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Enterprise Europe Network partneris 
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai, bendradarbiaudami su Europos 
Komisija bei Konkurencingumo ir inova-
cijų vykdomąja agentūra (angl. Executive 
Agency for Competitiveness & Innovati-
on – EACI), 2013 m. spalio 15-16 d. Lie-
tuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ 
surengė Enterprise Europe Network (liet. 
Europos verslo ir inovacijų tinklo) metinę 
konferenciją, kurioje dalyvavo ir Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų atsto-
vai, Enterprise Europe Network koordina-
toriai Lietuvoje.

Enterprise Europe Network teikia 
paslaugas 3 mln. Europos mažų ir vidu-
tinių įmonių (MVĮ). Per penkerius vei-
klos metus tinklas surengė daugiau nei 19 
tūkst. vietinių renginių daugiau nei 750 
tūkst. MVĮ. Padedant Enterprise Europe 
Network apie 66 tūkst. verslininkų daly-
vavo 4 tūkst. verslo kontaktų renginių ir 
verslo misijų.

Partneriai iš 49 valstybių
Enterprise Europe Network metinės 

konferencijos kasmet rengiamos toje šaly-
je, kuri pirmininkauja Europos Sąjungos 
Tarybai. 

Šiais metais į konferenciją Vilniuje 
atvyko tinklo partneriai net iš 49 šalių bei 
Europos Komisijos ir jos institucijų atsto-
vai. Iš viso konferencijoje susitiko apie 
750 dalyvių. Šis renginys buvo įtrauktas 
į Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 
renginių sąrašą.

Konferenciją atidarė ir dalyvius pa-
sveikino Vilniaus prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų prezidentas Vaclovas Kon-
trauskas. Lietuvos Respublikos ūkio vi-
ceministras Kęstutis Trečiokas pabrėžė 
šios konferencijos bei Enterprise Eu-
rope Network svarbą Lietuvos mažoms 
ir vidutinėms įmonėms. Joanna Drake, 
Europos Komisijos Įmonių ir pramonės 
generalinio direktorato direktorė, savo 
kalba užbaigė konferencijos sveikina-
mąją dalį.

Antverpeno vadybos mokyklos de-
kanas prof. dr. Patrick Kenis skaitė pa-
grindinį konferencijos pranešimą „Ar 
tinklas gali Europos smulkųjį ir vidutinį 
verslą padaryti konkurencingesnį“, ak-
centuodamas įvairių organizacijų ir tin-
klo tarpusavio bendradarbiavimą kaip 
pagrindinį sėkmingos Enterprise Europe 
Network organizacijos veiklos variklį.

Tarp Lietuvos 
pirmininkavimo 
ES Tarybai renginių – Enterprise Europe 
Network metinė konferencija

Keistasi idėjomis ir gerąja praktika
Konferencija buvo suskirstyta į ketu-

rias veiklų zonas, kuriose dalyviai turėjo 
galimybę:

• pristatyti savo šalies įmones pagal 
sektorius bei rasti joms verslo partnerius 
kitose šalyse;

• komunikuoti tarpusavyje apie Enter-
prise Europe Network tiekiamų paslaugų 
matomumą regionuose ir pasaulyje;

• vystyti idėjas, siekiant padėti įmo-
nėms didinti konkurencingumą ir plėtrą 
užsienio rinkose;

• dalintis gerosios praktikos pavyz-
džiais.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų darbuotojai aktyviai dalyvavo susi-
tikimuose su užsienio partneriais. Susitik-
ta su rūmų narių didžiausią susidomėjimą 
eksporto plėtrai turinčių šalių Enterprise 
Europe Network partneriais, aptartas glau-

desnis bendradarbiavimas, verslo sąlygos 
ir kt. Rūmų darbuotojai taip pat dalyvavo 
įvairiose diskusijose, dalinosi gerąja prak-
tika, skaitė pranešimą apie verslo aplinką 
Lietuvoje.

Konferencijoje dalyvavo ir kitos vers-
lui svarbios institucijos, su kuriomis En-
terprise Europe Network glaudžiai ben-
dradarbiauja, tai:

- Europos standartizacijos komitetas 
(CEN, angl. European Committee for 
Standartization);

- Europos elektrotechnikos standarti-
zacijos komitetas (CENELEC, angl. Eu-
ropean Committtee for Electrotechnical 
Standardization);

- Europos saugos ir sveikatos darbe 
agentūra (EU-OSHA, angl. European 
Agency for Safety and Health at Work);

Konferencijos dalyviai aptarė tinklo dabartį ir ateitį

Baigiamajame renginyje kitų metų susitikimų estafetė perduota kolegoms iš Italijos

Nukelta į 6 psl.

Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė

Eurobarometro tyrimai rodo, kad 
Lietuvos gyventojai labai retai viešuo-
sius reikalus aptaria su rinktos valdžios 
atstovais ar viešuose debatuose. 2013 m. 
atliktoje Eurobarometro apklausoje tik 13 
proc. Lietuvos gyventojų teigė per pasta-
ruosius dvejus metus išsakę savo požiūrį 
viešaisiais klausimais išrinktiems atsto-
vams savivaldos lygiu. 

Viešuosiuose debatuose vietos lygiu 
teigė dalyvavę tik 8 proc. respondentų. 
Tai vieni mažiausių demokratinio daly-
vavimo rodiklių ES. 

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai jau kelerius metus siekia, kad šis 
rodiklis, bent jau mūsų mieste, būtų di-
desnis. Todėl jau trečią kartą  inicijuoja 
verslo bendruomenės debatus su miesto 
politikais.

Pirmą kartą tokia akistata įvyko 
2011 m. vasarį prieš savivaldybių rinki-
mus. Tąkart politikai pristatė partijų pa-
grindines nuostatas Kauno ekonominei 
pažangai. T.y. kokius 3-4 svarbiausius 
sprendimus partijos įgyvendins per ka-
denciją, jei bus išrinktos į Kauno m. sa-
vivaldybės tarybą.

Dabar artėja kadencijos pusiaukelė, 
tad lapkričio 19 d. debatuose verslo atsto-
vai mėgins įvertinti, ką išrinktieji politi-
kai jau nuveikė, ko nespėjo ir ką ruošiasi 
atlikti per likusią kadencijos dalį; kokia 
jų kompetencija vienu ar kitu klausimu, 
susijusiu su miesto raida. Žinoma, teks 
priminti duotus pažadus ir paklausti, kaip 
sekasi juos vykdyti, o jei pamiršti įsipa-
reigojimai – gal teks juos priminti. 

Todėl politikams parengti kontroli-
niai klausimai iš to, kas buvo kalbėta ir 
žadėta. Taip pat rūpi išsiaiškinti atskirų 
miesto tarybos frakcijų požiūrius į Kauno 
raidos problemas: ar politikams įmanoma 
susitarti ir dirbti kartu miesto labui?

Debatuose verslininkams tenka ly-
giaverčio dalyvio vaidmuo: svarbu ne tik 
klausyti, bet ir diskutuoti, vertinti politikų 
atsakymus, reaguoti į juos, pasinaudoti 
replikos teise, teikti papildomus klausi-
mus.

Debatuose įvesta viena naujovė – tai 
galimybė auditorijai visų debatų metu 
kelti raudonas (nepritariančias) arba ža-
lias (pritariančias) korteles. Tokiu būdu 
auditorijos požiūris į politikų pasisaky-
mus bus matomas išsyk, dar jiems atsa-
kinėjant ar baigus kalbėti. T.y. salė gali 
„paraudonuoti“ arba „pažaliuoti“, ir tai 
bus veiksmingas ženklas politikams. 

Kaip sekėsi diskutuoti – rašysime ki-
tame „Rūmų žinių“ numeryje.

Debatai
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Spalio mėnesio rūmų kronika

Atstovavimas

Priemonė Veiksmas Įmonės, 
dalyviai

Verslo plėtra

Patalpinta komercinių verslo pasiūlymų į svetainę 7
Susidomėjimas komerciniais verslo pasiūlymais 2
Planinis rūmų narių lankymas, siekiant geriau patenkinti 
narių interesus / Kaunas 1

Planinis rūmų narių lankymas, siekiant geriau patenkinti 
narių interesus / Jonava 1

Potencialių narių lankymas, informacija apie rūmų veiklą, 
paslaugas, kvietimas stoti į narius / Kaunas 5

Potencialių narių lankymas, informacija apie rūmų veiklą, 
paslaugas, kvietimas stoti į narius / Jonava 3

Seminarai

Seminaras dėl darbų saugos 64
Seminaras apie mokesčių pakeitimus 17
Kaip vystyti verslą Baltarusijoje ir su Baltarusijos 
įmonėmis: praktinės teisininko įžvalgos 8

Dokumentų apskaita, archyvavimas ir naikinimas 10
Koučingas – kaip bendradarbiavimo santykių kūrimo įrankis 8
Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų 
atitiktį teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarka 13

Mokomasis seminaras „Prekybos internetu iššūkiai užsienio 
rinkose“ 16

Skolos išieškojimo ypatumai neprarandant kliento 13
Kaip tinkamai pasirinkti karjerą(kryptį) ir būti sėkmingu / 
Marijampolė 30

Seminaras „Privalomasis darbo saugos būklės įmonėje 
elektroninis deklaravimas“ / Marijampolė 69

VMT mokymai „Kokybės valdymo sistemos ir žmogiškųjų 
išteklių valdymas“ Atėnai, Graikija 10

Atliekų tvarkymo aktualijos: įmonėms keliami reikalavi-
mai/BEBB projektas 112

Verslo informacinė popietė: kaip įmonės  teisingai ir laiku  
gali pasinaudoti valstybės teikiamomis lengvatomis savo 
darbuotojų motyvavimui

29

Informacinė popietė apie pensijų kaupimą / Jonava 3
Konsultacijos Konsultacijos narys-nariui 1

Rūmų 
bendruomenė

Vadovų klubo susitikimas Kauno m. apylinkės teisme 
„Ginčų sprendimo būdai teisme: sutaikinimas, mediacija ar 
bylinėjimasis. Kaip pasirinkti?“

19

Susitikimas su Alytaus regiono buhalterių asociacija 30
Rūmų klubas UAB „Doleta“ 16
Kauno personalo vadovų klubas tema „Eneagramos 
modelio taikymas dirbant su personalu“ 20

Strateginis Verslo moterų tinklo susitikimas 11

Enterprise 
Europe 
Network

Kontaktų paieška Lietuvos įmonėms 4
Kontaktų paieška užsienio įmonėms 1
Atsakymai į EEN partnerių užklausas 60
BCD anketos išplatinimas 5
BCD konsultacija 2
Konsultacija verslo įmonėms 8
Paskyrimas kitam partneriui 2
Lietuvos įmonių užklausos 3
Lietuvos įmonių susidomėjimas EEN užsienio įmonių 
paskelbtais verslo bendradarbiavimo pasiūlymais 3

Užsienio įmonių susidomėjimas EEN Lietuvos įmonių 
paskelbtais verslo bendradarbiavimo pasiūlymais 5

Tarptautiniai 
ryšiai

Tarptautinio projekto CREATE4COMPETE - 
Kūrybiškumas SVV kompetencijoms ir konkurencingumui 
didinti  mokymai Kaune 

20

Susitikimas su Teesside universiteto atstovais Laura Woods 
ir Keith Brown  2

Enterprise Europe Network projekto metinė konferencija 800
Susitikimas su  Rygos Tarptautinės  ekonomikos  ir verslo 
administravimo mokyklos prof. Som Sekhar 2

Susitikimas su Vestfoldo (Norvegija ) mokytojais 10

Viešieji ryšiai

„Rūmų žinios“ Nr.576, aktualiausios temos: „Verslo taryba 
sieks apsaugoti Kauno oro uosto ir regiono interesus“; 
„Kaunas tarp lyderių“; „Žaliuoja šešios dešimtys verslo 
ąžuolų“; „Rūmų durys visuomet atviros“; „Pirmasis Rūmų 
klubo susitikimas – floristikos salone „AntRibos“; „Projek-
tas „Žalieji tiltai energetikos sektoriuje“: sukurta europinė 
elektroninė priemonė“: „Verslo moterys mokėsi Graikijoje“.
Išplatinta 35 pranešimai žiniasklaidoje apie rūmų veiklą

 900 
egz. 

Dokumentų 
išdavimas

Atlikta tarptautinės prekybos dokumentų autentiškumo 
patikrinimų ir įforminta dokumentų 17

Išduota įmonės autentiškumą patvirtinanti pažyma 1
Išduota Force Majeure pažyma 1
Atlikta prekybos dokumentų patikrinimų ir įforminta prekių 
kilmės sertifikatų / Kaunas 559

Atlikta prekybos dokumentų patikrinimų ir įforminta prekių 
kilmės sertifikatų / Marijampolė 97

Instittucija, 
renginys Turinys Rezultatas

Kauno PPA 
rūmų tarybos 
posėdis

1. Išsami diskusija dėl nario 
mokesčio dydžių nustatymo ; 
2. Metinė verslininkų 
pagerbimo šventė ;  
3. Dėl VŠĮ „Kėlimo įrenginių 
priežiūros tarnyba“ 1/3 
dalininko teisių; 
4. Sprendimai dėl narystės.

1. Aptartas nario mokesčio dydžio 
nustatymas nuo 2014 m.; 
2. Patvirtintos nominacijos,  dalyvio 
mokestis 150/250 Lt; 
3. Aptarti motyvai dėl VŠĮ „Kėlimo 
įrenginių priežiūros tarnyba“ 1/3 
dalininko teisių įsigijimo; 
4. Priimta 7 / išbraukta 1 narys

MTP 
Technopolis

Technopolio dalininkų 
susirinkimas
1. Dėl valdybos narių skaičiaus 
sumažinimo iki 5 narių 
2. Dėl įstatų keitimo 
3. Dėl atostogų suteikimo 
4. Dėl leidimo kreiptis į banką 
dėl kredito

1. Sumažintas valdybos narių 
skaičius iki 5 
2. Pritarta įstatų keitimui 
3. Suteiktos atostogos L.e.p L. 
Valalytei 
4. Leista kreiptis į banką dėl 
kredito.

Regiono 
plėtros 
agentūra

Pagal darbotvarkę

Ispanijos 
Karalystės 
ambasada

Ispanijos valstybės dienos 
minėjimas.

R. Baidokaitė, A.Verbyla atstovavo 
rūmams Ispanijos valstybės dienos 
minėjime Ispanijos Karalystės 
ambasadoriaus Migueli Arias 
Estévez kvietimu.

Kauno m. 
savivaldybė

Smulkaus ir vidutinio verslo 
rėmimo fondas, verslo idėjai 
įgyvendinti.

V. Šileikis, A. Verbyla dalyvavo  
komisijoje Kauno m. savivaldybėje 
dėl paramos skyrimo iš 
savivaldybės Smulkiojo ir Vidutinio 
fondo verslo idėjai įgyvendinti. 
Išklausyti idėjų pristatymai ir 
atrinkti kandidatai paramai gauti.

KTU rektorius 
P. Baršauskas KTU rektoriaus 60 m. jubileijus B. Žemaitis, V. Šileikis atstovavo 

rūmams šventėje

Makedonijos 
prekybos 
rūmai

Susitikimas su Makedonijos 
prekybos rūmų atstovais 
Branko Azeski ir Sofce 
Jovanovska 

Aptartos bendradarbiavimo 
galimybės

SEED Forum Investuotojų forumas, verslo 
kontaktų renginys

B. Žemaitis, V. Šileikis atstovavo 
rūmams investuotojų forume

SADM 
ministrė
A.Pabedins-
kiene

Asociacijos „Kauno vežėjų 
klubas“ iniciatyva surengtas 
susitikimas su SADM ministre 
A. Pabedinskiene. Dalyvavo 
PPA rūmų atstovai ir Kauno 
krašto pramoninkų ir darbdavių 
asociacijos atstovai.

Susitikimo metu ministrė pateikė 
atsakymus į iš anksto pateiktus 
vežėjų klubo klausimus. Diskusijos 
metu ministrė atsakinėjo į dalyvių 
klausimus.

Regiono 
plėtros taryba

Išvažiuojamasis Tarybos 
posėdis Raseiniuose

Sprendimai pagal darbotvarkę. 
Aplankytos UAB „Danspin“ ir 
„Norvelita“

SEED Forum
Susitikimas su SEED 
forumo organizatoriais dėl 
bendradarbiavimo

B. Žemaitis aptarė  galimybes 
organizuoti renginį kartu su Kauno 
PPA rūmais

ECOSOC Konferencija Rytų partnerystės 
tema V. Šileikis atstovavo  rūmams

JAV ambasada
Oficialus vizitas JAV 
ambasadoje Vilniuje, Amerikos 
lietuvių verslo tarybos misija  

B. Žemaitis atstovavo rūmams 
oficialiame priėmime

Verslo taryba
Bendros Kauno m. šilumos 
ūkio tendencijos ir šilumos ūkio 
vystymo prespektyvos kainų 
mažinimo linkme

Išklausytas pranešimas

UAB „Pirmas 
žingsnis“

Rūmų nario jubiliejinis 
renginys B. Žemaitis atstovavo rūmams  

Kauno m. 
meras 
A. Kupčinskas

Susitikimas su Kauno m. meru 
dėl pėsčiųjų perėjos perkėlimo 
prie įmonės UAB „Freda“

B. Žemaitis atstovavo verslo įmonei 
sprendžiant darbuotojų saugumo 
klausimą

Profesinis 
rengimas

Pirminis profesinis mokymas
Pagal LR ŠMM raštą Nr. SR-4733 parengta ir pateikta 2013 
m. pirminio ir tęstinio profesinio mokymo mokinių asmens 
įgytų kompetencijų vertinimo rezultatų ataskaita

1

Tęstinis profesinis mokymas
Renkama informacija asmens įgytų kompetencijų vertin-
imui spalio mėn.(profesinio mokymo įstaigos) 7
Sudarytos asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijos 10
Įdarbinti asmens įgytų kompetencijų vertintojai 21
Parengtos asmens įgytų kompetencijų vertinimo užduotys 70
Įvertintos 17 profesinio mokymo įstaigų asmenų kvali-
fikacijos 69
Įvertintos tęstinio profesinio mokymo programos 4
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Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė

Spalio mėnesio posėdyje Verslo tary-
bos nariai aptarė bendras Kauno miesto 
šilumos ūkio tendencijas ir perspektyvas 
šilumos kainų mažinimo linkme.

Pasak AB „Kauno energija“ generali-
nio direktoriaus Rimanto Bako, palyginti 
su kitomis Baltijos ir Skandinavijos šali-
mis, Lietuva „pirmauja“ pagal šilumos 
suvartojimą pastatuose ir pagal gyventojų 
pajamų dalį, išleidžiamą šildymui. Dar tu-
rint mintyje santykinai mažesnes pajamas, 
šildymo kainos Lietuvoje tapo valstybės 
socialine problema. 

Bendrovės vadovas pažymėjo ir tą fak-
tą, kad 9-ajame dešimtmetyje šilumos tie-
kimas Kaune buvo tris kartus didesnis, nes 
mieste veikė žymiai daugiau pramonės. 
O infrastruktūra liko ta pati. „Į vamzdy-
nus reikia dėti pinigus, kurie neatsiperka, 
bet tai būtina, kad senėjimas nebūtų kriti-
nis“, – pabrėžė R. Bakas, pridurdamas, kad 

Verslo taryboje – apie 
nelygias konkuravimo 
sąlygas šilumos ūkyje

Kaunas iš visų Lietuvos miestų vamzdynų 
atnaujinimui gavo daugiausiai ES pinigų. 
Visai infrastruktūrai atnaujinti reiktų pasa-
kiškų investicijų – apie milijardo litų.

Investicijos į Petrašiūnų elektrinę 
atidėtos sustabdžius skatinimo kvotų 
aukcioną

Verslo tarybos nariai itin domėjosi 
Petrašiūnų elektrinės perspektyvomis. 

AB „Kauno energija“ vadovas pa-
brėžė, kad anksčiau planuotą 130 mln. 
Lt investiciją į elektrinę pristabdė panai-
kintas skatinimo kvotų aukcionas. Šiame 
aukcione buvo numatoma 12 mėnesių su-
pirkti „žaliąją“ elektrą po 37 centus už ki-
lovatvalandę. Aukcionas būtų garantavęs 
Kauno bendrovei investicijų grąžą. 

„Mūsų paraiška aukcionui vienintelė 
buvo pripažinta tinkama. Tačiau pakeitus 
Šilumos ūkio įstatymą, skatinimo kvotų 
aukcionas buvo sustabdytas. O tokia di-
džiulė investicija atsipirktų, jei minėtos 
rėmimo formos būtų veikusios. Toks pro-
jektas, koks buvo, tapo neefektyvus ir per 

brangus“, – paaiškino R. Bakas. 
Kauno miesto meras ir AB „Kauno 

energija“ stebėtojų tarybos pirmininkas 
Andrius Kupčinskas pritarė, kad įmonei už-
krauti tokią naštą su milijonų investicijomis 
į Petrašiūnų elektrinę „būtų savižudiška“.

Šiuo metu patvirtinta finansinė Eu-
ropos Sąjungos struktūrinių fondų para-
ma trims AB „Kauno energija“ biokuro 
projektams: „Petrašiūnų elektrinės re-
konstravimas, keičiant naudojamą kurą į 
biokurą (I etapas)“ – iki 6 mln. Lt dalinis 
finansavimas (planuojama, kad įrenginių 
galia sieks 30 MW); „Inkaro katilinės 
rekonstravimas, keičiant naudojamą kurą 
į biokurą“ – iki 6 mln. litų finansavimas 
(katilinėje planuojama įrengti du po 8 
MW galios biokuru kūrenamus vandens 
šildymo katilus ir 4 MW kondensacinį 
ekonomaizerį); „Šilko katilinės rekonstra-
vimas, keičiant naudojamą kurą į biokurą 
(II etapas)“ – iki 3,99 mln. litų dalinis fi-
nansavimas (katilinėje planuojama įrengti 
8 MW galios biokuru kūrenamą vandens 
šildymo katilą ir 4 MW kondensacinį eko-
nomaizerį). 

Iki 6 mln. litų dalinio finansavimo 
suma yra maksimali, kokia gali būti skirta 
pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatini-
mo veiksmų programos priemonę „Atsi-
naujinančių energijos išteklių panaudoji-
mas energijos gamybai“. 

Projektai jau pradėti įgyvendinti, o 
galutinė vartotojams tiekiamos šilumos 
kaina turėtų sumažėti apie 4,5 – 5 centais 
už kilovatvalandę be PVM.

Sieks konkuruoti gamybos sekto-
riuje

AB „Kauno energija“ generalinis direk-
torius R. Bakas įmonę pavadino gyvuojan-
čia be rankų – be gamybos, todėl negalinčia 
įtakoti rinkos. „Bendrovė turi kaip feniksas 
prisikelti, kad galėtų konkuruoti gamybos 
sektoriuje. Atimti dalį rinkos iš kitų nėra pa-
prasta“, – tvirtino R. Bakas. Jis pabrėžė, kad 
investicijų kryptis iš esmės keičiasi – nuo 
2014 m. investicijos į gamybą taps priorite-
tinėmis. Jau iki šių metų pabaigos į gamybą 
bus investuota žymiai daugiau nei iki šiol.

Kalbėdamas apie didėjančią  nepri-
klausomų šilumos gamintojų dalį rin-
koje, bendrovės vadovas pabrėžė, kad 
AB „Kauno energija“ yra reguliuojamas 
gamintojas – jos veiklą, sąnaudas, pelno 
normą kontroliuoja Valstybinė kainų ir 
energetikos kontrolės komisija.  O rinko-
je atsirandantys nepriklausomi šilumos 
gamintojai yra nereguliuojami, jiems 
VKEKK metodikos neprivalomos, pelnas 
nereguliuojamas. Kitaip tariant, NŠG gali 
turėti pelno tiek, kiek „išspaudžia“. 

Nepriklausomi gamintojai, gaminda-
mi šilumą iš biokuro, nustato kainą, lyg 
šilumą gamintų iš dujų. Todėl gali nusi-
griebti grietinėlę: jų pelno norma gali būti 
gerokai didesnė ne dėl efektyvesnės vei-
klos, o dėl jos nereguliavimo.

Nelygias reguliuojamų ir nereguliuo-
jamų šilumos gamintojų veiklos sąlygas 
rinkoje Verslo tarybos nariai įvertino kaip 
konkurenciją nelygiomis sąlygomis ir tam 
tikrą diskriminaciją. 

Rūmuose veikiančio Verslo vadovų klubo nariai turėjo galimybę su Kauno meru 
Andriumi Kupčinsku aptarti miesto aktualijas.  

Dvi valandas trukusio pokalbio metu verslininkai teiravosi apie Kauno ateitį, viešo-
jo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimą, diskutavo apie bendras pastangas stiprinant 
miesto ekonomiką ir gerinant finansinę situaciją, kuriant geresnę verslo aplinką, didi-
nant investicinį patrauklumą, keliant gyvenimo lygį ir kt.

Verslo vadovams meras A. Kupčinskas suteikė nemažai informacijos apie miesto 
biudžeto būklę ir veiksmus, siekiant didesnio ir efektyvesnio ES lėšų panaudojimo,  pri-
statė 2014-2020 m. finansavimo laikotarpiui rengiamus projektus. Nepaisant kai kurių 
pamokų, miesto valdžia nusiteikusi toliau stiprinti viešojo ir privataus kapitalo partne-
rystę, didinti valdininkų asmeninę atsakomybę vykdant bendrus projektus.

Meras paragino verslininkus prisidėti puošiant miestą šventiniu žiemos laikotarpiu. 
Už savo pastato ar aplinkos papuošimą kalėdiniais akcentais įmonės gali būti atleistos 
nuo išorinės reklamos mokesčio. Miesto vadovas taip pat pakvietė verslininkus į tradi-
cinį kalėdinį miesto labdaros balių Rotušėje.

RŽ inf.

Vadovai susitiko su meru 
A. Kupčinsku

Tarptautinio projekto „Aktyvi bendruomenė – saugi visuomenė“ konferencijos 
metu Kauno merui Andriui Kupčinskui buvo iškilmingai įteikta Europos Tarybos Gar-
bės vėliava.

Europos Tarybos Garbės vėliavą Kauno vadovui įteikusi Seimo delegacijos Eu-
ropos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje pirmininkė Orinta Leiputė džiaugėsi, jog 
Kaunas yra išskirtinis ne tik savo žmonėmis, bet ir svariu indėliu į Europos Sąjungos 
vertybių puoselėjimą bei tarptautinį bendradarbiavimą.

Šis garbingas apdovanojimas yra skiriamas įvertinus savivaldybės veiklą, narystę 
įvairiose vietos ir tarptautinėse organizacijose, dalyvavimą miestų partnerystės progra-
mose, užsienio bendradarbiavimą, tarptautinių renginių organizavimą, Europos idėjų ir 
vertybių propagavimą.

RŽ inf.

Kaunui – prestižinis Europos 
Tarybos apdovanojimas
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Danutė Liukinevičienė,
Kauno PPA rūmų 
Marijampolės filialo darbuotoja

Lapkričio 5 d. Kauno prekybos, pramo-
nės ir amatų rūmų Marijampolės filialas pa-
kvietė Marijampolės regiono verslininkus, 
valdžios atstovus, akademinę bendruome-
nę  į  projekto „Metų žvilgsnis 2013“ bai-
giamąją konferenciją  ir profesinės verslo 
dienos šventę. Kasmetinio renginio idėja – 
Marijampolės regiono verslo bendruome-
nės stiprinimas, socialinio dialogo, verslu-
mo bei bendradarbiavimo skatinimas.

Sveikindamas šventinio renginio da-
lyvius, Kauno PPA Rūmų Marijampolės 
filialo tarybos pirmininkas Kęstutis Svi-
tojus pasidžiaugė šia švente, tapusia jau 
tradicija, nes labai svarbu stiprinti verslo 
bendruomenę, kalbėtis bei diskutuoti . Prie 
sveikinimų ir linkėjimų prisijungė Lietuvos 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų asocia-
cijos prezidentas Rimantas Stankevičius, 
Kauno PPA rūmų prezidentas Benjaminas 
Žemaitis, meras Vidmantas Brazys, Seimo 
narys Albinas Mitrulevičius.

Šventėje ne tik dalyvavo, pasveikino,  
bet ir užimtumo, darbo rinkos ir darbo san-
tykių tendencijas Marijampolės apskrityje 
bei Užimtumo didinimo 2014-2020 m. 
programą aptarė LR socialinės apsaugos 
ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskie-
nė. Apie švietimo ir mokslo strategijas 
kalbėjo švietimo ir mokslo ministras prof. 
Dainius Pavalkis. 

Rūmų filialo direktorius Andrius 
Jasinskis pabrėžė, kad nors renginys ir 
šventinis, tačiau dalintis įdomiomis ir 
vertingomis žiniomis yra visada svarbu. 
Didelio susidomėjimo sulaukė Lietuvos 
pramonininkų konfederacijos prezidento 
Roberto Dargio išsakytos mintys.

Šiemetinis renginys buvo gausus 
apdovanojimų, pranešimų ir muzikinių 
akimirkų. KPPA rūmų Marijampolės fi-
lialo įsteigtomis „Metų žvilgsnis 2013“ 
nominacijomis už sėkmingą verslumo 

„Metų žvilgsnio“ 
nominacijos Marijampolėje

iniciatyvą ir socialinę atsakomybę buvo 
apdovanotos Marijampolės įmonės UAB 
„Mantinga“ ir UAB „Arvi Cukrus“, Kal-
varijos savivaldybės – ŽŪB „ Šaltekšnis“, 
Vilkaviškio – UAB „Vilkasta“, Kazlų 
Rūdos – UAB „Swedwood Kazlų Rūda“, 
Šakių – UAB „Gulbelė“. Už sveikatos 
stiprinimą ir ugdymą pagerbtas Marijam-
polės savivaldybės visuomenės sveikatos 
biuras, už svarų indėlį tobulinant profesi-
nio švietimo ir verslo bendradarbiavimą 
bei miesto įvaizdžio puoselėjimą – Mari-
jampolės profesinio rengimo centras. 

Seimo narys Albinas Mitrulevičius 
apdovanojo UAB „Vidara“ už kultūros 
paveldo objektų išsaugojimą, vykdant sta-
tinių tvarkomuosius statybos darbus,  UAB 
„Statybos ritmas“ – už indėlį į savivaldybės 
infrastruktūrą ir viešųjų erdvių tvarkymą, 
už sėkmingą verslo vystymą – UAB „Ke-
gisa“, UAB „Statranga“, UAB „Sumeda“.

KPPA rūmų Marijampolės filiale jau 
treti metai veikia Sūduvos buhalterių klu-
bas. „Mes augame, stiprėjame. Ne tik žo-
džiai „debetas, kreditas, turtas ir įsiparei-
gojimai“ šildo mus, bet ir tikslas – suburti 
bendrų interesų turinčius žmones aktyviai 
veiklai, skatinti tarpusavio bendradarbiavi-
mą. Tai būdas apjungti šios srities bendruo-
menės interesus, gilinti šios srities asmenų 
darbinę ir asmeninę patirtį per bendras 
diskusijas, intelektinius susibūrimus ir ak-
tyvias veiklas“, – kalbėjo klubo narės. 

Padėkos raštais už iniciatyvumą, kū-
rybingumą ir bendravimą apdovanotos 
Sūduvos buhalterių klubo narės Raimonda 
Senkaitienė (UAB „Marijampolės švara“), 
Virginija Giliuvienė (VšĮ Marijampolės ko-
legija), Vaida Smailienė (IĮ „Uglė“), Aušra 
Smagurauskienė (UAB „Įmonių reorgani-
zavimo biuras“).  

KPPAR Marijampolės filialo vardu  
direktorius A. Jasinskis padėkojo filialo 
tarybos pirmininkui Kęstučiui Svitojui 
už neišsenkamą entuziazmą, svarų indėlį, 
nuoširdų bendravimą, puoselėjant Mari-
jampolės filialo veiklą. 

Andrius Verbyla,
Kauno PPA rūmų kancleris

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su Kauno krašto pramonininkų 
ir darbdavių asociacija prisidėjo prie asociacijos „Kauno vežėjų klubas“ iniciatyvos 
surengti verslininkų susitikimą su socialinės ir apsaugos ir darbo ministre Algimanta 
Pabedinskiene.

Renginio pradžioje ministerijos Darbo departamento direktorius Viktoras Majaus-
kas pristatė „Užimtumo didinimo 2014-2020 metų programą“, kurioje numatoma didelį 
dėmesį skirti ne tik gyvenantiems iš pašalpų, bet integruoti į darbo rinką tuos, kurie net 
nenori dirbti.

Su ministre A. Pabedinskiene vežėjai aptarė verslo aktualijas

Diskusijos metu sutarta, kad bendravimas su Kauno regiono verslininkais būtų nuolatinis

Verslo bendruomenės atstovai buvo iš anksto parengę klausimus  ir juos pateikę 
ministerijai, kad ši galėtų parengti išsamius atsakymus verslininkams aktualiomis te-
momis. Vežėjai ne visais atsakymais buvo patenkinti ir prašė daugiau kokretumo, kaip 
verslui reikėtų elgtis  tam tikromis aplinkybėmis. Ministrė pažadėjo, kad Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerija inicijuos spręsti problemas, kai klausimai susiję su keliomis  
valdžios institucijomis.

Ministerija pateikė atsakymus raštu į verslininkų klausimus ir sutiko, kad bendra-
darbiavimas su Kauno regiono verslininkais turėtų būti nuolatinis.

Atsakymai į asociacijos „Kauno vežėjų klubas“ klausimus skelbiami rūmų svetai-
nės www.chamber.lt naujienose prie susitikimo aprašymo.

Šventėje apdovanotos geriausios regiono įmonės
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Andrėja Starkutė,
Kauno PPA rūmų Verslo plėtros
skyriaus narystės koordinatorė

Spalio 24 d. rūmų verslo bendruomenė 
autobusu keliavo aplankyti dvidešimt pir-
mus veiklos metus Jiezne veikiančios me-
dinių ir medžio – aliuminio langų gamin-
tojos UAB „Doleta“. Autobusui sustojus 
Jiezne ir sutiktų vietinių berniukų paklau-
sus, kaip nuvažiuoti iki Vilniaus g. 52, jie 
susimąstę susižvalgė ir tik patraukė pečiais. 
Patikslinus, kad mes ieškome „Doletos“, jie 
akimirksniu apibūdino kaip didžiulį ryškiai 
mėlyną pastatą ir vienas per kitą ėmė pasa-
koti kelią iki mūsų kelionės tikslo. 

UAB „Doleta“ savininkas ir vadovas 
Vytautas Silevičius svetingai priėmė Kau-
no verslininkus, su malonumu parodė ga-
mybą, pažangią kompiuterizuotą techniką 
bei galutinę produkciją. 

1992 m. įkurta kompanija šiandien yra 
Lietuvos medinių langų gamintojų rinkos 
lyderė, visą produkciją gaminanti moder-
niausioje medinių langų gamykloje visoje 
Rytų Europoje. UAB „Doleta“ orientuojasi 
į aukštos kokybės masinės produkcijos ga-
mybą, taip pat įgyvendina unikalius bei su-
dėtingus konstrukcinius ir architektūrinius 
sprendimus Lietuvoje bei užsienyje. Platus 
šios įmonės prekybos tinklas veikia ne tik 
Lietuvoje, bet taip pat Latvijoje, Rusijoje 
bei kitose šalyse. Daugiau negu 70 proc. 
savo produkcijos bendrovė eksportuoja į 
Ukrainą, Izraelį, Graikiją, JAV, NVS šalis, 
Didžiąją Britaniją, Airiją, Skandinavijos 
valstybes, Vokietiją, Šveicariją, kitas Va-
karų Europos valstybes bei Japoniją. 

Bendrovė specializuojasi medinių ir 

UAB „Doleta“ – naujovių 
kūrėja ne tik Lietuvoje, bet ir 
Europos šalyse

medžio-aliuminio langų, žiemos sodų, fa-
sadų bei durų gamyboje. Didžiausią UAB 
„Doleta“ produkcijos dalį sudaro unika-
lūs elitiniai gaminiai, skirti privatiems 
namams ir biurams. Įmonė šiandien yra 
Lietuvos medinių langų gamintojų rinkos 
lyderė, imli naujovėms, diktuojanti šios 
srities madas, siūlanti vartotojams efekty-
viausius technologinius sprendinius.

Dar 2007 m. „Doleta“ gavo pirmą-
jį pasyvių, taupančių šilumos energiją 
langų sertifikatą. Šiuo metu įmonėje su-
kurtos trys pasyvių langų konstrukcijos. 
Viena iš naujausių rinkų, kurioje UAB 
„Doleta“ pasisekė įsitvirtinti pastaraisiais 
metais, yra Prancūzijos pietiniai regionai, 
kur vyksta nemažai statybų. Šiuo metu 
įmonė vykdo įspūdingą konstrukciniais 
sprendimais projektą naujai statomoje 
Kazachstano prezidentūroje. UAB „Do-
leta“ bendradarbiauja ir su įnoringiausiais 
privačiais klientais, ir su užsakovais iš 
valstybinių institucijų. Antai vienam pri-
vačiam asmeniui įmonė pagamino langus 
su aukso dulkėmis nupurkštais rėmais, o 
kelios ambasados užsienyje, stiprindamos 
darbuotojų saugumą, Jiezne užsakė neper-

šaunamus langus.
Įmonės vizija, strategija ir politika 

nukreiptos vienu tikslu – visapusiškai pa-
tenkinti kliento poreikius, suteikiant aukš-
čiausią komforto lygį. Tad įmonėje įdarbi-
nami žmonės su panašia filosofija, kurios 
pagrindas yra pagarba klientui, siekis nuo-
latos mokytis, įsiklausyti į klientų pageida-
vimus ir spręsti iškilusias problemas. Pa-
sak V. Silevičiaus, vadybininko vienintelė 
problema – išspręsti kliento problemą. 

Susitikimo metu nariai aktyviai daly-
vavo diskusijoje, pateikė nemažai klau-

simų UAB „Doleta“ šeimininkui V. Si-
levičiui, kuris noriai ir išsamiai pateikė 
atsakymus. 

Renginyje rūmų generalinis direkto-
rius Vytautas Šileikis susirinkusiai ben-
druomenei pristatė naujus narius –  UAB 
„Livesta“, UADBB „Colemont draudimo 
brokeris“ ir UAB „Rest Turas“, pasveiki-
no juos bei įteikė nario pažymėjimus. 

Belieka dar kartą padėkoti taip svetin-
gai ir draugiškai kauniečius priėmusiems 
UAB „Doleta“ savininkui V. Silevičiui bei 
jo kolegoms. 

Rūmų klubo susitikimo UAB „Doleta“ akimirkos

Lapkričio 8 d. pavakarę vykęs Kauno PPA rūmuose veikiančio Verslo moterų tinklo 
narių susitikimas buvo pilnas įvairiausių istorijų ir paslapčių apie kvepalus. 

Renginys vyko naujai atsidariusiame nišinės parfumerijos salone – kvapų degus-
tavimo bare „Scent Bar/olfactory tasting“. Salono savininkė Lina Galdikienė svečiams 
pristatė salono idėją – vienoje vietoje suburti visus lietuvių parfumerijos kūrėjų produk-
tus bei žymius ir pasaulyje pripažintus prekės ženklus. Taip pat papasakojo skirtumus 
tarp populiariosios ir nišinės parfumerijos bei pristatė lietuvių kūrėjų parfumerijos kū-
rinius. 

Susitikimo svečias – aktorius, parfumeris, prekinio ženklo FUMparFUM kvapų 
kolekcijos kūrėjas Aistis Mickevičius – mielai atsakinėjo į moterų klausimus apie kve-
palus, jų kūrimo procesus, kvapų skirtumus. 

Verslininkės džiaugėsi galimybe plačiau sužinoti apie kiekvienai moteriai aktualią 
temą – kvepalus bei galimybe išbandyti salone esančius kvapus.

RŽ inf.

Kvapų paslaptys

Verslininkės džiaugėsi galimybe daugiau sužinoti apie kvepalus
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Rūmų narių jubiliejai: 
gražios sukaktys – geri darbai

UAB „TTS Tooltechnic Systems“ 
ištakos siekia 1992 m., kuomet Baltijos 
šalyse buvo įsteigta vokiečių bendrovės 
FESTO dukterinė įmonė. Tuo metu po 
FESTO stogu buvo tiek automatizuotos 
pramonės sistemos, tiek elektriniai ran-
kiniai įrankiai profesionalams. Ilgainiui  
FESTO bendrovė buvo reorganizuota, at-
skyrus automatizuotas sistemas nuo elek-
trinių įrankių profesionalams.

Įvykus šiems pokyčiams, Vokieti-
joje buvo įkurta nauja bendrovė „TTS 
Tooltechnic Systems AG & Co. KG“, 
o Lietuvoje – jos dukterinė įmonė UAB 
„TTS Tooltechnic Systems”, kuri pradė-
jo atstovauti FESTOOL Baltijos šalyse, 
Ukrainoje, Baltarusijoje. Tai įvyko 2003 
m. lapkritį. Tad šį rudenį bendrovė pažy-
mi veiklos dešimtmetį.

2012 m.  dalį UAB „TTS Tooltechnic 
Systems“ akcijų įsigijo Estijos bendrovė 
„INDECO Consulting Group“. Nuo to 
laiko bendrovė atstovauja ne tik FESTO-
OL, bet ir kitiems profesionalių įrankių 
prekiniams ženklams.

Šiuo metu bendrovė yra vienintelė 
oficiali šių prekinių ženklų importuotoja 
savo rinkose.

FESTOOL rankiniai el. įrankiai skirti 
baldų gamybai, medžio apdirbimui, mi-
neralinio akmens apdirbimui, apdailos ir 
montažiniams darbams, autoservisams. 
Įrankiai tiekiami Baltijos šalių, Baltarusi-
jos, Ukrainos, Kaliningrado ir Moldovos 
rinkoms.

PROTOOL rankiniai el. įrankiai  skir-
ti pramoniniam naudojimui statybose,  
metalo ir medžio apdirbimo darbuose. 
Įrankiai tiekiami Baltijos šalių, Baltaru-
sijos, Ukrainos ir Kaliningrado rinkoms. 
TYROLIT abrazyviniai šlifavimo ir pjo-
vimo diskai skirti statyboms ir metalo 
apdirbimui. Produktai tiekiami Lietuvos, 
Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos ir Kali-
ningrado rinkoms.

Kadangi abu prekiniai ženklai PRO-
TOOL ir FESTOOL yra to paties kokybės 
lygio, planuojama juos suvienyti ir pasiū-
lyti dar daugiau pranašumų įrankių nau-
dotojams. Ir nuo šiandien tai jau yra įma-
noma! Greitu laiku parduotuvių lentynose 
oranžinę spalvą pakeis žalia, o PROTOOL 
įrankiai taps FESTOOL. Atrinkti geriausi 
įrankiai nuo šiol bus gaminami FESTO-
OL vardu ir pagal šio ženklo dizainą. 

UAB „Ortopagalba“ įsikūrė 1998 m., 
o veiklą pradėjo 2000 m. Įmonėje gami-
nama aukštos kokybės produkcija, kuri 
išsiskiria funkcionalumu, lanksti kainų 
politika padėjo įmonei įsitvirtinti Lietuvos 
ir užsienio rinkoje.

Bendrovėje dirba profesionalūs dar-
buotojai. Glaudžiai bendradarbiaujama su 
įvairiomis medicinos įstaigomis visoje Lie-
tuvoje, siekiama operatyvumo, aukštos ap-
tarnavimo ir gamybos kokybės. Tad įmonė 
turi savo nuolatinius klientus. Darbuotojų 
patirtis, gera techninė bazė, gamyboje 
naudojamos nekenksmingos, kokybiškos 
žaliavos užtikrina gaminių kokybę, garan-
tuojamas trumpas gamybos terminas.

Įmonė kuria, projektuoja ir gamina se-
rijines bei individualias, pagal užsakymą 
gaminamas ortopedijos technines priemo-
nes – kojų, rankų, stuburo įtvarus. Ben-
dradarbiaudama su įvairiais užsakovais 
įmonė diegia naujoves: kuriama sporto 
linija, gydomoji linija, darbo apsaugos ir 
veterinarijos priemonės. 

Įmonėje gaminamos ortopedijos tech-
nikos priemonės yra aprobuotos Lietuvos 
sveikatos apsaugos ministerijoje, atitinka 
Europos direktyvos 93/42/EEB reikala-
vimus ir Lietuvos medicinos normos MN 
4:2001 būtinuosius reikalavimus, įdieg-
ta kokybės vadybos sistema pagal ISO 
9001:2008 standartus. 

UAB „Eneka“ yra lietuviško kapi-
talo įmonė, veikianti nuotekų valymo 
įrenginių gamybos ir pramoninių filtrų 
prekybos srityse. Ji yra subūrusi patyrusių 
specialistų komandą, kurios branduolys 
kartu dirba nuo 1994 m. Daug dėmesio 
skiriama gamybos procesų modernizavi-
mui. Gamyboje naudojama šiuolaikiška 
rotacinio plastmasių liejimo technologija.

Per veiklos metus bendrovės specialis-
tai yra pagaminę ir sumontavę tūkstančius 
nuotekų valymo įrenginių, kurie sėkmin-
gai veikia Lietuvoje ir užsienyje. Nuotekų 
valymui naudojamos tik pažangiausios 
technologijos, mažinančios teršalų pate-
kimą į aplinką. Tiekiamas platus įrenginių 
spektras: buitinių nuotekų valymo įrengi-
niai nuo individualaus namo iki gyvenvie-
tės ar pramonės įmonės, naftos skirtuvai 
paviršinių bei gamybinių nuotekų valy-
mui, riebalų skirtuvai, nuotekų siurblinės, 
autoplovyklų vandens regeneravimo sis-
temos ir kiti aukšto efektyvumo gaminiai. 
Visi tiekiami įrenginiai yra atestuoti pagal 
Europos sąjungos standartus, o didžioji 
dalis – ir pagal Rusijos standartus. 

Tiekiamos ir pramoninės skysčių fil-
travimo ir separavimo technologijos, di-
dinančios gamybos procesų efektyvumą, 
prailginančios technologinės įrangos tar-
navimo laiką arba keliančios produkcijos 
kokybę. Pagrindiniai klientai – tai naftos 
perdirbimo, energetikos ir dujų perda-
vimo įmonės. Tiekimo programa apima 
ir dulkėto oro valymo įrangą (oro filtrai, 
ventiliatoriai ir kt.), skirtą palankių darbo 
sąlygų dirbantiesiems sudarymui ir gamy-
binių sąnaudų sumažinimui. 

Bendrovė siūlo rotacinio liejimo pas-
laugas klientams, tiekiantiems modernius 
gaminius pačioms įvairiausioms sritims: 
pramonei, žemės ūkiui, laivybai ir pan.  
Rotacinis liejimas – tai šiuolaikiškas plas-
tikinių gaminių terminio formavimo me-
todas. Šiuo metodu yra gaminama įvai-
rios paskirties produkcija – tai vandens, 
nuotekų, kitų birių ir skystų medžiagų 
talpyklos, pontonai, kelio atitvarai, lauko 
baldai, žaislai ir kt. Technologinė įranga 
paverčia smulkutes plastmasės granules 

įvairiausių formų ir gabaritų tuščiavidu-
riais gaminiais. Automatinis gamybos 
procesas užtikrina pastovius gaminių ga-
baritus bei leidžia išvengti gamybos bro-
ko dėl žmogiškojo faktoriaus. 

Bendrovės vizija – tapti Rytų Europos 
regiono lydere tarp savo srities gamybos 
įmonių, būti atpažįstama ir siejama su 
aukšta kokybe bei palankia kaina.

20 metų veiklos sukaktį pažyminti 
UAB „Irona“ projektuoja bei gamina 
metalo gaminius ir konstrukcijas. 

Nuo įmonės veiklos pradžios meta-
lo gaminiai ir konstrukcijos gaminamos 
Lietuvos ir užsienio klientams. Dirbama 
su statybų, architektūros, projektavimo, 
maisto pramonės, logistikos bei prekybos 
įmonėmis, reklamos ir dizaino agentūro-
mis, taip pat su individualiais klientais. 

Gamindami nestandartinius metalo 
gaminius bei ilgą laiką dirbdami šioje sri-
tyje, bendrovės darbuotojai siekia patiki-
mumo, kokybės bei lankstumo. 

Kalviški gaminiai – viena iš įmonės 
sričių, kurioje gali pasiūlyti jaukumą ir 
išskirtinumą namų, sodybų, viešbučių, 
restoranų, biurų ar įmonių interjerui bei 
eksterjerui. 

Papildoma Jonavos įmonės veiklos 
sritis – didmeninė prekyba kuro bako 
dangteliais „SoloDiesel“ kuro sumaišymo 
prevencijai. Nuo 2011 m. „Irona“ – ofi-
cialus „SoloDiesel“ platintojas Baltijos 
šalyse.

RŽ inf.
 

- Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA, angl. European Chemicals Agen-
cy);

- Azijos intelektinės nuosavybės teisių mažoms ir vidutinėms įmonėms pagalbos 
centras (angl. ASEAN IPR  SME Helpdesk);

- Kinijos intelektinės nuosavybės teisių mažoms ir vidutinėms įmonėms pagalbos 
centras (angl. China IPR SME Helpdesk).

Įvyko 700 dvišalių susitikimų
Kiekvieną konferencijos dieną vyko intensyvios diskusijos darbo grupėse, verslo 

kontaktų mugėje buvo pristatytos kiekvienos šalies Enterprise Europe Network kon-
sorciumams priklausančios įmonės kitų šalių partneriams. Įvyko daugiau kaip 700 
dvišalių susitikimų. Dvi dienas trukusios konferencijos baigiamoji sesija prasidėjo dar 
šiais metais vyksiančių verslo misijų į Izraelį ir Portugaliją aptarimu. Enterprise Euro-
pe Network tinklo partneriai  buvo kviečiami prisidėti raginant įmones dalyvauti šiose 
misijose.

Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos direktorius Patrick Lambert 
tęsė baigiamąją sesiją, apžvelgdamas konferencijos rezultatus, akcentuodamas Enter-

prise Europe Network tinklui atsirandančias naujas galimybes ir naujus tikslus 2014-
2020 m. Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinio direktorato MVĮ rinkų 
prieigos padalinio vadovas Peter Wragg kartu su kitais svarbiais Europos Komisijos 
Įmonių ir pramonės generalinio direktorato, mokslinių tyrimų ir inovacijų organizacijų 
atstovais apžvelgė tinklo ateities strategiją, galimybes bei kartu su kitais konferencijos 
dalyviais aptarė Enterprise Europe Network tinklo veiklos klausimus.

Spalio 16 d. iškilmingo vakaro, kuris vyko Lietuvos nacionaliniame operos ir ba-
leto teatre, metu lietuviško gintaro prizais buvo apdovanoti keturi Enterprise Europe 
Network partneriai, nugalėję Gerosios praktikos konkursuose. Apdovanojimus įteikė 
Enterprise Europe Network tinklui Lietuvoje atstovaujančių institucijų vadovai, tai Vil-
niaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius Borisas Zaubidovas, 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius Vytautas Šileikis bei 
Lietuvos inovacijų centro direktorius Mantas Vilys. Konferencijos dalyviai liko sužavė-
ti operos ir baleto teatro simfoninio orkestro bei solistų pasirodymais. 

Kitais metais Enterprise Europe Network metinė konferencija vyks Italijoje, Turino 
mieste. 

RŽ inf.

Tarp Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginių – Enterprise Europe 
Network metinė konferencija
Atkelta iš 1 psl.
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Vera Mileikienė,
Kauno PPA rūmų Verslo 
plėtros skyriaus vadovė
Strasbūras - Liuksemburgas

Kauno PPA rūmų Finansininkų klubo 
narės spalio 21-25 d. lankėsi Strasbūre ir 
Liuksemburge. Permainingame ir dažnai 
nenuspėjamame verslo pasaulyje finansų 
specialistui aktualu susipažinti su moder-
niomis finansų ir ekonomikos teorijomis, 
taikyti inovatyvius finansinius instrumen-
tus, gebėti priimti kompleksinius finansi-
nius sprendimus.

Profesinėje kelionėje dalyvavo klubo 
pirmininkė Vaida Butkuvienė – finansi-
nių paslaugų įmonės „Aurita“ direktorė, 
Rima Povilauskienė – UAB „Kavera“ 
vyr. finansininkė , ASU Vadybos ir ekono-
mikos fakulteto dekanė prof. Astrida Sla-
vickienė, KTU Ekonomikos ir vadybos 
fakulteto doc. dr. Aušrinė Lakštutienė ir 
Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos 
fakulteto lektorė Danutė Binkienė.

Profesinės kelionės programą pavyko 
įgyvendinti nuoširdžiai talkinant Europos 
Parlamento narei dr. Laimai Andrikienei. 
Ji suorganizavo susitikimus, suteikian-
čius galimybę bendrauti ir diskutuoti su 
Europos Parlamento, Europos investicijų 
banko, Europos audito rūmų pareigūnais 
bei Lietuvos nuolatinės atstovybės prie 
Europos Tarybos atstovu ambasadoriumi 
Gediminu Šerkšniu.

Susitikimai su europarlamentarais
Europos Parlamente Strasbūre KFK 

narės susipažino su Europos Parlamento 
struktūra, darbo organizavimu, sprendimų 
priėmimo mechanizmu, sąveika su kito-
mis ES institucijomis. Taip pat dalyvavo 
susitikime su EP nariais Laima Andrikie-
ne (EP Tarptautinės prekybos  komitetas) 
ir Ivar Padar (EP Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetas).

Susitikimų metu diskutuota apie tai, 
kad ekonomikos ir finansų nuosmukis 
smarkiai pakeitė ES ekonominio valdy-
mo sandarą, todėl svarbi naujų valdymo 
struktūrų parlamentinė kontrolė, atskaito-
mybės užtikrinimas. Itin reikšminga į su-
stiprintos ekonomikos valdyseną įtraukti 
nacionalinius parlamentus ir EP. 

Paspartinta pažanga įgyvendinant 
konkrečias priemones, susijusias su 120 
mlrd. eurų paramos paketu. Europos 
Vadovų taryba susitarė dėl 8 mlrd. eurų 
jaunimo nedarbo fondo „Jaunimo garan-
tija“. Jame turi būti numatytos priemonės, 
įskaitant paramą mažoms ir vidutinėms 
įmonėms, skatinančios jaunimo verslu-
mą. 

Bankų sąjunga ir finansų sistemos in-
tegracija Europos Sąjungoje – ypač reikš-
minga pastaruoju laikotarpiu. ES institu-
cijos susitarė dėl bendro bankų priežiūros 
mechanizmo įkūrimo, kuris pradės veikti 
nuo 2014 m. Numatomos EP ir Tarybos 
derybos dėl bendro bankų pertvarkymo 
mechanizmo. Ateityje turėtų būti sukurtas 
trečiasis bankų sąjungos ramstis – bendra 
indėlių garantijų sistema.

Su Laima Andrikienė diskutuota dėl 
euro įvedimo Lietuvoje. 

Finansininkų klubo narių 
profesinė kelionė

KFK delegacijos narės klausė, ar gali 
maža valstybė įtakoti į ES ekonominės 
politikos sprendimus. Europarlamenta-
rė kaip pavyzdį nurodė Lietuvos vežėjų 
klausimo sprendimą EP. Plenarinėje se-
sijoje europarlamentarai buvo vieningi – 
įvairių šalių atstovai pasisakė už neatidė-
liotinas griežtas priemones.

Ivar Padar pažymėjo, kad Europos 
Parlamente dabartiniu metu ypač svarbus 
regionų klausimas. Paskutinės žinios – tos 
valstybės, kurios neįvykdys stabilumo  
pakto, bus svarstomos – ar joms skirti ES 
lėšų. 

Klubo narės teiravosi apie euro įve-
dimo Estijoje pliusus ir minusus. Ivar 
Padar pabrėžė, kad teko tris kartus su-
mažinti biudžeto išlaidas. Nuolat aiškinta 
žmonėms apie taupymo būtinybę. Buvo 
svarbus stambių įmonių eksporto augi-
mas. Dabar baimės nėra, pavojaus taip 
pat.

Sustiprėjo užsienio verslo partnerių 
pasitikėjimas, išaugo investicijos, nėra 
valiutų keitimo rizikos. Ekonomika įgavo 
stabilumo, BVP auga, nedarbas mažėja. 

Klubo narės domėjosi apie investicijų 
plėtrą ir kainų pokyčius. EP atstovas pa-
aiškino, kad Estijoje padaugėjo investici-
jų, daugiausia į elektronikos, elektrotech-
nikos pramonę. Kainos kilo minimaliai 
energetikos sektoriuje. Tačiau verslas kėlė 
kainas. Žmonės galvojo, kad tai dėl euro 
įvedimo.

KFK narės stebėjo EP posėdį, kai  
vyko diskusijos dėl EP ir Tarybos regla-
mentų, kuriais keičiamos tam tikros direk-
tyvos, ir dalyvavo A. Sacharovo premijos 
įteikime 1990 m. laureatei Aug San Suu 
Kyi, kovotojai už demokratiją iš Birmos. 
1990 m. ji buvo kalėjime, tuomet premiją 
atsiėmė sūnus. Dabar premija iškilmingai 
įteikta jai pačiai.

Kelionės maršrute – Europos ban-
kai ir Audito rūmai

KFK narės susitiko su LR nuolatiniu 
atstovu prie Europos Tarybos ambasado-
riumi Gediminu Šerkšniu. 

Pagrindinės Europos tarybos institu-
cijos yra Ministrų kabinetas, Parlamen-
tinė asamblėja, Vietos ir regionų valdžių 
kongresas, Tarptautinių nevyriausybinių 
organizacijų konferencija, Europos žmo-
gaus teisių teismas, Europos Tarybos 
vystymo bankas. Tai vienintelė tarptauti-
nė finansinė institucija Europoje, turinti 
išskirtinai socialinį mandatą. Pagrindinis 
ETVB tikslas – įgyvendinti Europos Ta-
rybos solidarumo politiką finansuojant 
projektus, skatinančius socialinę integra-
ciją, žmogiškojo kapitalo plėtrą, ir gamto-
sauginius projektus. 

Lietuva nuo 1996 m., kai tapo banko 
nare, skolintomis lėšomis sėkmingai įgy-
vendino 3 projektus (bendra vertė – 14,8 
mln. eurų), taip pat suteikta paskolų Lietu-
voje veikiantiems komerciniams bankams. 
2009 m. bankas patvirtino didelę 130 mln. 
eurų paskolą Lietuvai vietinės infrastruk-
tūros modernizavimui. Pirma paskola 
buvo skirta statyti gyvenamuosius  namus 
tremtiniams, antra, 100 mln. Lt, SVV ska-
tinimui per bankus (Šiaulių bankas). 

Liuksemburge Europos investicijų 
banke rūmų klubo atstoves sutiko lietuvis 
Edvardas Bumšteinas. Pagrindinis EIB 
uždavinys – paremti ekonomiškai silpnes-
nių regionų plėtrą.

EIB pagrindinės veiklos kryptys: 
energetikos projektai, transporto sekto-
rius, aplinkosauga, smulkaus ir vidutinio 
verslo finansavimas.

EIB akcijų paketą sudaro privatus 
Europos sąjungos šalių kapitalas. Lietuva 
turi 0,151 proc. akcijų, bet visos šalys turi 
po vieną lygiavertį balsą. 

50 proc. banko paskolų suteikiama 
tiesiogiai ir 50 proc. – per šalių bankus.

Thomas Timme, dirbantis su Balti-
jos šalimis, pateikė duomenų apie 2005-
2012 m. su Lietuva pasirašytas paskolos 
sutartis 1737 mln. eurų sumai. Lietuvoje 
vykdyti projektai: Kruonio hidroelektri-
nės modernizavimas – 60 mln. eurų, Lie-
tuvos geležinkelio modernizavimas – 50 
mln. eurų, dujų tiekimo įrangai – 87 mln. 
eurų, smulkaus ir vidutinio verslo finansa-
vimas per bankus – 350 mln. eurų. Tačiau 
pagal pasirašytas paskolų sutartis Lietuva 
užima paskutinę vietą. 

Europos audito rūmuose vyko susiti-
kimas su šių rūmų narės Rasos Budbergy-
tės kabineto vadovu Tomu Mackevičiumi 

ir Ville Itala, Europos audito rūmų nariu iš 
Suomijos. Europos audito rūmai yra ne-
priklausomas išorės auditorius, kurio pa-
grindinis uždavinys – ES finansų auditas. 

KFK delegacijos narės tiek Europos 
Parlamente, tiek Audito rūmuose išsakė 
smulkaus verslo poziciją, kad ES projek-
tinės lėšos nesuteikė pakankamai gali-
mybių smulkaus verslo plėtrai. Daugelis 
verslininkų dėl sudėtingos, painios pro-
jektų teikimo ir atsiskaitymo tvarkos rizi-
kuoja patirti dideles sąnaudas ir nelaimėti 
projektų, todėl nepasinaudoja galimybe ir 
neteikia paraiškų. Atsakyta, kad Lietuva 
pati susikūrė painias taisykles ir pati pa-
prašė lėšų tam tikroms sritims. 

Kauno PPAR Finansininkų klubas 
pirmą kartą organizavo profesinę kelionę. 
Tai, kad ji pavyko ir netgi viršijo lūkes-
čius, esame dėkingi europarlamentarei 
L. Andrikienei, jos padėjėjai A. Dapkutei, 
lydėjusiai į visus susitikimus. Vizitas įsi-
mintinas ne tik dėl profesinių žinių baga-
žo papildymo – dar reikšmingesnį įspūdį 
padarė žmonės, su kuriais teko bendrauti. 
Tai ne tik aukšto rango pareigūnai – tai 
itin veiklūs, ryžtingi ir atsakingi žmonės, 
gebantys labai nuoširdžiai perteikti savo 
patirtį, paprastai bendrauti ir nesivaržan-
tys garsiai pasakyti, kad myli savo šalį. 

Europos Parlamente su EP nare Laima Andrikiene

Europos investicijų banke KFK atstoves sutiko mikrofinansų skyriaus vadovas Edvardas Bumšteinas
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Jolita Mažeikienė

Nemokamas teisines konsultacijas 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
nariams teikianti advokatų kontora „Ma-
gnusson ir partneriai“ atliko tyrimą, kurio 
metu įvertino dažniausiai verslininkams 
kylančias teisines problemas. Paaiškėjo, 
kad dažniausiai išorinio teisininko pagal-
bos verslui prireikia sudarant sutartis su 
užsienio partneriais bei sprendžiant darbo 
teisės klausimus. 

„Tyrimo metu pastebėjome, kad me-
tai iš metų problemos išlieka panašios: su-
tarčių su užsienio partneriais sudarymas, 
INCOTERM (tarptautinės prekybos su-
tarčių taisyklės) sąlygų reikšmė sutarčių 
vykdymui bei įvairūs darbo teisės klausi-
mai“, – sako Marija Židonienė, advokatų 
kontoros „Magnusson ir partneriai“ asoci-
juota teisininkė. 

Pasak teisininkės, šios trys pagrindi-
nės temos, nepaisant didelio teisinės infor-
macijos kiekio viešojoje erdvėje, išlieka ir 
greičiausiai išliks aktualios ir ateityje. 

Vertina tarptautinę riziką 
M. Židonienės teigimu, daugiau nei 

pusė (58 proc.) verslo subjektų domisi 
tarptautinių sutarčių sudarymu ir jų specifi-
ka. Aktualiausias klausimas, kaip tinkamai 
apibrėžti sutarties sąlygą, reglamentuojan-
čią ginčų sprendimą, t.y., kokį ginčo spren-
dimo būdą numatyti – teisminį ar arbitra-
žinį. Kokia turėtų būti ginčams taikytina 
teisė – nacionalinė, kitos šalies ar neutrali?

„Nepaisant to, jog apie arbitražą, jo 
pliusus ir minusus, daug kalbama, versli-
ninkai dažnai pamiršta, jog tai nėra pigus 
bylinėjimasis, ir pasiduoda kitos šalies 
primestoms sąlygoms ginčą spręsti Stok-
holmo, Šveicarijos ar kitų šalių arbitraže. 
Toks pasirinkimas nėra blogas, tačiau vi-

Tarptautinės sutartys ir darbo teisė – 
verslininkų Achilo kulnas

sada svarbu atsižvelgti į sandorio dydį ir 
pasverti, ar sandorio neįvykdymo atveju 
jums finansiškai bus naudinga pradėti by-
linėjimąsi kitoje valstybėje“, – atkreipia 
dėmesį M. Židonienė. 

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų kancleris Andrius Verbyla priduria, 
jog verslininkus pagalbos verčia ieškoti 
ekonominės krizės pamokos. 

„Sutartinius santykius su Lietuvos par-
tneriais įmonės sprendžia savarankiškai, o 
tarptautinius linkusios patikėti kvalifikuo-
tiems teisininkams. Visų pirma, įmonės 
neturi patirties, o informacijos, tinkančios 
konkrečiai situacijai, internete sunku rasti. 
Antra – krizė skaudžiai nubaudė nepasi-
rengusiuosius, todėl dabar verslininkai itin 
atsakingai žiūri į tarptautinius susitarimus 
ir stengiasi įvertinti visas įmanomas, gali-
mas situacijas“, – sako p. Verbyla. 

Pastebėta, kad Kauno verslininkams 
labai aktualus ir užsienio partnerio patiki-
mumas. Teisininkų dažniausiai klausiama, 
kokių dokumentų reiktų prašyti iš partne-
rio ir kaip apsidrausti įvertinant galimus 
mokesčių inspektorių patikrinimus, kad 
netektų mokėti baudų. 

„Auksinio recepto nėra ir verslinin-
kams rekomenduojama būti ypač ati-
diems, atlikti namų darbus ir pasidomėti, 
su kuo yra sudaromos sutartys, kam tie-
kiamos prekės, ar tikrai iš susitariančios 
šalies ar jos įgaliotų asmenų sąskaitų, yra 
daromi tarptautiniai pavedimai ir pan.“, – 
sako M. Židonienė. 

Teisininkė sako, kad kilus ginčui, tar-
kim, dėl to, ar asmuo turi teisę į 0 proc.  
PVM tarifo taikymą tiekiant prekes kitai 
Bendrijos valstybei, šis asmuo privalės 
pateikti įrodymus, jog ūkio subjektas ti-
krai veikė sąžiningai ir ėmėsi visų prie-
monių, jog įsitikintų, kad sudaromas san-
doris nenulėmė jo sukčiavimo mokesčių 

srityje dėl trečiųjų asmenų veiklos. 
Tokią praktiką neseniai vienoje bylo-

je suformulavo Lietuvos vyriausias admi-
nistracinis teismas. Buvo apibendrinta 
tarptautinė praktika ir teisės normų sąvei-
ka, šalių sąžiningumo bei rūpestingumo 
buvimas bylose dėl 0 proc. PVM tarifo 
taikymo eksportuojant prekes į kitas Ben-
drijos valstybes. 

Painiava INCOTERM terminuose 
Tyrimu metu taip pat paaiškėjo, kad 

daugiau kaip penktadalis (24 proc.) intere-
santų domėjosi INCOTERM (tarptautinės 
prekybos sutarčių) sąlygomis, jų reikšme 
tarptautinių sutarčių sudarymui. 

„Dažnai įmonių vadovams, eksporto 
ar importo vadybininkams, sudarinėjan-
tiems tiekimo sutartis su užsienio partne-
riais, trūksta žinių, ką reiškia sutartyse įra-
šytos kelios raidės ir tik kilus ginčui prade-
da aiškėti, jog tų kelių raidžių kombinacija 
nulemia vienos ar kitos šalies atsakomybę 
sutarties neįvykdymo ar netinkamo vyk-
dymo atveju. Pavyzdžiui, dažnai kyla 
klausimų, kokia atsakomybė už prekės 
praradimą, sugadinimą tenka pardavėjui, 
o kokia pirkėjui“, – sako M. Židonienė. 

Pagal tarptautines INCOTERM tai-
sykles, jos yra suskirstytos į grupes (E, 
C, F ir D). Verslininkai, taupydami laiką 
ir pinigus, vietoj sąlygų sutartyje įrašo 
tik jų sutrumpinimą, o dažnai išvis su-
tarties nesudaro, o tik pristatymo sąlygų 
sutrumpinimą įrašo į sąskaitą-faktūrą. Pa-
vyzdžiui, pagal trumpinį CFR (angl. cost 
and freight) eksportuotojas apmoka visas 
išlaidas ir frachtą iki nurodyto punkto 
(uosto). Prekių praradimo ar sugadinimo 
rizika, taip pat papildomos išlaidos, atsi-
randančios po perdavimo laiko denyje iš-
siuntimo uoste, tenka pirkėjui. Šis termi-
nas naudojamas tik vandens transportui. 

Tokių trumpinių pagal INCOTERM 
taisykles yra per 10, bet ne visuomet eks-
portuotojai juos tinkamai naudoja. 

Nori apsaugoti „know how“ 
Trečia pagal populiarumą problemati-

ka – darbo teisė, įvairiais su darbo teise 
susijusiais klausimais į „Magnusson ir 
partneriai“ teisininkus tiriamuoju laiko-
tarpiu kreipėsi 17 proc. įmonių. 

„Verslininkai dažniausiai užduoda 
klausimus, susijusius su darbuotojų at-
leidimo tvarka ir dėl galimybės pasirašyti 
su darbuotojais konfidencialumo sutartis.  
Pastarasis atvejis ypač aktualus, kadangi 
neretai pasitaiko situacijų, kai darbuotojai, 
pasisavinę visą „know how“, išeina pas 
konkurentus arba tiesiog pradeda dirbti 
savarankiškai bei pardavinėti arba kurti 
analogišką produkciją. Tokiais atvejais 
nesąžiningai pradėta konkurencija lemia 
įmonės pajamų sumažėjimą, klientų bei 
unikalumo ir išskirtinumo praradimą“, – 
sako M. Židonienė. 

Teisininkė visais atvejais rekomen-
duoja su darbuotoju pasirašyti nekonkura-
vimo, konfidencialumo sutartis, numatant 
tam tikro dydžio baudas sutarties pažeidi-
mo atveju.

Spalio 23-27 d. Atėnuose, Graikijoje vyko „EFVET“ 22-oji metinė konferencija, 
kurioje dalyvavo beveik 200 dalyvių iš visos Europos. 

Renginio metu dviejose „apskritojo stalo“ sesijose Kauno PPA rūmų Profesinio 
rengimo skyriaus specialistė Martyna Vaitiekūnaitė pristatė rūmų koordinuojamą pro-
jektą „Expandvet“. Jo metu Lietuvoje, Didžiojoje Britanijoje, Austrijoje ir Lenkijoje 
diegiamas elektroninis lyginamosios analizės įrankis, skirtas profesinio rengimo įstaigų 
veiklos kokybei įvertinti.

Konferencijoje buvo skiriamas didelis dėmesys 2020 švietimo strategijai. Akcen-
tuotini profesinio rengimo pažangūs mokymo metodai, jų realaus įgyvendinimo gali-

Konferencijoje 
pristatytas kauniečių 
koordinuojamas 
projektas 

Projekto „Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų to-
bulinimas“

Nr. LLP-LdV-TOI-2012-LT-0117 sklaida metinėje EFVET kon-
ferencijoje Atėnuose

Advokatų kontoros „Magnusson ir partneriai“ asocijuota 
teisininkė Marija Židonienė

mybės. Ypač daug dėmesio buvo skiriama pameistrystės, profesinių institucijų ir verslo 
bendradarbiavimo bei kokybės užtikrinimo temoms. 

Vienas iš pagrindinių konferencijos akcentų – tarptautinio bendradarbiavimo gali-
mybės visose šiose srityse. Viso konferencijos metu dalyviai turėjo galimybę susipažin-
ti su projektu „Expandvet“ ir jo rezultatais per asmenines konsultacijas, lankstinukus. 

Taip pat buvo aptariama projekto tęstinumo ir tolesnio bendradarbiavimo su intere-
suotomis šalimis galimybė 2014-2020 m. finansavimo periodu.

RŽ inf.
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GERIAUSI DRAUDIMO SPRENDIMAI JUMS

DRAUDIMO PROFESIONALAI

Verslo
Šeimos
Turto
Transporto

Sporto

Naujas Narys. VIZITINĖ KOrTELĖ

Rūta Jasienė,
VšĮ „Saugi pradžia“ direktorė 

VšĮ „Saugi pradžia“ kviečia įmones dalyvauti kasmetiniame kalėdiniame projekte 
„Kalėdinės vaikų svajonės“, kurio metu gausybė globos namų auklėtinių iš visos Lie-
tuvos sukurs Jūsų įmonės darbuotojams, partneriams ar klientams originalius rankų 
darbo kalėdinius atvirukus, kuriuos išvydę jie tikrai nustebs ir bus sužavėti.

Kalėdos – didelių lūkesčių, stebuklų ir svajonių išsipildymo metas, o vaikų globos 
namų auklėtiniams svajonių išsipildymai ir stebuklai yra ypač reikalingi. 

Kitoje kalėdinio atviruko pusėje vaikai įrašo savo svajones, kurioms taupo pi-
nigus, ir laukia stebuklo, kad svajonė išsipildytų. Tad, projekto metu surinkti pinigai 
už šventinius atvirukus bus pervesti vaikams, kurie juos sukūrė.

Tačiau vaikų svajonės gali išsipildyti ne tik patiems vaikams įsigijus norimą daiktą, 
bet ir gavus dovaną iš projekto „Kalėdinės vaikų svajonės“ dalyvių (siunčiančių atviru-
kus arba juos gaunančių). Taip pat galimas lėšų ar kitų priemonių skyrimas, kuris padės 
įgyvendinti šių metų projektą „Kalėdinės vaikų svajonės“. 

Kviečiame kiekvieną apsilankyti vaikučių margaspalviame pasaulyje, išsirinkti 
svajonę, kurią galėtumėte įgyvendinti. Būkime socialiai atsakingi ir pasirūpinkime 
mūsų mažaisiais – padėkime vaikams pajusti kalėdinį džiaugsmą. 

Kadangi šventės jau čia pat, norite nusiųsti originalius, šiltus ir nepavėluotus kalė-
dinius sveikinimus, ruoštis jau pats laikas. Tad, jeigu nusprendėte, kad norite originalių 
rankų darbo kalėdinių atvirukų, susisiekite su mumis dėl atvirukų užsakymo kaip gali-
ma greičiau, kad kūrybiškieji nykštukai suspėtų laiku sukurti mažuosius paveikslėlius. 

Atviruko dydis: 105x210 mm (perlenktas 210 x 210 mm lapas).
Atviruko vertė: 3,60 Lt. Už papildomą mokestį galimos įvairios komplektacijos 

bei papildomi komplektacijų variantai: 
• atvirukas + įklija (su atspausdintu Jūsų tekstu);
• atvirukas + baltas vokas;

• atvirukas + įklija (su atspausdintu Jūsų tekstu) + vokas;
• įklijos tekstas gali būti juodas arba spalvotas;
• vokas gali būti baltos arba auksinės spalvos;
• vokas gali būti su atspausdintu Jūsų logotipu;
• kiti Jūsų pageidaujami variantai.

Susivienykime geriems darbams!

Spalio 22–26 d. Lietuvoje vyko „Įmo-
nių dienos vaikams ir su vaikais, augan-
čiais vaikų globos namuose“. Šios soci-
alinės iniciatyvos tikslas – supažindinti 
vaikų globos namų auklėtinius su įvai-
riomis profesijomis per konkrečių įmonių 
vykdomą veiklą, ir tai paskatintų vaikus 
pagalvoti apie savo ateitį, tikslus, susi-
mąstyti apie galimybę įgyti patinkančią 
specialybę ir dirbti mėgstamą darbą. 

Tokią iniciatyvą parėmė ir „Mantin-
gos“ paramos ir labdaros fondas. Spalio 
22 d. įmonėje lankėsi vaikai iš Sangrūdos 
vaikų globos namų, o spalio 23 d. – vaikai 
iš Kybartų globos namų. Vaikučius pasi-
tiko fondo direktorė Nijolė Daukšienė, 
taip pat „Mantinga“ gamyklos direktorius 

Artūras Venslauskas, įmonės darbuotojai. 
Vaikams buvo pristatyta įmonės veikla, 
surengta ekskursija po gamyklą, kurioje 
jie bandė patys gaminti bandeles. 

Grįžusių į salę laukė technologai, ku-
rie vaikus mokė picos gamybos paslapčių 
ir padėjo vaikams jų pasigaminti. Taip 
pat skatinant vaikų kūrybiškumą, buvo 
suteikta galimybė patiems dekoruoti spur-
gas karštu šokoladu, mėgstamais saldžiais 
pabarstais.

Vaikų globos namų auklėtiniai išvy-
ko ne tik sotūs, bet ir linksmi, pilni naujų 
įspūdžių. Kiekvienas gavo po atminimo 
dovanėlę, išsivežė ir pačių dekoruotas 
bandeles.

RŽ inf.

Padovanokime vaikams kalėdų svajonę

Globos namų auklėtiniai mokėsi kepti bandeles bei picas, dekoravo spurgas

„Mantingos“ paramos ir labdaros fondas parėmė socialinę 
iniciatyvą „Įmonių dienos su vaikais ir vaikams“
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KONTaKTŲ MuGĖ

Kauno ir Marijampolės regionų įmonių 
kontaktų mugė
UAB „Kauno Naujamiesčio darbo rinkos 
mokymo centras“  
Periodinis ir pradinis vairuotojų profesinis 
mokymas „95 kodas“, B, C, CE, D kategori-
jų transporto priemonių vairuotojų mokymas, 
ADR kursai vairuotojams ir saugos specialis-
tams, SM kategorijos traktoriaus vairuotojų, 
asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių 
transporto veiklai, autotransporto priemonių 
variklių taisytojų, autošaltkalvių, elektros 
įrengimų taisytojų, plataus profilio kirpėjų, 
manikiūrininkų kursai. Lietuvos Respublikoje 
patvirtinti ir išduoti formalaus profesinio mo-
kymo, komptetencijų vertinimo, kvalifikacijos 
pažymėjimai. 
Maironio g. 11, LT-44298 Kaunas
Tel.: (8 620) 33444
El. paštas: info@automokykla.lt
www.automokykla.lt

DnB bankas
Kviečia tapti banko klientu. Siūlo finansines 
konsultacijas, specialias aptarnavimo sąlygas 
naujiems klientams, sprendimus naujam vers-
lui, paslaugas įmonių darbuotojams.
Laisvės al. 86, LT-44250 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 94 94
Faks.: (8 37) 40 94 06
www.dnbnord.lt

UAB „Doletos langai“
Gaminami mediniai, medžio-aliuminio, aliu-
minio langai, žiemos sodai, stikliniai fasadai, 
stumdomos sistemos, langai „pasyviesiems“ 
namams. Viena moderniausių įmonių Europo-
je. Trys ketvirtadaliai produkcijos eksportuoja-
ma į Europos ir NVS šalis, taip pat JAV, Izraelį 
ir Japoniją. Nuolat plečiama rinkos geografija. 
Ieško partnerių/atstovų įvairiose šalyse.
Vilniaus 52, LT-59422 Jieznas
Tel.: (8 319) 57 270
Faks.: (8 319) 60 501
El. paštas: export@doleta.lt
www.doleta.lt

UAB „Dovaina“
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje, prekiaujan-
čių autobusų, krovininių automobilių, pusprie-
kabių ir priekabų atsarginėmis dalimis. Platus 
turimų prekių asortimentas. Mūsų klientai – di-
džiausi Lietuvos bei kaimyninių šalių autobusų 
parkai, transporto įmonės, bendradarbiaujame 
su didžiaisiais Lietuvos vežėjais bei servisais.
Įmonė gamina stabdžių antdėklus bei kaladė-
les, teikia metalo apdirbimo (valymo, dažymo) 
paslaugas, gamina metalo konstrukcijas. Pasta-
ruoju metu didelis dėmesys skiriamas maisto 
pramonės įrenginių gamybai.
Dovainonys, LT-56332 Kaišiadorių r.
Tel.: (8 346) 46 618, (8 346) 46 611
Faks.: (8 346) 46 713
Kaunas, Draugystės g. 19
Tel.: (8 37) 35 35 05
Klaipėda, Plieno g. 8

Tel./Faks.: (8 46) 38 55 04 
El. paštas: dovaina@dovaina.lt

UAB „Enerstena“ 
Energetikos ir pramonės objektų statyba, re-
konstrukcija, modernizavimas, remontas ir 
techninis aptarnavimas. Projektuoja, komplek-
tuoja, montuoja, paleidžia ir suderina įvairaus 
dydžio katilines, kūrenamas biokuru, gamti-
nėmis dujomis, mazutu ir kitu kuru. Klientai: 
šilumos tiekimo ir pramonės įmonės.
Raktažolių g. 21, LT-52181 Kaunas
Tel.: (8 37) 37 32 31
Faks.: (8 37) 45 90 56
El.paštas: info@enerstena.lt

UAB „Eoltas“
Nuo 1993 m. prekiauja lengvųjų automobilių 
detalėmis. Parduoda naujas automobilių dalis 
Europoje, Azijoje ir Amerikoje pagamintiems 
lengviesiems ir komerciniams automobiliams. 
Yra oficialūs Vokietijos, Italijos, Ispanijos ir 
kitų šalių autodetalių gamintojų atstovai Lietu-
voje. Parduoda važiuoklės, stabdžių, variklio, 
elektros instaliacijos ir kitų automobilio siste-
mų detales. Sandėlyje laikomų detalių asorti-
mentas viršija 70 000 pavadinimų. Klientams 
pageidaujant, prekės pristatomos į bet kurią 
nurodytą vietą Lietuvos teritorijoje.
Žemaičių pl. 65A, LT-48104 Kaunas
Tel.: (8 37) 46 55 87
Faks.: (8 37) 79 89 72
El. paštas: info@eoltas.lt
www.eoltas.lt 

UAB „Eura“
Ieško NT vystymo partnerio Karklytės kvartalo 
gyvenamųjų namų su taupia šiluma, autobusų/
sunkvežimių serviso su saulės elektrine ant sto-
go ir vėjo generatoriumi ir/arba greito maisto 
restorano/motelio statybai ir valdymui Šilai-
niuose palei Via Baltika Vakarinį lankstą.
Kęstučio 57-4, LT-44303 Kaunas
Tel.: (8 37) 79 68 54
Faks.: (8 37) 20 84 64
El. paštas: eura@eura.lt
www.eura.lt

UAB „Frondita“
Įmonių steigimo ir perregistravimo dokumentų 
rengimas (per 3-4 dienas), buhalterinės apskai-
tos tvarkymas, antspaudų ir spaudų užsakymų 
priėmimas (atliekama per 1 parą,reikalui esant 
tą pačią dieną). Darbo patirtis – 20 metų.
Taikos pr. 4, LT-50187 Kaunas 
Tel.: (8 37) 33 32 20
Faks.: (8 37) 33 32 03
El. paštas: admin@frondita.lt
www.frondita.lt, www.imoniusteigimas.biz, 
www.buhalterija-apskaita.lt, 
www.imoniu-steigimas.lt

UAB „Galinta ir partneriai“
Grūdų bei birių maisto produktų importas ir 

eksportas, kruopų bei dribsnių gamyba, ankšti-
nių kultūrų perdirbimas, birių maisto produktų 
fasavimas, didmeninė prekyba Lietuvos ir už-
sienio rinkose, importuojamų prekių distribuci-
ja Pabaltijo šalyse, nekilnojamojo turto nuoma. 
Veiverių g. 51C, LT-46336 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 85 40
Faks.: (8 37) 39 02 28
El. paštas: galinta@galinta.lt
www.galinta.lt

UAB „Garlita“ 
Gamina (mezga, siuva) viršutinį ir apatinį 
moterišką, vyrišką, vaikišką trikotažą: įvai-
rius uniforminius megztinius, mokyklines 
uniformas, šalikus, kepures, pledus. Trikota-
žo gamybos srityje turi daugiau nei 30 metų 
darbo patirtį. Gamina uniforminius megzti-
nius policijos ir muitinės pareigūnams, ka-
riuomenei pagal NATO standartus. Įmonei 
suteiktas NATO komercinis kodas. Turi ko-
kybės ir aplinkosaugos sertifikatus ISO9001 
ir ISO14001. Bendradarbiauja su Didžiosios 
Britanijos, Švedijos, Danijos, Norvegijos, Vo-
kietijos kompanijomis.
Pagirių km., Garliavos apl. sen., 
LT-53282 Kauno r. 
Tel.: (8 37) 39 36 77
Faks.: (8 37) 39 38 93
El.paštas: garlita@garlita.lt
www.garlita.lt

UAB „Gerovė“
Viena iš didžiausių Baltijos šalyse polietileni-
nių gaminių gamintojų. Turi 21metų patirtį ga-
minant reklaminius maišelius, šiukšlių maišus, 
fasavimo maišelius, ritinius, įvairių matmenų 
plėvelę, ekologišką pakuotę. Gali įgyvendinti 
individualius klientų projektus. Dirba Lietuvos, 
Rusijos ir Europos Sąjungos rinkose.
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas
Tel.: (8 37) 45 56 74
Faks.: (8 37) 31 28 15
El. paštas: gerove@maiseliai.lt 
www.maiseliai.lt 

UAB „Gintarinis suvenyras“
Prekiauja kūriniais iš gintaro, lino ir žalvario, 
taip pat išskirtiniais gaminiais iš medžio, odos, 
keramikos, porceliano. Per dešimtį metų su-
kaupė didžiulę patirtį atrinkdama gamintojus 
ir kūrėjus, tikrindama gaminių kokybę, nusta-
tydama tinkamiausią jų kainą. Pirkdami tinklo 
parduotuvėse išsirinksite kokybišką, meniniu 
požiūriu vertingą gaminį bei gausite profesio-
nalią konsultaciją.
„Gintaro-sidabro“ galerija (Vilniaus g. 14), 
parduotuvė „Linas-medis“ (Vilniaus g. 32) 
salonas „Old Town Gifts“ (Vilniaus g. 44), do-
vanų ir suvenyrų parduotuvės (Laisvės al. 50, 
Vilniaus g. 32).
Vilniaus g. 32, LT-44287 Kaunas
Tel./Faks.: (8 37) 22 51 26
El. paštas: info@gintarinissuvenyras.lt
www.gintarinissuvenyras.lt, www.balticbuy.lt, 
www.balticbuy.com, www.oldtowngifts.lt

UAB „Gravera“
Stiklo apdirbimo įmonė. Naujausios technologi-
jos įrenginiai užtikrina nepriekaištingą gaminių 
tikslumą ir kokybę. Įmonė pjauna, poliruoja, 

šlifuoja, gręžia, matina, grūdina, lenkia ir grū-
dina, emaliuoja, laminuoja lakštinį stiklą. Daug 
eksportuoja į Rytų ir Vakarų Europą, Skandina-
viją. Ieško naujų eksporto galimybių. 
Draugystės 19, LT-51230 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 77 33  
Faks.: (8 37) 33 89 02
Mob.  8 682 41 457
El.paštas: info@gravera.lt
www.glass.lt

UAB „Grenn Prints“ spaustuvė
Visos spaudos ir dizaino paslaugos (reklaminė, 
reprezentacinė spauda, firminis stilius).
Ekologiška spauda (popierius, dažai, CO2 emisi-
jos, išskirtos transportuojant popierių, kompen-
savimas). Knygų leidyba. Reklaminė (firminė) 
pakuotė (maišeliai, dėžutės, saldainių dėžutės ir 
popierėliai, šokolado popierėliai). Reklaminiai 
suvenyrai (ženkliukų, raktų pakabukų, magnetu-
kų, atidarytuvų gamyba). Skaitmeninė spauda.
Europos pr. 42, LT-46367 Kaunas 
Tel.: (8 37) 29 19 49, (8 601) 01 364
Faks.: (8 37) 29 19 49
El. paštas: info@greenprints.lt
www.greenprints.lt 

UAB „Helisota“ 
Mi-8, Mi-17 sraigtasparnių kapitalinis remon-
tas, techninis aptarnavimas ir modernizacija. 
Sraigtasparnių atsarginių dalių tiekimas ir lo-
gistikos paslaugos. 
Europos pr. 5, LT-46329 Kaunas
Tel.: (8 37) 42 16 37
Faks.: (8 37) 42 04 20
El. paštas: helisota@helisota.lt 
www.helisota.lt

UAB „Hispack Baltic“
Plastikinių gaminių iš kokybiško bešvinio 
plastiko gamyba. Produkcija gaminama iš me-
džiagos, kuri gali sąveikauti su maistu ir yra ne-
kenksminga. Gaminių asortimentą sudaro plas-
tikinės lentynos, stelažai, mobilūs konteineriai, 
dėklai, suoleliai, vežimėliai, plastikiniai baldai 
vaikų darželiams, inventorius baseinų patal-
poms, nestandartinės konstrukcijos iš plastiko 
ypatingiems sandėliavimo sprendiniams, kur 
keliami aukšti higienos reikalavimai ir kt.
Gaižiūnų g. 4, LT-50126 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 21 23; (8 67) 60 7483
Faks.: (8 37) 30 21 23
El. paštas: info@hispackbaltic.lt
www.plastikineslentynos.lt;
www.plasticshelves.eu

„If P&C Insurance AS“
Viena didžiausių Baltijos regione ne gyvybės 
draudimo bendrovių. Įmonėje šiuo metu dirba 
per 660 žmonių, aptarnaujama apie 330 tūkst. 
klientų Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinkose. 
Atsižvelgia į individualius klientų poreikius 
kiekvienu gyvenimo etapu ir pateikia optima-
lų draudimo sprendimą. Gali pasiūlyti ir taupų, 
tik nuo pačių didžiausių nelaimių apsaugantį 
draudimo produktą, ir plačiausią apsaugą (be-
veik nuo visko) suteikiantį draudimą. 
Savanorių pr. 221,  LT-50183 Kaunas
Tel. (8 37) 40 72 79 arba 1620
Faks.: (8 37) 32 32 89
www.if.lt  

VasarOs šVENTĖs rĖMĖjaI

RėMėJAI

PARTNERIAI
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
20121022010 BR Lenkijos kompanija, užsiimanti reklamos atributikos gamyba ir prekyba, ieš-

ko įmonių, kurios galėtų pasiūlyti naujų reklamos produktų bei įeiti į Lenki-
jos rinką.

BOBG20131004001 Bulgarijos kompanija, teikianti turizmo paslaugas, siūlo savo paslaugas tu-
rizmo firmoms. Įmonė siūlo apgyvendinimo, bilietų rezervacijos paslaugas, 
padeda rengti poilsines keliones, kruizus, taip pat siūlo sveikatingumo pas-
laugas vietiniuose šalies kurortuose.

BRCZ20131001001 Čekijos įmonė, prekiaujanti kėlimo įranga (liftais, liftų durimis, paspaudimo 
mygtukais ir t.t.), ieško įrangos, skirtos  neįgaliems žmonėms, tiekėjų.

20110922001 BO Vokietijos įmonė, gaminanti sulčių koncentratus, aukštos kokybės maisto pa-
pildus, ieško platintojų Europos Sąjungos šalyse.

20120726016 BR Renginių organizavimo įmonė iš Lenkijos planuoja pradėti renginių organi-
zavimo paslaugas užsienyje ir ieško partnerių, dirbančių toje pačioje srityje, 
kurie norėtų teikti savo paslaugas.

BRES20130821001 Ispanijos įmonė, dirbanti gyvūnų pašarų sektoriuje, specializuojasi gaminti ėda-
lą naminiams gyvūnams. Ieško mėsos miltų tiekėjų Europos Sąjungos šalyse.

20120905001 Lenkijos kompanija, gaminanti lakštinio metalo produktus, taip pat produk-
tus iš vamzdžių bei metalinių profilių, siūlo savo paslaugas. Įmonė taip pat 
vykdo individualius užsakymus pagal kliento pateiktus brėžinius.

BOPL20131007001 Lenkijos įmonė, užsiimanti baldų fasadų gamyba, siūlo subrangos paslaugas 
bei abipusės gamybos galimybę. Taip pat ieško savo produkcijos platintojų 
užsienio šalyse.

20120717005 BO Turkijos moteriškų drabužių siuvimo kompanija, kuriai kolekcijas kuria di-
zaineriai iš Italijos, Prancūzijos bei Rusijos, ieško savo produkcijos platintojų 
Europos šalyse.

20090703002 BO Rusijos kompanija, teikianti verslo mokymo paslaugas, siūlo bendros įmonės 
įkūrimo galimybę. 10 metų veikianti kompanija siūlo kursus smulkaus bei 
vidutinio dydžio įmonių atstovams bei tiems, kuriuos domina profesinis to-
bulėjimas.

BRSE20130913001 Švedijos kompanija ieško įmonės, galinčios gaminti aliuminio rankenėles 
kavavirei (perkoliatoriui).

BOFR20130703015 Prancūzų kompanija, gaminanti modernius medicininės paskirties produktus 
(nėštumo testus, šlapimo infekcijos testus, termometrus, kraujo spaudimo 
matuoklius, alkotesterius), skirtus naudoti namuose, ieško savo produkcijos 
platintojų užsienio šalyse.

20130510015 BR Įmonė iš Serbijos, dirbanti  medžio apdirbimo srityje bei prekiaujanti medžio ga-
miniais (durys, langai, stalai, lovos), nori plėsti savo produkcijos asortimentą bei 
ieško įmonių, kurios norėtų pristatyti savo gamybos produktus Serbijos rinkai.

BOUK20131015002 Didžiosios Britanijos kompanija, gaminanti pramoninius dulkių siurblius, 
skirtus naudoti pramoninėse patalpose (įskaitant grūdų sandėlius, medžio ir 
stalių dirbinių cechus, dumblo, naftos atliekas ir t.t.), ieško atstovo savo pro-
dukcijos platinimui Lietuvoje.

BRUK20130926001 Didžiosios Britanijos kompanija ieško įmonės, kuri galėtų pagaminti lakšti-
nio metalo apdirbimo stakles (giljotina, metalo lakštų lankstymo mašina ir 
t.t.) pagal įmonės pateiktus brėžinius.

Komerciniai verslo pasiūlymai
pa.088 (Pardavimas) Moderni Indijos įmonė, gaminanti aukštos kokybės granito bei kvarco vir-

tuvines kriaukles, ieško platintojų Lietuvoje. Kompanija, šiuo metu dirbanti 
su daugiau nei 30 šalių visame pasaulyje, yra originalios įrangos tiekėjas pa-
saulyje gerai žinomiems prekių ženklams, bei gali pasiūlyti konkurencingas 
kainas importuotojams iš Lietuvos.

pa.085 (Pardavimas) Kinijos įmonė gamina įvairaus tipo mechanines detales, plastikines bei gu-
mos dalis pagal kliento brėžinius, patraukliomis kainomis.

pa.082 (Pardavimas) Lenkijos įmonė, gaminanti hidraulikos elementus, ieško potencialių bendra-
darbiavimo partnerių Lietuvoje.

pa.083 (Pardavimas) Įmonė iš Čekijos, užsiimanti stiklo, krištolo stalo indų gamyba, pristato savo 
atnaujintą gaminių katalogą bei ieško platintojų Lietuvoje.

pa.084 (Pardavimas) Izraelio pakavimo kompanija ieško platintojo Baltijos šalims. Įmonė užsiima 
aukštos kokybės pakavimo plėvelės, tinkančios pakuoti gėles, vaisius, kepi-
nius bei tekstilės gaminius, gamyba. Įmonė taip pat gamina maišelius, movas 
su perforacija bei gali spausdinti spalvotus užrašus.

Kiti verslo pasiūlymai anglų kalba skelbiami rūmų interneto svetainėje http://chamber.lt/
LT/Pradzia/Paslaugos/Verslo-pasiulymai arba interneto svetainėje http://www.paramavers-
lui.eu/index.php?1612999331 du kartus per mėnesį.

Pastaruoju metu Lietuvos ambasada 
Pekine gauna labai daug skundų dėl įtarti-
nų sandėrių bei apgavysčių bendradarbiau-
jant su įmonėmis veikiančiomis Kinijoje. 
Daugumoje atvejų tai yra neegzistuojantys 
pirkimo ar pardavimo pasiūlymai, kurie iš 
tikrųjų yra tiesiog sukčiavimas. 

Pagal sukčiavimo tipą dažniausiai su-
tinkami tokie atvejai:

• Pirkimo ar pardavimo transakcijų 
aferos.

Šiai kategorijai priklauso tiesiogi-
niai prekybiniai pasiūlymai suklastotais 
elektroniniais laiškais, prekių ypatingai 
žemomis kainomis pasiūla, internetinio 
marketingo, padirbtų pašto perlaidų ar če-
kių kombinacijos, interneto aukcionai ir 
reikalavimas pakartotinai siųsti prekes. 

Prekyba internetu. Prekės siūlomos 
ypatingai palankiomis sąlygomis ir že-
momis kainomis. Kartais apgavystė glūdi 
reikalavime mokėti iš anksto. Padarius 
pavedimą, prekės nepristatomos arba pri-
statomos ne tos kokybės. Jokie reikalavi-
mai grąžinti pinigus neveikia.

Fiktyvios sutartys ir vizų apgaulės. Ki-
nijos kompanija siunčia pasiūlymus didelės 
vertės sutartims, kurios dažnai būna labai 
patrauklios kiekiais ir finansinėmis sąly-
gomis. Po trumpų derybų Kinijos kompa-
nija reikalauja kvietimų atvykti tolesniam 
derinimui arba kviečia verslininkus atvykti 
pas juos. Dažnai prašoma ir nemaža pinigų 
suma kelionės išlaidoms. Vizitas dažniau-
siai neįvyksta, o kvietimas panaudojamas 
nelegaliai gauti vizas į ES erdvę. 

Išankstiniai mokėjimai. Kinijos kom-
panija reikalauja, kad būsimieji partne-
riai būtinai atvyktų galutiniam sutarties 
derinimui. Jau Kinijoje verslininkas pri-
verčiamas atlikti įvairius brangius finan-
sinius veiksmus (išankstiniai mokėjimai, 
brangios dovanos, prabangios vakarienės) 
tam, kad užtikrintų sandėrį. Jei sutartis ir 
bus pasirašyta, pinigų nebus. Galiausiai 

Padažnėjo verslo apgaulių Kinijoje 
Kinijos kompanija dings ir biurai, kuriuo-
se vyko derybos, bus sunaikinti.

Produkcijos tiekimas. Būkite atidūs 
prašymams tiekti elementarius gaminius. 
Europos gamintojai dažniausiai gamina 
aukštesnės kokybės ir pridėtinės vertė 
prekes, kurios reikalauja aukštesnių tech-
nologijų palyginus su pigios darbo jėgos 
produkcija iš Kinijos. Todėl įtartina, jei 
Kinijos kompanija ieškos nesudėtingos 
gamybos produkcijos tiekėjo Europoje.

• Fiktyvi informacija.
Ši kategorija remiasi fiktyvios ir ne-

teisingos informacijos pateikimu potenci-
aliems klientams. Stengiamasi nelegaliai 
pasipelnyti pateikiant iškraipytą informa-
ciją apie teisinį reguliavimą. Tam galima 
užkirsti kelią nuodugniai išstudijavus Ki-
nijos reguliacinį mechanizmą, o ne aklai 
sekant partnerių nurodymais. 

Notariniai mokesčiai. Kai kurios Ki-
nijos kompanijos teigia partneriams, kad 
kontrakto patvirtinimui būtina mokėti di-
delius notarinius mokesčius. Kai kurios 
net teigia, jog yra registruotos Honkonge, 
ir Kinijos notarų biurai negali tvirtinti jų 
dokumentų. Priešingai, notaro tvirtinimas 
reikalingas tik tuo atveju, jei sutartyje yra 
užsienio dalis (pvz. mokėjimas užsienio 
valiuta) arba jei kontraktas tuo pačiu yra ir 
garantinis raštas. Mokestis yra minimalus. 

Interneto domain‘ų registracija. Siū-
loma registruoti apsaugotus interneto adre-
sus pagal intelektinės nuosavybės apsau-
gos taisykles, kad kiti negalėtų pasinaudoti 
jūsų domain‘u. Tokie dalykai Kinijoje ne-
egzistuoja. Sumokėti pinigai dings, o adre-
so nebus. Akredituotų Kinijos domain‘ų 
registras yra saugomas Kinijos interneto 
informacijos centre, kuris taip pat spren-
džia ginčus dėl domain‘ų naudojimo. 

• Pinigų pervedimai.
Toks sukčiavimas dažniausiai vykdo-

mas elektroninių laiškų pagalba, kurie siū-
lo patrauklius atlyginimus sutikus bendra-

darbiauti siunčiant pinigus iš vienos šalies 
į kitą. Dažniausiai nukreiptas į pavienius 
asmenis. Prašoma gauti pavedimus ir 
juos pervesti kitur. Siunčiami fiktyvūs pa-
vedimai ir čekiai, tikintis, kad auka juos 
išgrynins ir persiųs apgavikams. Sistema 
grindžiama mažesniais mokesčiais indivi-
dams nei kompanijoms bei kitais išgalvo-
tais paaiškinimais. 

• Asmens duomenų vagystės.
Siekiama gauti informacijos apie ban-

ko sąskaitas, mokėjimo korteles. Naudo-
jami fiktyvūs laiškai iš bankų, prašoma 
suteikti informaciją tolesniam apmokėji-
mui vykdyti ir t.t. 

Planuojant bendradarbiauti su už-
sienio šalimi, ypač tokia sudėtinga kaip 
Kinija, patariama pradžioje kontaktuoti 
su šalyje esančiomis institucijomis: am-
basada, komercijos atašė, ES pramonės ir 
prekybos rūmais, kurios galės patarti dėl  
verslo normų, teisinio reguliavimo ir pa-
dėti jums informacijos paieškoje. 

Būtina patikrinti kompanijos, su kuria 
rengiatės bendradarbiauti, legalumą. Pra-
džioje sukčiai gali atrodyti pakankamai 
respektabiliai, nes dažnai naudojasi lega-
lių kompanijų duomenimis. Taip pat kom-
panijos gali būti sukurtos būtent sukčiavi-
mo tikslu kaip kažkurios didelės įmonės 
padalinys. Todėl būtina su motinine įmone 
išsiaiškinti tokios informacijos tikrumą. 
Reikia pareikalauti registracijos sertifika-
to. Verslo liudijime privalo būti nurodytas 
adresas, telefono numeris, liudijimo ga-
liojimo laikas, atstovo duomenys. Visos 
Kinijos įmonės privalo būti registruotos 
vietiniame Valstybinės pramonės ir pre-
kybos administracijos padalinyje. Be to 
reikalaukite importo/eksporto sertifikato 
išduoto kompetentingos institucijos pagal 
produkcijos tipą. 

Rūpestingas patikrinimas kartais gali 
neduoti naudos tikrinant mažas įmones. 
Reikia pasitikrinti įmonės tarptautinės 

prekybos patirtį ir būti ypač atsargiems su 
labai jaunomis kompanijomis. 

Biurokratinės procedūros Kinijoje gali 
būti labai komplikuotos. Būtina samdyti 
advokatą, kuris užtikrintų, kad teisiniai 
dokumentai tvarkingai išversti į dvi kal-
bas, prieš pasirašant bet kokį sandėrį. Ne-
pasiduokite spaudimui pasirašyti skubiai. 

• Mokėjimų garantijos. 
Prieš pirkdami bet kokias prekes in-

ternetu būtinai įsitikinkite pardavėjo pati-
kimumu bei jo identifikacijos dokumen-
tų tikrumu. Dažnai net ir didžiuosiuose 
interneto portaluose (www.alibaba.com; 
www.madeinchina.com) skelbiasi sukčiai 
pasislėpę po žinomos kompanijos vardu. 
Būtina įsitikinti ar toje kompanijoje tikrai 
dirba toks žmogus, ir yra nurodytas  tele-
fono numeris. 

Žymūs išankstiniai mokėjimai nėra 
paplitę, ypatingai kai pasiūlyti be Jūsų 
prašymo. Užsitikrinkite, kad pirkėjas ap-
moka visą sumą, prieš išsiųsdami jam pre-
kes arba sutariamas 30-50 proc. išanksti-
nis mokėjimas ir akredityvas. Kinijoje 
paplitusi praktika pasilaikyti 5-10 proc. 
sumos, jei prekės būtų kartais netinkamos. 
Nesutikite su tuo jokiu būdu. Jei neįmano-
ma, reikalaukite dar vieno akredityvo tai 
sumai su laikotarpio nustatymu. 

Jei įmanoma stenkitės išvengti arbi-
tražo. Laiko vilkinimas ir įstatymų nesi-
laikymas – didelė  problema Kinijos tei-
sėtvarkoje. Priimkite tik saugias atsiskai-
tymo priemones, tokias kaip akredityvai, 
išduoti žinomo nacionalinio banko, tokio 
kaip Bank of China ar China Construction 
bank. Galiausiai numatykite atsiskaitymo 
būdą dar prieš sutardami galutinę kainą. 

Kaip pastebėti galimą vagystę – žr. 
rūmų svetainėje www.chamber.lt, nau-
jienose.

Lietuvos ambasada Pekine gali Jums 
suteikti ES Pramonės ir prekybos rūmų, 
teisinių kompanijų kontaktinę informaci-
ją, jei Jūs pageidausite pasitikrinti kompa-
niją Kinijoje, su kuria planuojate dirbti. 

LR ambasados Kinijoje inf. 
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