmų viceprezidentė N. Filipova ir paslaugų eksportą. Verslo misijose per
yra LR aukštojo mokslo sistemos plėtros ketverius metus dalyvavo 276 užsienio
2006–2010 metų plano įgyvendinimo ir firmų atstovai. Su jais susitiko 867 LieNedarbo mažinimo darbo grupių prie LR tuvos įmonių vadovai arba atstovai, buvo
Vyriausybės narė; Vilniaus prekybos ir surengti 1 089 individualūs susitikimai.
pramonės rūmų tarybos narys V. Levickas 2006–2009 m. Vilniaus prekybos prabuvo deleguotas į Transporto tranzito ko- monės ir amatų rūmai eksportuotojams
mitetą, J. Ūsas – į Garantinio fondo Tarybą išdavė 27 983 prekių kilmės sertifikatus,
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministe- 162 ATA knygeles. Per metus Rūmų pasrijos, J. Jarmala – į Smulkaus ir vidutinio laugomis pasinaudojo daugiau kaip 4 500
verslo tarybą. Vilniaus prekybos, pramonės verslininkų. Kiekvieną savaitę Rūmuose
ir amatų rūmai pateikė dešimtis siūlymų ir vyksta 4–5 seminarai ar mokymo kursai
pastabų dėl Ekonomikos skatinimo plano darbo saugos, kompiuterinio raštingumo,
projekto, Nacionalinio susitarimo projek- kalbų mokymo, buhalterinės apskaitos ir
to, daugelio kitų įstatymų ir norminių aktų kitomis temomis. Dalyvaudami ES proprojektų. LR Seimas Vilniaus prekybos jektuose, Rūmai rengia konferencijas ir
pramonės ir amatų rūmų siūlymu priėmė mokymus inovacijų, aplinkosaugos, ES

Atsakingai elgdamiesi
išvengsite problemų

Dabar Lietuvoje galioja prekių ženklai, registruoti per nacionalinę žinybą,
taip pat – prekių ženklai, galiojantys visoje Europos Sąjungoje, ir tarptautiniai prekių ženklai. Bendras Lietuvos teritorijoje
galiojančių prekių ženklų skaičius artėja
prie milijono, todėl išsirinkti originalų
ženklą dažnai būna sudėtinga.
Būkite atidūs, jeigu Lietuvoje registruojate užsienio subjektui priklausantį
prekės ženklą. Pavyzdžiui, tiekiate į Lietuvos rinką Vokietijos įmonės pagamintas
prekes, pažymėtas prekės ženklu X, kuris
tos įmonės vardu yra registruotas Vokietijoje ar kitose valstybėse. Norėdami apsaugoti savo teises Lietuvoje, Valstybiniame
patentų biure (VPB) savo vardu norite
registruoti prekės ženklą X. Pirmiausia
išsiaiškinkite, ar Vokietijos įmonė nėra
registravusi prekės ženklo X Lietuvoje.
Jeigu toks prekės ženklas Lietuvoje neregistruotas, pasirūpinkite, kad Vokietijos
įmonė suteiktų Jums leidimą registruoti
prekės ženklą X Lietuvoje. Taip išvengsite galimų konfliktų su Vokietijos įmone ir
išsaugosite verslo partnerį.
Registruodami prekės ženklą, pasirinkite tas prekes ar paslaugas, kurias teikiate šiuo metu ir kurias planuojate teikti
ateityje. Prekės ženklo registracijos dokumentuose nurodydami daugiau prekių
ar paslaugų, pasiliekate galimybę plėsti
veiklą ir savo naują produkciją žymėti
reglamentų taikymo ir kt. temomis. Juose
dalyvauja po 40–50 verslininkų ir valstybės tarnautojų.
Europos Komisijos inicijuoto projekto Enterprise Europe Network (Europos
verslo ir inovacijų tinklas) konferencijose,
seminaruose ir mokymuose, kuriuos Rūmai surengė 2009 m., dalyvavo apie 500
įvairių organizacijų atstovų.
Pasirašę sutartį su Švietimo ir mokslo ministerija, Rūmai kiekvienais metais
organizuoja kvalifikacinius egzaminus
daugiau kaip 4 000 mokinių 25 profesinio
mokymo institucijose.
Pagal susitarimą su Vilniaus miesto
savivaldybe Rūmai organizuoja Vilniaus
miesto taksi ir M2 klasės autobusų vairuotojų kvalifikacinę įskaitą 300–400 vairuotojų.
Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmai ir ateityje sieks įtraukti Lietuvos
įmones į Europos Sąjungos verslo politikos, įstatymų bazės formavimo ir tobulinimo procesus, organizuos verslininkų
prekybines misijas į užsienio šalis, dalyvavimą tarptautinėse parodose, mugėse.

Išrinkta nauja Taryba

Generalinėje asamblėjoje buvo išrinkta
beveik trečdaliu atnaujinta Vilniaus prekybos pramonės ir amatų Rūmų taryba, kurią
sudaro 21 narys. Rūmų prezidentu naujai
kadencijai išrinktas Vaclovas Kontrauskas,
UAB „Ida Basar“ ir UAB „Senjorų Rezidencija“ bendrasavininkis. Viceprezidentais išrinkti: Edmundas Daukantas, UAB
„Schenker“ vykdantysis direktorius, Petras
Ignotas, UAB „Tokvila“ valdybos pirmininkas, Nadežda Filipova, UAB „Rožė“
valdybos pirmininkė, Vytautas Junevičius,
įmonių grupės „Alita“ valdybos pirmininkas, Aldona Kabokienė, UAB „Auditorių
profesinė bendrija“ vadovė, Julius Novickas, UAB „Vilniaus Narutis“ valdybos pirmininkas. Kiti 14 Tarybos narių yra Juozas
Baranauskas, Vilniaus statybininkų rengimo
centro direktorius, Vygintas Bubnys, AB
„DnB Nord bankas“ valdybos pirmininko
pavaduotojas ir prezidento pavaduotojas,

anksčiau registruotu ženklu. Prekės ženklo registracija galioja tik toms prekėms
ar paslaugoms, kurios nurodytos ženklo
registracijos liudijime. Norėdami papildyti tą sąrašą vėliau, turėsite VPB pateikti
naują paraišką ženklui registruoti nurodydami naujas prekes ar paslaugas.
Šiuo metu prekės ženklo registracija
trunka maždaug 6–8 mėnesius. Registravus ženklą, jis galios 10 metų nuo paraiškos pateikimo datos.

Kada reikia patentinio
patikėtinio?
Prekės ženklo registracijos procedūra
gali būti visai paprasta, ir Jūsų pasirinktas ženklas gali būti įregistruotas be jokių
sunkumų: Jums tereikės tinkamai užpildyti paraišką ir laiku sumokėti žyminį
mokestį. Tokiu atveju, kaip Lietuvos ūkio
subjektas, Jūs išsiversite be patentinio patikėtinio pagalbos.
Nežinote, ar Lietuvoje nėra registruoto tapataus arba klaidinamai panašaus ženklo, ir norite tai patikrinti? Jūsų veikla yra
plati, ar, atvirkščiai, labai siaura, tad abejojate dėl prekių ar paslaugų sąrašo? VPB
ekspertas, atlikęs ekspertizę, atsiuntė Jums
užklausą? Jau įregistravus prekės ženklą,
tretieji asmenys pareiškė pretenzijas? Panašiais atvejais dėl registracijos patartina
kreiptis į patentinį patikėtinį. Šie asmenys
žino visas prekių ženklų registravimo subtilybes, artimai bendrauja su VPB, todėl
greičiau ir paprasčiau išspręs problemą.
Stasys Dailydka, AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius, Romualdas
Ginevičius, Vilniaus Gedimino technikos
universiteto rektorius, Dalia Foigt–Norvaišienė, advokatų kontoros „Foigt ir partneriai / Regija Borenius“ advokatė seniūnė, Juozas Jarmala, UAB „Impeksservis“
direktorius, Nijolė Kikutienė, Vilniaus
technologijų ir dizaino kolegijos direktorė,
Vytautas Kudzys, UAB „DPD Lietuva“ generalinis direktorius, Sigitas Leonavičius,
UAB „Traidenis“ generalinis direktorius,
Romas Pivoras, UAB „Roris ir Ko“ generalinis direktorius, Stanislovas Rimkus, UAB
„Technogama“ valdybos pirmininkas, UAB
„Baltic Innovative Solutions“ direktorius,
Arūnas Šarka, advokatų kontoros „Šarka,
Sabaliauskas, Jankauskas“ seniūnas, Aloyzas Tarvydas, UAB „Lietuvos parodų centras „Litexpo“ direktorius, Aloyzas Ubis,
AB „Actas“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius.
Pirmajame naujai išrinktos Tarybos
posėdyje, įvykusiame po Generalinės
asamblėjos, prezidento V. Kontrausko
siūlymu dar vienam 4 metų laikotarpiui
Vilniaus Rūmų generaliniu direktoriumi
paskirtas Borisas Zaubidovas.
Vilniaus prekybos, pramonės ir
amatų rūmai veikia Vilniaus ir Alytaus
apskrityse, kurios sudaro 23 % šalies
teritorijos, jose gyvena daugiau kaip 1,1
mln. žmonių, t. y. beveik trečdalis Lietuvos gyventojų. Rūmų veiklos zonoje
veikia apie 50 000 įvairaus dydžio įmonių, sutelkta trečdalis viso šalies ekonominio potencialo ir trys ketvirtadaliai
užsienio investicijų. Vilniaus prekybos
pramonės ir amatų Rūmai yra didžiausi šalyje: 2009 m. pabaigoje narių sąrašuose buvo beveik 450 narių, o Rūmų
paslaugomis naudojasi beveik dešimt
kartų daugiau klientų. Apie 90 % narių
yra mažos ir vidutinės įmonės. Rūmų
administracijoje dirba 25 kvalifikuoti
specialistai. Alytuje ir Ukmergėje veikia Rūmų filialai, o Druskininkuose ir
Švenčionyse – atstovybės.
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Biokuras –

mesta pirštinė dujų monopoliui
Romas Netonis

Kol kas didžioji Lietuvoje gaminamos energijos dalis priklauso nuo iš Rusijos importuojamų dujų. Tačiau pastaraisiais metais pastebima ir proveržio ženklų – diegiamos biokuro katilinės, investuojama į
biokuro gamybą.
Mažesnėse savivaldybėse vis dažniau pasirenkama kuro rūšis yra šiaudai, medienos atliekos. Vietines
biokuro katilines jau įsirengia ir pramonės įmonės.
Didesni miestai taip pat susirūpino alternatyviosios energijos projektais. Klaipėdoje jau šiemet bus pradėta statyti pirmoji šalyje atliekomis kūrenama termofikacinė jėgainė, iš sudegintų šiukšlių gaminsianti
šilumą ir elektrą. Kauno valdžia, pasitelkusi mokslininkus, taip pat svarsto, kur ir kokią jėgainę statyti,
kad ši konkuruotų su „Gazprom“ valdoma elektrine.
Kai kurios įmonės ketina investuoti milijonus į perspektyvią biokuro gamybą.

Užėmė naują nišą

Alternatyviojo kuro tiekimo šalyje
nišą bando užimti Suomijos kapitalo įmonė „Fortum Heat Lietuva“. Tai – tarptautinė energetikos įmonė, veikianti Šiaurės
Europoje, Rusijoje ir kitose Baltijos jūros
regiono šalyse. „Fortum Heat Lietuva“
gamina, tiekia ir parduoda elektros bei šilumos energiją, valdo ir prižiūri elektrines
bei kitus pramoninius energijos gamybos
įrenginius, teikia su energetika susijusias
paslaugas. Savo veiklą Lietuvoje „Fortum
Heat Lietuva“ pradėjo 1999 m. Ji siūlo savivaldybėms ir pramonės įmonėms konkurencingus apsirūpinimo šilumos energija sprendimus – diegti biokuro ar kito
vietinio kuro katilines.
„Esame tarp dešimties pigiausių šilumos tiekėjų šalyje“, – teigė „Fortum Heat
Lietuva“ generalinis direktorius Vitalijus
Žuta.

Investavo į biokuro gamybą

Norėdama, kad biokuro katilai iš tiesų
būtų konkurencingesni nei dujiniai, įmonė, pasak V. Žutos, naudoja kurui tik kokybiškas medienos atliekas.
„Kadangi neradome tiekėjų, kurie
aprūpintų mus nepriekaištingos kokybės
žaliava, įsteigėme savo kuro gamybos
įmonę, – pasakoja vadovas. – Investicijos
atsipirko su kaupu.“
Nauja įmonė „Fortum ekošiluma“ investavo į mobilius medienos smulkinimo ir
transportavimo įrenginius, ji tiekia produkciją bendrovėms „Utenos šilumos tinklai“,
„Molėtų šiluma“ ir „Ignalinos šilumos tinklai“.
„Pasirinkusios biokurą savivaldybės
nepralošė – dujų kaina nuolat kyla, o
medienos pastaruoju metu yra stabili“, –
sako V. Žuta.

Uostamiestyje – nauja elektrinė

Jau šį rudenį „Fortum Heat Lietuva“
turėtų pradėti statyti naują kogeneracinę
jėgainę Klaipėdoje. Investicijų vertė siekia apie 140 mln. eurų. Šiuo metu sutarta
dėl naujos įrangos pirkimo, o elektrinė turėtų pradėti veikti 2013 m. sausį.
Naujojoje elektrinėje bus deginamos
buitinės ir pramoninės atliekos bei bioma-

4

sė. Gamybos pajėgumas sieks 50 MW šilumos ir 20 MW elektros energijos. Šiluma
bus parduodama AB „Klaipėdos energija“,
o elektra tiekiama šalies elektros tinklams.
Elektrinės gaminama šiluma pakeis
iš gamtinių dujų įmonėje AB „Klaipėdos
energija“ gaminamą šilumą. Perėjimas
prie kogeneracijos gerokai padidins energijos vartojimo efektyvumą, lyginant su
atskirai gaminta šiluma. Be to, gerokai
sumažės šilumos gamybos metu išmetamo anglies dvideginio kiekis.
Ši atliekomis kūrenama elektrinė bus
pirmoji tokia Lietuvoje. Žadama, kad
ji svariai prisidės prie atliekų tvarkymo
Klaipėdos apskrityje ir gerokai sumažins
atliekų, šalinamų į sąvartynus, kiekį.

Žada mažesnes kainas

Šios investicijos dėka tikimasi stabilizuoti nesulaikomai kylančias energijos
kainas verslo įmonėms ir gyventojams.
Tiesa, „Fortum Heat Lietuva“ vadovas
nesiryžo užtikrinti itin mažos kainos. „Įsipareigojome „Klaipėdos energijai“ tiekti
šilumą mažesne kaina, nei mokama už
pagamintą iš dujų šilumą, – sako jis. –
Kainą lems ir atliekų rūšiavimas. Tai labai
priklauso nuo Klaipėdos regiono atliekų
tvarkymo centro diegiamos rūšiavimo sistemos efektyvumo.“
„Fortum Heat Lietuva“ pasirengusi
dalį šilumos ir elektros pagaminti naudodama ir medienos atliekas. Miestas neišsivers ir be dujų – atliekų deginimo įmonė
patenkins iki 38 % miesto poreikių.
„Didelę įtaką kainai turi ir pastatų būklė, – aiškino V. Žuta. – Būtina kuo daugiau namų renovuoti, tada būtų galima
labiau mažinti dujų dalį, skirtą energijos
gamybai, nes būtų mažesnis bendras kuro
poreikis.“

Domisi ir Kaunas

Kauno valdžia taip pat domisi alternatyviosios energijos šaltiniais. Kauno
miesto tarybos Miesto ūkio ir energetikos
komiteto pirmininkas Gediminas Žukauskas sakė, kad būtina ieškoti atsvaros šiuo
metu vieninteliam šilumos gamintojui –
Kauno termofikacinei elektrinei, kurią yra
nupirkusi įmonė „Gazprom“.

„Daug metų Kaune nebuvo domimasi
alternatyviosios energijos šaltiniais, – kalbėjo jis. – Tai būtina norint stabilizuoti
kainą ir užtikrinti energijos tiekimo stabilumą, nes dabar esame priklausomi nuo
vienintelio tiekėjo.“
Kartu su mokslininkais miesto valdžia
rengia studiją, kurioje bus nurodytos gairės, kokį atsinaujinančių energijos šaltinį
rinktis, numatyta, kur statyti įrenginius.
„Minima Petrašiūnų katilinė, atliekų deginimo gamyklos statyba, kiti variantai, –
pasakojo G. Žukauskas. – Studija turi būti
baigta dar šiemet, kad spėtume parengti
paraiškas ES struktūriniams fondams.“
Kaune svarstoma ir galimybė panaudoti kurui durpes, nes netoli Kauno rajone
esančio Ežerėlio miestelio yra dideli durpynai ir gavybos įmonė.

Išeičių ieško ir pramonė

Kai kurios įmonės, pasitelkusios ES
paramą, pačios įsirengia biokuro katilines. Popieriaus, kartono ir medienos
plaušo gamybos bendrovė „Grigiškės“
naujam garo katilui ketina skirti 22,72
mln. Lt. Numatoma, kad iš jų 11,24 mln.
Lt sudarys ES parama. Įmonė siekia sumažinti brangių gamtinių dujų naudojimą
ir padidinti biokuro naudojimą. Per metus
iš atsinaujinančių energijos šaltinių bus
pagaminama beveik 83 mWh šilumos.
Įgyvendinus projektą, biokuro dalis, atsižvelgiant į bendrą kuro balansą, padidėtų
iki 40 %, sumažėtų gamtinių dujų dalis.
AB „Grigiškės“ Technikos departamento direktorius Aušrius Kondratas
tikisi panaudoti ir savos gamybos atliekas. „Pusę medienos atliekų, reikalingų naujojo katilo eksploatacijai, turime
savo, – sakė jis. – Likusią dalį pirksime.
Šiuo metu įmonėje veikia mažas biokuro
katilas, tad dalį medienos plaušo gamybos
atliekų parduodame.“
ES parama bus skirta ir bendrovei
„Vilniaus degtinė“ bei Pasvalio įmonei
„Kurana“. Jų gamybos atliekos taip pat
bus panaudotos gaminti šilumai ir elektrai.
Ketinama panaudoti ir žemės ūkio srities įmonių atliekas. Antai bendrovė „Sistem“ Kėdainių rajone ketina statyti naują
biodujų termofikacijos elektrinę. Joje ši-

luma ir elektros energija bus gaminama
perdirbant kiaulidžių ir mėsos skerdyklų
atliekas.

Mato perspektyvą

Kai kurios įmonės įžvelgia gerą biokuro gamybos ateitį. Bendrovė „Linas Agro
Group“ įsigijo didelį kiekį lignino – įmonę
„Lignineko“, galinčią gaminti žaliavą biokurui. Ligninas yra antrinė medienos pramonės žaliava. Tai – iš stambių molekulių
sudarytas junginys, kurio yra sumedėjusių
augalų ląstelėse. Kėdainiuose veikusi pašarų priedų įmonė „Kėdainių biochemija“
gamino iš lignino pašarines mieles, tačiau
pabrangus kurui ir žaliavoms 1992 m. gamyba buvo nutraukta, o milžiniškos lignino sankaupos liko nepanaudotos.
Pasak „Linas Agro Group“ valdybos
pirmininko Dariaus Zubo, bendrovė ligninu, kaip žaliava biokurui, domėjosi porą
metų.
„Palaikome ryšius su jo tiekėjais ir
pirkėjais kaimyninėse šalyse, – kalbėjo
jis. – 2009 metų pabaigoje Europos Sąjunga pripažino ligniną žaliava biokurui ir
įrašė jį į biokuro standartą. Tai paskatino
mus įsitraukti į lignino paruošimo biokurui ir prekybos verslą ir taip išplėsti parduodamo biokuro asortimentą.“
Bendrovė planuoja Lietuvos ir kaimyninių šalių rinkai per metus tiekti apie 50
tūkst. tonų lignino biokuro už 7 mln. Lt.
„Esame gerai išanalizavę rinką, todėl tikimės gero šios veiklos pelno“, – sakė
D. Zubas.
Į šį projektą ketinama investuoti
7 mln. Lt. Skaičiuojama, kad investicijos
atsipirks per metus.

Turime daug atsargų

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos duomenimis, iš viso centralizuotai
tiekiamai šilumai gaminti sunaudojamo
kuro šalyje biokurui tenka apie 20 %.
Šalyje yra daugiau kaip 200 biokuro katilinių, tačiau tai kol kas – daug mažiau,
nei galėtų būti. Biomasės energetikos
asociacijos LITBIOMA prezidento Remigijaus Lapinsko teigimu, būtina intensyvesnė šios rūšies kuro naudojimo
plėtra. „Reikėtų įvesti mokestį gyventojams už iškastinio kuro naudojimą šilumai ir elektrai gaminti. Šios lėšos patektų į Nacionalinį atsinaujinančių energijos išteklių skatinimo fondą ir padėtų
finansuoti katilinių pritaikymą biokurui.
Mokestis būtų laikinas ir nelabai didelis, pavyzdžiui, 2 litai už 60 kvadratinių
metrų butą. Po kiek laiko už tokio būsto
šildymą mokėtume 25 ar net 50 litų mažiau“, – mano specialistas.
R. Lapinsko teigimu, šilumos ūkio
įmonės už gamtines dujas Rusijai kasmet
sumoka apie 1,5 mlrd. Lt. „Jeigu toks pat
kiekis šilumos būtų gaminamas iš vietinio
biokuro, tam užtektų 700 mln. Lt, be to,
šie pinigai liktų šalies viduje, – įsitikinęs
jis. – Tai reiškia, kad būtų geresnis eksporto ir importo balansas, sukurta daug naujų
darbo vietų, valstybei sumokėta mokesčių,
sprendžiami ekologijos klausimai.“
Šiuo metu įvairios biokuro rūšys gaminamos iš medkirtystės ir lentpjūvystės
atliekų, taip pat – iš šiaudų, rapsų šiaudų,
spalių. Perspektyvia biokuro rūšimi laikomi žilvičiai, kurie galėtų būti auginami
apie 0,5 mln. ha nenaudojamos žemės ūkio
paskirties žemės. Miškininkai taip pat ne
kartą yra minėję, kad giriose supūva milijonai nepanaudotų medienos atliekų.
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EXPO 2010 Šanchajuje –

lietuvių akimis
Dr. Vytautas Šileikis

Šių metų pasaulinė EXPO paroda buvo atidaryta Šanchajuje balandžio 30-ąją ir truks 184 dienas. Parodoje dalyvauja apie 200 valstybių ir tarptautinių organizacijų. Laukiama, kad EXPO 2010 aplankys
apie 70 milijonų lankytojų – per pirmąsias 40 dienų jų skaičius viršijo 11,5 milijono.
EXPO 2010 šūkis – „Geresnis miestas,
geresnis gyvenimas“. Darnaus vystymosi
koncepcija pirmą kartą tokiu mastu taikoma miestams – juk juose jau telkiasi 55 %
visos žmonijos. Ekspozicijos tema simbolizuoja žmonijos geresnės ateities ir miesto
aplinkos gerinimo siekius. Siekiama atkreipti dėmesį į tarptautinės bendruomenės
strategijas, miesto veiklos kryptis ir plėtros

stiprinimą. Susitelkiama į įvairių miesto
kultūrų darną, ekonominį miesto klestėjimą, miesto mokslo ir technologijų novatoriškumą, miesto bendruomenių perorganizavimą, miesto ir užmiesčio sąveiką.
Kinijos vyriausybė pavertė EXPO
2010 specialiu renginiu, pagrįstu šalies
tradicijomis ir nukreiptu į naują net 60
metų perspektyvą. Tai akivaizdžiai pama-

tė ką tik parodą aplankiusi Kauno regiono
delegacija – savivaldybių ir verslo atstovai. Milžiniškame kasdien į parodą plūstančiame pusės milijono lankytojų sraute matyti labai daug pačios jauniausios
kartos atstovų. Taip kuriami harmoningo
vystymosi pagrindai. Kinijos provincijos
sparčiai stiebiasi. Kinija perka technologijas, investuoja į infrastruktūrą. Netruks

ateiti laikas, kai ši šalis didžiuosis pirmąja
pasaulio ekonomika ir bus nustota vadinti
„pasaulio dirbtuvėmis“.
Lietuvos paviljonas neišsiskiria originalumu, tačiau koncepcija „Skrisk, Lietuva“ pritraukia didžiulį lankytojų srautą:
jiems Lietuva yra pristatoma pasitelkus
skrydžio Lietuvoje oro balionu simuliaciją.
Kauno ir Marijampolės atstovai parodos paviljone susitiko su Siameno (Xiamen) valdžios, švietimo ir verslo atstovais,
pristatė jiems regiono investicines ir verslo
plėtros perspektyvas. Išvykos metu buvo
aplankyti ir Suzhou industrinis parkas bei
Rytų Kinijos technologijos universitetas.
1851 metais Londone įvyko pirmoji
„Didžioji visų tautų pramonės paroda“.
Ilgainiui tokios parodos tapo pasauliniais
renginiais. EXPO tikslas yra skatinti pasaulio ekonomikos, kultūros, mokslo ir
technologijų idėjų mainus, sudaryti sąlygas dalyviams viešinti ir skleisti savo pasiekimus, gerinti tarptautinius santykius.
Ne veltui EXPO parodos yra lyginamos su
olimpinėmis žaidynėmis.

Projektas, skirtas Marijampolės įvaizdžiui
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialas kartu su Marijampolės savivaldybės administracija įgyvendina projektą, skirtą Marijampolės miesto įvaizdžiui formuoti

Geras įvaizdis didina
konkurencingumą

„Projektas vadinasi „Marijampolės
miesto įvaizdis šiandien: verslo gatvė, faktai...vizijos“, – pasakoja Algimanta Pabedinskienė, Kauno rūmų Marijampolės filialo direktorė. – Jo tikslas – skatinti viešojo ir
privačiojo sektorių partnerystę formuojant
miesto įvaizdį, ugdyti jaunimo pilietiškumą, suteikti verslininkams ir jaunimui galimybę gauti nemokamų viešųjų paslaugų.“
Vietos rinkodara, kitaip – miesto įvaizdžio formavimas, pasak pašnekovės, Lietuvoje yra dar naujas dalykas, o jo svarba
nuolat auga. Vykstant globalizacijai, savivaldybės dėmesys miesto rinkodarai tampa
būtinybe. Norint atskleisti miesto, regiono
ar valstybės patrauklumą, nebeužtenka paprastų reklaminių leidinių. Šiandien miesto
konkurencingumui didinti svarbus jo įvaizdis ir patrauklios priemonės, kuriomis jis
kuriamas.
Rinkodaros ar įvaizdžio strategijos
rengimas ir įgyvendinimas yra viena iš
priemonių, galinčių užtikrinti gyventojams
aukštą gyvenimo kokybę ir sudaryti patrauklias sąlygas užsienio investicijoms bei
verslo plėtrai.

Miestas – tai prekės ženklas

Daugiau dėmesio skirti vietos rinkodarai miestus verčia auganti gyvenimo ir

aplinkos kokybės svarba, sparčiai intensyvėjanti Europos miestų sąveika, auganti
konkurencija tarp Europos miestų ir regionų, nacionalinės valdžios silpnėjimas ir
regiono valdžios stiprėjimas. Akivaizdu,
kad ateityje ekonominė Europos miestų
konkurencija stiprės, todėl vis aktualesnis
taps efektyvus miesto valdymas, pagrįstas
verslo metodais. Tarptautinė konkurencija
kuria aplinką, kurioje nebegalima apsieiti
be rinkodaros. Miestų vadovai turėtų būti
skatinami analizuoti ir diegti rinkodaros teorijos principus. Tai padėtų vietos bendruomenėms geriau išnaudoti savo potencialą.
Miesto įvaizdžio formavimas turi būti
strategiškas ir sistemingas – nuoseklumas
šiuo atveju yra viena iš pagrindinių sėkmės
sąlygų.
Sėkmę konkurencinėje miestų kovoje
dažnai lemia lyderiavimas ir viešojo bei
privačiojo sektorių partnerystė. Bendradarbiavimo ir partnerystės projektai neabejotinai gali padėti sukurti miestui pridėtinę
vertę, išspręsti kai kurias ekonomines ir socialines problemas. Partnerystė gali padėti
pritraukti papildomų lėšų miesto įvaizdžiui
stiprinti ir identitetui sukurti, o į šį procesą
įsitraukę pilietinė visuomenė ir jaunimas
gali tapti naujų idėjų šaltiniu.
„Kiekvienas miestas privalo turėti
aiškią ir įgyvendinamą savo įvaizdžio
viziją, – sako A. Pabedinskienė. – Konkurencija skatina vertinti miestus kaip

prekės ženklus, taigi reikia aktyviai kurti
tuos ženklus laikantis rinkodaros principų
ir miestui taikyti tokią pat rinkodaros strategiją kaip ir prekei ar paslaugai. Miesto
įvaizdžio formavimo strategijos turi būti
pritaikytos konkrečios vietovės savitumams.“

Įvaizdis gali atnešti pelno

Marijampolės savivaldybėje tiesioginių užsienio investicijų mažėja, dabar jų
čia – 14 kartų mažiau nei vidutiniškai Lietuvoje. Savivaldybė turi nedaug tarptautinių ekonominių ryšių, joje daugiausia esama mažų ir vidutinių įmonių. Savivaldybės

įvaizdis yra nepatrauklus investuotojams, o
pastangų jam formuoti akivaizdžiai trūksta.
Tai nėra vien projekto autorių mintys – šios
problemos išdėstytos savivaldybės bendrajame plane. Būtent dėl šių priežasčių Kauno rūmų Marijampolės filialas inicijavo šį
projektą.
Formuoti Marijampolės įvaizdį būtina
ir dėl to, kad tai – regiono centras, esantis
netoli Lenkijos ir Rusijos sienų, kertamas
tarptautinio susisiekimo greitkelių, geležinkelio.
Projektas siejamas su Marijampolės
miesto dienomis, kurios sutampa su Europos verslininkystės renginiais.

Bendradarbiavimo sutarties dėl Marijampolės miesto įvaizdžio strategijos formavimo pasirašymas. Iš kairės: Marijampolės profesinio rengimo centro direktorius V. Šalaševičius, KPPAR Marijampolės filialo tarybos pirmininkas K. Svitojus, Marijampolės savivaldybės meras V. Brazys,
KPPAR Marijampolės filialo direktorė A. Pabedinskienė, Marijampolės kolegijos direktorius
S. Valančius
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KONTAKTŲ MUGĖ

Kontaktų mugė:
pirkime iš kaimynų,
o ne už jūrų marių
„Rūmų žinių“ skyrelyje „Kontaktų mugė“ nemokamai skelbiami
rūmų narių – įmonių ir fizinių asmenų – skelbimai. Nariai kviečiami lakoniškai ir dalykiškai pranešti apie savo
prekes ar paslaugas. „Rūmų žinių“
leidėjai tikisi, kad tokia informacija
bus naudinga visiems. Juk ne vienas
verslininkas yra sakęs, kad visiškai
atsitiktinai sužinojo apie kitoje gatvės
pusėje dirbančio kaimyno prekes ar
paslaugas – tokias pat, kokias anksčiau pirkdavo kitame pasaulio krašte.

VILNIAUS regionas
VšĮ „Eurokonsultantų grupė“

Teikia šias paslaugas: rengia paraiškas ES paramai gauti; rengia galimybių studijas, investicinius projektus ir verslo planus; atlieka vietinių ir
eksporto rinkų tyrimus; rengia įmonės produkcijos eksporto plėtros strategiją; tarpininkauja
gaunant kreditus bankuose; pritraukia skolintą
ir privatų kapitalą verslo projektams; struktūrizuoja įmonių įsigijimo sandorius, rengia finansinius modelius; nustato įmonės akcijų, verslo
(ar jų dalies) vertę; atlieka įmonės finansų ar
viso verslo analizę; organizuoja mokymus.
Mobil. tel. 8 687 37 123
El. p. info@eurokonsultantai.lt
www.eurokonsultantai.lt

UAB „Merseros taksi“

Teikia daug papildomų paslaugų. Rezervuoja
užsakymus internetu. Siūlo ypač palankias sąlygas verslo klientams.
V. Maciulevičiaus g. 53, Vilnius
Tel.: 1421, (8 5) 27 88 888
El. p. 1421@MerserosTaksi.lt
www.1421.lt

UAB „Lincasa“

Siūlo namų tekstilės gaminius ir patalynę iš lino,
puslinio, medvilnės. Siuva viršutinius drabužius
moterims ir vyrams. Peltakiuoja, siuvinėja rankomis
ir mašina. Ieško produkcijos pirkėjų ir užsakovų.
Raudondvario pl. 76, Kaunas
Tel. (8 37) 48 91 23
Faks. (8 37) 48 91 20
El. paštas: info@lincasa.com
www.lincasa.com

UAB „Vyja“

Siūlo greitas ir kokybiškas vertimo paslaugas.
Verčia iš šių užsienio kalbų: anglų, vokiečių,
prancūzų, italų, ispanų, portugalų, flamandų,
olandų, bulgarų, lenkų, čekų, slovakų, slovėnų,
rumunų, vengrų, serbų, chorvatų, albanų, estų,
latvių, rusų, baltarusių, ukrainiečių, danų, islandų, norvegų, suomių, švedų, graikų, arabų,
hebrajų, lotynų, japonų, kinų. Verčia į šias užsienio kalbas: anglų, prancūzų, vokiečių, italų,
ispanų, portugalų, olandų, bulgarų, slovakų,
slovėnų, rumunų, vengrų, albanų, lenkų, čekų,
estų, latvių, rusų, baltarusių, ukrainiečių. Kviečia bendradarbiauti palankiomis sąlygomis.
Totorių g. 21, Vilnius
Tel. (8 5) 26 18 183
Tel./ faks. (8 5) 26 12 109
El. p. vyja@takas.lt
www.vyja.puslapiai.lt

UAB „Lietuvos parodų centras
LITEXPO“

Kviečia naudotis parodų salėmis, moderniu
konferencijų centru, kuriame įrengta 11 įvairaus
dydžio ir interjero konferencijų salių, aprūpintų
naujausia vaizdo ir garso technika. Siūlo stendų
projektavimo ir gamybos paslaugas.
Laisvės pr. 5, Vilnius
Tel. (8 5) 24 51 800
El. p. info@litexpo.lt
www.litexpo.lt
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UAB „Ukmergės staklės“

Pagal pateiktus brėžinius ar pavyzdžius gamina:
cilindrinius, kūginius krumpliaračius, krumpliastiebius, velenus, pusašius, skriemulius, žvaigždutes, sliekus, sliekračius, grandines ir kitas atsargines dalis įvairiems pramonės įrenginiams,
žemės ūkio technikai.
Linų g. 81, Ukmergė
Tel. (8 340) 66 229
El. p. info@ukmerges-stakles.lt
www.ukmerges-stakles.lt

AB „Actas“

Gamina: natūralų actą (natūralų spirito actą,
spirito actą su prieskoniais, obuolių actą, vyno
actą, marinatą), majonezą, pomidorų padažus,
garstyčias, sirupus, dirbtinį medų, konservuotas
daržoves, vaisvandenius.
Naujoji g. 26, Jašiūnai, Šalčininkų r.
Tel. (8 380) 35 127
Faks. (8 380) 35 218.
El. p. info@actas.lt
www.actas.lt

UAB „Ekobana“

Siūlo inžinerijos, projektų valdymo, įrenginių
tiekimo, techninio aptarnavimo paslaugas.
Tel. (8 5) 26 72 937
Faks. (8 5) 24 91 800
El. p. info@ekobana.lt,
www.ekobana.lt

AB „Lietuvos geležinkeliai“

UAB „Cokolis“

Siūlo transporto paslaugas komfortabiliu mikroautobusu Lietuvoje ir užsienyje. Vykdo tiesioginius užsakomuosius reisus iki 8 keleivių
ir iki 3 tonų krovinio. Mikroautobusu IVECO
35C13 veža į parodas, verslo, turistines ir poilsio keliones. Erdvus mikroautobusas su reguliuojamomis sėdynėmis, garso ir vaizdo aparatūra, dideliu bagažo skyriumi.
Tel. (8 45 ) 59 61 88
Mobil. tel. 8 650 92 652
El. p. cokolis@zebra.lt

KAUNO regionas
„Lytagros“ įmonių grupė

Vienija 17 filialų ir 7 antrines įmones, išsidėsčiusias visoje respublikoje. Aprūpina respublikos žemės ūkį ir statybines organizacijas Vakarų Europos ir NVS šalių gamybos žemės ūkio
technika, atsarginėmis dalimis, padangomis,
įrankiais, metalais ir jų gaminiais, statybinėmis
medžiagomis ir santechnikos priemonėmis.
Ateities pl. 50, Kaunas
Tel. (8 37) 40 54 01
Faks. (8 37) 40 54 93
El. p. lytagra@lytagra.lt
www.lytagra.lt

UAB „Liuks“

Siūlo krovinių ir keleivių vežimo geležinkeliu,
logistikos, sandėliavimo, krovinių ekspedijavimo Lietuvoje, Europoje, NVS šalyse paslaugas.
Mindaugo 12/14, Vilnius
Tel. (8 5) 26 92 038
Faks. (8 5) 26 92 128
El. p. lg.kanc.@litrail.lt
Informacija:
Tel. (8 5) 26 93 231
Faks. (8 5) 26 93 487
El. p. lg.ekspedicija@litrail.lt
www.litrail.lt

„Best Western“ viešbučiai „Santaka“ Kaune,
„Vilnius“ Vilniuje ir „Central“ Druskininkuose siūlo aukščiausios kokybės apgyvendinimo
paslaugas, puikų maistą restoranuose, jaukią
aplinką ir išskirtinį pobūvių aptarnavimą, idealias sąlygas organizuoti konferencijas puikiai
įrengtose konferencijų salėse. Ieško partnerių
svečiams apgyvendinti ir konferencijoms /
banketams organizuoti.
Tel. (8 37) 30 27 02
Mobil. tel. 8 686 08 713
Faks. (8 37) 30 27 00
El. p. inga@santakahotel.eu

IĮ „Rinno“

AB „Kauno grūdai“

Verslo klasės 3 žvaigždučių viešbutis už patrauklią kainą siūlo nakvynę, moderniai įrengtą
konferencijų salę, poilsį terasoje, profesionalų
aptarnavimą.
Vingrių g. 25, Vilnius
Tel. (8 5) 26 22 828
Faks. (8 5) 26 25 929
El. p. info@rinno.lt
www.rinno.lt

UAB „Impeksservis“

Patikrina gaunamų prekių, įrenginių ir žaliavų
kiekį iškraunant iš plombuotų transporto priemonių ir konteinerių; atlieka prekių kokybės ekspertizes; nustato transportavimo metu sugadintų
krovinių būklę, pažeidimus ir, jei įmanoma, jų
priežastis bei žalos dydį; nustato autotransporto
priemonių rinkos vertę; įvertina nekilnojamąjį ir
kilnojamąjį turtą; atlieka Lietuvoje gaminamų ir
eksportuojamų prekių kilmės ekspertizes.
Algirdo g. 31, V aukštas, 19, 20 kab., Vilnius
Tel. (8 5) 23 35 643
Faks. (8 5) 21 35 470
El. p. biuras@impeksservis.lt

AB „Astra“

Gamina nerūdijančio plieno talpas maisto ir
chemijos pramonei.
Tel. (8 315) 75 251
Mobil. tel. 8 615 11 777
El. p. info@astramachinery.lt
www.astramachinery.lt

UAB „Luidas“

Parduoda jaukius, patogaus planavimo, su daline apdaila arba visiškai įrengtus, ekonomiškus
butus nujame ir jaukiame gyvenamųjų namų
kvartale „Linksmasis“ Pašilaičių mikrorajono ir
Gineitiškių gyvenvietės kaimynystėje. Patraukli kaina. Butuose įrengta autonominė šildymo
sistema; galimybė įsigyti vietą požeminėje, antžeminėje stovėjimo aikštelėse arba garaže.
Kareivių g. 7, Vilnius
Tel. (8 5) 27 61 319
Mobil. tel. 8 611 53610
www.luidas.lt

Veiklos kryptys: mažmeninė ir didmeninė prekyba; miltų gamyba; kombinuotieji pašarai;
visaverčiai lesalai; mineraliniai vitamininiai papildai; pašarų priedai; visaverčiai ėdalai šunims;
veterinarijos preparatai; grūdų supirkimas ir
sandėliavimas; prekyba pašarų žaliavomis. Paslaugos: muitinės sandėlių, transporto nuoma.
H. ir O. Minkovskių g. 63, Kaunas
Tel. (8 37) 75 08 30
Faks. (8 37) 22 33 05
Mobil. tel. 8 610 40 397
El. p. a.perednyte@kggroup.eu
www.kauno-grudai.lt

AB „Achema“

Gamina ir parduoda azoto trąšas, trąšų mišinius, skystas kompleksines trąšas, amoniaką,
azoto rūgštį, metanolį, formaliną, karbamido
formaldehidines dervas (KFD), polivinilacetatinę dispersiją (PVAD), pramonines dujas (N2,
O2, CO2), aliuminio sulfato tirpalą.
Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos raj.
Tel.: (8 349) 56 237, 56 465
El. p. sekretoriatas@achema.com
www.achema.lt

UAB „Eurodita“

Gamina kokybiškus medinius vasarnamius,
sodo namus, garažus, pirtis, duris ir langus.
Šiuo metu siūlo 28 mm / 45 mm / 58 mm / 70
mm storio obliuotų sibirinių eglių rąstų gaminius. Ieško partnerių – didmenininkų, galinčių
atstovauti įmonei užsienyje.
Raudondvario pl. 76, Kaunas
Tel. (8 37) 21 18 11
El. p. info@eurodita.lt
www.eurodita.lt

UAB „Ekspozicijų centras“

Organizuoja verslo parodas. Įrengia ir aptarnauja parodas. Projektuoja ir įrengia individualius parodos stendus bet kurioje parodoje
Europoje.
K. Petrausko g. 26-222, Kaunas
Tel. (37) 79 29 89
Faks. (37) 33 15 90
El. p. kaunas@expo.lt

www.expo.lt
www.parodos.lt
www.stendai.lt

UAB „Mantinga“

Gamina šaldytus duonos ir pyrago gaminius,
pikantiškus užkandžius, picas, sumuštinius.
Ieško naujų verslo plėtros galimybių, eksporto
partnerių, tiekėjų.
Stoties g. 51, Marijampolė
Tel. (8 343) 98 122
Faks. (8 343) 69 82 12
El. p. info@mantinga.lt

UAB „Azovlitas“

Prekiauja anglinio plieno gaminiais. Siūlo
įvairių metalurgijos gamyklų statybinį konstrukcinį plieną, taip pat – plieną katilų ir laivų
statybai: sijas (H, I, U ir L profilio), vamzdines
sijas (profilinius vamzdžius), betono armavimo
plieną (armatūrą) ir lakštinį plieną. Pristato
šiuos gaminius užsienio pirkėjams.
Elektrėnų g. 10, Kaunas

UAB „Mechel Nemunas“

Specializuojasi metalo gaminių gamyboje iš
mažaanglio plieno. Gamina vielą, regztą vielos
tinklą, vinis ir plieno pluoštą konstrukciniam
betono skiedinio armavimui.
R. Kalantos g. 83, Kaunas
Tel. (8 37) 49 05 55
Faks. (8 37) 49 05 56
El. p. nemunas@nemunas.lt, sm@nemunas.lt
www.mechelnemunas.lt

UAB „Betonika“

Siūlo verslo įmonėms surenkamojo gelžbetonio
sistemas įvairiems pastatams (projektavimą,
gamybą, transportavimą, montavimą statybos
aikštelėje). Siūlo privatiems klientams šiltus ir
ekonomiškus gaminius „NAMAS-2010“ iš surenkamojo gelžbetonio. Projektuoja individualių namų gelžbetonio konstrukcines dalis.
Naglio g. 4a, Kaunas
Tel. (8 37) 40 01 08
Faks. (8 37) 40 01 09
El. p. sales@betonika.lt
www.betonika.lt

R. Pavasario firma „Romasta“

Siūlo krovininių automobilių, priekabų, puspriekabių ir autobusų serviso paslaugas Kaune;
krovininių automobilių, priekabų, puspriekabių
ir autobusų atsargines dalis. Ieško partnerių –
krovininių automobilių, priekabų, puspriekabių ir autobusų atsarginių dalių gamintojų ir
tiekėjų.
Ateities pl. 54, Kaunas
Tel. (8 37) 37 30 23
Faks. (8 37) 37 36 41
El. p. info@romasta.lt
www.romasta.lt

UAB „CID Baltic“

Siūlo klientų poreikiams pritaikytas verslo
valdymo sistemas, kuriose daugiausia dėmesio skiriama automatizuotam verslo valdymui.
Kuria, diegia ir nuolat tobulina pažangiausius
verslo valdymo sprendimus, skirtus finansinių
paslaugų, visuomenės informavimo (žiniasklaidos), mažmeninės ir didmeninės prekybos
įmonėms ir viešajam sektoriui.
Raudondvario pl. 101, Kaunas
Tel. (8 37) 75 00 60
Faks. (8 37) 75 00 59
El. p. info-lt@cid.biz
www.cid.biz

VšĮ „Technopolis“

Rengia ir įgyvendina nacionalinius ir tarptautinius projektus, kuriais stiprinama inovacijų paramos sistema, skatinamas dalyvių tarpusavio
bendradarbiavimas, ugdoma inovacijų kultūra,
verslumas, kūrybiškumas, gerinama žinių ir
informacijos sklaida. Ieško partnerių nacionaliniams ir tarptautiniams projektams rengti ir
įgyvendinti, potencialių investuotojų, inovacinių įmonių antrajam MTP korpusui užpildyti,
statyboms ir plėtrai.
Europos pr. 121, LT-46339 Kaunas
Tel. (8 37) 33 15 56
Faks. (8 37) 21 13 82
El. p. info@technopolis.lt
www.technopolis.lt
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KLAIPĖDOS PPA rŪmai
Verslo galimybės

Alternatyvioji energetika:
naujas kvietimas naujiems projektams
Vida Kažuro
Klaipėdoje buvo surengta nacionalinė informacinė diena, skirta pristatyti galimybėms gauti paramą
energijos taupymo ir alternatyviosios energetikos projektams. Ją surengė Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su juose veikiančiu Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklu). Siekta pateikti išsamią informaciją apie galimybes gauti iki 75 % finansinės paramos
šios srities projektams. Dėl brangstančių energijos išteklių renginys Lietuvos verslui yra ypač aktualus – jame dalyvavo apie 60 įmonių, savivaldybių, įvairių organizacijų atstovų iš Mažeikių, Alytaus,
Jonavos, Ignalinos, Kauno, Šiaulių, Panevėžio.

Vis dar energetikos sala

Svarbiausias Lietuvos uždavinys šioje srityje – pirmiausia pakeisti požiūrį į
energetiką, o vėliau – mažinti energetinę
priklausomybę integruojantis į Europos
elektros perdavimo tinklus, taip pat –
didinti konkurenciją ir skaidrumą energetikoje, sakė konferencijoje dalyvavęs
Energetikos ministerijos viceministras
H. Bernatavičius. Mūsų šalis vis dar yra
„energetikos sala“, neturime jungčių su
Vakarų Europa, tačiau turime didelį tradicinės energetikos monopolį. Kitos didžiausios energetikos srities problemos –
neišnaudojamos atsinaujinančių energijos
išteklių galimybės, atominės energetikos
veiklos tęstinumas.
Nuo šių metų sausio 1 d. pradėtas energetikos demonopolizavimas, sukurta elektros birža, kurioje turi būti parduodama
ne mažiau kaip 35 % elektros energijos:

vien šių metų kovo mėn. šiuo būdu parduota daugiau kaip 62 % elektros energijos. Kitas svarbus ES iškeltas tikslas – iki
2020 m. 20 % padidinti energijos naudojimo efektyvumą. Anot viceministro, Lietuvoje tai turėtų būti daroma modernizuojant
šilumos tiekimo sistemas, termofikacines
elektrines ir katilines, statant pajėgesnes
termofikacines elektrines. Taip pat numatoma diegti vadinamus „pažangiuosius tinklus“, t. y. derinti tradicinių elektros tinklų
ir informacines technologijas. Šiems tikslams pasiekti ir darbams atlikti planuojama
gauti ES struktūrinių fondų paramą.

ES programa „Pažangi energetika Europai“: mažiau biurokratizmo

Kol Lietuvoje rengiama atsinaujinančių energijos išteklių strategija ir Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas,
šalies įmonės ir organizacijos gali rengtis

pokyčiams pasinaudodamos tiesiogiai iš
Briuselio Europos Komisijos Konkurencingumo ir inovacijų vykdančiosios agentūros administruojama programa „Pažangi energetika Europai“. Pasak Klaipėdos
prekybos, pramonės ir amatų rūmuose
veikiančio Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) vadybininkės R. Šniuolytės, jau paskelbtas
naujas kvietimas iki birželio 24 d. teikti
paraiškas ir gauti iki 75 % tinkamų projektui reikalingų išlaidų.
Programa remia keturių sričių veiklą:
a) energijos efektyvumo ir racionalaus
energijos naudojimo, b) naujų ir atsinaujinančių energijos šaltinių, c) energijos
transporto ir d) integruotų iniciatyvų.
Anot renginyje dalyvavusio Lietuvos
energetikos instituto atstovo V. Kveselio,
tai – nenauja programa: nuo 2004 m. įgyvendinti ir / ar šiuo metu vykdomi 64 pro-

jektai, daugiausia – atsinaujinančių energijos šaltinių srities. Praktikų ir projektų
vykdytojų teigimu, šios ES finansavimo
programos pranašumai – mažesnis biurokratizmas nei gaunant paramą iš Lietuvai
skirtų struktūrinių fondų, sudaromos sąlygos bendradarbiauti įvairių ES šalių
partneriams, galimybė keistis technologijomis ir patirtimi. Daugelis projektų skirta
mokymams, informacijos sklaidai.
Dalyvaujant šioje programoje, buvo
išmokta ir pamokų: projekto biudžetas turi
būti sudaromas numatomoms išlaidoms, o
ES lėšos mokamos pagal faktiškai patirtas
išlaidas. Kai kada pateikiami pernelyg optimistiški įkainiai, savų lėšų trūkumas verčia
labai taupyti. Yra kilę PVM susigrąžinimo
problemų. Dėl šių nesklandumų, projektų
vykdytojų nuomone, programa prarado
patrauklumą lyginant su Lietuvos šaltinių
finansuojamais projektais, tad buvo nuspręsta ES paramos dalį padidinti nuo 50
iki 75 % tinkamų išlaidų. Dabar, Lietuvoje
sumažėjus valstybinio ir privačiojo sektoriaus užsakymų, projektų ir pakeistos
programos „Pažangi energetika Europai“
finansinės paramos sąlygos ir nauji kvietimai atveria galimybę finansuoti naujas
veiklas. Programa vėl tampa patraukli.
Ieškantiems finansinės paramos savo
idėjoms ar verslo planui reikėtų atkreipti
dėmesį į tai, kad programa nefinansuoja šių
techninės įrangos tipo investicijų: kompiuterių sistemų (įrangos ir instaliacijos), infrastruktūrinių arba techninių, taip pat fundamentalių mokslo ir technologijų tyrimų.
Visa informacija apie naujus programos „Pažangi energetika Europai“ kvietimus ir finansavimo galimybes skelbiama
interneto svetainėje: www://ec.europa.eu/
intelligentenergy.

Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklas) –
tiesioginis ryšys su EK

Nuo 2007 m. vasario Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su kolegomis iš Kauno, Vilniaus rūmų ir Lietuvos
inovacijų centru yra konsorciumo, laimėjusio Europos Komisijos konkursą Enterprise Europe Network (Europos verslo ir
inovacijų tinklo) veiklai, partneriai. Pasak
Klaipėdos rūmų generalinio direktoriaus
Viktoro Krolio, tai – papildoma galimybė
skatinti 40 Europos šalių MVĮ verslininkų
bendradarbiavimą ir užtikrinti tiesioginius
jų ryšius su Europos Komisija. Nacionalinė
informacijos diena, supažindinusi su nauja
tiesiogiai iš Briuselio finansuojama programa, Klaipėdoje surengta Europos Komisijos Konkurencingumo ir inovacijų vykdančiosios agentūros prašymu.

Verslo galimybes
Kinijoje reikia vertinti
realistiškai
Gegužės 11 d. Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai savo
nariams surengė seminarą-diskusiją apie verslo galimybes Kinijoje. Tai – dar vienas renginys iš seminarų apie naujas verslo galimybes užsienio rinkose ciklo.

Kol Lietuvoje nedaugėja privačiojo sektoriaus, savivaldybių ir valstybės užsakymų, Rūmų nariams Klaipėdoje buvo pateikta naujausia informacija apie investicijų ir
veiklos Vokietijoje, Švedijoje, Rusijoje ir šios šalies Kaliningrado srityje galimybes.
Verslo galimybes Kinijoje apžvelgė Ūkio ministerijos komercijos atašė Kinijoje
Gvidas Kerušauskas. Kinijos ekonomika laikoma antrąja po JAV pasaulyje, o pernai ši
šalis tapo didžiausiu pasaulio eksportuotoju: jos eksporto apimtis siekė 1,2 trilijono JAV
dolerių. 1,3 mlrd. gyventojų turinti šalis pasižymi augančia vartotojiška visuomene,
kurioje formuojasi vidurinė socialinė klasė, o kartu su ja randasi ir prabangos prekių
paklausa.
Gvidas Kerušauskas siūlo neiti į Kinijos rinką tiems, kuriems gerai sekasi dirbti
Vokietijoje ar Švedijoje. Patekti į neaprėpiamą Kinijos rinką nėra taip paprasta – tai
nemažai kainuoja, didelių išlaidų reikalauja reklama. Ši rinka pasižymi ir didele konkurencija bei tam tikrais verslo ypatumais.
Galvojantiems apie Kinijos rinką patariama visų pirma gerai pasirengti, atidžiai
rinktis partnerius, įsteigti savo atstovybę. Būtina pasirūpinti ir intelektinės nuosavybės
teisių apsauga arba patentų registracija.
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KONTAKTŲ MUGĖ

KLAIPĖDOS regionas
UAB „Baltijos Dorė“

Aptarnauja įvairaus pobūdžio renginius viešbučių salėse ir / ar klientų renginių vietose. Apgyvendina įvairaus dydžio svečių grupes, užsienio
šalių atstovus. Užtikrina aukšto lygio paslaugas.

Viešbutis „Navalis“

H. Manto g. 23, Klaipėda
Tel. (8 46) 40 42 00
Faks. (8 46) 40 42 02
El. p. info@navalis.lt
www.navalis.lt

Viešbutis „Old Port Hotel“

naujas restoranas ir armėniška kavinė. Kiekviename numeryje įrengta ergonomiška virtuvė su būtiniausia buitine technika ir virtuvės reikmenimis.
Liepų g. 48A, Klaipėda
Tel. (8 46) 40 08 80
Faks. (8 46) 40 04 11
El. p. info@ararat.lt
www.ararat.lt

UAB „Dolena“

Gamina rąstinius, karkasinius namus ir pirtis. Ieško kontaktų su potencialiais užsakovais.
Gamyklos g. 11, Gargždai
Tel. (8 46) 45 52 81
Faks. (8 46) 45 52 80
El. p. info@dolena.lt
www.dolena.lt

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Žvejų g. 20, Klaipėda
Tel. (8 46) 47 47 64
Faks. (8 46) 47 47 65
El. p. info@oldporthotel.lt
www.oldporthotel.lt

Teikia profesinio mokymo paslaugas. Ieško užsienio partnerių.
J. Janonio g. 13, Klaipėda
Tel./ faks. (8 46) 41 24 06
El. p. info@klpvm.lt
www.klpvm.lt

UAB „Klasco ekspedicija“

UAB „Norlander Zeelandia“

Teikia šias paslaugas: pervežimas ir logistika;
muitinės tarpininkavimas; krovos darbų organizavimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste
suteikiant pervežimo ir muitinės tarpininkavimo
paslaugas; sertifikatų įforminimas; dokumentų
vertimas ir patvirtinimas; krovinių konsolidacija;
distribucinio sandėlio nuoma ir krovinių judėjimo kontrolė; konteinerių įtaravimas, ištaravimas,
markiravimas ir kt. Atlieka krovinių pervežimą
geležinkeliu Baltijos šalyse, Rusijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Moldovoje ir kitose Rytų Europos šalyse.
J. Zauerveino g. 18, Klaipėda
Tel. (8 46) 39 91 11
Faks. (8 46) 39 91 15
El. p. forwarder@klasco-ekspedicija.lt
www.klasco-ekspedicija.lt

UAB „Delta turizmo centras“

Teikia visas kelionių paslaugas individualiems
keliautojams, įmonėms ir organizacijoms:
lėktuvų, traukinių, keltų, autobusų bilietų rezervavimas ir pardavimas; viešbučių užsakymas,
automobilių nuoma; verslo, motyvacinių, skatinamųjų kelionių organizavimas; konferencijų,
seminarų, kelionių į parodas organizavimas,
įmonių svečių priėmimas Lietuvoje.
A. Jakšto g. 13, Vilnius
Tel. (8 5) 255 3239
Faks. (8 5) 210 7443
El. p. julija@dis.lt
www.delta-interservis.lt
www.tuikeliones.lt
www.facebook.com/deltakeliones

UAB „Medicinos bankas“

Teikia finansines paslaugas privatiems ir verslo
klientams: atidaro sąskaitas; priima indėlius; teikia paskolas; vykdo piniginius ir dokumentinius
atsiskaitymus; keičia valiutą; išduoda vinjetes;
teikia garantijas savo klientams; prekiauja vertybiniais popieriais; konsultuoja; teikia pasaugos ir
finansinio tarpininkavimo paslaugas.
Pamėnkalnio g. 40, Vilnius
Tel. (8 5) 264 4800
Faks. (8 5) 264 4801
El. p. info@medbank.lt
www.medbank.lt

UAB „Vitė“

Parduoda pastatus, projektą ir leidimą viešbučio kompleksui Priekulės mieste statyti. Pageidaujantiems pateiks projektus ir / ar išsamesnę
informaciją.
Tel. (8 46) 49 09 40
Faks. (8 46) 49 09 42
El. p. rita@aribe.lt
www.aribe.lt

Ararat Apart Hotel Klaipėda

Teikia apgyvendinimo, maitinimo, konferencijų
organizavimo paslaugas. Viešbutyje yra 28 šiuolaikiški ir funkcionalūs apartamentai, SPA, konferencijų salė, prabangiu interjeru išsiskiriantis
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Gamina kepimo, konditerijos ir stalo margariną.
Parduoda produkciją Baltijos šalyse ir Lenkijoje.
Ieško prekybos partnerių Rusijoje.
Svajonės g. 11, Klaipėda
Tel. (8 46) 34 48 43
Faks. (8 46) 34 19 84
El. p. dovile@norlanderzeelandia.lt
www.norlanderzeelandia.lt

UAB „Inspectorate Klaipėda“

Teikia krovinių kiekio ir kokybės kontrolierių,
ekspertų-inspektorių, sertifikuotų ISO 9001:2000
ir „Russian Maritime Register of Shipping“,
paslaugas: krovinių talpyklų ir triumų kontrolė;
triumų hermetiškumo tikrinimas; krovinio kiekio apskaičiavimas pagal laivo grimzlę; krovimo
operacijų priežiūra; krovinio pavyzdžių ėmimas;
krovinio būklės aprašymas; laboratoriniai tyrimai; radioaktyvaus užterštumo patikrinimas;
temperatūros tikrinimas ir kt. Teikia paslaugas,
susijusias su naftos produktų, mineralinių trąšų
kokybės nustatymu. Laboratorija atlieka tyrimus,
vadovaudamasi tarptautiniais, Lietuvos standartais ir techninėmis sąlygomis.
Minijos g. 2, Klaipėda
Tel. (8 46) 31 01 38
Faks. (8 46) 31 01 50
El. p. klaipeda@inspectorate.lt
www.inspectorate.com

UAB „Domex house“

Specializuojasi skydinių-karkasinių namų gamybos rinkoje. Įgyvendina individualius užsakovų
pageidavimus. Gamina individualius, daugiabučius namus, pavėsines, garažus ir kt. medinių
konstrukcijų gaminius.
Gamyklos g. 27, Gargždai
Tel. (8 46) 45 23 03
Faks. (8 46) 45 16 58
El. p. info@domex-house.com
www.domex-house.com
Pardavimo atstovai Norvegijoje
Econdo AS
Beddingen 24, NO-0250 Oslo, Norway
El. p. post@econdo.no
www.econdo.no

UAB „Krovinių terminalas“

Krantinės Nr. 3 operatorė. Krantinės ilgis – 250
m, gylis – 14 m, gali švartuotis laivai su maksimalia leistina grimzle iki 12,5 m. Terminale priimami, kaupiami ir kraunami į tanklaivius naftos,
chemijos ir naftos-chemijos produktai. Kraunamas dyzelinis kuras, mazutas iš AB „Klaipėdos
nafta“ ir skystos trąšos iš AB „Klaipėdos jūrų
krovinių kompanija“ („KLASCO“) talpų.
Burių g. 17, Klaipėda
Tel. (8 46) 39 10 95
Faks. (8 46) 39 10 79
El. p. info@terminal.lt
www.terminal.lt

AB DnB NORD bankas

Teikia finansines paslaugas privatiems ir verslo
klientams 85 klientų aptarnavimo padaliniuose
visoje Lietuvoje. Teikia investicinės ir asmeninės

bankininkystės, turto valdymo ir išperkamosios
nuomos paslaugas. Tarpininkauja teikiant draudimo paslaugas ir nekilnojamojo turto rinkoje.
J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius
Liepų g. 10, Klaipėda
Tel.: (8 5) 23 93 412, (8 46) 40 41 71
Faks. (8 5) 23 93 578
El. p. info@dnbnord.lt
www.dnbnord.lt

UAB „Magė“

Teikia šias paslaugas: energijos taupymo sprendimai gamybos įmonėse; energijos panaudojimo
efektyvumo auditas; sprendimo paieška – pokalbiai su įmonės vadovais, savininkais, vyr. finansininkais; matavimai / analizė – esamų kaštų auditas, interviu su techniniais darbuotojais; projektavimas – sprendimų, taupančių energijos kaštus,
įdiegimas; ekonominio efektyvumo skaičiavimas
prieš ir po taupymo sprendimų įdiegimo. Tiriami
objektai: elektros energija; suslėgtas oras; hidraulika; vėdinimas, kondicionavimas, šildymas;
elektros tinklo tyrimai; apšvietimas; šaldymas.
Kretingos g. 9, Klaipėda,
Tel. (8 46) 35 02 03
Faks. (8 46) 35 02 04
El. p. administracija@mage.lt
www.mage.lt.

UAB „NG Rope Access“

Atlieka aukštuminius darbus, visus statybos darbus, apdailos darbus, gamina dekoratyvinius betono gaminius. Laukia įvairių verslo pasiūlymų
dėl galimo bendradarbiavimo, kontaktų su potencialiais užsakovais. Domina franšizė.
Taikos pr. 52c / Agluonos g. 1, Klaipėda
Mobil. tel. 8 652 22 501
El. p. ngrope@inbox.lt

UAB „Kertė“

Konsultuoja įmonių registravimo ir perregistravimo klausimais; vertina verslą (akcijas), investicijas ir turtą; įvertina įmonių ūkinę ir finansinę
veiklą; rengia verslo planus ir investicinius projektus.
S. Daukanto g. 2, Klaipėda
Tel. (8 46) 41 15 27 / 41 15 28
Faks. (8 46) 41 15 29
El. p. info@kerte.lt
www.kerte.lt

4 žvaigždučių viešbučių tinklas
AMBERTON

Siūlo 3 viešbučius Lietuvoje (po vieną Vilniuje,
Kaune ir Klaipėdoje).
4* viešbutis „Amberton“ Vilniuje
L. Stuokos-Gucevičiaus 1, Vilnius
Tel. (8 5) 21 07 461
El. p. vilnius@klaipedahotel.lt
www.ambertonhotels.com

4* viešbutis „Amberton Cozy“ Kaune
V. Kuzmos 8, Kaunas;
Tel. (8 37) 22 99 81
El. p. kaunas@klaipedahotel.lt
www.ambertonhotels.com

4* viešbutis „Amberton Klaipėda“
Naujojo Sodo g. 1, Klaipėda
Tel. (8 46) 40 43 72
El. p. hotel@klaipedahotel.lt
www.ambertonhotels.com

UAB „Muita“

Teikia muitinės tarpininko paslaugas visoje Lietuvoje.
Nemuno g. 153, Klaipėda
Tel. (8 46) 25 71 50
Tel./ Faks. (8 46) 25 71 54
El. p. info@muita.lt
www.muita.lt

VšĮ Tauragės verslo informacinis centras (TVIC)

Teikia paslaugas verslininkams. Ieško partnerių
bendriems projektams kurti ir įgyvendinti. Siekia
bendradarbiauti su įvairiomis verslo organizacijomis, asociacijomis, įmonėmis.
Prezidento g. 7, Tauragė
Tel.: (8 446) 61 222, 61 221,
El. p. info@tbic.lt
www.tbic.lt

Turizmo ir kelionių agentūra
„Krantas Travel“

Teikia verslo ir poilsio kelionių organizavimo paslaugas, parduoda keltų ir lėktuvų bilietus, rezervuoja viešbučius, nuomoja
transportą ir aptarnauja į Lietuvą atvykstančius užsienio turistus. Pasiūlymas Lietuvos
prekybos, pramonės ir amarų rūmų nariams:
pirkite vasaros kelionę „Krante Travel“, o mes
Jums dovanosime „National Geographic“ prenumeratą!
A. Vienuolio g. 6, Vilnius
Tel. (8 5) 23 13 314
I. Kanto g. 22, Kaunas
Tel. (8 37) 49 02 02
Teatro a. 5, Klaipėda
Tel. (8 46) 39 51 11
www.krantas.lt

UAB „Admonitus“

Teikia audito, konsultavimo, bankroto administravimo ir įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas.
Danės g. 15, Klaipėda
Mobil. tel. 8 687 10 153
Tel./ faks. (8 46) 41 23 34
El. p. Admonitus@klaipeda.omnitel.net

UAB „Ars idea“

Siūlo integruotos komunikacijos ir marketingo
projektus – visapusius komunikacijos planus,
apimančius viešuosius ryšius, reklamą, renginius, tiesioginį marketingą ir kt. komunikacijos
priemones. Teikia konsultacijas, organizuoja
mokymus verslininkams, politikams, viešojo
administravimo sektoriaus darbuotojams viešųjų
ryšių, bendravimo su visuomene ir žiniasklaida
klausimais.
Herkaus Manto g. 36-5, Klaipėda
Tel./ faks. (8 46) 41 14 03
Mobil. tel. 8 613 70 337
El. p. jolanta@arsidea.lt
www.arsidea.lt

UAB „Scandinavian Accounting and
Consulting“ (SAC)

Teikia audito, buhalterinės apskaitos konsultacijų
paslaugas. Atstovauja Lietuvai Baker Tilly International organizacijoje.
Pagrindinis biuras Kaune
Radvilėnų pl. 56, Kaunas
Tel. (8 37) 32 08 06
Faks. (8 37) 75 00 84
El. p. sac@sac.lt
Padalinys Vilniuje
Kaštonų 4-10, Vilnius
Tel. (8 5) 21 27 837
Faks. (8 5) 21 21 553
Padalinys Klaipėdoje
Paryžiaus komunos g. 27 / Šilutės pl. 2,
Klaipėda
Tel. (8 46) 31 39 75
Faks. (8 46) 31 39 78
www.sac.lt

UAB „Baltijos marmuras“

Gamina lietą marmurą, lietą granitą, lietą akmenį.
Iš lieto granito ir lieto marmuro gamina vonios
kambario interjero detales – kriaukles su įvairių
formų ir matmenų stalviršiais, stalus, palanges ir
kt. Iš lieto akmens gamina įvairių konfigūracijų ir
išmatavimų stalviršius, plautuves, barus, sienines
plokštes, palanges ir kt.
Ramučių g. 1, Šilutė
Tel. (8 441) 62 162
Faks. (8 441) 62 152
El. p. marmuras@takas.lt
www.baltijos-marmuras.lt

Leidybos grupė „Druka“

Siūlo dizaino, maketavimo, spausdinimo paslaugas, po spausdinimo atliekamus darbus. Specializuojasi ofsetinės spaudos – katalogų, žurnalų,
lankstinukų, etikečių – gamyboje. Gamina komercinę reklamą: lankstinukus, skrajutes, popierinius maišelius, aplankus. Spausdina proginius
leidinius. Ieško užsakovų užsienio šalyse.
Šilutės pl. 79, Klaipėda
Tel. (8 46) 38 04 58
Mobil. tel. 8 685 55 216
Faks. (8 46) 38 04 59
El. p. printhouse@druka.lt
www.druka.eu
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ŠIAULIŲ PPA rŪmai

Ilgas kelias

kinų pasitikėjimo link
Šiaulių UAB „G-Performance“ jau dvejus metus turi siuvimo fabriką Honkonge. Įmonės direktorius Antanas Mikaitis papasakojo
„Rūmų žinioms“, kaip sekasi kurti verslą nepažįstamoje aplinkoje.

Fabrike – 800 darbuotojų

Sporto ir laisvalaikio aprangos gamintoja UAB „G-Performance“ kuria savo

Siuvimo fabrikas Kinijoje

gaminių dizainą, parduoda gaminius su
savo prekės ženklu. Produkcija parduodama JAV, Kanadoje, Vokietijoje, Danijoje,
Prancūzijoje. Dėl išaugusios darbo jėgos
kainos bendrovė perkėlė gamybą į Honkongą. Ten įmonė turi fabriką, kuriame
dirba apie 800 žmonių, Kinijos mastais –
visiškai nedidelį.
„Vadinamoje žemyninėje Kinijoje paprasčiausia turėtume sunkumų susikalbėti
– Kinijos gilumoje darbo jėga pigesnė, bet
ten beveik niekas nekalba angliškai, – pasakoja A. Mikaitis. – O Honkongas juk
buvusi britų kolonija, čia angliškai kalba
beveik visi.“
Lietuvos įmonės atstovams neužtenka
susikalbėti su keliais įmonės vadovais –
neretai reikia paaiškinti darbuotojams,

Kinija – viliojanti ir
pavojinga
Šiaulių pramonės, prekybos ir amatų rūmai surengė konferenciją,
skirtą pristatyti verslo Kinijos rinkoje galimybėms. Šiame renginyje žiniomis ir įspūdžiais pasidalijo Gvidas Kerušauskas, Lietuvos
Respublikos komercijos atašė Kinijos Liaudies Respublikoje. Apie
tai jis papasakojo ir „Rūmų žinioms“.
Kinija, nors nutolusi nuo mūsų geografiškai ir kultūriškai, yra artima praktiniu, vartotojų požiūriu. Ji vilioja ten
gamintų prekių pigumu ir daugeliu milžiniškos rinkos galimybių, bet yra pavojinga jos nepažįstantiems Lietuvos verslininkams. Šios šalies ekonomika, jau tapusi
antrąja pasaulio ekonomika po JAV, gali
būti patraukli ne tik mūsų šalies importuotojams, bet ir eksportuotojams. Pastariesiems, pavyzdžiui, aktualu tai, kad Kinijoje pastaruoju metu skatinamas vidaus
vartojimas – pernai jis išaugo 16 %.

Reikia kaupti ir skleisti
informaciją

„Einančioms į Kinijos rinką įmonėms
siekiame suteikti kuo daugiau informacijos, – sakė „Rūmų žinioms“ G. Kerušauskas. – Labiausiai stengiamės skatinti eksportą, bet padedame ir importuotojams.“
Galimybės šioje rinkoje, pasak pašnekovo, – didžiulės, bet didelis ir apgavystės
pavojus, tikimybė įsigyti nekokybiškos
produkcijos. Internete sunku arba neįmanoma rasti informacijos apie šios šalies
įmones. Nėra jokios bendros visos šalies
duomenų bazės. Regionų ar miestų duomenų bazės dažniausiai yra prieinamos
tik kinų kalba.
„Informacija internete neretai visiškai
nieko negarantuoja, – pasakojo G. Kerušauskas. – Būna įmonių, kurios sukuria
gražias ir informatyviai atrodančias interneto svetaines. Bet įmonė staiga gali
dingti pervedus jai pinigus už prekes arba
įsiūliusi nekokybiškus gaminius.“

Peršasi paprasta išvada: norint rasti
Kinijoje patikimą verslo partnerį, reikia
ten važiuoti. Arba negailėti pinigų įstaigoms, renkančioms informaciją apie tenykštes įmones.
„Reikėtų paprašyti potencialių verslo partnerių jų licencijų, sertifikatų, mokesčių dokumentų kopijų, tegu ir kiniškų, – teigia pašnekovas. – Iš jų galima
gauti bent šiek tiek informacijos. Reikėtų
vadovautis ir sveika nuovoka. Juk sunku
patikėti, kad net Kinijos rinkoje įsigysite
kokybiškų prekių 2 ar 3 kartus pigiau nei
rinkos kaina, nes geros prekės – brangios
ir Kinijoje. Sulaukus tokio pasiūlymo,
galima spėti, kad po juo slypi nešvarūs
dalykai.“
Panašios taisyklės galioja ir eksportuotojams. Labai naudinga informaciją
apie save ir savo gaminius skleisti kinų
kalba – juk užsienio kalbų ten moka nedidelė gyventojų dalis.

Kultūros skirtumai – dideli

„Kultūros skirtumai tarp Europos ir
Kinijos – tikrai dideli, – pasakojo G. Kerušauskas. – Ten vyrauja Azijos kultūrai
būdinga griežta subordinacija, pagarba
vadovui. Niekas nekalba prieš tai vadovui nedavus leidimo. Kinai retai atsako
neigiamai, jie kalba abstrakčiai. Šioje šalyje nepriimta juokauti verslo susitikimų
metu, griežtas tabu yra meilės temos. Jokiu būdu nereikėtų žymėtis informacijos
ant šeimininkų įteiktos vizitinės kortelės,
tai būtų didelė nepagarba. Gaunamą kortelę reikėtų paimti abiem rankomis. Ne-

kaip atlikti vieną ar kitą operaciją. Net ir
angliškai kalbantis kinas toli gražu ne iš
karto supranta, ko iš jo norima. Nepadėtų ir vertėjas – juk jis turėtų būti siuvimo
pramonės specialistas.
„Tenka darbuotojui aiškinti ir kartu
rodyti, kaip reikia daryti, – sako A. Mikaitis. – Tada jis ima linkčioti – atseit,
suprato. Pradeda daryti – ir vėl viskas jam
išeina savaip. Vėl tenka aiškinti, rodyti –
daugybę kartų.“

Kelias iki pasitikėjimo – ilgas

„Kol tenykščiai partneriai pradeda
pasitikėti, trunka ilgai, – apie kultūros
skirtumus pasakoja pašnekovas. – Ir iš
pradžių nelengva suprasti, kad tavimi
nepasitiki. Mes, europiečiai, esame stačiokai, greitai susierziname ir tai parodome. O kinai lankstūs, jie bet kokiu atveju
stengiasi nieko neįžeisti. Toji pradžia yra
vienas iš sunkiausių etapų dirbant Kinijoje. Mūsų fabriko vadovas Honkonge iš
pradžių ilgai nesuprato, ko mes norime iš
jo ir darbuotojų. Jis manė, kad mūsų keliami europietiški kokybės reikalavimai
tėra tik būdas nemokėti už darbą, ir buvo
visai rimtai dėl to įsižeidęs. Kai galų gale
priimtina atsisakyti kvietimo papietauti,
pavakarieniauti ar pažaisti golfo, net rimta
dingstimi. Norint ten užsiimti verslu, reikia susidraugauti su verslo partneriu.“
Reikia žinoti, kad Kinijoje net ir verslo sutartis reiškia mažiau nei Europoje.
Tenykščiam verslininkui atrodo visai natūralu paprašyti perrašyti sutartį pasikeitus
sąlygoms. „Dabar man tai nenaudinga“, –
gali atviraširdiškai pasakyti Kinijos verslininkas. Iš naujo derėtis gali tekti ir tada,
jei anksčiau buvote susitarę su kitu įmonės
viceprezidentu, negu kalbatės dabar.
Kinijos įmonės neretai neatsako į
elektroninį laišką tol, kol nesurenka visos
reikiamos informacijos kokiu nors klausimu. Jeigu informaciją apie savo įmonę
siuntinėsite dalimis, Kinijos partneriams
tai irgi gali pasirodyti nesolidu.

Rinka eksportui ir importui

Augančioje Kinijos rinkoje, pasak pašnekovo, gali rasti vietą, ko gero, bet kurios
srities Lietuvos eksportuotojai – juk Kini-

Šiaulių prekybos,
pramonės ir amatų
rūmų vadovas –
kandidatas į svarbų
ES komitetą

Pardavimų direktorius E. Rožėnas ir
direktorius Antanas Mikaitis

tai supratome, pakvietėme jį atvykti į Lietuvą, parodėme, kaip mes dirbame. Tada
žmogui tiesiog akys atsivėrė.“
„G-Performance“ veiklos pradžią Kinijoje labai palengvino tai, kad būsimus
tenykščius jų partnerius pažinojo islandų
įmonės, su kuria šiauliečiai turi verslo
reikalų, atstovai. Jei ne ta pažintis, pirmasis veiklos etapas būtų buvęs gerokai
sunkesnis.
jos rinka yra sunkiai įsivaizduojamo dydžio. Savo gaminius ten eksportuoja tokios
žinomos šalies įmonės kaip „Fermentas“,
lazerinių technologijų gamintojai, galima
ten parduoti žaliavas, maisto produktus. Į
Kiniją per Švedijos „Ikea“ koncerną iškeliauja didelė dalis mūsų šalyje pagamintų
baldų. G. Kerušauskas mano, kad daug
galimybių Kinijoje turėtų Lietuvos langų ir
durų gamintojai – statybos sektorius ir būsto kainos ten labai smarkiai auga.
„Daug dėmesio, laiko ir pinigų reikia
skirti norint įeiti į tenykštę rinką – reklamai, rinkodarai, įvaizdžiui, – pasakoja
pašnekovas. – Pelnas gali ateiti gerokai
vėliau, negu mūsų verslininkai įpratę, tai
gali nutikti tik po kelių bandymų.“
Pašnekovas mano, kad Lietuvos
prekybos, pramonės ir amatų rūmai gali
suteikti verslininkams pagalbą – skleisti
žinias, informaciją apie tai, kokia yra Kinijos rinka. Tokia veikla padėtų išvengti
dabartinės padėties – įmonių bandymų
žengti ten aklai.

Šiaulių PPAR gen. direktorius
Alfredas Jonuška

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narių atrankos vertinimo
komisija atrinko kandidatus į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą. Į
darbdavių tikslinę grupę kartu su kitais dviem kandidatais atrinktas Alfredas Jonuška, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius.
2010 m. gegužės 26 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 600 nutarta siūlyti šiuos
Lietuvos Respublikos kandidatus į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius 2010–2015 metų kadencijai. Nuo 2004 m. Europos ekonomikos ir
socialinių reikalų komitete Lietuvai atstovauja 9 kandidatai, kurių kadencija baigiasi
rugsėjo 2010 m. 20 d.
Šis komitetas – tai patariamoji ES institucija, ją sudaro iki 350 darbdavių, profesinių sąjungų, ūkininkų, vartotojų ir kitų interesų grupių atstovų. Komitetas konsultuoja ES Tarybą, Europos Komisiją ir Europos Parlamentą, skatina pilietinę visuomenę labiau įsitraukti į ES politikos krypčių formavimą.
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KONTAKTŲ MUGĖ

ŠIAULIŲ regionas
AB bankas „Snoras“

Teikia visas finansines ir investicines paslaugas
privatiems ir verslo klientams.
Tel. 8 800 27 272
El. p. info@snoras.lt
www.snoras.lt

AB „Rėkyva“

Parduoda durpes ir durpių mišinius pagal pirkėjo poreikius.
Lingailių g. 1, Šiauliai
Tel. (8 41) 51 90 20
Faks. (8 41) 51 90 24
El. p. info@rekyva.eu

UAB „Grafų baldai“

Gamina kokybiškus, patvarius čiužinius,
minkštuosius ir korpusinius baldus.
Ežero g. 31, Kairiai, Šiaulių raj.
www.grafubaldai.lt

Remigijus Gasparavičius

Įmonių „Marmoroc AB“, „Creation AG“,
„Parklex“ techninis atstovas Lietuvoje.
Tiekia, komplektuoja statybines medžiagas
individualių ir daugiabučių namų fasadams
šiltinti pagal Švedijos įmonės „Marmoroc AB“
technologiją, Vokietijos įmonės „Creation AG“
technologiją ir Ispanijos įmonės „Parklex“ technologiją.
Kuria pastatų fasadų dizainą, paruošia užsakymus gamykloms.
Mobil. tel. 8 687 46 555
www.marmoroc.lt

UAB „Nomedas“

Gamina įvairaus profilio lauko dailylentes, statinius tvoroms, uosines ir eglines grindų lentas,
įvairią statybinę medieną, gulekšnius ir grindjuostes.
2010 m. birželio mėnesį Joniškio žemės ūkio
mokyklą baigs 124 kvalifikuoti specialistai:
žemės ūkio gamybos verslo darbuotojai (20);
pardavėjai (16), technikos priežiūros verslo
darbuotojai (21); apdailininkai (statybininkai)
(28); barmenai (20); želdinių tvarkytojai (19).
Pasiūlymus dėl įdarbinimo teikti mokyklos telefonu (8 426) 61 345 arba mobil. tel. 8 687
33 807.

UAB „G-performance“

Gamina ir parduoda sporto ir laisvalaikio aprangą. Didmeninė ir mažmeninė prekyba.
www.g-performance.eu

Draudimo brokeris „Esame kartu“

Teikia visas draudimo paslaugas ir profesionalią pagalbą jas renkantis.
Tel.: (8 41) 52 43 51, 52 11 82
El. p. esamekartu@autosiauliai.lt

Draudimo brokeris
UADBB „Euro Garantas“

Teikia draudimo paslaugas, žalos reguliavimo
konsultacijas, atlieka sutarčių auditą.
Tel. (8 41) 54 54 52
Mobil. tel. 569 93 31 91

UAB „Verslavita“

Visoje Lietuvoje atlieka nekilnojamojo, kilnojamojo turto ir verslo vertinimą, tarpininkauja
parduodant ir nuomojant nekilnojamąjį turtą,
konsultuoja.
Vilniaus g. 233, Šiauliai
Tel. (8 41) 52 48 94
www.verslavita.lt

UAB „Northswood“

Nuomoja konferencijų salę. Patalpos tinka
konferencijoms, mokymų kursams. Kaina 35
Lt už val. (+ PVM).
Vilniaus g. 225, III a.
Mobil. tel. 8 698 48 218 (kreiptis į Eglę)

Neįgaliųjų socialinė įmonė
VĮ „Aksida“

Skubiai ir nebrangiai atlieka įvairius rankinio
surinkimo, produkcijos komplektavimo ir pa-
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kavimo darbus, gamina nesudėtingus gaminius. Komplektuojamąsias detales pasiima ir
gaminius pristato savo transportu.
Tel./ faks. (8 41) 54 50 36
Mobil. tel. 8 698 00 758
El. p. info@aksida.lt

UAB „Rūta“

Gamina įvairių rūšių, skonio ir formų saldainius.
Tilžės g. 133, Šiauliai
Tel. (8 41) 52 30 65
info@ruta.lt
www.ruta.lt

UAB „Apšiltinimas“

Stato karkasinius namus, įrengia natūralios
ventiliacijos sistemas, renovuoja daugiaaukščius pastatus, įrengia stogus. Parduoda fasado
apdailos plokštes ir langus.
Tel./ faks. (8 41) 45 55 08
El. p. apsiltinimas@splius.lt
www.apsiltinimas.lt

UAB „Profilaktinė dezinfekcija“

Teikia buitinių kenkėjų naikinimo paslaugas
(deratizaciją, dezinsekciją, dezinfekciją), valo
ir dezinfekuoja ventiliacijos sistemas.
Aušros al. 53, Šiauliai
Mobil. tel. 8 612 27 380
El. p. profdez@splius.lt

Mariaus Stankaus įmonė „Marema“

Siūlo odinius drabužius (kaina – nuo 150 Lt). Žieminiams gaminiams taikoma nuolaida iki 70 %.
Kiekvienam pirkėjui įteikiama išskirtinė dovana.
Žuvininku g. 5 (PC „Norfa XL“) / Tilžės g. 225
(PC „Tilžė“), Šiauliai
Mobil. tel. 8 618 39 626
www.marema.lt

UAB „Jupojos technika“

Prekiauja krovininio ir specialiojo transporto
bei žemės ūkio technikos atsarginėmis detalėmis, padangomis, filtrais.
Sodo g. 35B, Šiauliai
Tel. (8 41) 54 53 60
El. p. technika@jupoja.lt
www.jupojostechnika.eu

UAB „Mažeikių Varduva“

Siūlo frezuotą fasado polistireną EPS 70. Perkant „Caparol“ fasadų šiltinimo sistemą, polistireno kaina – tik 109 Lt už 1 m3.
Verkių g. 35, Vilnius
Mobil. tel. 8 687 78 311
Šilutės pl. 79, Klaipėda
Mobil tel. 8 611 11 360
Šarūno g. 12, Šiauliai
Mobil. tel. 8 612 44 833
Naujoji g. 4, Mažeikiai
Mobil. tel. 8 686 06 632

PANEVĖŽIO regionas
UAB „Panoden“

Gamina pakuotes, naudojamas maisto pramonėje, vakuuminę pakuotę, higienos prekes,
popierinius rankšluosčius, servetėles, popierių
ir kt. Ieško naujų verslo plėtros galimybių, eksporto partnerių.
Tel. (8 45) 50 85 26
Faks. (8 45) 51 06 96
El. p. info@panoden.lt

R. Turauskienės įmonė
„Unikalus vaizdas“

Gamina rankų darbo keramikos namelius-žvakides, kuria unikalius autorinius šamoto keramikos dirbinius. Ieško pirkėjų ir tiekėjų užsienio rinkose.
Tel./ faks. (8 45) 43 03 11
El. p. keramika@unikalusvaizdas.lt

UAB „Elektros įranga“

Teikia didmeninės prekybos elektronine produkcija paslaugas. Yra oficiali įmonių GE,
„Weidműller“, OMRON atstovė Lietuvoje.
Ieško verslo klientų.
Tel. (8 45) 58 28 28
Faks. (8 45) 58 27 27
El. p. info@eliranga.lt

UAB „Glasremis“

Gamina įvairių dydžių ir formų, unikalaus dizaino rankų darbo meninio stiklo gaminius,
stiklo plastiką, vardines verslo dovanas, prizus
ir dovanas įvairioms progoms bei renginiams.
Kliento pageidavimu ant stiklo gaminio uždeda
logotipą ar norimą užrašą. Priima ekskursijas,
supažindina su gamybos technologija ir kūrybinių darbų ekspozicija.
Tel. (8 45) 43 04 03
El. p. glasremis@takas.lt

Šiaulių bankas

Smulkiojo ir vidutinio verslo partneris. Teikia
visas banko paslaugas.
Tilžės g. 149, Šiauliai
Tel. (8 41) 59 56 07
El. p. info@sb.lt
www.sb.lt

UAB ,,Polimerinės plėvelės“

Gamina plėvelę iš LD ir HD polietileno, maišelius pagal užsakovo pateiktus matavimus. Ieško
produkcijos pirkėjų ir eksporto partnerių.
Tel./ faks. (8 45) 59 64 52
Mobil. tel. 8 687 10 920
El. p. pleveles@is.lt

UAB „Finansų auditas“

Teikia buhalterijos ir finansų teismo ekspertizės, finansinių ataskaitų, projektų audito ir kitų
patikrinimų paslaugas. Konsultuoja buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais.
Tel. (8 45) 46 78 77
Mobil. tel. 8 698 34 798
El. p. dliatuka@takas.lt

UAB „Panevėžio arena“

Teikia šias paslaugas: patalpų parodoms, mugėms, seminarams, įmonių renginiams nuoma;
renginių organizavimas; konferencijų salės
nuoma; maitinimo paslaugos; VIP ložių nuoma; dviračių treko nuoma; platus reklamos
galimybių spektras. Ieško naujų galimybių organizuoti renginius, renginių organizavimo ir
reklamos partnerių.
Tel. (8 45) 44 02 52
El. p. info@cidoarena.lt

UAB „Tamara ir partneriai“

Siūlo ekologiškus produktus iš Šveicarijos.
Ieško naujų verslo plėtros galimybių, eksporto
partnerių.
Tel. (8 45) 58 92 40
El. p. info@tamara.lt

A. Kablio individuali įmonė

Teikia šias paslaugas: prekyba nauja ir naudota
sandėliavimo įranga, įrangos montavimas, perkraustymo darbai; patalpų valymas ir priežiūra,
baldų ir automobilių valymas ekologiškomis
priemonėmis.
Mobil. tel. 8 674 32 874
El. p. info@aki.lt
www.aki.lt

UAB „Kriautė“

Teikia šias paslaugas: generalinio rangovo,
statybos ir remonto darbų, skydinių-karkasinių namų projektavimo, gamybos ir montavimo, medinių europinio tipo langų gamybos ir montavimo, medienos perdirbimo
ir džiovinimo. Ieško naujų verslo plėtros galimybių Lietuvoje ir užsienyje.
Tel. (8 45) 51 13 93
Mobil. tel. 8 652 90 413
El. p. kriaute@kriaute.lt
www.kriaute.lt

UAB DK „PZU Lietuva“

Kuria ir platina visas draudimo paslaugas visoje Lietuvoje.
Kontaktų centras 19019
El. paštas info@pzu.lt
Draudimas internetu www.ePZU.lt
www.pzu.lt

UAB „Lankmeta“

Gamina iki 12,6 m ilgio ir 6,0 mm storio plieno
profilius ir lankstinius. Teikia lakštinio metalo
karpymo, pjaustymo, lankstymo, perforavimo
paslaugas. Ieško naujų verslo plėtros, eksporto
galimybių.

Tel. (8 45) 50 23 10
El. p. lankmeta@lankmeta.lt

UAB „Cokolis“

Siūlo transporto paslaugas komfortabiliu mikroautobusu Lietuvoje ir užsienyje. Vykdo tiesioginius užsakomuosius reisus iki 8 keleivių
ir iki 3 tonų krovinio. Mikroautobusu IVECO
35C13 veža į parodas, verslo, turistines ir poilsio keliones. Erdvus mikroautobusas su reguliuojamomis sėdynėmis, garso ir vaizdo aparatūra, dideliu bagažo skyriumi.
Tel. (8 45 ) 59 61 88
Mobil. tel. 8 650 92 652
El. p. cokolis@zebra.lt

UAB „D. Stančikienė ir partneriai“

Prekiauja dažais (ZAR, REMMERS), klijais
(KLEIBERIT). Nuomoja grindų šlifavimo mašinas.
Tel. (8 45) 46 16 10
Mobil. tel. 8 670 12 929
El. p. rowanbest@aukstaitija.lt

Dienraštis „Sekundė“

Teikia šias paslaugas: reklama ir skelbimai
dienraštyje, skrajučių platinimas, vizitinių kortelių gamyba.
Nemuno g. 73, 2 a., Panevėžys
Tel. (8 45) 58 19 77
El. p. sekunde@sekunde.lt
www.sekunde.lt   

UAB „Utenos butų ūkis“

Teikia šias paslaugas: bendrosios nuosavybės
objektų administravimas, nuolatinė techninė
priežiūra, avarijų likvidavimas; šildymo ir karšto vandens sistemų, šilumos punktų priežiūra;
smulkūs remonto darbai. Ieško naujų klientų.
Tel. (8 389) 62 003
El. p. bustas@takas.lt

UAB „Autairas“

Atlieka daugiabučių namų renovacijos, fasadų
šiltinimo ir stogų dengimo darbus.
Tel. (8 45) 46 04 00
Faks. (8 45) 43 02 22
El. p. info@autairas.lt
www.autairas.lt

UAB „Umaras“

Gamina: polietileno, terminės, pakavimo plėveles, fleksografinę spaudą, polietileno maišus
ir kt. gaminius iš polietileno. Verčiasi didmenine prekyba žaliavomis. Ieško naujų verslo
plėtros galimybių ir partnerių.
Tel. (8 389) 66 000
Faks. (8 389) 66 001
El. p. info@umaras.lt

AB „Naujoji Ringuva“

Gamina ir siūlo vartotojams aukščiausios kokybės gaminius: kietą ir skystą tualetinį muilą,
dušo želė, šampūną, skalbiamąjį muilą, skalbimo ir indų plovimo priemones, skalbimo ir
valymo priemones profesionalams. Gamina
produktus su kliento prekės ženklu.
Tel. (8 45) 58 71 09
Faks. (8 45) 43 68 05
El. p. info@ringuva.lt

UAB „Biržų žemtiekimas“

Teikia šias paslaugas: prekyba nauja žemės
ūkio technika (Deutz-Fahr, dDieci, Bredal, Orkel, Vogel-Noot, Quivogne, Sfoggia, Unigreen,
Becchio&Mandrile, Agronic), miško technika
(Logset), įranga ir higienos priemonėmis gyvulininkystės ūkiams (GEA WestfaliaSurge); serviso paslaugos ir prekyba atsarginėmis dalimis
žemės ir miškų ūkio technikai. Ieško bendradarbiavimo partnerių Lietuvoje ir užsienyje.
Tiekimo g. 4, Biržai
Tel. (8 450) 31 383
Faks. (8 450) 31 484
El. p. info@zemtiekimas.lt
www.zemtiekimas.lt

Biržų politechnikos mokykla

Teikia profesinio mokymo, bendrojo lavinimo,
suaugusiųjų mokymo paslaugas. Papildomos paslaugos: apgyvendinimas, automobilių remontas.
Tel./ faks. (8 450) 32 134
El. p. bpmvilma@centras.lt
www.politechnika.ten.lt
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PANEVĖŽIO PPA rŪmai

Panevėžio pramonės parkas

laukia investuotojų

Panevėžio miesto savivaldybė nuo 2005 m. siekia įkurti Panevėžio pramonės parką. Parengiamuoju
laikotarpiu Savivaldybė iš privačių savininkų įsigijo žemės, parengė sklypo detalųjį planą, infrastruktūros techninius projektus. Seimas 2007 m. pripažino Panevėžio pramonės parko įrengimą valstybei svarbiu ekonominiu projektu. Savivaldybė 2008 m. gruodį pateikė paraišką ES paramai gauti,
2009 m. rugsėjį pramonės parko projektui skirta 17,5 mln. Lt parama – pagal verslo produktyvumui
didinti ir verslo aplinkai gerinti skirtą priemonę „Invest LT“. Parama bus panaudota parko infrastruktūrai įrengti – vidaus keliams, vandentiekio ir nuotekų, elektros tinklams ir pan.
Išsamiau apie Panevėžio pramonės parko perspektyvas kalbamės su Panevėžio miesto mero pavaduotoja Gema Umbrasiene.
– Kas šiuo metu vyksta pramonės
parke?
– Pernai spalio mėnesį 47 ha pramonės
parko teritorijoje pradėti infrastruktūros
įrengimo darbai. Per metus planuojama
įkurti aukštos kokybės pramonės parką
investuotojams: suformuoti inžinerinius
koridorius, įvesti vandentiekį, kanalizaciją, elektrą, sutvarkyti apšvietimą ir prieigas. Investuotojams bus sudarytos sąlygos
naudotis strategiškai patogia vieta, aukšta
specialistų kvalifikacija ir sukurta sistema,
vienijančia švietimo ir studijų, pramonės
ir verslo bei investuotojų pajėgas. Tai tu-

Tikimasi pritraukti nuo 60 iki 121 mln. Lt
tiesioginių užsienio ir vietos investicijų.
Parke galėtų būti sukurta iki 2000 naujų
darbo vietų kvalifikuotiems darbuotojams,
o susijusiuose ūkio sektoriuose – dar tiek
pat. Didžiausias pramonės įmones praradusiam ir ekonominės krizės padarinius
skaudžiai patyrusiam miestui tai labai svarbu. Siekdama paskleisti informaciją apie
pramonės parką ir taip padidinti galimybę
pritraukti investicijų, Savivaldybė šiemet
planuoja įgyvendinti Panevėžio pramonės
parko rinkodaros projektą. Dabar analizuojame konkuruojančių pramonės zonų sąly-

Norvegijos prekybos ir pramonės ministerijai priklausančios korporacijos SIVA
ir SIVATECH vadovai taip pat palankiai
vertina verslo perspektyvas mūsų mieste ir
Panevėžio pramonės parke, galimą partnerystę skatinant inovacijas. Norvegijos įmonės jau dabar yra bene didžiausios miesto
investuotojos. Mieste veikia 12 Norvegijos
kapitalo lengvosios pramonės ir baldų gamybos įmonių, kuriose dirba per 1 200 panevėžiečių. Tikiuosi, kad Panevėžio ir Norvegijos verslininkų bendradarbiavimas kartu
su SIVA ir Savivaldybės parama paskatins
tolesnį naujų darbo vietų kūrimą tekstilės,
baldų gamybos, logistikos įmonėse.

Panevėžio miesto mero pavaduotoja
Gema Umbrasienė

– Kaip įvertintumėte investicijų
aplinką mieste?
– Kad miesto investicijų aplinka yra
gera, jau spėjo pastebėti ne viena Panevėžyje dirbanti užsienio įmonė. Mieste veikia
KTU Panevėžio institutas, kuris ruošia inžinierius ir vadybininkus, Panevėžio kolegija, ruošianti technologus, 4 profesinio
mokymo įstaigos. Veikia darbuotojų perkvalifikavimo sistema, reikalingų specialistų paiešką padeda vykdyti darbo birža.
Mokslo ir taikomųjų tyrimų, aukštųjų technologijų ir mechatronikos srityse dirbantis
Mechatronikos centras siūlo paslaugas
įmonėms, kuriančioms didžiausią pridedamąją vertę turinčius produktus. Įsikurti
ir pradėti naują verslą galima Panevėžio
mokslo ir technologijų parke. Jis palankiomis sąlygomis siūlo ir administracines, ir
technologines patalpas. Netgi ekonominės
krizės padariniai gali paskatinti investicijas
– sklypų, gerų patalpų ir kvalifikuotų darbuotojų pasiūla mieste ypač didelė. Be to,
nuo 2009 m. Panevėžyje veikia skatinanti
kurti darbo vietas lengvatų verslui sistema. Investuotojai iškart bus pakviesti tapti
Panevėžio verslo bendruomenės dalimi.
Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų
rūmai – vieni aktyviausių Lietuvoje, o partnerystė ir parama versle labai svarbu.
– Dėkojame už pokalbį.

Penktasis tarptautinis
Aukštaitijos investuotojų forumas
rėtų suteikti kritinį postūmį Panevėžio ir
viso regiono pramonei, verslui ir mokslui,
pritraukti aukštos kokybės tiesioginių užsienio ir vietos investicijų, sukurti naujų
darbo vietų mūsų miesto žmonėms. Panevėžio pramonės parkas atviras visiems
investuotojams. Tikimės ir investicijų į
aukštąsias technologijas, aukštos pridėtinės
vertės produktų kūrimą, laukiame, kad vietos ekonomika integruotųsi į tarptautines
vertės kūrimo grandines ir klasterius.
– Kokią naudą parkas suteiks Panevėžio miestui?
– Įgyvendinusi projektą, Panevėžio
miesto savivaldybė turėtų galimybę pasiūlyti 35 ha plotą plyno lauko investicijoms.

gas, kad investuotojams galėtume pasiūlyti
konkurencingą žemės sklypų nuomos, nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų, kitų
paskatų investuoti ir svarbių verslui paslaugų sistemą.
– Ar investuotojai domisi projektu?
– Nors parkas dar tik kuriamas, domėjimąsi jaučiame. Įvyko keli susitikimai
su galimais britų investuotojais, turinčiais
ketinimų čia gaminti naujos kartos didelio
efektyvumo šildymo, elektros gamybos ar
vėdinimo generatorius ir turbinas. Mūsų žiniomis, šie investuotojai tęsia finansavimo
šaltinių paiešką. Tikimės, kad iš visų Lietuvos pramonės parkų jie pasirinks būtent
Panevėžio pramonės parką.

KONTAKTŲ MUGĖ
V. Šukio individuali įmonė „Natūrali
formulė“

Gamina ir platina maisto papildus. Ieško investuotojų ir verslo partnerių.
Melioratorių g. 3-27, Dembava, Panevėžio r.
Mobil. tel. 8 675 75 500
El. p. naturaliformule@gmail.com

UAB „Orestina“

Parduoda ir įrengia šildymo katilus ir įrangą,
atlieka santechnikos darbus. Projektuoja ir
montuoja. Ieško partnerių ir naujų verslo plėtros galimybių.
Tel. (8 45) 43 58 51
Faks. (8 45) 43 28 71
El. p. info@orestina.lt

Rugsėjo 30 d. „Cido“ arena, Panevėžys
Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo perspektyvos 		
Aukštaitijos regione ir kiti investiciniai projektai.
Dalyvių registracija tel. (8 45) 46 69 05 / 46 36 87
arba el. paštu panevezys@chambers.lt

„Expo Aukštaitija 2010“
„Cido“ arenoje Panevėžyje
Rugsėjo 30 d. – spalio 2 d.

Jau prasidėjo dalyvių registracija į 15-ąją tarptautinę parodą
„Expo Aukštaitija 2010“, kurią organizuoja Panevėžio prekybos, pramonės
ir amatų rūmai kartu su Panevėžio miesto savivaldybe.
Paroda nespecializuota.
Laukiame dalyvių:
visų sričių gamybos ir paslaugų įmonių,
švietimo ir mokslo įstaigų,
ūkininkų ir žemės ūkio produktų perdirbėjų,
kaimo turizmo verslo atstovų,
etnokultūros ir paveldo puoselėtojų,
meno dirbinių kūrėjų ir amatininkų,
suvenyrų gamintojų ir prekybininkų.
Parodos lankymas nemokamas.
Parodą kasmet aplanko per 25 tūkst. žmonių.
Daugiau informacijos – tel.: (8 45) 59 63 55 / 46 69 05
arba tinklalapyje www.ccic.lt
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Sparčias mintis išlaisvina „ZEBRA belaidis“
Projekto „Fluxus Ministerija“
vicekancleris Edgaras Stanišauskas prisėda prie stalelio
viename „Čili“ tinklo restorane.
Jei turėtume minčių skaitytuvą,
pamatytume, kad kaip tik dabar
virš pono Edgaro galvos švyti
idėjų lemputė – jo galvoje bręsta gera mintis, kuria jis norėtų
pasidalyti su „Fluxus Ministerijoje“ plušančiais kolegomis.
Tie, kas yra pagavę mūzą už sijono
krašto, žino, kad būtina kuo greičiau
užsirašyti atklydusią idėją, kitaip ji
paspruks labai vikriai. Todėl E. Stanišauskas išsitraukia nešiojamąjį kompiuterį ir panyra į belaides ZEBRA
interneto erdves – dalytis mintimis
dar niekada nebuvo taip paprasta.
Pasak E. Stanišausko, Vilniuje
įsikūrusios „Fluxus Ministerijos“
vicekanclerio, internetas „ZEBRA
belaidis“ padeda ne tik greitai generuoti mintis, bet ir taupo laiką:
„Prisėdęs vietoje, kuri pažymėta
ZEBRA ženklu, galiu greitai sutvarkyti būtiniausius reikalus – nebūtina

skubėti į biurą ar interneto kavinę.
Įvedęs prisijungimo slaptažodį, greitai prisijungiu prie itin spartaus ryšio
„ZEBRA belaidis“. Susitikimų metu
galiu pasitelkti internete esančią informaciją arba tiesiog iškart persiųsti
reikiamas bylas pašnekovui – tai sutaupo marias laiko.“

Kas antras su kompiuteriu

„ZEBRA belaidis“ jau pasiekiamas beveik 4 000 Lietuvos vietų.
Itin patrauklu ir tai, kad net atostogų metu paprasta sekti svarbiausias
pasaulio naujienas negrįžtant į biurą
– prie belaidžio interneto galima prisijungti ir Nidoje, Palangoje, Klaipėdoje ar Druskininkuose. Vien Neringos kurortuose yra 32 prieigos taškai
„ZEBRA belaidis“.
Daugiau kaip 35 paslaugos „ZEBRA belaidis“ prieigos taškus turinčio restoranų ir kavinių tinklo „Čili“
IT vadovas Arūnas Černiauskas teigia, kad pietų ar rytinės kavos užsukusį klientą dažnai pamatysi su
nešiojamuoju kompiuteriu: „Čili“

Projekto „Fluxus Ministerija“ vicekancleris Edgaras Stanišauskas nuolat naudojasi „ZEBRA belaidis“ paslauga: „Tai labai patogu! Vien aplink sostinės Gedimino pr. įsikūrusią „Fluxus Ministeriją“ yra apie dešimt interneto prieigos taškų.“

restoranų ir kavinių svečiams labai
patogu, kad susitikimų metu galima
pasinaudoti itin sparčiu internetu
„ZEBRA belaidis“, taigi nereikia
skubėti į biurą pasitikrinti elektroninio pašto, o svarbiausi dokumentai
pasiekiami ranka.“
TEO paslauga „ZEBRA belaidis“

verslo klientams kainuoja nuo 8,26
Lt per mėn. be PVM. Belaidį internetą palankiais tarifais gali pasirinkti
ir vieną darbuotoją turinčios, ir kelių
šimtų prisijungimo kodų pageidaujančios bendrovės. Šią paslaugą užsisakykite galite, paskambinę TEO
verslo klientų telefonu 1816.

KONSULTACIJOS DĖL POVEIKIO VERSLUI –
VILNIUJE IR KLAIPĖDOJE
Klaipėdos ir Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, kaip Europos verslo ir inovacijų tinklo partneriai, kartu įgyvendina Europos Komisijos (EK) remiamą projektą „Mažų ir vidutinių įmonių
įtraukimas į Europos politikos formavimo
procesą – IncorPo“. Šio projekto tikslas – surengti smulkiosioms ir vidutinėms
įmonėms konsultacijas EK paskelbtomis
temomis dėl bendrų Europos Sąjungos
teisės aktų poveikio verslui.
Gegužės 10 d. EK paskelbė temą
„Nauja įstatymų sistema dėl produktų
rinkodaros: pasiūlymas suderinti 10 produktų grupių direktyvas pagal 768/2008
sprendimą“.
Komisija šiuo metu siekia suskirstyti dabartinius įstatymus pagal sektorius,
kuriems kyla problemų dėl techninio direktyvų suderinamumo, ir naujus standartus, numatytus Sprendime 768/2008/EB.
Taip siekiama pagal Sprendimą suderinti
šias direktyvas: Žemos įtampos direktyvą (2006/95/EB\), Paprastų slėginių indų
direktyvą (2009/105/EEB), Neautomati-

nių svarstyklių direktyvą (90/384/EEB),
Civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų
direktyvą (93/15/EEB), ATEX direktyvą
(94/9/EB), Liftų direktyvą (95/16/EB),
Slėgimo įrangos direktyvą (97/23/EB),
Matavimo priemonių direktyvą (2004/22/
EB), Elektromagnetinio suderinamumo
direktyvą (2004/108/EB) ir Pirotechnikos
gaminių direktyvą (2007/23/EB).
Tikslinė nemokamų konsultacijų grupė – įmonės, gaminančios ir prekiaujančios
elektros ir elektronikos produkcija, liftais,
slėgio įrenginiais, matavimo prietaisais,
sprogiosiomis medžiagomis, pirotechnikos gaminiais, sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemomis.
Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai bei Vilniaus prekybos, pramonės
ir amatų rūmai minėtas konsultacijas įmonėms rengs iki birželio 25 d. Išsamesnę informaciją įmonėms apie galimybę
dalyvauti konsultacijose teikia projektų
vadovė Lina Mockutė: tel. Klaipėdoje
(8 46) 39 08 67, el. pašto adresas – lina.
mockute@chambers.lt.

SL 2279. LPPA RŪMŲ Redakcinė kolegija.

Foto iš Klaipėdos PPAR archyvo
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