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Audronė Jankuvienė
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų metiniai verslininkų pagerbimo vakarai garsėja kaip vieni didžiausių ir smagiausių kalėdinių balių Kaune. Jie vyksta jau ne
vieną dešimtmetį ir juose kasmet dalyvauja
ne dešimtimis, o šimtais skaičiuojami verslo, valdžios, akademinės bendruomenės,
socialinių partnerių atstovai ir kt.
Toks gražus būrys susirenka ne vien
dėl to, kad rūmai – viena didžiausių verslą vienijanti organizacija regione (beveik
400 narių), bet ir norėdami pagerbti už
nuopelnus apdovanojamus kolegas, pasilinksminti gausiame bendraminčių būryje
ir... bent tam vakarui pamiršti verslo riziką, kreditus, konkurenciją ir kitas kasdienes, bet amžinas problemas.
Solidarumo ir pilietiškumo svarba
Gruodžio 6-ąją viešbutyje „Park Inn“
vykusiame šiemetiniame renginyje susitiko apie 250 bendruomenės narių ir svečių: Seimo narė Birutė Vėsaitė, socialinės
apsaugos ir darbo ministrė, septynerius
metus vadovavusi Kauno PPA rūmų Marijampolės filialui, Algimanta Pabedinskienė, miesto meras Andrius Kupčinskas,
Kauno rajono meras Valerijus Makūnas,
Verslo tarybos nariai – miesto politikai,
akademinės bendruomenės profesūra,
pramonininkai ir kt.

Verslininkų pagerbimo vakaras:
nominacijos, dovanos, šypsenos

Šiemetiniame renginyje dalyvavo apie 250 verslo atstovų ir svečių

Pasak Kauno PPA rūmų prezidento
Benjamino Žemaičio, metiniame verslininkų pagerbimo vakare susirinko verslo elitas, kuris kuria ne tik verslą, darbo
vietas, bet ir socialinę pridėtinę vertę
visuomenei. Šiemet ypač įsisiūbavo klubinė veikla. Rūmuose veikia septyni klubai – Rūmų bendruomenės, Verslo vado-

vų, Eksportuotojų, Kauno finansininkų,
Personalo vadovų, šiemet tik susikūręs ir
Savanorių pr. gėlėmis papuošęs filantropų
klubas „Verslas Kaunui“, Verslo moterų
tinklas.
Kita išskirtinė metų ypatybė – rūmų
veiklos plėtra regione. Pernai įsteigta atstovybė Jonavoje per metus subrendo iki

Debatuose sutarta depolitizuoti
savivaldybės įmonių valdymą ir rengti
naują miesto strategiją
Audronė Jankuvienė,
Kauno PPArūmų
viešųjų ryšių vadovė
Lapkričio 19 d. Kauno miesto savivaldybės didžiojoje salėje įvyko tretieji
verslo atstovų ir politikų debatai „Kaden-

cijos pusiaukelė: rezultatai, kompetencija,
požiūriai“.
Pasak debatus organizavusių Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidento Benjamino Žemaičio, kadencijos viduryje atsiranda tam tikro politinio
mieguistumo: rinkimai toli, įvykiai tarsi

Debatų centre – rūmų prezidentas B. Žemaitis, moderatorius prof. A. Krupavičius ir Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių
asociacijos viceprezidentas V. Pečatauskas

Numatytos teritorijos
pramonės plėtrai | 3 psl.

Jubiliejinės sukaktys | 8 psl.

klostosi savaime. Tačiau likę mažai laiko
svarbiems sprendimams ir pats laikas atsakyti, kiek priartėjome prie Kauno miesto strategijos, kuri baigia galioti 2015 m.
Be to, Eurobarometro tyrimai rodo,
kad Lietuvos gyventojai labai retai viešuosius reikalus aptaria su rinktos valdžios atstovais ar viešuose debatuose.
2013 m. atliktoje Eurobarometro apklausoje tik 13 proc. Lietuvos gyventojų
teigė per pastaruosius dvejus metus išsakę savo požiūrį viešaisiais klausimais
išrinktiems atstovams savivaldos lygiu.
Viešuosiuose debatuose vietos lygiu teigė
dalyvavę tik 8 proc. respondentų. Tai vieni mažiausių demokratinio dalyvavimo
rodiklių ES.
Šiuo metu rinkimai nevyksta, tačiau
verslo bendruomenei visuomet svarbūs
valdžios veiksmai, duoto žodžio ir įsipareigojimų vykdymas. Frakcijoms buvo
parengti „kontroliniai“ klausimai iš savivaldos rinkimuose 2011 m. dalyvavusių
partijų programų.
Debatuose dalyvavo septynios Kauno miesto tarybos frakcijos: Tėvynės
Požiūris į verslininkus | 9 psl.

filialo, t.y. galės vykdyti projektinę veiklą,
valstybės deleguotas funkcijas (jau yra 30
narių iš Jonavos), susiformavo aktyvių
verslo žmonių branduolys Prienų savivaldybėje. Marijampolėje sėkmingai veikia
pirmasis rūmų filialas.
Nukelta į 4-5 psl.

sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Socialdemokratų partijos, „Vieningo
Kauno“, „Dirbame Kaunui“, Darbo partijos, Liberalų sąjūdžio, partijos „Tvarka ir
teisingumas“.
Partijos „Jaunoji Lietuva“nariai nedalyvavo nė vienuose debatuose su verslo
atstovais. Šįkart nebuvo ir Liberalų ir centro sąjungos frakcijos, kuri, debatams moderavusio politologo prof. Algio Krupavičiaus žodžiais, nyksta iš politinio lauko.
Kas nuveikta?
Pirmasis klausimas visoms frakcijoms
buvo žinomas iš anksto: ką partijos nuveikė nuo rinkimų iki kadencijos vidurio ir
ką dar tikisi atlikti iki kadencijos pabaigos
(2015 m. pradžios).
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu kalbėjęs
miesto meras Andrius Kupčinskas nurodė
darbus, kurių dėka europinė vėžė „atitempta“ iki Kauno, viešojo logistikos centro
įrengimą Palemone, stiprinant Kauno kaip
studentų miesto statusą – Akademinių reikalų tarybos įsteigimą prie savivaldybės,
viešojo saugumo stiprinimą mieste.
Darbo partijos frakcijai atstovavęs
Gintaras Furmanavičius pabrėžė, kad DP
nariai 6 metus buvo ir yra konstruktyvi,
darbinga ir tvirta opozicija. Tačiau pozicijos ir opozicijos savivaldos lygmeniu
nė nereikia. Jo manymu, reikia nustoti
vaidinti didelius politikus, kai svarbiausia
tvarkyti ūkinius miesto reikalus.
Nukelta į 6-7 psl.
Enterprise Europe Network
metinė konferencija | 11 psl.
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Lapkričio mėnesio rūmų kronika
Priemonė

Verslo plėtra

Seminarai

Konferencijos

Rūmų
bendruomenė

Konsultacijos

Enterprise
Europe
Network

Tarptautiniai
ryšiai

Viešieji ryšiai

Dokumentų
išdavimas

2

Veiksmas
Patalpinta komercinių verslo pasiūlymų į svetainę
Susidomėjimas komerciniais verslo pasiūlymais
Planinis rūmų narių lankymas, siekiant geriau patenkinti narių
interesus / Kaunas
Potencialių narių lankymas, informacija apie rūmų veiklą,
paslaugas, kvietimas stoti į narius / Kaunas
Potencialių narių lankymas, informacija apie rūmų veiklą,
paslaugas, kvietimas stoti į narius / Jonava
Europos mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programos
Optimalaus atsargų valdymo pagrindai
Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį
teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarka / Marijampolė
Informacijos apie darbuotojų saugos būklę Ir darbo vietų atitiktį
teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarka
Efektyvios pardavimo strategijos
Viešieji pirkimai Skandinavijoje ir Vakarų Europoje: praktiniai
patarimai, kaip pasiekti geriausių rezultatų
Informacijos apie darbuotojų saugos būklę Ir darbo vietų atitiktį
teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarka
Aktualūs aplinkosauginiai reikalavimai pavojingų ir nepavojingų
atliekų, cheminių medžiagų ir mišinių, apmokestinamų gaminių bei
pakuočių ir pakuočių atliekų sutvarkymui. TIPK naujienos.
Atliekų tvarkymo aktualijos: įmonėms keliami reikalavimai
Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį
teikimo VDI tvarka / Jonava
Atliekų tvarkymo aktualijos: įmonėms keliami reikalavimai /
BEBB projektas
Verslo informacinė popietė: Investavimo psichologija
Verslo informacinė popietė: Žvilgsnis į ateities energetiką: laisvoji
elektros rinka
Renginys „Metų žvilgsnis 2013“ / Marijampolė
Verslo ir politikos atstovų debatai Kauno m. savivaldybėje
Personalo vadovų klubas: POINTS OF YOU. Praktikas
Rūmų klubas „Bernelių smuklėje“
Vadovų klubo susitikimas „Visuomenės požiūris į verslininką:
koks, kodėl ir ką galima pakeisti?“
Vadovų klubo susitikimas „Ar photoshop‘as „gerina“ mūsų
gyvenimą?”
Verslas Kaunui: 2014 m. biudžetas. Vadovo rinkimai
Eksportuotojų klubas: Dalyvavimas parodose – svarbus eksporto
skatinimo įrankis
Verslo moterų tinklas: Kvapų paslaptys
Norintiems pradėti verslą. Mažosios bendrijos kūrimas/
Marijampolė
Konsultacijos narys-nariui
Kontaktų paieška Lietuvos įmonėms
Verslo kontaktų renginys Elmia Subcontractor Connect 2013
Atsakymai į EEN partnerių užklausas
BCD konsultacija
Konsultacija verslo įmonėms
Paskyrimas kitam partneriui
Lietuvos įmonių užklausos
Lietuvos įmonių susidomėjimas EEN užsienio įmonių paskelbtais
verslo bendradarbiavimo pasiūlymais
Užsienio įmonių susidomėjimas EEN Lietuvos įmonių paskelbtais
verslo bendradarbiavimo pasiūlymais
Tarptautinio projekto CREATE4COMPETE – Kūrybiškumas
SVV kompetencijoms ir konkurencingumui didinti mokymai ir
projekto partnerių susitikimas Kaliningrade
Tarptautinio projekto „Enhancing and promoting International
Business Communication“ partnerių susitikimas Rešove
Ispanijos garbės konsulo Enrique Palomino vizitas Kauno PPA
rūmuose
Tarptautinio projekto „Strengthening Business Performance
Management in Economic Networks“ baigiamoji konferencija
Kaune
„Rūmų žinios“ Nr. 577, aktualiausios temos: „Tarp Lietuvos
pirmininkavimo ES Tarybai renginių – Enterprise Europe
Network metinė konferencija“; „Debatai“; „Verslo taryboje – apie
nelygias konkuravimo sąlygas šilumos ūkyje“, „Metų žvilgsnio“
nominacijos Marijampolėje“; „Rūmų klubas UAB „Doleta“;
„Finansininkų klubo narių profesinė kelionė“, „Tarptautinės
sutartys ir darbo teisė – verslininkų Achilo kulnas“.
Išplatinta pranešimai žiniasklaidoje apie rūmų veiklą
Atlikta tarptautinės prekybos dokumentų autentiškumo
patikrinimų ir įforminta dokumentų
Išduota įmonės autentiškumą patvirtinanti pažyma
Atlikta prekybos dokumentų patikrinimų ir įforminta prekių
kilmės sertifikatų / Kaunas
Atlikta prekybos dokumentų patikrinimų ir įforminta prekių
kilmės sertifikatų / Marijampolė

Įmonės,
dalyviai
4
2

Profesinis
rengimas

3

Pirminis profesinis mokymas
Įvertinta pirminio profesinio mokymo programos
Tęstinis profesinis mokymas
Renkama informacija asmens įgytų kompetencijų vertinimui
gruodžio mėn. (profesinio mokymo įstaigos)
Sudarytos asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijos
Įdarbinti asmens įgytų kompetencijų vertintojai
Parengtos asmens įgytų kompetencijų vertinimo užduotys
Įvertintos 7 profesinio mokymo įstaigų asmenų kvalifikacijos
Įvertintos tęstinio profesinio mokymo programos

2
19
17
24
52
52
7

10

Atstovavimas

10

Instittucija,
renginys

Turinys

Rezultatas

Kauno PPA
rūmų tarybos
posėdis

1. Sprendimas dėl rūmų nario mokesčių dydžio nuo 2014 m.;
2. Sprendimas dėl apdovanojimų
pagal nominacijų sąrašą;
3. Sprendimai dėl narystės.

1. Patvirtinti nario mokesčio dydžiai ir
tvarka nuo 2014 m.;
2. Išrinkti apdovanotieji, kurie bus
pagerbti verslininkų pagerbimo vakaro
metu;
3. Aptarti motyvai dėl VŠĮ įsigijimo;
4. Priimta 2 nariai.
B. Žemaitis aptarė galimą bendradarbiavimą tarp organizacijų. Sutarta
viešinti Europos Parlamento narių rinkimus Lietuvoje.
Diskusija-aptarimas naujos studijų programos „Projektų vadyba“.

31
2
26
26
7
27
12
66
69
16

21
14
106
68
21
17
12
11

Europos
bendradarbiavimo gaParlamento in- Aptartos
su Europos Parlamento
formacijos biu- limybės
informacijos biuru Lietuvoje
ras Lietuvoje
KTU
kokybės vadybos katedroje
KTU
naujos studijų programos aptarimas
Europos
2014-2020 m. profesinio rengimo A. Giedrienė atstovavo rūmams konfeKomisija
strategija Europos Sąjungoje, finan- rencijoje.
CEDEFOP
savimo galimybės
Informacinės užklausos parengimas ir Užklausa dėl Tailando įmonės patikiTailandas
išsiuntimas į Tailandą
mumo ir sertifikatų tikrumo.
Atstovauta rūmams naujo centro atiStatybininkų
Variklinių transporto priemonių
daryme. Susitikimas su socialiniais
rengimo centras diagnostikos centro atidarymas
partneriais.
KTU regioninis Konferencija „Sėkmės sulaukusios
mokslo parkas verslo istorijos“
Susitikimas su KTU rektoriumi
KTU
vienai dienai tapusiu studentų atstovu studentų dienos proga
Swedbank

Susitikimas dėl bendro renginio
Kauno bendruomenei 2014 m.

Dalyvauta Enterprise Europe
Enterprise
Valdymo komiteto
Europe Network Network
posėdyje

6
6
23
1
7
15
12
8
1
2
1
15

SODRA

Susitikimas su SODRA vadovais

Kauno raj.
Savivaldybė

Kauno raj. verslininkų pagerbimo
vakaras

Estija

Estijos garbės konsulo skyrimas

Kauno m.
savivaldybė

ES SVV
asamblėja

5
20
13

Švietimo ir
mokslo
ministerija

2
80
Jonavos
atstovybė
900 egz.

26
18

Aleksoto
seniūnija
East – Invest

1
485
78

KTU
Prienų raj.
savivaldybė

Dėl perėjos Piliakalnio gatvėje

Atstovauta rūmams konferencijoje ir
verslininkų apdovanojimuose.

Aptartos galimybės studentams įsilieti į
bendradarbiavimą tarp rūmų ir KTU.
Aptartos galimybės rengti bendrą renginį 2014 m. Kauno m. bendruomenei.
Atstovauta Enterprise Europe Network
Lietuva konsorciumui. Pasirengimo susirinkime buvo derinama pozicija tarp tinklo
partnerių dėl diskusinių temų susirinkimo
su EACI metu. Taip pat dalyvauta pagrindiniame valdymo susitikime, kuriame
buvo diskutuojama tinklo ateities veiklų,
reikalavimų naujam šaukimui klausimais,
buvo aptariami darbo grupių rezultatai.
B. Žemaitis susitiko su Lietuvos ir
Kauno SODRA vadovais. Aptartos rūmų
ir SODRA bendradarbiavimo galimybės.
B. Žemaitis atstovavo rūmams Kauno
raj. verslininkų pagerbimo vakare.
Pasveikino susirinkusiuosius.
Rekomenduota Žaneta Simanavičienė
dėl paskyrimo Estijos garbės konsule
Atstovauta verslininkų interesams dėl pėsčiųjų perėjos įrengimo Piliakalnio g.

Asamblėjoje daugiausia dėmesio
25–26 d. Ūkio ministerijos
skiriama MVĮ prieigos prie finansų, Lapkričio
Europos Komisijos rengtoje Mažųjų
verslo aplinkos gerinimo, atsakingo ir
ir vidutinių įmonių (MVĮ) asamblėjoje
verslumo, žaliosios ekonomikos,
diskutavo įmonių, verslo organizacijų,
skaitmeninių technologijų įtakos,
nacionalinių ir regioninių
pažangaus reglamentavimo ir admi- Europos,
ir akademinės bendruomenės
nistracinės naštos įmonėms mažinimo institucijų
atstovai.
klausimams aptarti.
Bendrų jungčių ieškota Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmuose vykusioje apskritojo stalo diskusijoje, kurioje dalyvavo
Apskritas stalas „Ar specialistų
parengimas atitinka verslo porei- Švietimo ir mokslo ministerijos ir Kauno
technologijos universiteto, Kauno kolekius?“
gijos, profesinio rengimo įstaigų ir verslo
atstovai.
Taryba išrinko 4 įmones-nominantes.
Metų bitė – UAB „Iremas“; Metų mecenatas – UAB „Ekovalitas“, aktyviausias
Jonavos atstovybės narys – UAB „Binčis“
ir Jolita Peleckienė, Metų inoovacijų
– E.Mickevičiaus IĮ „Technoera“.
Metinis Jonavos narių susirinkimas šauklys
Dalyvavo 13 įmonių, 14 žmonių, projektą
„Pasimatuok profesiją“ pristatė Jonavos
senamiesčio gimnazijos karjeros koordinatorė J. Macaitienė. Buvo nutarta kurti
filialą,rašyti prašymą KPPAR (atstovybė
jungia 30 įmonių narių).
Aleksoto seniūnija dalyvauja URBAN
URBAN projekto pristatymas
projekte. Naudos gavėjai: Aleksoto
bendruomenė
Verbyla atstovavo rūmams tarptautiEast – Invest projekto tarptautinė A.
nėje baigiamojoje projekto East-Invest
baigiamoji konferencija
konferencijoje
KTU vadybos fakulteto studentų ir Atstovauta rūmams šventiniame renabsolventų vakaras
ginyje
Pasirašyta Panaudos sutartis dėl patalpų
Sutartis dėl patalpų skyrimo rūskyrimo rūmų Prienų atstovybei vystyti
mams Prienų raj. savivaldybėje
veiklą Prienuose
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Bendrajame plane numatytos
teritorijos pramonės plėtrai
Audronė Jankuvienė
Rengiamame Kauno miesto bendrajame plane yra apibrėžtos pramoninės
paskirties teritorijos. Didžiausios iš jų numatomos Taikos pr., Draugystės g., Chemijos pr. ir Ateities plento zonoje, taip pat
prie Via Baltica magistralės ties Kalvarijos gatve.
„Tokios teritorijos užtikrintų miesto ir
verslo gyvybingumą, todėl stipriname galimybes plėtotis pramonei“, – Verslo taryboje pristatydamas 2013-2023 m. miesto
bendrąjį planą sakė savivaldybės įmonės
„Kauno planas“ direktorius Gediminas
Šinkūnas.
Prioritetas – miesto centras
Pasak Kauno m. savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėjo
Nerijaus Valatkevičiaus, buvo atliktas jau
baigiančio galioti 2003-2013 m. bendrojo plano sprendinių monitoringas. Miesto
plotas nesikeičia, jis sudaro 157 kvadratinius kilometrus, tačiau gyventojų skaičius
sumažėjo iki 310 tūkstančių. Buvo planuota, kad dabartiniu metu Kaune gyvens
450 tūkstančių žmonių. Tokie demografiniai pokyčiai daro esminę įtaką bendrojo
plano sprendiniams.
Savivaldybės įmonės „Kauno planas“

direktorius Gediminas Šinkūnas pabrėžė,
kad dar 20 metų planuojama gyventojų
mažėjimo tendencija, dėl to nėra tikslinga
numatyti miesto plėtros, o visi prioritetai ir
ištekliai koncentruojami į miesto centrą.
Per pastarąjį dešimtmetį buvo atlikti
103 bendrojo plano pakeitimai, parengti
9 specialieji planai (degalinių, didžiųjų
prekybos centrų išdėstymo, dviračių takų,
draustinių ir kt.), patvirtinti 2547 detalieji
planai. Baigtas M. K. Čiurlionio tiltas, pastatytas „Akropolis“, „Mega“, „Žalgirio“
arena, nutiesta Marvelės gatvė ir Europos
prospektas, sutvarkyta Nemuno sala ir
santaka.
Po pirmų viešų rengiamo dokumento
svarstymų planuotojai sulaukė 250 pasiūlymų iš visuomenės. Kai kurie iš jų yra
esminiai ir daro įtaką sprendiniams, todėl
bendrojo plano derinimas ir svarstymas
tęsiamas.
Trukdo restitucija
„Komplikuoti nuosavybės į žemę atkūrimo Kaune procesai sustabdė miesto
plėtrą. Iki šiol 1000 piliečių nuosavybės
teisės dar nėra atkurtos, nors kiti miestai
restituciją jau pamiršę. Sudėtinga paimti žemę visuomenės poreikiams, kai jos
prireikia stambesniam objektui ar gatvei.
Procesas iki tiek susmulkėjęs, kad atku-

riame nuosavybės teises net į 20 kvadratinių metrų žemės. Dėl tos priežasties ir
investuotojams neturime ką pasiūlyti“, –
problemas vardijo N. Valatkevičius.
Jis priminė, kai prie miesto buvo prijungta 34 kvadratiniai kilometrai rajono
žemės, kurioje buvo suprojektuota apie
15 tūkstančių sklypų nuosavybės teisėms
atkurti. Prijungus „šias dykras su žvyrkeliais“, kurios iki dabar miestui yra kaip
akmuo po kaklu, nuosavybės grąžinimo
įstatymas buvo pakeistas, ir tų sklypų suteikti buvusiems savininkams nebebuvo
galima. „Miestas liko apgautas“, – rėžė
N. Valatkevičius.
Užmiestis nukonkuravo, problemos
liko miestui
Verslo atstovai kėlė klausimą, kiek laiko ir kodėl ilgai užtrunka detaliųjų planų
rengimas. Sudėjus visas privalomas procedūras, tai užima vidutiniškai pusantrų
metų. N. Valatkevičius tvirtino, kad Savivaldybėje dokumentai sutvarkomi per 2-3
mėnesius, tačiau paskui sugaištama daug
laiko Nacionalinėje žemės tarnyboje, Registrų centre. „Per tiek laiko buvo pastatyta „Mega“, – replikavo verslininkai.
G. Šinkūnas įsitikinęs, kad planavimo
procesai vyktų žymiai sklandžiau, jei jie
būtų vykdomi ne epizodiškai, o nuolat ir
reguliariai.
Tiek verslo atstovai, tiek urbanistikos ir planavimo specialistai sutarė, kad
užmiesčio teritorijos nukonkuravo miesto teritorijas. Daugelis kauniečių rinkosi
statytis namą kad ir lauko viduryje Kauno rajone, nes ten pigesnė žemė, mažesni

nekilnojamojo turto, palankesni elektros
energijos ir kitų paslaugų tarifai.
Tačiau tokie žmonės realiai liko
Kaune: čia dirba, mieste mokosi jų vaikai, jie naudojasi sveikatos apsaugos ir
ikimokyklinėmis įstaigomis, visa miesto
infrastruktūra, nors mokesčius moka rajone („pažiūrėkite, kiek mokyklų ir vaikų
darželių yra Kauno rajone?“). Darbo metu
Kaune „gyvena“ apie 400 tūkstančių žmonių, neabejoja N. Valatkevičius.
Verslo taryboje siūlyta aktualizuoti
jau anksčiau keltą idėją sujungti Kauno miestą ir rajoną. Taip pat – peržiūrėti
įstatymus, suvienodinti paslaugų ir nekilnojamojo turto mokesčius. „Jeigu rajone
pramoninės paskirties žemei taikomas
0,4 proc., o mieste – 1,2 proc. tarifas, tai
ir gamyba kelsis į rajoną“, – prognozavo
N. Valatkevičius.

Įmonių vadovai pasisako už tikslines
specialistų rengimo kvotas
Audronė Jankuvienė
Tiek verslas, tiek atsakingos institucijos pripažįsta, kad tekstilės, baldų ir medienos bei kituose sektoriuose yra specialistų krizė: po penkerių metų pasitrauks
didžioji dalis juose dar dirbančių technologų, inžinierių, o aukštosios mokyklos jų
neparengia (‚bakalaurų krizė“). Chroniškai trūksta ir darbininkų.
Kokių bendrų pastangų reikia, kad didžiulį potencialą ir gilias tradicijas turintys Lietuvos pramonės sektoriai nežlugtų
dėl specialistų stygiaus?
Galimų bendrų jungčių ieškota Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose vykusioje apskritojo stalo diskusijoje,
kurioje dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos ir Kauno technologijos universiteto, profesinio rengimo įstaigų ir verslo
atstovai.
Paskutiniai tekstilės mohikanai
ŠMM Studijų, mokslo ir technologijų departamento direktoriaus pavaduotoja Birutė Miškinienė pabrėžia, kad nėra
tikslu sakyti, kad Lietuvoje visai neparengiama kvalifikuotų specialistų. Kai kurie
(informacinių technologijų, medicinos)
yra konkurentabilūs tiek Europos, tiek
pasaulio mastu. Tačiau technologijų specialybės ir šiemet nėra populiarios tarp
abiturientų. Jų nepavyksta įtikinti, kad
rinkai jau pakanka teisininkų, vadybininkų, tačiau šios profesijos vis tiek patenka į
populiariausiųjų dešimtuką.
Ministerijos atstovės nuomone, būtina didinti pramonės sektorių patrauklumą ir įtikinėti jaunimą, kodėl jam verta

rinktis technologijų studijų programas.
2014-2020 m. ES finansavimo laikotarpiu
numatoma skirti daug lėšų reikalingų specialistų rengimui, todėl verslas ir švietimo
institucijos turi tam rengtis kartu, kad pinigai būtų panaudoti tikslingai ir efektyviai.
Pasak KTU Tekstilės technologijos
katedros vedėjo prof. Rimvydo Milašiaus,
tekstilės sektorius laikosi ant paskutinių
mohikanų, o po keturių metų universitetas
išleis paskutinį tekstilės inžinierių. „Arba
valstybė, arba verslas turi sudaryti 15 studentų grupę, nes universitetas nepajėgus
išlaikyti programą su 2 ar 3 studentais
penkerius metus“, – sakė prof. R. Milašius.
KTU tarptautinių ryšių ir plėtros prorektorius, prof. Sigitas Stanys įsitikinęs,
kad valstybė turi skirti tikslines studijų
kvotas tam tikroms šakoms.
AB „Kauno Baltija“ generalinis direktorius Vidas Butkus teigia, kad šiuo
metu tekstilės sektoriuje trūksta 3500 siuvėjų, o dirbančių amžiaus vidurkis viršija
45 metus. Bendrovės vadovas pasisako už
tikslines specialistų rengimo kvotas aukštosiose mokyklose.
UAB „Terina“ vadovas Jonas Vosylius teiravosi, kodėl nėra privalomo aukštųjų mokyklų absolventų paskyrimo? „Tai
pinigų švaistymas“, – nukirto bendrovės
direktorius.
Pasak B. Miškinienės, Lietuvoje, kaip
visoje ES, galioja laisvo žmonių judėjimo
principas, ir priversti universiteto absolventus atidirbti pagal paskyrimą negalima. Austrija tokių bylų jau yra pralaimėjusi Europos žmogaus teisių teisme. Be

Diskusijos dalyviai – Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai ir rūmų vadovai

to, ministerijos atstovės teigimu, tikslinių
vietų finansavimo programa Lietuvoje nepasiteisino – niekas esą neatėjo pasirašyti
sutarčių.
Vis dėlto verslo atstovai įsitikinę, kad
valstybės finansuojamoje kvotinėje vietoje studijavęs specialistas privalo atidirbti
pagal paskyrimą. Žmogaus teisės šiuo
atveju niekuo dėtos: stodamas į tokią vietą, jis turi prisiimti ir tam tikrus įsipareigojimus. O garantuota ir gerai apmokama
darbo vieta yra svarbi paskata renkantis
specialybę.
Profiliavimas trukdo ateičiai?
Profiliavimas trukdo ateičiai, profiliavimas yra klaida. Tokius vertinimus
išsakė tiek verslo, tiek aukštojo mokslo
įstaigų atstovai.
Jie įsitikinę, kad specialistų rengimo
problemos užprogramuojamos dar vidurinėje mokykloje. Paaugliai dar nežino, kokį
gyvenimo kelią jie rinksis. Dažniausiai
linkstama prie to, kas lengviausia mokytis. Arba tai, ką nurodo tėvai. O šie vis dar
įsitikinę, kad be aukštojo mokslo jų vaikas
prapuls, nes nesuvokia, kad geras amatas
gali garantuoti ir darbą, ir tvirtas pajamas.
Nepasirinkę, pavyzdžiui, chemijos ar fizi-

kos, jaunuoliai užkerta sau tolesnį kelią studijuoti technologinės krypties programas.
Išeitis – pameistrystė
B. Miškinienė paprašė verslininkų atsakyti sau į klausimą, o kodėl profesines
mokyklas baigusios siuvėjos nenori eiti
dirbti į įmones? Gal per mažas atlyginimas, netenkina darbo sąlygos?
Kauno maisto pramonės ir prekybos
mokymo centro direktorius, rūmų tarybos narys Alvydas Pranas Grevas pateikė
moksleivių apklausos rezultatus. Jų atsiliepimai apie praktiką pas darbdavį tokie:
dauguma darbdavių neįdarbina pagal
įgytą kvalifikaciją, jie nepasitiki mokinių
gebėjimais, darbdaviai suinteresuoti gauti
praktikantus kaip nemokamą darbo jėgą,
darbdaviai siūlo dirbti nekvalifikuotą darbą ir kt.
ŠMM Profesinio mokymo ir orientavimo skyriaus vedėjas Mečislovas
Griškevičius akcentavo pameistrystės
modelio taikymą rengiant specialistus,
kai įmonė įdarbina žmogų ir sudaro jam
galimybę vieną ar dvi dienas per savaitę
įgyti teorinių žinių. Tai sistema, kuri efektyviai suderina ir specialistų parengimo, ir
verslo interesus.
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Verslininkų pagerbimo vakaras: nominacijos, dovanos, šypsenos
Atkelta iš 1 psl.

„Verslo žmonės vis labiau ir giliau
supranta solidarumo, bendruomeniškumo
ir pilietiškumo svarbą sprendžiant tiek savivaldos, tiek globalias eurointegracijos
problemas“, – kalbėjo B. Žemaitis, priminęs, kad kitais metais, be šalies prezidento, dalyvausime ir Europos Parlamento
rinkimuose.
Ministrė A. Pabedinskienė vakaro
metu padėkojo trims ją, Marijampolės
filialo vadovę, globojusiems ir „auginusiems“ vyrams – K. Svitojui, M. Rondomanskui ir V. Šileikiui.
Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas kaip socialinio dialogo išraišką
paminėjo Verslo tarybą – pirmąją tokio
pobūdžio patariamąją instituciją prie savivaldybės, kurios modelis jau plinta į kitas
savivaldybes, steigiama ir nacionalinė
Verslo taryba.
Už nuopelnus – „Darbo žvaigždės“
Už nuopelnus verslui ir rūmų sistemos plėtrai bronzos „Darbo žvaigždėmis“
įvertinti Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmų tarybos narys, UAB „Serfas“
vadovas Saulius Valunta ir Kauno rajono
meras Valerijus Makūnas.
UAB „Serfas“ specializuojasi statybinių medžiagų tiekimo srityje. Bendrovė
viena pirmųjų Baltijos valstybėse sertifikavo savo gaminius Švedijoje, Norvegijoje, Lenkijoje ir Suomijoje. Įmonė yra tarp
Lietuvos didžiųjų mokesčių mokėtojų.
2012 m. įmonei įteiktas UAB „Creditinfo
Lietuva“ aukšto mokumo reitingą turinčios įmonės sertifikatas. Tokį įvertinimą
yra gavę tik 6 proc. Lietuvos įmonių. S.
Valunta yra rūmų tarybos narys, aktyviai
dalyvauja rūmų klubų veikloje.
V. Makūnas pagerbtas už nuopelnus
šalies verslui. Tarp 53 ne miesto savivaldybių 2013 m. geriausiai įvertintas Kauno
rajonas, surinkęs 68,4 balo iš 100 galimų. Rajono savivaldybėje sukurtos geros
verslo sąlygos.
Metų apdovanojimai ir ambasadorių titulai
Mažasis eksporto prizas įteiktas UAB
„Dovaina“. Eksporto dalis bendrovės pardavimo pajamose sudaro 70,2 proc., eksporto apimtis per devynis šių metų mėnesius išaugo 51,6 proc. palyginti su tuo
pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Nuolat
užkariaujamos naujos eksporto rinkos.

Šių metų garbės ženklų ir nominacijų laureatai

Aktyviausiais nariais šiemet paskelbti
UAB „Metga“ (direktorė Fausta Puzanovienė – rūmų tarybos narė, aktyviai dalyvauja rūmų klubinėje veikloje, yra keturių
klubų – „Verslas Kaunui“, Verslo vadovų,
Eksportuotojų klubų bei Verslo moterų
tinklo narė ir Kauno branduolio vadovė);
UAB „Ekofrisa“ (direktorė Lina Padvaiskienė – aktyvi bendruomenės narė, padeda vykdyti regiono plėtrą, yra Prienų
atstovybės įkūrimo iniciatorė ir vadovė);
UAB „Informacinio saugumo agentūra“
(aktyviai ir gausiai dalyvauja visuose bendruomenės metiniuose renginiuose, klubuose, Verslo moterų tinkle, yra nuolatinė
rūmų renginių rėmėja) ir Marijampolės
kolegija, Kauno PPA rūmų Marijampolės
filialo socialinis partneris.
Už svarų indėlį bendruomenei pažymėta Marijampolės UAB „Iceco“. Tai
aktyvi visuomeninių, kultūrinių, sporto
projektų, renginių bei iniciatyvų rėmėja.
Bendrovės dėka po „Kraitenės“ bankroto išsaugotos 442 darbo vietos, arba pragyvenimo šaltinis 400 marijampoliečių
šeimų; tai reikšmingas indėlis mažinant
nedarbą regione.
Rūmų ambasadorių titulai šiemet suteikti UAB „Aurita“ vadovei, rūmų tarybos narei Vaidai Butkuvienei ir UAB
„Mantinga“ generaliniam direktoriui, rūmų
viceprezidentui Kęstučiui Svitojui.
V. Butkuvienė yra aktyvi rūmų tarybos narė, Finansininkų klubo vadovė,
inicijavo klubo profesinę kelionę į finansų sostinę Liuksemburgą bei Strasbūrą.
Ji – švietėjiškos veiklos iniciatorė, skaito
paskaitas aukštosiose mokyklose ir kon-

Labiausiai nusipelnę asmenys, nuo 2005 m. iki šiol apdovanoti rūmų „Darbo žvaigždėmis“ ir Padėkos ženklais
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ferencijose. Aktyviai dalyvauja susitikimuose su valdžios atstovais, dirba įvairiose darbo grupėse, prisideda prie narystės
plėtros, viešina rūmų vardą.
K. Svitojus – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentas,
Marijampolės filialo tarybos pirmininkas,
niekada nestokojantis entuziazmo ir laiko
visuomeninei veiklai. Aktyviai atstovauja
verslo interesams, dalyvauja renginiuose,
susitikimuose, viešindamas rūmų veiklą.
Metų profesinio rengimo institucijos
vardas atiteko Kauno maisto pramonės ir
prekybos mokymo centrui (direktorius Alvydas Pranas Grevas). Nominacija skirta
už didelę profesinio mokymo paslaugų plėtrą, projektų lėšų panaudojimą programose
ir gerųjų praktikų perkėlimą, gerus asmens
įgytų kompetencijų vertinimo rodiklius.
Itin aktyviems ir iniciatyviems rūmų
bendruomenės nariams įteiktos padėkos:
UAB „Serfas“ personalo ir bendrųjų reikalų vadovei Sigitai Butkienei (rūmų
klubinės veiklos pradininkei, Kauno personalo vadovų klubo steigėjai, aktyviai
klubo vadovei); UAB „Romasta Group“
generaliniam direktoriui Egidijui Šileikai
ir UAB „Inida“ direktoriui Ramūnui Dirveliui (aktyviems bendruomenės nariams,
Verslo vadovų klubo iniciatoriams).
Padėkos taip pat įteiktos rūmų darbuotojoms – Profesinio rengimo skyriaus vyriausiajai specialistei Aušrai Giedrienei už
kokybės gerinimą ir naujų idėjų įgyvendinimą Lietuvos profesinio rengimo sistemoje ir aktyvų darbą projektinėje veikloje bei
Tarptautinių ryšių skyriaus vadovei Ritai
Baidokaitei už profesionalų indėlį palaikant

ir plečiant tarptautinius ryšius su rūmų partneriais, už projektinės veiklos plėtojimą.
Smagūs pokštai ir šokiai
Ypatingą, skaidrią vakaro nuotaiką po
oficialiosios renginio dalies vakaro dalyviams sukūrė grupė „El Fuego“, atlikusi
naują koncertinę programą. Šokiams publikos kviesti nereikėjo – Rasa Kaušiūtė
ir Aleksandras Petrulis traukė populiarius
šlagerius.
O kiek džiaugsmo dovanojo „laimės
šulinys“, galima įsivaizduoti, jei net du
žinomi vadovai, įkvėpimo pagauti, ekspromtu sukūrė ir padeklamavo po eilėraštį. „Laimės šulinyje“ buvo visko – nuo
Europos Parlamento informacijos biuro
Lietuvoje dovanų iki „Euros“ kalėdinės
kelionės į Prahą. Nueiti į prekybos centrą
ir nusipirkti, pavyzdžiui, grikių lukštų pagalvę, Jūratės Gulbinienės įmonės tortą ar
„Iceco“ lašišos, labai paprasta (ne deficito laikai), bet visai kitas džiaugsmas, kai
staigmenas ištrauki „laimės šulinyje“...
Nors dovanų, kurias į kalėdinių siuprizų maišą sunešė per 20 rūmų narių, buvo
apie 40, pasidarė liūdna, kai jos baigėsi...
Bet šokiai ir šventinis tortas netrukus vėl
sukėlė šypsenų bangą.
Dėkojame metinio renginio mecenatui
UAB „SDG“, generaliniam rėmėjui UAB
„SuperMontes“, rėmėjams UAB „TUV Uolektis“, UAB „Serfas“, UAB „Liningas“,
UAB „Informacijos saugumo agentūra“,
UAB „Autotoja“, AB „Lytagra“, UAB
„Transachema“, UAB „Naujasis Nevėžis“.
Fotoreportažas – 5 psl.

Seimo narė Birutė Vėsaitė ir miesto meras Andrius Kupčinskas
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Viceprezidentui K. Svitojui suteiktas rūmų ambasadoriaus titulas

UAB „Lakmalit“ vadovas Artūras Kumskis ir „Vynėjos“ vadovė
Raminta Pasiukevičienė

Gerų emocijų netrūko nei prezidentui B. Žemaičiui, nei kitiems dalyviams

„Laimės šulinyje“, į kurį vakaro dalyviai įmetė
savo korteles, laukė apie 40 dovanų

Kauno finansininkų klubo narių šypsenos

Kauno Verslo moterų tinklo pirmininkė Fausta Puzanovienė (dešinėje) pripažinta viena
aktyviausių rūmų narių, šalia – „Ispado“ vadovė Ina Tursienė

A. P. Grevo (trečias iš kairės) vadovaujamas Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo
centras tapo metų profesinio rengimo institucija

Ilgametis rūmų prezidentas Mečislovas Rondomanskas su žmona Onute

Karolina Žekaitė ir Aušra Kerzienė iš renginio mecenato
įmonės „SDG“.

UAB „Kauno energetikos remontas“ generalinė direktorė Olga Grigienė

Grupės „El Fuego“ koncertinė programa sulaukė publikos ovacijų

KALĖDINIO RENGINIO rėmėjai
Mecenatas

GENERALINIS RĖMĖJAS

RĖMĖJAI
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Debatuose sutarta depolitizuoti savivaldybės įmonių valdymą ir
rengti naują miesto strategiją
Atkelta iš 1 psl.

Frakcijos „Dirbame Kaunui“ narys
Artūras Orlauskas ironizavo auditorijai:
jums patinka duobėtos gatvės, problemų
mieste nėra, verslo aplinka puiki, jei pritariate merui? Jis paminėjo savo teiktus
siūlymus dalį viešinimui skirtų lėšų skirti
gatvių remontui, atliekų mokestį skaičiuoti ne nuo kvadratinių metrų, o nuo žmonių
skaičiaus, tačiau jie nebuvo priimti.
Frakcijos „Vieningas Kaunas“ seniūnas Povilas Mačiulis pabrėžė, kad Taryboje jie vieninteliai atstovauja visuomeniniam judėjimui, yra naujokai, todėl reikėjo laiko suprasti, kaip ir kokie procesai
vyksta savivaldybėje. Frakcijai pirmiausia
rūpėjo, kaip galima sutaupyti biudžeto
lėšas, racionaliai paskirstyti 700 mln. Lt
miesto iždo.
Liberalų sąjūdžio frakcijos vardu
kalbėjęs Rimantas Mikaitis priminė, kad
pozicijoje jie tebuvo 6 mėnesius ir 6 dienas. Ir tą laikotarpį vainikavo ryžtingas ir
sėkmingas „Žalgirio“ arenos užbaigimas,
įspūdingos „Hanzos“ dienos, sprendimai šilumos ūkyje. Frakcijos seniūnas
Simonas Kairys įsitikinęs, kad opozicija
yra būtina demokratinio proceso dalis,
o mieste per mažai galvojama apie verslo skatinimą, gyventojų pajamas, kurios
maitina biudžetą.
Socialdemokratų frakcijos seniūnas
Valys Venslovas paminėjo prasidėjusią
daugiabučių renovaciją, pabrėžė frakcijos
nuoseklumą ir užsiminė apie skaudulį –
susprogdintą Panemunės tiltą: „Dabar

daug kas šaiposi, bet juk visi pritarė, kai
reikėjo sprogdinti“.
Atsakydamas į UAB „SDG“ generalinio direktoriaus, rūmų tarybos nario Eduardo Jaso repliką, kuo nusikalto Šančių ir
Panemunės gyventojai, kurie liko atkirsti
nuo miesto, meras A. Kupčinskas pabrėžė, kad biudžete per dvejus metus tikrai
bus rasta 30 mln. Lt tiltui atstatyti, o kitais
metais pėstieji galės keliauti laikinu tiltu.
Ar 70 mln. Lt anaiptol ne „tiltui į sodus“
ras Vyriausybė, kuriai „žvyrkeliai iki kažkieno sodybos svarbiau“, – neaišku.
G. Furmanavičius replikavo, kad tai
tipinis strategijos nebuvimo pavyzdys: suremontuojam gatvę, paskui susprogdinam
tiltą, tada pradedam galvoti, ar turėsim pinigų naujo statybai.
Partijos „Tvarka ir teisingumas“ frakcijos narys Vytautas Vasilenko teigė, kad ir
jie statė areną, bet aktualūs ir maži darbai:
kapinių priežiūra, kolumbariumo statyba,
defibriliatoriai viešose vietose. Vicemeras taip pat paminėjo „Girstučio“ baseino
statybą.
Visų debatų metu auditorija turėjo galimybę parodyti savo poziciją: vertindama
politikų pasisakymus, galėjo iškelti žalią
(reiškia pritarimą) arba raudoną (reiškia
nepritarimą) kortelę.
Reakcija buvo akivaizdi: kartais salė
ryškiai „raudonavo“, kartais – vieningai
„žaliavo“.

Rūmų ir pramonininkų atstovai, debatų lyderiai

Visų debatų metu auditorija raudonomis arba žaliomis kortelėmis vertino politikų pasisakymus

Teiginių mūšis
Politikams buvo skirtos trijų spalvų
kortelės. Jas debatų metu politikai nau-

„Vieningo Kauno“ frakcijos seniūnas P. Mačiulis pabrėžė, kad miesto Taryboje vieninteliai atstovauja visuomeniniam judėjimui

Didžiausiai Taryboje Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijai debatuose atstovavo gausiausia partiečių grupė
su meru A. Kupčinsku

Liberalų sąjūdžio frakcija diskusijose aktyviai gynė savo poziciją
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dojo savo pozicijai išreikšti, pritardami
arba nepritardami tam tikram teiginiui.
Pavyzdžiui, ar frakcijos mano, kad Kauno
miesto savivaldybės taryba priima teisingus sprendimus?
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Socialdemokratų, Darbo
partijos atstovai mano „taip“ (su tam tikromis išlygomis). „Vieningo Kauno“,
Liberalų sąjūdžio atstovai negalėjo vienareikšmiškai atsakyti. Frakcijos „Dirbame
Kaunui“ nariai pabrėžė, kad teisingi ir
teisėti sprendimai – ne tas pats.
Ar miestas kuria verslui palankią
aplinką ir patrauklaus miesto įvaizdį? Tokiam teiginiui nepritarė „Vieningo Kauno“ nariai.
„Pažiūrėkite į vienintelę investuotojams skirtą platformą, Kauno regiono
plėtros agentūros interneto svetainę: joje
investuotojams pateikiama penkerių metų
informacija“, – replikavo P. Mačiulis.
Teiginiui nepritarė ir A. Orlauskas iš
frakcijos „Dirbame Kaunui“, paminėjęs
nusisukimą nuo upių, nerekonstruojamą
Laisvės alėją, darytas kliūtis „Technopolio“ plėtrai.
Kitokią poziciją demonstravo konservatoriai, paminėję areną, mokslo slėnius, Darbo partijos frakcijos atstovas,
pripažinęs pastangas kurti palankią verslo
aplinką, partijos „Tvarka ir teisingumas“

frakcijos narys, socialdemokratai, kurie
įsitikinę, kad vien geografinė padėtis ir
gamtos grožis Kaunui suteikia ypatingo
patrauklumo.
Teiginys „Kaunas turi aiškią strategiją
iki 2020 m., veiklos planus ir atliko atitinkamus veiksmus jai įgyvendinti“ sukėlė
daugiausiai diskusijų. Jam pritarė TSLKD, socialdemokratų ir partijos „Tvarka
ir teisingumas“ atstovai. „Prieš“ pasisakė
Liberalų sąjūdžio, „Vieningo Kauno“,
„Dirbame Kaunui“, Darbo partijos frakcijų nariai.
Politikai prabilo apie ydingą strategijos rengimą, neva mokslininkų parengtą
dokumentą jie tegali koreguoti, kai biudžetas pritempiamas prie strategijos, o ne
formuojamas pagal strategines kryptis.
Prof. Algis Krupavičius akcentavo, kad
dabar galiojančią strategiją rengė anaiptol
ne mokslininkai, o konsultacinė firma. Jos
adresu skriejo nemažai kandžių replikų.
UAB „Liuks“ generalinis direktorius,
rūmų tarybos narys Zigmantas Dargevičius replikavo, kad dalis verslininkų buvo
įtraukti į parengiamųjų grupių veiklą, tačiau netrukus nustojo būti kviečiami.
Diskusija baigėsi daugumos politikų
sutarimu, kad būtina kartu pradėti rengti
naują Kauno miesto raidos strategiją, nes
dabartinė baigia galioti 2015 m., įtrauNukelta į 7 psl.
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kiant plačiąją visuomenę, mokslininkus,
įvairias socialines grupes. „Šiuo klausimu
opozicijos neturi būti“, – akcentavo prof.
A. Krupavičius.
Pažadėjo depolitizuoti valdymą
Paskutinis moderatoriaus prof. Algio
Krupavičiaus teiginys buvo toks: „Visos
Kauno miesto tarybos frakcijos dirba kartu miesto labui“.
Politikų atsakymai auditoriją nuliūdino: nė viena frakcija nepritarė tokiam
teiginiui. T.y. pripažino, kad kartu jos nedirba Kauno labui. Kodėl?
Darbo partijos narys G. Furmanavičius paaiškino, kad valdančioji koalicija
yra labai trapi ir dar dalijasi postus, politiniai interesai jai svarbesni už miestiečių.
Liberalų sąjūdžio frakcijos atstovas R. Mikaitis priminė, kad politikai niekaip nesiryžta įgyvendinti dar praėjusių metų liepą
pateiktos Verslo tarybos iniciatyvos depolitizuoti savivaldybės įmonių valdymą.
TS-LKD partijos atstovė Gintarė
Skaistė priminė, kad jų frakcija siūlė įgyvendinti tokį principą, tačiau nesulaukė
kitų pritarimo. A. Kupčinskas pasiūlė balsuoti: ar visos frakcijos pritaria depolitizuoti savivaldybės įmonių valdymą?
Moderatoriui pateikus tokį klausimą, visos iki vienos frakcijos pakėlė žalias korteles. Tai buvo vienintelis kartas
per debatus, kai partijų atstovai pasirodė
vieningi. Be to, nustatytas terminas – iki
kitų metų gegužės 1 d., o šis procesas bus
pradėtas formuojant naujos, „Kauno autobusus“ ir „Autrolį“ sujungusios įmonės
valdymo organus.
Priminti rinkiminiai pažadai
Verslo atstovai, išanalizavę partijų
programas 2011 m. savivaldybių rinkimuose, kiekvienai iš jų pateikė kontrolinius klausimus ir priminė, ką partijų atstovai žadėjo tuomet vykusiuose pirmuose
debatuose.
AB „Atrama“ generalinis direktorius
Alvydas Švedas pateikė klausimą Tėvynės
sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų
partijos atstovams dėl Petrašiūnų elektrinės rekonstrukcijos. A. Kupčinkas paaiškino, kad anksčiau planuotą 130 mln. Lt
investiciją į elektrinę pristabdė panaikintas skatinimo kvotų aukcionas. Aukcionas

būtų garantavęs Kauno bendrovei investicijų grąžą, o be jo užkrauti milijoninę
naštą įmonei būtų labai rizikinga.
AB „Pakaita“ generalinis direktorius
Algimantas Svilainis teiravosi socialdemokratų, kas nuveikta „siekiant investicijų savivaldybėse, kad būtų kuriama
kuo daugiau darbo vietų, augtų žmonių
pajamos ir mažėtų emigracija“. „Valdžia
darbo vietų nekuria, jas kuria verslas“, –
atsakė V. Venslovas, tarsi pamiršęs socialdemokratų rinkiminį šūkį, kurį pakartojo
įmonės vadovas.
UAB „Kauno energetikos remontas“
generalinė direktorė Olga Grigienė „Vieningo Kauno“ nariams priminė jų programinį siekį sudaryti potencialių investuotojų sąrašą, nuolat su jais bendrauti. Ar
yra toks sąrašas? P. Mačiulis kalbėjo, kad
labai mažai laiko buvo pozicijoje, ieškojo partnerių kontaktų Kauno oro uostui ir
mano, kad miestas turi dirbti per „Investuok Lietuvoje“ ir panašias strukūras.
Šarūnas Mereckas, viešbučio „Kaunas“ vadovas, pacitavo Darbo partijos rinkiminį įsipareigojimą pertvarkyti miesto
valdymą ir administravimą. „Jei būtume
buvę ilgiau valdę, reformą būtume įvykdę ir depolitizavę valdymą“, – kalbėjo
G. Furmanavičius.
UAB „SDG“ generalinis direktorius
Eduardas Jasas, paklausęs nuo socialdemokratų atskilusios frakcijos „Dirbame
Kaunui“, ko jie pasiekė atsiskirdami, kartu pasiūlė politikams jungtis į didesnius
darinius. „Mes esame gera ir atvira frakcija, dar stiprėsime“, – teigė A. Orlauskas.
UAB „Liuks“ generalinis direktorius
Zigmantas Dargevičius akcentavo iš atskirų savivaldybės tarybos frakcijų narių pasisakymų susidaręs nuomonę, kad Kaunas
retai pamato bendro miesto savivaldybės
tarybos darbo vaisių. Jo tvirtu įsitikinimu,
politikai turi labiau remtis Verslo taryba,
ieškant Kaunui aktualiausių problemų
sprendimo, dar pasiūlęs „peržiūrėti politines ambicijas, jungtis ir dirbti Kaunui“.
UAB „Kautra“ generalinis direktorius
Linas Skardžiukas siūlė politikams nepasiduoti asmeniškumams, nediskredituoti
vieniems kitų ir Kauno, o veikti išvien,
netgi per savo įtakingus partiečius Vilniuje. Firmos „Pirmas žingsnis“ savininkas
Algimantas Astrauskas pasiūlė... depolitizuoti pačią savivaldybę, kad būtų būtų
viena „partija“ – Kaunas.

Savivaldybės parama – dviejų
rūmų narių idėjoms
Kauno miesto savivaldybė skirs dalinį finansavimą septynių originaliausių ir
novatoriškiausių verslo idėjų autoriams.
Šiam sprendimui pritarė Kauno miesto
taryba.
Tarp paremtų idėjų autorių – du Kauno PPA rūmų nariai: UAB „Domalina“
(„Kauno menas – pasauliui” – bus suteikta
galimybė nepriklausomiems Kauno miesto menininkams eksponuoti bei parduoti
savo gaminius internete; projekto metu
bus sukuriama elektroninės prekybos ir
eksponavimo sistema kūrėjams) ir UAB
„Agmis“ („Mobiliosios turistinės aplikacijos „Visit Kaunas” sukūrimas ir platinimas” – siekiama Kauno miesto turistams
sukurti mobiliąją aplikaciją „Visit Kaunas”, kuri naudojama mob. telefonuose ir
planšetinuose kompiuteriuose).
Kartu su minėtais rūmų nariais beveik

90 tūkst. litų paramą pasidalins ir šios idėjos:
„Disabled enabled – pritaikyk savo
miestą sau”. Disabledenabled.eu – neįgaliųjų socialinis tinklas, sukurtas padėti
neįgaliesiems keliauti. Mobiliuoju telefonu naudojama programa reitinguoja
labiausiai pritaikytas vietas pagal turimą
negalią. Taip sudaroma duomenų bazė
pagal kurią neįgalieji gali pasirinkti savo
maršrutą, o įmonės siekti pritaikyti savo
erdvę neįgaliesiems.
„Elektroninės komercijos sprendimai
smulkaus ir vidutinio dydžio verslui”.
Kauno mieste įkurta tarptautinė elektroninės komercijos informacinių technologijų eksporto įmonė, kuri specializuosis į
smulkų bei vidutinį verslo sektorių.
„Inovatyvus daugiafunkcinis jutiklis,
valdomas išmaniuoju telefonu”. Jutiklis

Darbo partijos frakcijos narys G. Furmanavičius ne kartą
sulaukė teigiamos salės reakcijos

Partijos „Tvarka ir teisingumas“ frakcijai atstovavo vienintelis
narys – vicemeras V. Vasilenko

Auditorijos reakcija buvo akivaizdi

Frakcija „Dirbame Kaunui“ vardijo savo teiktus pasiūlymus, kurie Taryboje nebuvo priimti

„Dėl Kauno ateities kiekvienam skauda širdį. Reikia rasti bendrą vardiklį, kuris
partijas vienytų, ne skirtų. Politikams derėtų labiau įsiklausyti į visuomenės nuomonę. Paklausti miesto žmonių, kokią jie
mato Kauno ateitį, ir bendromis pastangomis ją kurti”, – tokiais žodžiais savival-

dybėje vykusius verslininkų ir politikų
debatus baigė Kauno prekybos, pramonės
ir amatų rūmų prezidentas Benjaminas
Žemaitis.
Debatai buvo tiesiogiai transliuojami
internetu per rūmų svetainę www.chamber.lt ir www.kaunas.lt.

naudojamas ne tik saugumo funkcijoms
užtikrinti, bet ir patalpų mikroklimato
formavimui, stebėsenai. Jutiklis valdomas
mobiliuoju telefonu.
„Maisto be glitimo gamyba, pardavimas ir pristatymas”. Maisto be glitimo
pagal užsakymą gamyba, pardavimas ir
pristatymas.
„Išmanusis žaislas”. Interaktyvi lavinimo priemonė – garsą įrašantis žaislas „Šnekutis”, kuris vaikui gali padėti nuosekliai ir

saikingai formuoti kalbinius gebėjimus.
Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros
komisija įvertino 79 paraiškas. Verslo idėjos buvo vertinamos atsižvelgiant į idėjos
išskirtinumą ir konkurencingumą, novatoriškumą, realistiškumą, atitikimą rinkos
poreikiams, įgyvendintos idėjos indėlį į
miesto įvaizdžio gerinimą, motyvus ir galimybes idėją paversti verslu.
RŽ inf.

Jonavos atstovybė taps filialu

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė, vadovaujama bendrovės „Baldai Jums“ generalinio direktoriaus Alfonso Meškausko, surengė jonaviečių rūmų narių
susirinkimą. Sueigoje dalyvavo Kauno PPA rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis.
Pasak A.Meškausko, atstovybė Jonavoje įsteigta daugiau kaip prieš metus, o jau
suburta trisdešimt narių ir galima steigti filialą. Tai reiškia didesnes galimybes teikti
paslaugas, dalyvauti projektinėje veikloje, vykdyti valstybės deleguotas funkcijas.
Jonaviečių prašymas rūmų tarybos posėdyje bus svarstomas 2014-ųjų sausio mėnesį.
Susirinkimo metu patvirtintos keturios nominacijos, kurios išrinktiesiems bus įteiktos gruodžio 19 d. verslininkų šventiniame pagerbimo vakare. Aktyviausias Jonavos atstovybės narys – J. Peleckienė (UAB „Binčis“), Metų bitė – UAB „Iremas“, Metų inovacijų šauklys – E. Mickevičiaus IĮ „Technoera“, Metų mecenatas – UAB „Ekovalitas“.
RŽ inf.

7

Nr. 578 | KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ žinios

Jubiliejinės sukaktys: sėkmę lemia specialistai
Bendrai Lietuvos ir Vokietijos UAB
„Tuvlita“ gruodį sukanka 20 metų. Tai
TÜV THÜRINGEN grupės įmonė. Pagrindinis veiklos tikslas yra saugoti žmones, gamtą, materialųjį turtą nuo galimo
žalingo technikos poveikio. Siekdami klientams suteikti tik aukščiausios kokybės
ekspertines ir konsultacines paslaugas,
specialistai savo veikloje remiasi partnerių Vokietijos TÜV daugiau nei 140 metų
patirtimi. Įmonėje dirba 160, iš jų inžinerinės-techninės srities – 134, darbuotojų.
Pagrindinės įmonės veiklos kryptys yra
motorinių transporto priemonių techninė
apžiūra, automobilių ekspertizė ir vertinimas, technikos priežiūra ir sertifikavimas
sauga darbe ir mokymai.

UAB „Naujinta“ įsteigta 1993 m.
Ilgametė patirtis ir profesionalumas yra
įmonės darbo kokybės garantas. Bendrovė gamina medinius padėklus, tarą bei
kitus nestandartinius medienos gaminius.
Taip pat prekiauja granulinių ir kieto kuro
katilų gamintojų RED, MODERATOR,
THERMOROSSI, FROELING produkcija, aukštos kokybės medienos granulėmis
ir briketais.

UAB „BDO auditas ir apskaita“
įkurta 1998 m. 2002 m. birželio 1 d. ji tapo
tarptautinės audito, apskaitos bei konsultacijų kompanijų grupės „BDO International“ vienintele įgaliota atstove Lietuvoje.
BDO yra pasaulinio masto nepriklausomų, profesionalių firmų, dirbančių
pasaulio ir nacionaliniam verslui, tinklas.
Tai penkta pagal dydį pasaulyje audito,
apskaitos ir konsultacines paslaugas teikianti organizacija, apimanti 99 nares, turinti 1095 biurus 110 šalių, grupės įmonėse dirba daugiau kaip 44 tūkstančiai darbuotojų, o firmos narės pirmauja rinkoje,
teikiant verslo konsultacijas. Tai vienas iš
didesnių tokio pobūdžio verslo konsultacijas teikiančių tinklų. Visos BDO firmos
narės tvirtai laikosi tarptautinių darbo procedūrų ir kokybės kontrolės.
Tapusi tarptautinės audito, apskaitos
bei konsultacijų kompanijų grupės nare,
Kauno bendrovė perėmė sukauptą grupės
patirtį įvairiose audito srityse. Atlikdama
auditą, įmonė naudojasi iš grupės gauta
specializuota kompanijų auditui pritaikyta audito programa, taip pat yra sudarytos
visos galimybės konsultuotis su grupės
kompanijomis rūpimais klausimais.
Šiuo metu „BDO auditas ir apskaita“
turi biurus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir
70 darbuotojų.
Kaip tarptautinės audito, apskaitos
bei konsultacijų kompanijų grupės „BDO

International“ vienintelė įgaliota atstovė
Lietuvoje, teikia kvalifikuotas paslaugas,
kurių kokybė atitinka aukščiausius reikalavimus.

Gražiame gamtos prieglobstyje, pušynų ir Neries apsuptyje netoli Jonavos
įsikūręs sveikatinimo – reabilitacijos
centras „Atgaiva tau“ nuo 1998 m. teikia gydymo, medicininės reabilitacijos,
sveikatinimo, alternatyvios medicinos ir
kitas (apgyvendinimo, konferencijų organizavimo) paslaugas.
Viešbutyje – 70 vienviečių, dviviečių
ir liukso klasės kambarių. Atgaivos kūnui
ir sielai galima pasisemti visais metų laikais. Galima atvykti su sanatoriniais kelialapiais, įsigyti sveikatinimo paslaugų
rinkinius, apsilankyti baseine ir pirtyse.
Centre yra trys konferencijų salės nuo
50 iki 120 žmonių, jose iš viso telpa iki
250 dalyvių.

UAB „Iremas“ įkurta 1998 m., reorganizavus AB „Achema“ remonto tarnybas. Įmonės šaknys siekia giliau: iki 1998
m. veikė kaip AB „Achema“ aptarnaujantis padalinys. Per tuos metus darbuotojai
įgijo didelę patirtį montuodami ir remon-

tuodami vienos stambiausių chemijos
pramonės įmonės įrenginius. Bendrovė
jau 15 metų savarankiškai teikia paslaugas stambiausioms Lietuvos pramonės
įmonėms: AB „Orlen Lietuva“, UAB
„Vilniaus energija“, AB „KLASCO“.
Įmonė priklauso vienam didžiausių šalies
koncernų „Achemos grupė“.
2004 m. Vokietijoje Zolingene įkurta
dukterinė įmonė „Iremas GmbH“, kuri,
atstovaudama bendrovės interesams, ieško ir užmezga naujus kontaktus su partneriais ES ir kitų šalių rinkose.
2007 m. įregistruotas Panevėžio filialas, kurio pagrindinė veikla nestandartinių
įrenginių gamyba.
UAB „Iremas“ – tai viena stambiausių
montavimo ir remonto paslaugas teikiančių
įmonių Lietuvoje. Šiuo metu bendrovėje
dirba 650 darbuotojų. Per ilgus veiklos metus įmonė išugdė bei sukoncentravo kvalifikuotus, techniškai išprususius darbuotojus,
o tai įgalina teikti kokybiškas paslaugas
pagal visas veiklos rūšis. 2009 m. įmonė
įdiegė integruotą kokybės, aplinkos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą pagal standartų ISO 9001, ISO 14001 ir
OHSAS 18001 reikalavimus tam, kad užtikrintų atliekamų darbų kokybę, ekologiškai
švarią aplinką bei kurtų ir palaikytų saugią
ir sveiką darbo aplinką teikiant paslaugas.
Įvertinant ilgametę patirtį, bendrovė
yra viena iš pajėgiausių ir patikimiausių
pramonės įrenginių montavimo ir remonto paslaugas teikiančių įmonių Lietuvos
Respublikoje.
RŽ inf.

Verslo popietė – žingsnis į
profesinį kelią

Statybininkų rengimo centre –
modernus mokymo centras

Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla kūrybingai ieško inovatyvių metodų
jaunimo profesinio mokymo srityje. Turbūt
didžiausia šių dienų profesinio mokymo
siekiamybė susieti mokymą su praktine
profesine patirtimi. Mokykloje rengiami
neoficialūs susitikimai su verslo atstovais,
siekiant supažindinti mokinius su verslininkų kasdienybe, jų požiūriu į vienus ar
kitus verslo organizavimo aspektus.
Lapkričio 14 d. mokykloje verslo
popietės svečiai buvo nekilnojamojo turto agentūros ,,Latava“ brokeris Gintaras
Baršauskas, UAB ,,Ambertonas“ direktorius Vytautas Ilinčius ir Kauno buitinių
paslaugų ir verslo mokyklos absolventas,
UAB ,,Svydis Lietuva“ vadybininkas Jonas Rukšėnas. Renginyje dalyvavo apie
50 susidomėjusių mokinių. Verslo popietės metu diskusiją papildė ir prof. mokytojos Reginos Ginienės pranešimas tema
,,Sėkmingo verslininko laimės dėsniai“.

Kauno statybininkų
rengimo centre atidarytas
Variklinių transporto priemonių remonto praktinio
mokymo centras. Jis aprūpintas naujausia įranga,
su kuria dirba pažangiausios šalies autotransporto
įmonės. Čia mokysis ne
tik mokiniai, bet ir visi norintieji įgyti kvalifikaciją,
ją tobulinti ar persikvalifikuoti.
Nauja praktinio mokymo bazė sustiprins automechanikų paruošimo kokybę, pagerins
besimokančiųjų pasirengimą praktinei
veiklai ir sudarys palankesnes sąlygas
mokytojams bei dėstytojams nuolat tobulinti kvalifikaciją.
Naujame dviejų aukštų pastate vyks
ir teorinis, ir praktinis mokymai. Įrengtos
naujos variklių remonto dirbtuvės: automobilių apžiūros duobė, prie jos sumontuota automobilių išmetamųjų dujų ištraukimo ir pašalinimo įranga, paruoštos vietos
automobilių pakėlimo įrenginiams, automobilių patikros stendams. Automobilių
varikliai, su kuriais dirbs mokiniai, daug
modernesni, juose galima imituoti daugiau
ir įvairesnių gedimų. Dirbtuvėse sumontuota automobilių plovykla ir dažykla.
Atnaujintos ir buvusios variklinių
transporto priemonių remonto praktinio

Verslo atstovai mokykloje nėra reti
svečiai. Jie pakviečiami ir noriai dalyvauja kvalifikacinių ir technologinių profesijos egzaminų metu, taip pat aktyviai bendradarbiauja per baigiamąsias mokinių
praktikas. Verslo atstovai pasakojo apie
savo profesinę patirtį, sunkumus ir kliūtis,
su kuriomis teko susidurti, apie savo profesinius ieškojimus, tikslus ir jų siekimą.
Verslo popietės dalyviai maloniai ir
nuoširdžiai atsakinėjo į mokinių klausimus.
Renginį vedė ir moderavo KBPVM Verslo
skyriaus vedėja Lina Kaubrienė-Stunžėnienė, kuri patikino, kad jau numatyti kiti
susitikimai, kurių metu bus analizuojamos
aktualios mokiniams profesinės temos.
Mokyklos direktorė Sniega Marčiukaitienė vertina kiekvieno verslo atstovo
indėlį ir geranorišką iniciatyvą padėti jaunimui surasti savo profesinį kelią ir patikėti savo jėgomis.
RŽ inf.

Renginyje dalyvavo apie 50 Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokyklos moksleivių
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mokymo dirbtuvės.
Centras įsigijo modernų automobilio
galios tikrinimo stendą, kuriame bus patikrinama, išbandoma variklio galia. Taip
pat mokomųjų automobilių – lengvųjų,
krovininį, autobusą. Įsigydamas mokymo
priemones, centras tarėsi su autocentrų
vadovais, verslų atstovais, kokia įranga
populiaresnė ir naudojama Kauno regiono
autoservisuose.
Naujasis centras praplės Kauno statybininkų rengimo centro specialybių
spektrą – bus ruošiami automobilių elektromechanikai, kėbulų remontininkai, jų
dažytojai.
Centro modernizavimui ir įrengimui
skirta 8,6 mln. litų, iš kurių didžiąją dalį
sudaro ES struktūrinių fondų parama.
RŽ inf.
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Už projektinę veiklą
apdovanoti Kauno PPA rūmai
Kokybės konkurso apdovanojimų renginys jau seniai tapo gražia Švietimo mainų
paramos fondo tradicija. Iškilmingo vakaro metu apdovanojamos ir pagerbiamios kokybiškiausiai ir geriausiai projektus įgyvendinusios institucijos ir individualūs asmenys.
Šiemet laureatų sąraše yra ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, kurie įvertinti už kokybiškiausiai įgyvendintus Leonardo da Vinci programos projektus.
Lapkričio 19 d. įvyko kokybės konkurso apdovanojimai. Šiais metais baigiasi
Mokymosi visą gyvenimą programa, todėl apdovanojimai buvo teikiami už visą 20072013 m. etapą. Projektus įgyvendinę asmenys į Vilniaus Rotušės salę susirinko iš visos
Lietuvos. Kokybės konkurso apdovanojimų statulėlės buvo įteiktos 20 įvairių institucijų ir 10 fondo administruojamose programose dalyvavusių asmenų.
RŽ inf.

Požiūris į verslininkus:
teigiami vertinimai nustelbia
neigiamus
Audronė Jankuvienė
Lietuvos gyventojams verslininkai
labiau asocijuojasi su teigiamomis savybėmis ir indėliu į šalies ekonominę gerovę
nei su neigiamais bruožais. Lietuviai labiau linkę verslininkus matyti kaip sunkiai dirbančius (38 proc.), prisiimančius
riziką (35 proc.) nei vadinti sukčiais (13
proc.) ar savanaudžiais (11 proc.). Taip
pat dauguma (74 proc.) Lietuvos gyventojų mano, kad ekonomikos augimą šalyje
kuria verslininkai ir įmonės.
Šiuos ir kitus rezultatus atskleidė Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI)
kartu su užsienio partneriais atliktas verslininkų įvaizdžio tyrimas keturiose šalyse – Lietuvoje, Gruzijoje, Bulgarijoje,
Kirgizijoje. Įvertinti susiformavusį įvaizdį buvo pasitelkti sociologai, istorikai,
psichologai.
Asociacijos su padėtimi visuomenėje ir sunkiu darbu
„Verslininkų įvaizdis Lietuvoje yra
gana palankus. Neigiami įvaizdžiai šiandien lietuviams nėra pirma mintis, šaunanti į galvą vos išgirdus žodį „verslininkas“. Lietuvos gyventojai vis dar linksta
prie istoriškai mums artimesnio verslininkų ir sunkaus darbo siejimo, o štai vienas
svarbiausių, netgi radikaliai būtinas verslininkų veiklos elementas – išradingumas,
kūrybiškumas, inovatyvumas – lietuviams
vis dar neatrodo toks svarbus“, – teigia
rūmų Verslo vadovų klube tyrimo rezultatus pristatęs LLRI projektų vadovas Remigijus Senavaitis.
Dažniausios lietuviams apie verslininkus kylančios asociacijos yra statusas visuomenėje (atsakymą pasirinko 39
proc. lietuvių), sunkus darbas (39 proc.),
prabanga (32 proc.), rizika (31 proc.). Toliau rikiuojasi kūrybingumas (23 proc.)
išradingumas, inovacijos (21 proc.) .
Visos šios asociacijos lenkia neigiamus apibūdinimus – korupciją (20
proc.), bankrotą (15 proc.), nusikaltimus
(9 proc.). Tiesa, lenkia ir priešpaskutinėje
vietoje liekančią labdarą (10 proc.)
Teigiamą tendenciją patvirtina ir kitas tyrimo klausimas. Paprašyti įvertinti
tris pagrindinius šiandieninio verslininko

bruožus, lietuviai pirmajame atsakymų
penketuke rikiuoja teigiamus bruožus:
sunkiai dirbantis (atsakymą pasirinko
38 proc.) , prisiimantis riziką (35 proc.),
žvelgiantis į ateitį (33 proc.), suteikiantis, duodantis (28 proc.), atsakingas (27
proc.). Ir tik antrajame populiariausių
bruožų penketuke pasirodo neigiamos
verslininko įvaizdžio ypatybės: godus (23
proc.), išnaudotojiškas (20 proc.), sukčiaujantis (13 proc.), korumpuotas (12
proc.), savanaudis (11 proc.). Tiesa, antrajame penketuke įsiterpia ir vienas teigiamas bruožas – kūrybingas ir išradingas
(18 proc.).
Pasak eksperto, viena vertus, mūsų visuomenėje yra tvirta asociacija tarp verslininkų ir sunkaus darbo, rizikos, kurią jie
prisiima; kita vertus, vyrauja ir labai stiprios asociacijos tarp verslo ir aukštesnio
socialinio statuso, prabangos.
„Žmonės pirmiausia mato prabangų automobilį, išpuoselėtus namus, bet
nemato vargo ir rizikos, kaip jie buvo
uždirbti. Iš dalies dėl to kalti patys verslininkai, glamūriniuose žurnaluose daugiau
besipuikuojantys savo turtais, nei pasakojantys apie sunkumus, kol pasiekė aukštą
gyvenimo kokybę“, – pridūrė R. Senavaitis.
Ekonomiką kuria verslininkai
Lietuvoje beveik trečdalis (31 proc.)
gyventojų pasitiki šalies verslininkais, o
Bulgarijoje – vos penktadalis (19 proc.).
Tačiau Gruzijoje ir Kirgizijoje pasitikėjimas verslininkais aukščiausias iš keturių
šalių – čia beveik pusė šalių gyventojų
verslininkais pasitiki. Tyrimas taip pat parodė, kad tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse
didelė dalis gyventojų vertindami savo
pasitikėjimą verslininkais lieka neutralūs.
Neutralią poziciją išsakė po 26 proc. gyventojų Gruzijoje ir Kirgizijoje, 33 proc.
Bulgarijoje. Lietuvoje ši dalis didžiausia – siekia 38 proc.
„Beveik 40 proc. lietuvių turi neutralią arba neutralią su pliusu nuomonę apie
verslininkus, ir ši situacija, kaip rodo tyrimo rezultatai, nekinta jau daugelį metų.
Netgi per krizę požiūris nesikeitė. Bet
neturintys nuomonės yra didelė pilkoji zona“, – pabrėžė R. Senavaitis.

Tyrimas parodė, kad labai didelę įtaką lietuvių požiūriui į verslininkus turi
žiniasklaida – 61 proc. gyventojų nurodė,
kad iš visų išorinių veiksnių, žiniasklaidos
vaidmuo yra pats didžiausias. Gana reikšmingą vaidmenį susidarant nuomonę apie
verslininkus taip pat vaidina draugai (36
proc.), šeima (27 proc.) ir valstybės tarnautojai, politikai (24 proc.).
Atsakydami į klausimą, kokia asmeninė patirtis turėjo daugiausiai įtakos nuomonei apie verslininkus, 40 proc. įvardijo
savo kaip kliento arba vartotojo patirtį, 25
proc. – kaip darbuotojo. Asmeninės patirties versle turi vos 5 proc. apklaustųjų.
Dauguma (74 proc.) Lietuvos gyventojų mano, kad ekonomikos augimą šalyje
kuria verslininkai ir įmonės. Bulgarijoje,
Gruzijoje ir Kirgizijoje verslininkų indėlį kaip svarbiausią ekonomikos augimo

veiksnį įvardino mažiau – apie 50 proc.
gyventojų.
Paskatintų mažesni mokesčiai
Paklausus, kokios priemonės, gyventojų nuomone, labiausiai padėtų skatinti
verslumą Lietuvoje, dauguma gyventojų
(62 proc.) atsakė, kad labiausiai padėtų
mažesni mokesčiai ir mažesnis valstybės
reguliavimas. Taip pat didelė dalis gyventojų (45 proc.) atsakė, kad labiausiai padėtų didesnė valstybės pagalba. Daug rečiau
buvo minimi kiti išvardinti variantai: geresnė viešoji nuomonė (14 proc.), geresnės galimybės gauti kreditą (12 proc.),
geresnis išsilavinimas (12 proc.).
Tik 30 proc. žmonių, daugiausia jaunimas, nori būti verslininkais. Verslo vadovai pabrėžė, kad švietimo sistema visiškai
neugdo verslumo ir neskatina kurti verslo.

Kalėdų nuotaika su
„Bernelių užeiga“
„Maistas yra ne tik elementarus poreikis, bet ir galimybė bendrauti“, - sako „Bernelių užeigos“ vadovė Zita Tarankevičienė.
„Kalėdų vakarėlis įmonės darbuotojams – būdas geriau pažinti kolegas, įsiklausyti,
atsiskleisti jiems kitame amplua“, - priduria vienos populiariausių Kaune užeigos rinkodaros specialistė Eglė Mažeikienė.
Rūmų klubo nariams „Bernelių užeiga“ pristatė kalėdinių vakarėlių idėjų – nuo
praėjusio šimtmečio 80-ųjų metų disko stiliaus iki piratų lobio paieškų. Žinomas tinklas siūlo net 12 pokylių salių, elegantiškų menių nuo 6 iki 600 vietų. Kai kurios iš jų
puikiai tinka verslo deryboms ir pietums su partneriais ar užsienio svečiais, kuriems
galima pasiūlyti net pagroti lietuviškos muzikos orkestrėlyje ar patiems pasigaminti
cepelinų. „Bernelių užeiga“ gali surengti pokylį ir pilyje, ir prie jūros, ir Londone, ir
Kinijoje.
Klubo nariai degustavo kalėdinių patiekalų, kuriuos galima užsisakyti šventinėms
dienoms į namus. Kūčių 12 patiekalų vakarienė keturiems asmenims atsieis 120 Lt.
Kaip naujas rūmų narys klube pasveikinta UAB „Silda“, užsiimanti didmenine automobilių dažų, dažymo kamerų prekyba. Bendrovė atstovauja Belgijos, Vokietijos,
Italijos gamintojams Lietuvoje. Įmonės įkurtame mokymo centre galima įgyti praktinių automobilių dažymo įgūdžių.

Naujo nario pažymėjimas įteiktas UAB „Silda“, o Z. Tarankevičienei – padėka
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KONTAKTŲ MUGĖ

Kauno ir Marijampolės regionų įmonių
kontaktų mugė
UAB „Inalva“
Transporto-kompleksinės logistikos paslaugas
teikianti įmonė.
Savanorių pr. 287-367, LT-50127 Kaunas
Tel: ( 8 37) 31 16 90
Faks: ( 8 37) 31 15 74
El.pa tas: info@inalva.lt
www.inalva-logistics.com
UAB „Indigo Print“
Ofsetinė ir skaitmeninė spauda, įvairūs pospaudiminiai darbai, greiti darbų atlikimo terminai, ypač aukšta darbų kokybė, lanksčios
kainos, profesionalus dizainas ir maketavimas,
produkcijos pristatymas visoje Lietuvoje.
Gamina visų rūšių kalendorius, katalogus, albumus, žurnalus, reklaminės paskirties spaudinius, dėžutes, pakuotes, aplankus, firminę
įmonių produkciją, žemėlapius, blonknotus,
etiketes, įvairių dydžių dovanų maišelius. Susega, suklijuoja knygas bei pakuotes, iškerta,
laminuoja, biguoja, perforuoja, siuva knygas,
įriša spirale, lakuoja, folijuoja, numeruoja,
sulanksto pagal poreikius. Dirba Lietuvoje ir
užsienyje.
Piliakalnio g. 1, LT-46223 Kaunas
Tel./faks.: (8 37) 20 58 38, 22 75 12
El. paštas: info@indigoprint.lt
www.indigoprint.lt
UAB „Informacijos saugumo agentūra“
Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir
susijusi veikla (remontas ir kt.).
Tel.: (8 37) 29 18 21, (8 673) 61 155
Faks.: (8 37) 39 14 03
www.isagency.eu
VšĮ Informacijos technologijų mokymo
centras
IT kvalifikacijos tobulinimas ir tęstinis mokymas, konsultavimas. Rengia kompiuterinės
grafikos, kompiuterinio projektavimo, kompiuterinio raštingumo kursus IT vartotojams ir profesionalams. Leidybos akademija – profesionalūs leidybos, tinklapių kūrimo ir maketavimo
mokymai. Kompiuterijos akademija – metinė
moksleivių mokykla. Autorizuotas Adobe mokymo centras, Pearson Vue, Prometric, ECDL
testavimo centras, Corel mokymų partneris.
Microsoft IT Academy programos narys, Autodesk KOGRA-CAD-Kaunas mokymo centras.
Dalyvauja rengiant ir realizuojant IT mokymų
projektus, finansuojamus iš ES ir kitų fondų
programų.
Kęstučio 59-32, LT-44303 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 74 60
Faks.: (8 37) 22 83 91
El. paštas; info@itmc.lt
www.itmc.lt
UAB „Informatikos ir ryšių technologijų
centras“
Automatizuotų duomenų surinkimo, komercinės apskaitos informacinių sistemų kūrimas

Vasaros šventės rėmėjai
RėmėjaI

Partneriai

10

ir diegimas. Sprendimai energetikos sektoriui:
šilumos, vandens, elektros tiekimo įmonėms,
savivaldybėms, komunalinių paslaugų įmonėms, pramonėms įmonėms, gatvių apšvietimo įmonėms.
Produktai: SCADA sistemos, komercinės apskaitos sistemos, kaštų bei savikainos suvaldymo sistemos, bilingo sistemos.
Breslaujos g. 3B, LT-44403 Kaunas
Tel.: (8 37) 49 10 41
Faks.: (8 37) 45 16 02
El. paštas: info@irtc.lt
www.irtc.lt
UAB „Interjero elementai“
Teikia faneravimo, klijavimo paslaugas membraniniu ir plokštuminiu presais. Gamina baldines detales ir interjero elementus pagal individualius užsakymus. Ieško baldų gamintojų,
dizainerių, architektų bendradarbiavimui.
Gamyba: Plento g. 6, Užliedžiai,
LT-54305 Kauno r.
Tel.: (8 673) 22 423
Faks.: (8 37) 40 68 85
El.paštas: gamyba@interjeroelementai.lt,
info@interjeroelementai.lt
Kuršių g. 7, LT-48107 Kaunas
Tel.: (8 679) 89 958
Faks.: (8 37) 40 68 85
El. pa tas: salonas@interjeroerdve.lt
www.interjeroerdve.lt
www.interjeroelementai.lt
BĮ UAB „Irona“
Gamina nestandartinius metalo gaminius ir
konstrukcijas statybų, maisto apdirbimo, logistikos ir kt. pramonės įmonėms, reklamos
bei dizaino agentūroms, individualiems naudotojams, dalyvauja daugiabučių rekonstrukcijos projektuose. Gamina metalines laiptų
konstrukcijas, pandusus, turėklus, balkonus,
tvoras, vartus, taip pat dekoratyvinius kalviškus metalo gaminius interjerui ir eksterjerui
(pertvaros, baldai, gėlių laikikliai, medlaikiai),
metalo dirbinius dovanoms.
Lakštingalų g. 3, Šveicarija,
LT-55302 Jonavos r.
Tel.: (8 611) 84 541
El. paštas: info@irona.lt
www.irona.lt
UAB „Ispado”
Konsultuoja ir moko visuose grožio ar SPA
verslo etapuose. Siūlo veiksmingus ir individulius sprendimus.
Raguvos g. 4, LT-44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 74 09 98
www.ispado.lt
Jūratės Gulbinienės įmonė
Gamina mažmeninei ir didmeninei prekybai
bei pagal individualius užsakymus aukštos
kokybės konditerijos gaminius: tortus, pyragus, pyragaičius, sausainius, šakočius, skruz-

dėlynus, šimtalapius. Gamyboje nenaudojami
konservantai. Kepinių išvaizda priklauso nuo
pirkėjo fantazijos. Kvalifikuoti konditeriai gali
įgyvendinti visas klientų idėjas. Pagal susitarimą gaminius pristato į reikiamą vietą.
Alaušo g. 11, LT-49369 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 78 08
Faks.: (8 37 ) 33 78 95
El. paštas: jurate@tortai-pyragai.lt
www.tortai-pyragai.lt
VšĮ „Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas“
Parkas yra integruoto mokslo, studijų ir verslo
centro (slėnio) „Santaka“ partneris ir dalyvauja
šio slėnio plėtros programoje. Teikia įmonėms
inovatyvų verslą skatinančias paslaugas – tai
konferencijų ir mokymų organizavimas, rinkodaros, finansų, intelektinės nuosavybės apsaugos konsultacijas, rinkos ir technologijų
analizė, inovacinių projektų ir verslo planų
rengimas, užsienio partnerių paieška, jaunimo verslumo įgūdžių ugdymas. Tarptautinės
mokslo parkų asociacijos, jungiančios per 300
mokslo ir technologinių parkų ir 250000 „hitech“ kompanijų 72 pasaulio šalyse, narys.
Breslaujos g. 3B, LT-44403 Kaunas
Tel.: (8 37) 49 10 30
Faks.: (8 37) 49 10 50
El. paštas: info@techpark.lt
UAB „Kauno energetikos remontas“
Pagrindinės veiklos sritys: elektros įrenginių,
katilų, turbinų remontas, jų atsarginių detalių
gamyba. Įvairaus diametro vamzdžių katilų
šildymo paviršiams lankstymas, technologinių
vamzdynų, didelio skersmens vamzdžių, kaminų, atvamzdžių ir vamzdynų talpoms, stambiagabaričių statybinių plieninių konstrukcijų
pastatams (gamykloms, sandėliams, administraciniams ir visuomeniniams pastatams ir kt.)
ir įvairių kitų metalo konstrukcijų gamyba.
Chemijos g. 17, LT-51331 Kaunas
Tel.: (8 37) 45 67 02, 45 66 87
Faks.: (8 37) 45 29 48
El. paštas: ker@ker.lt
www.ker.lt
UAB Kauno Petrašiūnų DRMC
Suaugusiųjų profesinis mokymas, kvalifikacijos tobulinimas. Pagal formalias ir neformalias programas rengiami statybų ir medienos
apdirbimo profesijų darbininkai, suvirintojai,
siuvėjos, floristės-gėlių pardavėjos, krautuvų
vairuotojai, automobilinių kranų operatoriai,
tiltinių kranų operatoriai, hidromanipuliatorių
operatoriai ir kt. Darbų saugos kursai (aukštalipiams, krovinių kabinėtojams, nuo žemės
valdomų tiltinio tipo kranų operatoriams, garo
ir vandens šildymo kūrikams, dirbantiesiems
kėlimo įrenginių lopšiuose ir kt. Dieninės ir
vakarinės grupės, taikomos įvairios nuolaidos.
R. Kalantos 19, LT-52302 Kaunas
Tel: (8 37) 45 27 66, (8 37) 45 45 51
Faks.:(8 37) 45 64 64
El. paštas: info@pmc.lt
www.pmc.lt
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras
Rengia kvalifikuotus virėjus, konditerius,

padavėjus ir barmenus, mėsininkus, maisto
produktų darbuotojus. viešbučio darbuotojus,
prekybos įmonių vadybininko padėjėjus ir sekretorius. Socialiniams partneriams – maisto
pramonės ir viešojo maitinimo įmonėms gali
būti naudinga diegiant naujas technologijas,
ieškant darbuotojų, ypač įsteigus maisto pramonės (mėsos ir duonos – konditerijos) ir
viešbučių ir restoranų sektorinius mokymo
centrus. Sudarytos sutartys su socialiniais partneriais UAB „Perkūno namai“, UAB „Miesto
sodas“, UAB „Alkava“, UAB „Liuks“, UAB
„Reval Hotel Neris“, UAB „MAXIMA LT“.
Su keturiomis aukštosiomis mokyklomis pasirašytos bendradarbiavimo sutartys suteikia
galimybę absolventams tęsti mokslus.
Taikos pr. 133, LT-51123 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 45 43 13
El. paštas: info@mpcentras.lm.lt
www.mpcentras.lt   
VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras
Viena iš didžiausių profesinio mokymo įstaigų
Lietuvoje. Pagrindinės veiklos sritys: pirminis
profesinis mokymas, suaugusiųjų mokymas ir
vidurinis ugdymas. Centre siūloma daugiau
nei 30 profesinio mokymo programų keturiose srityse: verslo, grožio, socialinės gerovės,
sveikatos.
Karaliaus Mindaugo pr. 11, LT-44287 Kaunas
Tel.: (8 37) 22 17 23
Faks.: (8 37) 20 59 90
El. paštas: rastine@kaupa.lt
www.kaupa.lt
UAB „Kauno staklės“
Gamina precizines metalo pjovimo stakles ir
jų priedus, tikslias metalo detales, automobilių
pramonės įmonių įrangą. Ieško kvalifikuotų
darbuotojų metalo apdirbimo srityje.
Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 22 67
Mob.: 8 699 53 212
Faks.: (8 37) 33 26 69
El. paštas: info@kaunostakles.lt
www.lietuva.lt/kaunostakles
Kauno taikomosios dailės mokykla
Rengia vizualinės reklamos gamintojus, elektroninės leidybos maketuotojus, interjero apipavidalintojus, kompiuterinės grafikos projektavimo operatorius, kompiuterinio projektavimo operatorius, baldžius, dailiųjų metalo
dirbinių gamintojus, dailiųjų keramikos dirbinių gamintojus, logisto ekspeditorius. Galima
baigti vidurinio ugdymo programą technologinės gimnazijos skyriuje.
Teikia šias paslaugas: kvalifikacijos tobulinimas, aprūpinimas laikina buveine, viešasis
maitinimas, smulkių reklamos ir dailiųjų amatų dirbinių gamyba.
Ieško darbdavių gamybinėms praktikoms ir
praktiniam bendradarbiavimui reklamos dizaino, kompiuterių naudojimo, baldų gamybos,
prekių sandėliavimo ir meno dirbinių logistikos srityse.
V. Krėvės pr. 112, LT-50378 Kaunas
Tel./faks.: (8 37) 31 20 61
El. paštas: ktdm@takas.lt
www.tdm.kaunas.lm.lt
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
BOES20131024002 Ispanijos įmonė, užsiimanti sraigių veisimu ir prekyba, ieško agentų, dirbančių su gurmaniškais produktais.
20111221066 BR

Pirmaujanti aukštos kokybės maisto gamybos įrangos gamintoja iš Didžiosios
Britanijos tiekia savo įrangą gatvės mažmenininkams, privačioms ir valstybinėms institucijoms, taip pat prekybos sektoriui Europoje, Vidurio Rytuose bei
Australijoje. Kompanija aktyviai plečia savo tinklą bei ieško bendros įmonės
įkūrimo galimybių kitose Europos šalyse.

BOUK20131119001 Didžiosios Britanijos kompanija, įsikūrusi Dorsete, organizuoja anglų kalbos
kursus. Ieško bendradarbiavimo galimybių su mokyklomis ar mokslo institucijomis, norinčioms išsiųsti vaikus, paauglius ar studentus pasimokyti anglų
kalbos. Įmonė taip pat teikia apgyvendinimo galimybę.
20120828011 BO

Lenkijos finansinių konsultacijų įmonė siūlo savo paslaugas norintiems investuoti Lenkijoje.

BOGR20131031006 Graikijos kompanija, įsikūrusi Kretoje, sukūrė naują vilų nuomos internete
sistemą. Įmonė ieško kelionių organizatorių, kurie norėtų bendradarbiauti bei
siūlyti šį įrankį savo klientams.
BOLV20130927002 Latvijos įmonė, dirbanti PET butelių perdirbimo srityje, ieško partnerių, dirbančių maisto pakavimo srityje.
BRPL20131030001 Lenkijos įmonė, tiekianti priedus baldų pramonei, ieško plastikinių bėgelių
su mažos trinties koeficientu gamintojų bei tiekėjų.
BOCZ20131030001 Čekijos įmonė, teikianti surinkimo paslaugas (surenka medinius žaislus, dviračių lempas ir t.t.), siūlo subrangos paslaugas.
BRUK20130925001 Didžiosios Britanijos kompanija ieško įmonės, galinčios gaminti elektrinius
aromatinius difuzorius, kuriuos galėtų platinti savo šalyje.
BRSE20131024001 Švedijos mažmeninės prekybos įmonė ieško lietų žalvario maišytuvų gamintojo.

BOFR20131028001 Prancūzijos įmonė, tiekianti ekologiškas odos priežiūros priemones besilaukiančioms bei maitinančioms moterims, ieško savo produkcijos platintojų
Lietuvoje.
BOPL20131028008 Lenkijos žuvininkystės ūkis siūlo vaivorykštinius upėtakius (gyvus, atšaldytus, rūkytus). Ieško partnerių, su kuriais galėtų sudaryti ilgalaikes sutartis
žuvies tiekimui. Kompanija taip pat gali parduoti žuvies mailių.
BOPL20131105006 Lenkijos įmonė, prekiaujanti medicininės paskirties produktais bei ortopedijos gaminiais, ieško platintojų Lietuvoje.
BOUK20131129003 Didžiosios Britanijos įmonė, gaminanti aukštos kokybės vilną bei vilnos audinius vyriškiems drabužiams, ieško agentų, galinčių atstovauti įmonei bei
jos produktams Europos rinkose.
BRRS20130926001 Sveikatingumo centras pietų Serbijoje siekia bendradarbiauti su turizmo
agentūromis bei įmonėmis, organizuojančiomis sveikatingumo išvykas bei
galinčiomis tapti jų atstovais Lietuvoje.

Komerciniai verslo pasiūlymai
pa.091 (Pardavimas) Kinijos įmonė, prekiaujanti produktais su radijo dažnio identifikavimo įranga, ieško savo produkcijos pirkėjų Lietuvoje
pa.092 (Pardavimas) Kinijos įmonė, gaminanti nestandartinius rutulinius, ritininius, nestandartinių
dydžių guolius, siūlo savo produkciją Lietuvos rinkai. Taip pat gali gaminti
guolius pagal kliento brėžinius.
pa.089 (Pardavimas) Kinijos įmonė, gaminanti aukštos kokybės įvairių tipų polietileno gaminius
(HDPE, LDPE, PP, PET, PVC, PS, ABS), siūlo savo produkciją Lietuvos rinkai.
pa.090 (Pardavimas) Baltarusijos įmonė, gaminanti cementą, ieško savo produkcijos pirkėjų/ platintojų Lietuvoje. Siūlo ilgalaikį, patikimą bendradarbiavimą.
Kiti verslo pasiūlymai anglų kalba skelbiami rūmų interneto svetainėje http://chamber.lt/
LT/Pradzia/Paslaugos/Verslo-pasiulymai arba interneto svetainėje http://www.paramaverslui.eu/index.php?1612999331 du kartus per mėnesį.

Konferencijoje – įmonių kontaktai
Kaune antrą kartą organizuota Enterprise Europe Network metinė konferencija tarptautinio verslo plėtros tema sukvietė verslininkus, norinčius pradėti arba
padidinti užsienio prekybos apimtis.
Enterprise Europe Network (Europos
verslo ir inovacijų tinklo) metinė konferencija organizuojama kiekvienais metais
nuo pat tinklo įkūrimo ir šiais metais Kaune jau buvo šeštoji. Šiemetinis renginys
išsiskyrė tuo, kad buvo ne tik pristatomos
tinklo veiklos, bet kartu parodomas tikrasis darbas, kurį tinklo ekspertai visoje Lietuvoje atlieka kiekvieną dieną. T.y.
padeda Lietuvos verslininkams susirasti
partnerius užsienyje, organizuodami įmonių misijas, konsultuodami ir pateikdami
įmones dominančią informaciją.
Pirmojoje konferencijos dalyje tinklo
ekspertai Aivaras Knieža, Rita Baidokaitė iš Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų bei Gytis Junevičius iš Lietuvos
inovacijų centro pristatė tinklo veiklą ir

kokią naudą gali teikti įmonėms, taip pat
Kauno regiono konkurencinį pranašumą
ir regiono plėtros tendencijas.
Kviestinis pranešėjas dr. Darius Šilingas iš kompanijos „No Magic Europe“
pristatė įmonės tvarios tarptautinės plėtros
gerąją praktiką. Antroji kviestinė ekspertė
p. Lina Surplienė iš „PricewaterhouseCoopers“ pateikė pasaulines darbo užmokesčio kitimo tendencijas iki 2030 m. pagal
„PricewaterhouseCoopers“ atliktą pasaulinį tyrimą. Viena iš pagrindinių pranešimo įžvalgų yra ta, kad darbo užmokesčio
skirtumai tarp skirtingų pasaulio regionų
mažėja, o investuojančioms įmonėms jau
dabar atlyginimai nėra svarbiausias veiksnys renkantis vietą, kur investuoti.
Konferencijos antra dalis buvo paskirta praktinei tinklo veiklai – buvo organizuojamos individualios konsultacijos
įmonėms pagal iš anksto sudarytą grafiką.
Enterprise Europe Network ekspertai suteikė 18 konsultacijų tarptautinės verslo

Rūmų nariai konsultuojasi su Enterprise Europe Network partnere iš Švedijos Carina Lahal

plėtros, paramos iš struktūrinių ES fondų
ir Švedijos rinką temomis.
Renginyje dalyvavo Švedijos ir Lenkijos įmonės, kurios atvyko į Kauno PPA
rūmų ir partnerių iš Švedijos „ALMI
Företagspartner“, ir Lenkijos „Podlaska
Regional Development Foundation“ organizuotą įmonių misiją. Iindividualiuose susitikimuose dalyvavo 3 Švedijos, 2

Lenkijos ir 13 Lietuvos įmonių.
Kitais metais tinklo metinė konferencija bus organizuojama Vilniuje, tačiau,
kaip visuomet, į konferenciją yra kviečiami visų Lietuvos įmonių atstovai, norintys
pradėti ar plėsti savo įmonės eksportą bei
pasinaudoti tinklo paslaugomis.
RŽ inf.

EXPANDVET partnerių susitikimas
Trečias partnerių susitikimas vyko EFVET prezidento, Norton Radstock Koledžo
direktoriaus pavaduotojo Peter Hodgsono (nuotraukoje pirmas kairėje) gimtinėje – Bate,
Jungtinėje Karalystėje, lapkričio 21-22 dienomis. Jame dalyvavo projekto partneriai iš
Lietuvos, Jungtinės Karalystės, Austrijos, Graikijos ir Lenkijos.
Projektas sėkmingai pasiekė planuotus tarpinius rezultatus, susitikimas buvo produktyvus – ypač daug dėmesio buvo skirta elektroninio įrankio išbandymo fazei. Šio
įrankio pagalba profesinio rengimo institucijos gali įsivertinti kokybės vadybos sistemos
etapus, įskaitant planavimą, įgyvendinimą, įvertinimą ir peržiūrą (pagal EQAVET).
Kodėl gi ne pabandžius? Lietuvos profesinio rengimo institucijos gali naudotis
svetainėje www.bequal.info (užpildyti klausimyną truks ne ilgiau nei 15 min.) esančiu
elektroniniu kokybės palyginimo įrankiu ir „pamatuoti“ save nacionaliniu ir europiniu lygmeniu. Svetainė veikia ir lietuvių kalba, tad užpildyti elektroninį klausimyną, leidžiantį
atlikti kokybės procesų lyginamąją analizę, nebus sudėtinga. Pasirinkus skyrių „Mano
statistika“, kiekviena įstaiga matys savo rezultatus, privalumus ir trūkumus palyginti su
kitomis profesinio mokymo organizacijomis tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos šalyse.
Jeigu profesinio rengimo institucijos atsakymai pateks tarp 20 proc. geriausiųjų, įstaiga
svetainėje galės pateikti savo gerosios patirties pavyzdį ir pusantrų metų nemokamai reklamuotis 11 skirtingų kalbų veikiančioje svetainėje.
Norton Radstock koledžas per kelis metus įgyvendino nemažai rekonstrukcijos
projektų, atnaujino mokymo programas ir techninę bazę. Taip pat šiame koledže puikiai veikia pameistrystės mokymo būdas. Projekto koordinatorė Aušra Giedrienė teigia,
kad Jungtinės Karalystės (arba koledžo) patirtis įgyvendinant pameistrystę Lietuvai gali
tapti puikiu pavyzdžiu ir gerosios praktikos šaltiniu.

www.nortcoll.ac.uk
Daugiau informacijos apie EXPANDVET projektą:
Projekto svetainė: www.idec.gr/expandvet/
Linkedin:www.linkedin.com/groups/Quality-assurance-in-VET-4940977?gid=4940977&goback=.gde_68302_member_229079158
Facebook: www.facebook.com/Expandvet
Twitter: HTTPS://twitter.com/EXPANDVET
Lyginamosios analizės įrankis: www.bequal.info
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Su artėjančiomis šv. Kalėdomis ir
naujaisiais 2014-aisiais metais!
Metų traukinys netrukus vėl stabtelės
nedidelėje stotelėje. Sustosime ir mes.
Apsidairysime, kur esame. Atsigrįšime, kur, kaip toli,
ar laimingai nukeliavome. Ir traukinys vėl ims dundėti
pirmyn. Padarykime viską, kad mūsų kelionė 2014-aisiais
būtų sėkminga ir paliktų tik geriausius prisiminimus.
Linkime visiems drauge stiprinti rūmų bendruomenę.
Būti atsakingiems ir solidariems. Sukurti naujų prasmingų
iniciatyvų. Geriausios kloties visuose Jūsų darbuose.
Ramybės ir laimės Jūsų namams.
Benjaminas Žemaitis,
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas
Vytautas Šileikis,
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
generalinis direktorius

„Aš labai
džiaugiuosi, kad Kaune verslo
visuomenė vis labiau matoma, kad
aktyviau dirba Verslo taryba, o verslininkų
iniciatyvas vis pozityviau priima miesto Taryba
bei savivaldybės administracija. Tik dirbdami ir
kurdami kartu mes galime pasiekti, kad Kaunas
taptų patrauklia vieta verslui, investicijoms ir
žmonėms. Kolegoms, rūmų bendruomenei bei visiems
kauniečiams noriu palinkėti žymaus XX a. amerikiečių
psichoanalitiko, teologo Norman Vincent Peale
žodžiais: „Niekada nekalbėkime apie pralaimėjimą.
Kalbėkime apie viltį, pergalę ir tikėjimą!”. Tad
gražių Jums švenčių ir sėkmingų 2014 metų!
Olga Grigienė, UAB „Kauno energetikos
remontas“ generalinė direktorė

Stebuklų
Ištvermingų,
Prasmingų
ir sielos ramybės
veržlių ir
ir svarbių darbų,
„Daumantų“ pagardų
pergalingų, darbingų
drąsių idėjų, lengvos
gamintojų vardu jums
ir išmintingų, sėkmingų
laimės rankos, atvirumo
linki
ir laimingų 2014 metų!
viskam, kas nauja! Artėjančių
Saulius Grinevičius, UAB
UAB „Diremta“ leidykla
švenčių proga linkime šilumos ir
„Daumantai LT“
spaustuvė
jaukumo Jums ir Jūsų namams
direktorius
bei paties gražiausio Kalėdų
stebuklo!
Laimingų
UAB „Interjero elementai“
Betliejaus
ateinančių metų
kolektyvas
vilties Žvaigždė
Jūsų šeimai ir verslui
tešildo Jūsų širdis ir
nuoširdžiai linki „PZU
Idėjų svaigulyje,
tenepalieka jose vietos tamsai,
Lietuva“.
darbų sūkuryje,
nusiminimui ir abejingumui.
Linas Dabulskis, Kauno
šventiniame šurmulyje
Džiaugsmingų Šv. Kalėdų ir Dievo
regiono verslo skyriaus
linkime… stabtelti ir pasidžiaugti
palaimintų ateinančių Naujųjų metų
vadovas
tuo, kas pasiekta ir sukurta, ką aplink
Jūsų asmeniniame gyvenime ir
matote, girdite ir jaučiate. Lai Naujieji
profesinėje veikloje!
atneša suvokimą, kad esate ten, kur
Kolpingo kolegijos bendruomenės
norite būti, ir tikėjimą, kad visa, ko
Mieli
vardu – direktorė Lina
trokštama – bus pasiekta.
Jonavos atstovybės
Kalibataitė
Gerda Asipavičienė, bendros Lietuvos
verslininkai,
ir Rusijos įmonės
dėkodami Jums už darbą, kuris
UAB „Irona“ direktorė
toks svarbus Jonavos rajonui, už

Kauno
prekybos, pramonės
ir amatų rūmai – vieta, kur
susitinka verslas, mokslas ir
visuomenė. Jų bendrų pastangų ir
geranoriško indėlio sinergija tarnauja
šios bendruomenės narių augimui
ir gerovei. Linkime didelių darbų,
prasmingų ir sėkmės lydimų metų!
SDG įmonių grupės vardu –
prezidentas Eduardas Jasas

jūsų veržlumą, atkaklumą, žinias,
idėjas, linkime ir toliau siekti užsibrėžtų
tikslų, savo kelyje nepritrūkti energijos ir
sekmės! Džiugių Jums Šventų Kalėdų ir
sėkmingų Naujųjų metų!
Alfonsas Meškauskas, Kauno PPA
rūmų Jonavos atstovybės
vadovas

Sveikiname
su Šv. Kalėdom ir
Naujaisiais metais! Lai
Naujieji 2014 metai būna
dosnūs prasmingų darbų ir
puikių idėjų.
Vytautas Pivoras, UAB „TUV
UOLEKTIS“ generalinis
direktorius

Mielieji,
kasmet, kai
Saugių
atkeliauja baltos šaltos snaigės,
2014 m.!
atnešdamos tą jausmą – neapsakomą,
Eglė Makselytė,
bet kupiną stebuklo... kai naktys tampa
Sveikiname
Lietuvos ir Vokietijos
itin ryškios ir spindi milijonais nuostabių
Jus, gerbiamieji Kauno
UAB „TUVLITA“
žvaigždžių.... kai norisi sustoti... neskubėti...
Švenčių
prekybos, pramonės ir amatų
Konsultavimo tarnybos
sušildyt delnus kvapniu arbatos puodeliu... pajust
laukimo laikotarpiu
rūmų kolegos, verslo bendruomenės
Kauno sk. vadovė
meduolių kvapą... prisėst prie židinio... paimt už
labiau nei bet kada mūsų
nariai, su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 2014
rankos artimą – gal nepažįstamą... Kai garsiai
mintys grįžta pas partnerius,
metais. Linkime Jums kūrybinių idėjų ir
ištari „Kalėdos“ – nutinka nuostabių dalykų! Lai
kurių dėka mes judame į priekį ir
naujos energijos, atradimų džiaugsmo ir tikslų
kiekvienam jie būna ypatingi – dideli, šilti ir
siekiame naujų aukštumų. Brangindami
įgyvendinimo sėkmės, puikių veiklos rezultatų
paliečiantys pačią širdį, tokie, kurių Jūs laukiate,
kiekvieną patirtį su Jumis, norime
ir kuo daugiau prasmingų akimirkų. Tegul
tikitės, kurie atneš gerumo Jums ir tiems,
padėkoti už bendradarbiavimą ir
šventinė nuotaika, pripildžius širdis šviesos
kurie šalia...
palinkėti
turiningų
bei
pažangių
ir džiaugsmo, neapleidžia Jūsų visus
Stebuklingų švenčių Jums linki
ateinančių metų.
metus.
BDO kolektyvas
UAB ,,Verslo Aljansas“
UAB „Soloservis“
Šviesa
kolektyvas
kolektyvas
spindi tamsoje,
Sveikiname
ir tamsa jos neužgožė.
rūmų narius su
Jn 1,5
artėjančiomis šventėmis ir
Mielieji,
Tegul
linkime, kad kiekviena diena neštų
Žvelkime vieni į kitus su Meile, Viltimi ir
ateinantys
sėkmę, džiaugsmą ir kuo geriausią
Pasitikėjimu,
Mieli kolegos,
Naujieji metai būna dar
nuotaiką! Lai lydi Jus pelningos idėjos,
Dalinkimės širdies šiluma, tieskime gerumo rankas
sveikiname Jus
vienas žingsnis į Jūsų verslo
išsipildę planai, vaisingi darbų rezultatai.
vieni kitiems,
Šventų Kalėdų ir artėjančių
sėkmę ir klestėjimą, o senųjų
Linkime kantrybės nebaigtiems darbams
Tikėkime, kad kiekviena diena bus pripildyta meilės,
Naujųjų metų proga! Tegul
patirtis teįkvepia naujoms idėjoms
užbaigti, kūrybinio impulso naujiems pradėti.
ramybės ir stebuklo,
ateinantys metai nestokos
ir darbams. Sveikiname visus su
Tegu nauji metai bus kupini ieškojimų ir atradimų
Mokėkime kasdienybės pilkame danguje pastebėti
ryžto, sėkmės bei genialių
artėjančiomis Šv. Kalėdomis ir
džiaugsmo, nuskaidrinti bendradarbiavimo ir
idėjų.Gražių ir prasmingų
šviesias properšas.
Naujaisiais 2014 metais.
abipusio
pasitikėjimo,
turtingi
prasmingų
Jums švenčių!
Džiugių Šv.Kalėdų ir prasmingų Naujųjų metų!
UAB „IREMAS“
darbų ir reikšmingų pasiekimų.
LOGNET
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo
kolektyvas
UAB „Informacijos saugumo
kolektyvas
centro vardu –
agentūra“ kolektyvas
dr. Laimutė Anužienė
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