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Kokių specialistų labiausiai
2014-ieji:
svarbūs įvykiai trūksta įmonėms?
Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų
viešųjų ryšių vadovė
Kiekvienų metų pradžia verslui reiškia pokyčius, kuriuos lemia ir reikšmingos
politinės permainos, ir nauji įstatymai.
2014-ieji naujovių tikrai nestokos. Bene
svarbiausias įvykis – laukiamas Europos
Sąjungos institucijų leidimas Lietuvai, paskutinei iš Baltijos sesių, stoti į euro zoną.
Balandžio pabaigoje ar ir gegužės pradžioje sužinosime, ar Europos Komisija ir
Europos centrinis bankas palankiai vertina Lietuvos pasirengimą 2015 m. tapti 19ąja euro zonos nare. Liepą ES institucijos
priims galutinius, oficialius sprendimus
dėl Lietuvos priėmimo į euro zoną. Seimas jau pavasario sesijoje pradės svarstyti
Euro įvedimo įstatymą. Rudenį laukia begalės techninių sprendimų, susitarimų su
asocijuotomis verslo struktūromis dirbtinai nedidinti kainų. Rūmų bendruomenė
taip pat turės pareikšti savo poziciją.
Paviršutiniška manyti, kad gegužę
vyksiantys LR prezidento ir Europos Parlamento rinkimai verslui nėra svarbūs.
Naujas prezidentas pirmiausia reiškia, kad
gali keistis Vyriausybė. Liepos 12 d. prisaikdinus naują valstybės vadovą, dabartinis A. Butkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas grąžins savo įgaliojimus.
Lietuva rinks savo astovus į EP. Tiesa, jų bus tik 11 iš 751 europarlametaro.
Tačiau svarbu žinoti, kad net bankininkų
premijos ir laikrodžių pasukimas viena
valanda pirmyn ar atgal priklauso nuo
Europos Parlamento sprendimų, jau nekalbant apie tai, kad nemažai verslo taisykles apibrėžiančių įstatymų yra tiesiog
privalomas ES direktyvų perkėlimas į nacionalinę teisę. Vasarą bus svarstoma, kas
pakeis A. Šemetą – kas taps naujuoju Europos Komisijos komisaru nuo Lietuvos.
Verslui neabejotinai reikšmingi energetiniai Visagino atominės elektrinės,
rudenį planuojamo baigti Suskystintųjų
gamtinių dujų terminalo projektai – nuo
jų priklausys dujų, elektros energijos kainos, taigi ir vietos gamintojų konkurencingumas. Mėginimai perbraižyti „Rail
Baltica2“ projektą verslui, ypač Kauno
regione, sukėlė naują nerimo bangą.
Nuo 2014-ųjų prasideda naujas ES finansinio programavimo laikotarpis. 2014
m. valstybės biudžete ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos sudaro 7,4 mlrd. Lt,
iš kurių 4,4 mlrd. Lt yra ES struktūrinių
fondų lėšos. Mūšis dėl projektų finansavimo jau prasideda.
Verslo bendruomenė yra aktyvioji, nebijokim sakyti – kartu su kultūros
atstovais ir intelektualioji visuomenės
dalis. Jei jai būtų nesvarbūs, neįdomūs,
nereikšmingi visuomeniniai procesai, kas
įtakotų jų pokyčius?
Rūmų narių mintys
2013 m. | 3 psl.

Agnė Jaraitė,
Kauno PPA rūmų Verslo plėtros skyriaus specialistė
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, bendradarbiaudami su mokslo institucijomis, siekia tikslo rengti verslui tinkamus ir reikalingus specialistus. 2013 m. liepos – spalio mėnesiais buvo atliekama įmonių apklausa, kuria siekta išsiaiškinti, ar
mokslo institucijose parengti specialistai atitinka darbdavių poreikius ir kokių profesijų
darbuotojų trūksta įmonėms.
Buvo apklausta 131 įmonė iš 7 skirtingų veiklos sektorių. Aktyviausiai apklausoje
dalyvavo respondentai iš automobilių remonto, atsarginių dalių, įrankių ir paslaugų
teikimo; apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų, turizmo, sporto bei poilsio; medienos
gaminių ir baldų gamybos bei sveikatos priežiūros, socialinio darbo ir grožio paslaugų
sektorių – po 20 ir daugiau respondentų. Didžiausią dalį respondentų sudaro smulkios
(38 proc.) ir mikro (31 proc.) įmonės. Stambių įmonių tarp apklaustųjų mažiausia – vos
7 proc.
Kuriam veiklos sektoriui galėtumėte priskirti savo įmonę?

nių ir baldų gamybos sektoriaus respondentai. Studentų parengimu aukštosiose
mokyklose labiausiai patenkinti yra automobilių, atsarginių dalių, įrankių ir paslaugų sektoriaus darbdaviai, o labiausiai
nepatenkinti, kaip ir profesinių mokyklų
atžvilgiu, yra darbdaviai iš medienos gaminių ir baldų gamybos sektoriaus.
Ar esate patenkinti jaunų darbuotojų profesiniu parengimu profesinio
mokymo įstaigose?

Ar esate patenkinti jaunų darbuotojų profesiniu parengimu aukštosiose mokyklose?

Kokių problemų patiriate su ką tik mokslus
baigusiais jaunais darbuotojais?
Koks Jūsų įmonės dydis?

Stinga praktinių įgūdžių
Įmonių atstovų buvo klausiama, kaip jie vertina darbuotojų ugdymą profesinėse ir
aukštosiose mokyklose. Galima teigti, kad darbdaviai yra labiau patenkinti specialistų
parengimu aukštojo mokslo nei profesinio mokymo įstaigose: 24 proc. respondentų
patenkinti ir 16 proc. nepatenkinti parengimu aukštosiose mokyklose, tuo tarpu tik 15
proc. respondentų patenkinti specialistais iš profesinių mokyklų ir net 23 proc. nepatenkinti. 50 proc. respondentų yra tik iš dalies patenkinti specialistų parengimu profesinėse mokyklose ir 51 proc. apklaustųjų yra tik iš dalies patenkinti ugdymu aukštosiose
mokyklose.
Kaip pagrindinė priežastis, kodėl respondentai yra patenkinti tik iš dalies, dažniausiai buvo nurodomas praktinių įgūdžių trūkumas. Labiausiai darbuotojų parengimas
profesinėse mokyklose tenkina tekstilės gaminių gamybos, drabužių siuvimo, odos ir
gaminių gamybos sektoriaus atstovus, o labiausiai nepatenkinti yra medienos gamiPagerbti Jonavos
verslininkai | 4 psl.

Nemokamos narių
konsultacijos | 6 psl.

Kaip vieną iš didžiausių problemų,
kurią darbdaviai patiria įdarbinę ką tik
mokslus baigusius jaunus darbuotojus,
net 73 proc. respondentų nurodė, kad jaunimui trūksta praktinių įgūdžių. 38 proc.
apklaustųjų išskyrė, kad ką tik mokslus
baigusiems darbuotojams trūksta motyvacijos, jie nesugeba mokytis darbo vietoje.
Neatsakingą požiūrį ir pravaikštas, kaip
problemą, išskyrė 24 proc., o nepakankamas darbuotojo teorines žinias – 11 proc.
respondentų. 27 proc. apklaustųjų įvardijo kitas problemas, tarp kurių dominuoja
prastas užsienio, ypač rusų, kalbų mokėjimas. Taip pat ne vienas respondentas
pabrėžė, kad didelė problema yra tai, jog
pagrindine motyvavimo priemone jauni
žmonės laiko didelį darbo užmokestį.
Nukelta į 5 psl.
Svarbiausi EP
sprendimai | 8-9 psl.
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Veiksmas

Patalpinta komercinių verslo pasiūlymų į svetainę
3
Kontaktų paieška užsienio įmonėms
1
Planinis rūmų narių lankymas, siekiant geriau patenkinti narių
1
interesus / Kaunas
Potencialių narių lankymas, informacija apie rūmų veiklą,
3
paslaugas, kvietimas stoti į narius / Kaunas
Aktualūs aplinkosauginiai reikalavimai pavojingų ir nepavojingų
atliekų, cheminių medžiagų ir mišinių, apmokestinamų gaminių 30
bei pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymui. TIPK naujienos
Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį 11
teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarka
Europos mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programos / EEEN 48
Mokymai, skirti pradedantiems dirbti kelių transporto ekspedicijos 7
vadybininko darbą
Metinis verslininkų pagerbimo vakaras 2013
232
Finansų vadovų klubas: „Profesinės kelionės į Strasbūro ir
10
Liuksemburgo ES institucijas pristatymas“
Personalo vadovų klubas „Organizacijos vidinė komunikacija
11
formalios ir neformalios aspektu“
Sūduvos buhalterių klubo susitikimas „Pasidalink šiluma su kitais“ 15
Verslo moterų tinklas: susitikimas tema „Žiemą vairuoju saugiai“ 11
Teisinės konsultacijos / Magnusson Law
1
Kontaktų paieška Lietuvos įmonėms
6
Išplatinta BCD anketų su įmonių pasiūlymais
11
Atsakymai į EEN partnerių užklausas
3
BCD konsultacija
7
Enterprise Europe Network metinė konferencija
78
Konsultacija verslo įmonėms
25
Partnerystės susitarimai tarp Lietuvos ir užsienio kompanijų
3
Paskyrimas kitam partneriui
1
Švedijos ir Lenkijos verslo misija Kaune
18
Lietuvos įmonių susidomėjimas EEN užsienio įmonių paskelbtais 3
verslo bendradarbiavimo pasiūlymais
Užsienio įmonių susidomėjimas EEN Lietuvos įmonių paskelbtais 4
verslo bendradarbiavimo pasiūlymais
Tarptautinio projekto „Create4Compete – Kūrybiškumas SVV
kompetencijoms bei konkurencingumui didinti”, Pasienio verslo
įmonių koučingo mokymai (I sesija) Marijampolėje
Tarptautinio projekto „Create4Compete – Kūrybiškumas SVV
kompetencijoms bei konkurencingumui didinti“ pristatymas
4-oje metinėje 2007-2013 m.Lietuvos, Lenkijos, Rusijos EKKP
bendradarbiavimo per sieną programos konferencijoje, Rynas
Susitikimas su kompanijos „Buck Consultants International“
konsultantais Maurice Kuipers ir Frank de Bruin MSc: Kauno
regiono ekonominės aplinkos pristatymas
Vizitas į Groseto (Italija) prekybos ir pramonės rūmus
„Rūmų žinios“ Nr. 578, aktualiausios temos: „Verslininkų
pagerbimo vakaras: nominacijos, dovanos, šypsenos“; „Debatuose
sutarta depolitizuoti savivaldybės įmonių valdymą ir rengti naują
miesto strategiją“; „Bendrajame plane numatytos teritorijos
900 egz.
pramonės plėtrai“; „Įmonių vadovai pasisako už tikslines
specialistų rengimo kvotas“; „Požiūris į verslininkus: teigiami
vertinimai nustelbia neigiamus“
Išplatinta pranešimai žiniasklaidoje apie rūmų veiklą
18
Atlikta tarptautinės prekybos dokumentų autentiškumo
10
patikrinimų ir įforminta dokumentų
Išduota įmonės autentiškumą patvirtinanti pažyma
Atlikta prekybos dokumentų patikrinimų ir įforminta prekių
437
kilmės sertifikatų / Kaunas
Atlikta prekybos dokumentų patikrinimų ir įforminta prekių
84
kilmės sertifikatų / Marijampolė
Pirminis profesinis mokymas
Renkama informacija asmens įgytų kompetencijų vertinimui
9
sausio mėn.(profesinio mokymo įstaigos)
Tęstinis profesinis mokymas
Renkama informacija asmens įgytų kompetencijų vertinimui
4
sausio mėn.(profesinio mokymo įstaigos)
Sudarytos asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijos
38
Įdarbinti asmens įgytų kompetencijų vertintojai
59
Parengtos asmens įgytų kompetencijų vertinimo užduotys
219
Įvertintos 20 profesinio mokymo įstaigų asmenų kvalifikacijos
219
Įvertintos tęstinio profesinio mokymo programos
8

Atstovavimas
Instittucija,
renginys

Turinys

Rezultatas

Swedbank

Finansinių konsultacijų centro
atidarymas Kaune

Kauno m.
savivaldybė

Susitikimas su savivaldybės
atstovais dėl pėsčiųjų perėjos
įrengimo

Atstovauta rūmams centro atidarymo
renginyje
Aptartas pėsčiųjų perėjos įrengimas prie
įmonės, siekiant padidinti darbuotojų
saugumą.
Savivaldybė įsipareigojo įvertinti
galimybes įrengti perėją.

2

MTP
„Technopolis“

Kauno m.
savivaldybė
Kauno
PPA rūmų
apdovanojimai
Kauno raj.
savivaldybė
Kolpingo
kolegija
LEZ
LR Ūkio
ministerija
Darbo birža
Marijampolės
savivaldybė

Kauno regiono
plėtros taryba

1. Nutarta stoti į „Žinių ekonomikos
forumo“ asociaciją;
2. Parengti veiklos vertinimo rodiklių
sistemą;
3. Nustatyti kategoriją pagal
savivaldybės siūlomą metodiką.
Parengti reikalavimus skelbti konkursą
direktoriaus pareigoms.
Rūmams įteikta padėka už
Gabiausių mokinių 2013 m.
bendradarbiavimą skatinant mokinių
apdovanojimai Kauno rotušėje
verslumą
- Saulius Valunta, UAB „Serfas“
direktorius;
- Valerijus Makūnas, Kauno raj.
Įteiktos bronzos (III laipsnio)
savivaldybės meras;
„Darbo žvaigždės“
- Mindaugas Sinkevičius, Jonavos raj.
savivaldybės meras
Dalyvauta diskusijoje. Nutarta
Kauno rajono SVV skatinimo
bendradarbiauti įgyvendinant SVV
programos pristatymas ir diskusija
skatinimo programą
Diskutuota apie verslo ir mokslo
sąlyčio taškus bei bendradarbiavimo
galimybes.
Kolpingo kolegijos pusryčiai
Numatyta galimybė prie šios temos
grįžti kitų metų pradžioje ar rūmų ar
Verslo vadovų klubo formatu.
Atstovauta rūmams metiniame LEZ
Metinis LEZ renginys
renginyje
Parašytas motyvuotas raštas Ūkio
Atstovauta maisto pramonės
sektoriaus įmonėms dėl paramos ministerijai,
2013.12.17 gautas teigiamas atsakymas,
gavimo pagal priemonę „Naujos
skirta 150 tūkst. Lt parama rūmų nariui.
galimybės“
Vietinių užimtumo iniciatyvų
Dalyvauta Darbo biržos Vietinių
posėdis
užimtumo iniciatyvų posėdyje
Dalyvauta Marijampolės savivaldybės
Posėdis dėl viešųjų darbų
administracijos direktoriaus
inicijuotame posėdyje dėl viešųjų darbų
1. Dėl Kauno regiono projektų
sąrašų tikslinimų ir pakeitimų;
2. Lietuvos regioninės politikos
aktualijos (LR regioninės plėtros
1. Pritarta projektų tikslinimams ir
įstatymo siūlomų pakeitimų
keitimams;
kontekste);
2. Išklausytas pranešimas;
3. Geriausio 2007-2013 m.
3. Išklausytas pristatymas.
Rytų Lietuvoje pagal priemonę
„Probleminių teritorijų plėtra“
įgyvendinto projekto „Jonavos
miesto centro atnaujinimas“
pristatymas

„Technopolio“ dalininkų
susirinkimas:
1. Dėl tapimo asociacijos „Žinių
ekonomikos forumas“ nare;
2. Dėl veiklos vertinimo rodiklių
patvirtinimo;
3. Dėl kategorijos nustatymo.

1. Euro įvedimo konkrečių
priemonių planas;
2. Renginių, vykusių Lietuvos
pirmininkavimo Europos tarybai
metu, aptarimas;
3. Rūmų atstovavimo
Lietuvos PPA
optimizavimas komisijose, darbo
rūmų asociacijos
grupėse ir t. t.;
prezidiumas
4. Dėl LPPARA atstovo užsienyje
galimybės neatlygintinai;
5. „Lietuvos eksporto prizo“
nuostatų atnaujinimas; „Mažųjų
eksporto prizų“ ir III l. „Darbo
žvaigždžių“ užsakymas rūmams;
Marijampolės
savivaldybė

Susitikimas dėl 2014 – 2020 m.
KPPAR Marijampolės filialo
planuotų veiklų

Lietuvos
Profesinio mokymo tarybos
profesinio
posėdis
mokymo taryba

Jonavos
savivaldybė

Jonavos verslininkų pagerbimo
vakaras. apdovanoti ir KPPAR
Jonavos atstovybės verslininkai.
Įteiktos 4 nominacijos

1. Išklausytas euro įvedimo planas,
kiekvieni rūmai rengs pristatymus
verslininkams;
2. Pristatyti renginiai;
3. Peržiūrėtas rūmų atstovavimas
nacionaliniu lygmeniu;
4. Atstovas užsienyje veikia
neatlygintinai ir apibrėžtos
kompetencijos ribose;
5. Vasario 20 d. vyks apdovanojimai
LR Vyriausybėje
Susitikimas su Marijampolės
savivaldybės vicemeru S. Valančiumi
ir administracijos direktoriaus
pavaduotoju V. Tumeliu dėl planuotų
2014 – 2020 m. veiklų.
1. ES SF ir Lietuvos biudžeto lėšomis
finansuojamo projekto „Ugdymo
karjerai ir stebėsenos modelių
sukūrimas ir plėtra bendrajame
lavinime ir profesiniame mokyme“
pažanga.
2. 2014 m. asmenų, pageidaujančių
įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimo
į valstybės finansuojamas profesinio
mokymo programas plano svarstymas ir
siūlymų Švietimo ir mokslo ministerijai
teikimas.
„Metų mecenatas“ – UAB „Ekovalitas“;
„Metų bitė“ – UAB „Iremas“;
„Metų inovacijų šauklys“ –
E. Mickevičiaus IĮ „Technoera“;
„Aktyviausias Jonavos atstovybės
narys“ – UAB „Binčis“, J.Peleckienė.

Dayvauta ir pasveikinta UAB
10 metų įmonės
UAB „Ekofrisa“ 10 metų jubiliejus
„Ekofrisa“ 10 metų jubiliejaus šventėje.
jubiliejus
Dalyvavimas
komisijoje
Marijampolės
teritorinėje
darbo biržoje

KPPAR Marijampolės filialas

Dalyvauta komisijoje, kur buvo
teikiamos nominacijos Marijampolės
regiono darbdaviams 5 kategorijose:
už socialinę pažangą, už jaunų žmonių
įdarbinimą, už neįgaliųjų integraciją,
už verslo plėtrą, bedarbių, sukūrusių
sėkmingą verslą, skatinimą.
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Kuo gyvenome 2013-aisiais
Rūmų bendruomenės narių mintys
„Į klausimą, o ką rūmai man duos,
atsakyčiau taip: o kodėl sodiname
gėles, juk bulvės labiau apsimoka?“
Benjaminas Žemaitis, Kauno PPA
rūmų prezidentas

„Nesutinki – prieštarauk, prieštarauji – siūlyk.“
Alfonsas Meškauskas, Kauno
PPA rūmų Jonavos atstovyvės
vadovas
„Verslas ir valdžia turi veikti išvien,
o ne skirstytis į „mes“ ir „jūs“.
Vytautas Šileikis, Kauno PPA
rūmų generalinis direktorius

„Susitelkę ir pradėdami nuo savęs,
galime pasiekti, kad Kaunas būtų
gražesnis ir jaukesnis gyventi.“
Kristina Žališkevičienė, klubo
„Verslas Kaunui“ įkūrėja

„Politika neturi trukdyti verslui,
verslas – politikai. Tačiau verslas
yra ir politika.“
Valdemaras Šalauskas, UAB ‚Iceco“ generalinis direktorius

„Jei surinkti mokesčiai bus iššvaistomi, jų niekada neužteks.“
Audrius Gražėnas, UAB „Centrako“ vadovas

„Jei aš tik kartą per metus tikrinčiau savo įmonės rezultatus, būčiau dešimt kartų bankrutavęs.“
Zigmantas Dargevičius, UAB
„Liuks“ generalinis direktorius

„Aš kategoriškai nesutinku, kad
verslo įvaizdis yra blogas. Darykime
gera ne dėl to, o dėl bendrų tikslų.“
Margarita Grigaliūnienė, UAB
„Liningas“ generalinė direktorė

„Aukštosios mokyklos nenori dirbti
už vidurines, verslas nenori mokyti
baigusiųjų studijas jaunų specialistų. Užburtas ratas.“
Giedrius Pilkis, Kauno kolegijos
katedros vedėjas

„Solidarumas reiškia, kad nario
nariui paslaugos pinga, o kokybė
gerėja.“
Nerijus Šėža, Verslo vadovų klubo pirmininkas

„ES lėšų paskirstymas yra viešųjų
darbų organizavimas. Geriau leistų fabriką pastatyti – kibirus gamintume ir pardavinėtume.“
Kostas Jankauskas, ilgametis
įmonių grupės „Alga“ vadovas

„Esu vienas iš laimingųjų, kurie
savo įmonės garbei pasodino po
ąžuolą. Tai bus mūsų pasididžiavimo vieta.“
Algimantas Astrauskas, UAB „Pirmas žingsnis“ įkūrėjas ir vadovas

„Mums pavyko išlaikyti gamybą,
nes išsaugojome ne tik įrangą, bet
ir patyrusius žmones.“
Vydas Damalakas, UAB „Omniteksas” pirkimų direktorius
„Dvejus metus rūmų, patirties donoro, vardas mirgėjo tarsi bėganti
eilutė ES projektų bazėje.“
Aušra Giedrienė, projekto „Informedu“ vadovė

„Jeigu jūsų nėra feisbuke, jūs nieko nepraradote.“
Žydrūnas Sadauskas, Interneto
marketingo laboratorijos įkūrėjas

„Per 20 metų niekada nedirbome
nuostolingai. Net per krizę.“
Birutė Žilinskienė, UAB „Aivita“
įkūrėja ir direktorė

„Aš esu čia, nes man naudinga
bendrauti su kitų įmonių vadovais ir
išgirsti, kaip jie randa sprendimus.“
Olga Grigienė, UAB „Kauno energetikos remontas“ generalinė direktorė
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Padėkos vakare pagerbti
Jonavos verslininkai

Gruodžio 19 d. pilnutėlėje Kultūros
centro didžiojoje salėje buvo pagerbti Jonavos rajono verslininkai.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų (KPPAR) Jonavos atstovybės nariai
įteikė savo nominacijas: „Metų mecenatas“ – UAB „Ekovalitas“ (vadovas Aloyzas Čekavičius); „Metų inovacijos šauklys“ – Elmanto Mickevičiaus IĮ „Technoera“, „Metų Bitė“ – UAB „Iremas“
(vadovas Arvydas Endriukatis), „Aktyviausias Jonavos atstovybės narys“ –
UAB „Binčis“ vyr. finansininkė Jolita Peleckienė. Įteikdamas nominacijas Jonavos
atstovybės vadovas Alfonsas Meškauskas
pasidžiaugė aktyvia rajono verslininkų
veikla ir gera žinia, kad rajono atstovybė
išaugo į KPPAR filialą.
Garbingas apdovanojimas – bronzos
(III laipsnio) „Darbo žvaigždė“ – įteiktas rajono merui Mindaugui Sinkevičiui.
KPPAR prezidentas Benjaminas Žemaitis
teigė, kad „Darbo žvaigždės“ teikiamos
sėkmingiausiai dirbantiems regionų verslininkams ir asmenims, ženkliai prisidėjusiems gerinant verslo sąlygas šalies regionuose. Prezidentas negailėjo šiltų žodžių
rajono vadovui, kuris palaikė KPPAR
iniciatyvą Jonavoje telkti rajono verslininkus ir įsteigti atstovybę.
Meras Mindaugas Sinkevičius tradicinės šventės metu „Krištolinės gulbės“,
„Šviesos bokšto“ nominacijomis, Padėkomis apdovanojo 2013 metais sėkmin-

giausiai dirbusius verslo atstovus. Už
konkurse „Metų ūkis 2013“ laimėtą pirmąją vietą Bukonių seniūnijos ūkininkui
Sigitui Venckui, už sėkmingai įgyvendintą verslo idėją UAB „Verslo vizijos“ (vadovas Ramūnas Mačiulis), už sėkmingą
vadovavimą bendrovei UAB „Transachema“ (vadovė Gražina Urbutienė) įteiktos
padėkos.
„Šviesos bokšto“ nominacijomis apdovanotos Alfredo Sadzevičiaus vadovaujama AB „Jonavos šilumos tinklai“
(už biokuro katilų įrengimą ir efektyvų
ES paramos lėšų įsisavinimą), Ramūno
Pluko UAB „Rivauta“ (už šeimos verslumą); Alfonso Bagdono vadovaujamas
žemės ūkio kooperatyvas „Kulvos žemė“
(už sėkmingą žemės ūkio veiklą).
„Krištolinės gulbės“ apdovanojimai
įteikti Mindaugo Balkaus vadovaujamai
UAB „Agrochema“ (už padidėjusį mokestinį indėlį į rajono biudžetą), Alfonso
Meškausko vadovaujamai UAB „Baldai
Jums“ (už aktyvią partnerystę skatinant
užimtumą). Trečioji nominacija – už sėkmingą veiklą kaimo vietovėje – skirta
UAB „FPI Baltic“ (vadovė Jurgita Balsevičienė).
Šiltą ir šventišką Padėkos vakarą
vainikavo operos solistas Mindaugas
Jankauskas ir Kauno valstybinis choras
(meno vadovas Petras Bingelis, akomponiatorė Beata Vingraitė).
Pagal jonava.lt

Rūmų nariai – tradicinio
Kauno kalėdinio labdaros
vakaro rėmėjai

Rūmų prezidentas B. Žemaitis bronzos „Darbo žvaigždę“ įsegė Jonavos rajono savivaldybės merui M. Sinkevičiui

Apdovanotiesiems įmonių atstovams nominacijas įteikė Jonavos atstovybės vadovas A. Meškauskas (centre)

Bendrovė „Ekofrisa“ pažymėjo
10 metų jubiliejų

Jau 24 metus Kaune gyvuojanti kalėdinė labdaros akcija šįmet sulaukė išskirtinio
geradarių dėmesio. Gerumo akciją, kurios metu iš viso surinkta 134,7 tūkst. Lt, užbaigė
antrąją šv. Kalėdų dieną Kauno miesto rotušėje vykęs kalėdinis labdaros vakaras, kurio
globėjai – meras Andrius Kupčinskas su žmona Jurgita.
Kilnią tradiciją šiemet itin reikšmingai parėmė Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų bendruomenė. Iš aštuonių didžiųjų vakaro rėmėjų – net šeši rūmų nariai. Tai UAB
„Helisota“, AB „Lytagra“, AB TEO LT, UAB „Enerstena“, UAB „SDG“ ir AB DNB
Bankas.
Gerumo akcijos rėmėjais taip pat tapo Kauno PPA rūmų nariai UAB „Iceco“, UAB
„Skubios siuntos“, „Bernelių užeiga“, AB „Swedbank“, UAB „Serfas“, UAB „Baltijos
kvapai“, IĮ „Persian Art“ ir UAB „Verslo draugai“.
RŽ inf.
Įmonės sukaktis – šventė darbuotojams

Vieno iš didžiųjų vakaro rėmėjų – UAB „SDG“ – atstovai su A. Ir J. Kupčinskais
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Prienų rajone veikianti UAB „Ekofrisa“ gruodžio mėnesį šventė įmonės veiklos
sukaktį. Šiai progai skirtame vakare dalyvavo Prienų rajono meras Vytas Bujanauskas,
pirmasis įmonės direktorius Valdas Miliukas ir kt. Kauno PPA rūmų atstovai pasveikino
įmonę ir įteikė ofortą su rūmų simbolika.
Bendrovė yra rūmų narys nuo 2012 m., viena iš aktyviausių Prienų atstovybės steigimo iniciatorių. Metiniame Kauno PPA rūmų verslininkų pagerbimo vakare įmonės direktorė Lina Padvaiskienė apdovanota nominacija „Aktyviausias KPPAR narys 2013“.
UAB „Ekofrisa“ – viena iš pagrindinių kruopų gamintojų Baltijos šalyse. Įmonė
įsikūrusi 4 ha teritorijoje, gamybinių ir sandėliavimo patalpų plotas apima 9500 kv.m.
Pagrindinė veikla yra produktų iš grikių grūdų gamyba. 80 proc. produkcijos eksportuojama į Europos Sąjungos šalis: Vokietiją, Latviją, Estiją, Lenkiją, Graikiją, Ispaniją,
Didžiąją Britaniją, Airiją, taip pat JAV, Izraelį, Australiją.
Nuo 2008 m. bendrovė trejus metus iš eilės „Verslo žinių“ redakcijos pripažinta
viena iš sėkmingiausiai dirbančių ir sparčiausiai augančių Lietuvos bendrovių Kauno
regione.
RŽ inf.
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Kokių specialistų labiausiai trūksta įmonėms?
Atkelta iš 1 psl.
Per mažai jaunimo baigia profesines mokyklas
Apklausus, kokios kvalifikacijos/išsilavinimo darbuotojai dažniausiai įsidarbina
įmonėje ir kokios kvalifikacijos/išsilavinimo darbuotojų poreikis yra didžiausias, išryškėjo, kad labiausiai trūksta turinčių profesinį išsilavinimą darbuotojų, tačiau įmonėse
dažniausiai įsidarbina turintieji aukštąjį išsilavinimą. Iš to galima spręsti, kad trūksta
profesines mokyklas baigusių darbuotojų, šių specialistų yra parengiama per mažai.
Išsiskyrė tik sveikatos priežiūros, socialinio darbo ir grožio paslaugų sektorius – anot
respondentų, šiame sektoriuje didžiausias yra darbuotojų su aukštuoju išsilavinimu poreikis, būtent tokie darbuotojai dažniausiai ir įsidarbina.

Atliktas tyrimas taip pat atskleidė, kad visose srityse jau pastaruosius 2 metus yra
sunkiausia rasti minėtų specialistų, nes jų kaita šiuo laikotarpiu buvo didžiausia, darbdaviai būtent juos įdarbindavo dažniausiai.
Ar bendradarbiaujate su mokymo įstaigomis, kurias baigė Jūsų darbuotojai,
ir kokiais būdais bendradarbiaujate?

Kokios kvalifikacijos/išsilavinimo darbuotojai dažniausiai įsidarbina Jūsų įmonėje
ir kokios kvalifikacijos/išsilavinimo darbuotojų poreikis yra didžiausias?

Respondentų buvo klausiama, kokių profesijų ir specialybių darbuotojų yra sunkiausia rasti ir kokių profesijų ar specialybių poreikis įmonėje turėtų būti didžiausias
po 2-3 metų. Apklausos rezultatai atskleidė, kad apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų,
turizmo, sporto bei poilsio sektoriuje sunkiausia rasti virėjų, šią profesiją įvardino 77
proc. sektoriui atstovaujančių respondentų, bei padavėjų (36 proc. atsakiusiųjų). Apklausos dalyvių teigimu, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų, turizmo, sporto bei
poilsio sektoriuje šių dviejų specialybių darbuotojų poreikis ir po 2-3 metų turėtų būti
didžiausias. Automobilių, atsarginių dalių, įrankių ir paslaugų sektoriuje išryškėjo šaltkalvių-autošaltkalvių (įvardino 46 proc. respondentų) bei automechanikų (25 proc. respondentų) trūkumas, kuris turėtų išlikti ir po 2-3 metų. Sveikatos priežiūros, socialinio
darbo ir grožio paslaugų sektoriaus įmonėms šiuo metu labiausiai trūksta slaugytojų
(išskyrė 25 proc. respondentų), tokia tendencija turėtų išlikti ir po 2-3 metų.
Respondentų teigimu, šiuo metu trūksta suvirintojų (taip tvirtino 47 proc. respondentų) metalų gamybos ir apdirbimo, mašinų ir elektroninių įrenginių gamybos ir remonto
sektoriuje, o po 2-3 metų turėtų trūkti ne tik suvirintojų (41 proc. respondentų teigimu),
bet ir šaltkalvių (47 proc. atsakiusiųjų). Medienos gaminių ir baldų gamybos sektoriaus
darbdaviams sunkiausia rasti staklininkų (39 proc. respondentų), technologų (22 proc. respondentų) ir stalių (17 proc. respondentų). Tekstilės gaminių gamybos, drabužių siuvimo,
odos ir gaminių gamybos sektoriuje sunkiausia rasti siuvėjų (taip teigė 53 proc. respndentų), o architektūros ir statybos sektoriuje – architektų (30 proc. atsakiusiųjų). Tokios pačios
darbuotojų poreikio tendencijos šiuose sektoriuose turėtų išlikti ir po 2-3 metų.

Bendradarbiaujama labai siaurai
Atlikta apklausa atskleidė, kad dauguma įmonių bendradarbiauja su mokslo institucijomis, tačiau labai siaurai. Populiariausias bendradarbiavimo būdas yra priimti mokymo
įstaigos mokinius/ studentus į praktiką – net 53 proc. respondentų priima praktikantus
iš mokymo įstaigų. Žymiai mažiau (15 proc. apklaustų įmonių) dalyvauja studentų baigiamųjų darbų gynimų komisijose/ baigiamuosiuose kvalifikacijos vertinimuose. Vos 11
proc. respondentų dalyvauja rengiant ir atnaujinant mokymo programas. 12 proc. pateikė
kitus bendradarbiavimo su mokymo įstaigomis pavyzdžius, tarp kurių dominuoja bendradarbiavimas karjeros dienose bei taisant ir vertinant studentų baigiamuosius darbus.
Respondentų buvo paprašyta išskirti konkurencinius Kauno regiono pranašumus,
kuriuos turėtų išnaudoti aukštosios ir profesinės mokyklos, rengdamos būsimus aukštos kvalifikacijos specialistus ir darbininkus. Kaip pagrindiniai ir stipriausi konkurenciniai regiono pranašumai buvo išskirti: patogi geografinė padėtis Lietuvos „širdyje“;
LEZ; Kauno oro uostas; didelis logistikos ir gamybinių įmonių skaičius; daug mokymo
įstaigų. Apklaustieji pabrėžė, kad Kaunas yra pramoninis regionas, taigi reiktų rengti
daugiau specialistų pramonei. Taip pat didelė pramonės įmonių ir mokymo įstaigų koncentracija Kauno regione turėtų būti išnaudota stiprinant tarpusavio ryšius.
Apibendrinant atliktą apklausą galima teigti, kad darbo rinkoje trūksta profesinį
išsilavinimą turinčių darbuotojų. Dauguma darbdavių yra tik iš dalies patenkinti specialistų parengimu tiek profesinio mokymo, tiek aukštojo mokslo įstaigose, ką tik mokslus
baigusiems jauniems darbuotuojams itin trūksta praktinių įgūdžių.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai apklausos rezultatus perdavė profesinio
mokymo ir aukštojo mokslo įstaigoms, kad į juos būtų atsižvelgiama rengiant specialistus. Rezultatai bus panaudoti rengiant diskusijas prie apskritojo stalo su Švietimo ir
mokslo ministerija bei kitomis institucijomis.

Nuo šiol profesinė kvalifikacija ES šalyse bus pripažįstama paprasčiau
Atnaujinta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl profesinių kvalifikacijų
pripažinimo. Pagal pakeistas direktyvos taisykles valstybė narė pripažins asmens profesinę kvalifikaciją, įgytą kitoje valstybėje narėje, ir suteiks galimybę ES šalyse dirbti
pagal reglamentuojamą profesiją, informuoja Ūkio ministerija.
Ūkio ministerija, kaip profesinių kvalifikacijų pripažinimą koordinuojanti institucija,
parengs Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo pakeitimo projektą. Direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę planuojama perkelti iki 2015 m. pabaigos.
„Direktyvoje numatyta, kad visiems piliečiams, norintiems, kad jų profesinė kvalifikacija būtų pripažinta ES šalyse, turės būti sudaryta galimybė tai padaryti taikant
vieno langelio principą, išvengiant lankymosi skirtingose įstaigose.
Tokias paslaugas teiks kontaktiniai centrai (PSC), įsteigti pagal Paslaugų direktyvą.
Įgyvendinus direktyvą Lietuvoje šias paslaugas teiks Paslaugų ir gaminių kontaktinis
centras, kurį administruoja VšĮ „Versli Lietuva“. Taip piliečiai vienoje vietoje galės
gauti informacijos apie dokumentus, kurių reikia, kad būtų pripažinta jų kvalifikacija“, – teigiama ministerijos pranešime.

Direktyvoje yra numatyta elektroninė Europos profesinė kortelė, kuri leis pagreitinti specialistų kvalifikacijos pripažinimą kitoje ES valstybėje. Europos profesinė kortelė
tam tikrų profesijų atstovams bus išduodama per Vidaus rinkos informacinę sistemą
(VRIS) (angl. Internal Market Information System – IMI).
Direktyvoje taip pat numatyta sukurti mechanizmą, įspėjantį apie sveikatos apsaugos (gydytojus, slaugytojus, vaistininkus ir kt.) ir kai kuriuos švietimo specialistus,
kurių veikla dėl drausminės bylos ar apkaltinamojo nuosprendžio gyvenamojoje teritorijoje buvo sustabdyta ar apribota. Taip siekiama išvengti atvejų, kai, pavyzdžiui,
gydytojai, kuriems uždrausta verstis gydytojo praktika jų valstybėje, išvyksta dirbti į
kitą ES šalį, kurioje nežinoma apie jiems taikomą draudimą.
Šiuo metu ES yra apie 800 reglamentuojamų profesijų, todėl valstybės narės turės
pateikti Europos Komisijai reglamentuojamų profesijų sąrašą ir pagrįsti, kodėl jas reikia reglamentuoti, bei atlikti abipusį vertinimą.
RŽ inf.

KALĖDINIO RENGINIO rėmėjai
Mecenatas

GENERALINIS RĖMĖJAS

RĖMĖJAI
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Sveikiname kolegas svarbių sukakčių proga
Du bendruomenės nariai šių metų
sausį pažymi svarbias 20 metų veiklos sukaktis. Tai UAB „Sekasoft“ ir
UAB „Doriteksas“. 15 metų sukanka
vienam aktyviausių narių Jonavoje –
E. Mickevičiaus individualiai įmonei
„Technoera“.

UAB „Sekasoft“ yra informacinių
technologijų įmonė, IT profesionalų komanda. Ji kuria ir diegia įmonių veiklos
valdymo, skaitmeninio turinio, procesų ir
dokumentų valdymo sistemas, naudojant

Microsoft SharePoint ir IBM Lotus Notes
/ Domino kompiuterizuoto bendradarbiavimo technologijas. Bendrovės klientai – Lietuvos ir užsienio įmonės: bankai,
koncernai, mokymo įstaigos, gamybos,
paslaugų įmonės ir valstybinės institucijos, siekiančios efektyviau valdyti veiklos
procesus, kaupti ir naudoti skaitmeninį turinį, tvarkyti popierinius bei elektroninius
dokumentus. Tarp jų – SEB bankas, kuriam bendrovė teikia paslaugas nuo 1998
m., AB „Lifosa“, AB „Kauno grūdai“,
Nacionalinė mokėjimų agentūra, Ūkio ir
Finansų ministerijos bei kt. Sprendimų
pavyzdžiai: korespondencijos registravimas ir paskirstymas, strateginių tikslų
įvykdymo ir darbuotojų veiklos vertinimo

Konsultuoja rūmų nariai
„SDG“ konsultacijos darbų saugos
klausimais

UAB „SDG“ misija – gerinti darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėse, teikiant
profesionalias bei kokybiškas konsultacines paslaugas, atsižvelgiant į klientų poreikius ir laikmečio reikalavimus.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų narius UAB „SDG“ nemokamai (iki
vienos valandos) konsultuoja šiais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais:
• Konsultacijos darbuotojų saugos ir
sveikatos klausimais
• Konsultacijos nelaimingų atsitikimų
tyrimo klausimais
• Konsultacijos mokymų, susijusių su
darbuotojų sauga ir sveikata, klausimais
• Konsultacijos apie norminių teisės
aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą
ir sveikatą, pasikeitimus
• Konsultacijos įmonės vietinių (lokalinių) norminių teisės aktų darbuotojų
saugos ir sveikatos srityje rengimo klausimais
• Konsultacijos profesinės rizikos vertinimo klausimais
Konsultacijos teikiamos Kauno PPA
rūmų salėje (K. Donelaičio g. 8, Kaunas).
Būtina išankstinė registracija.
Registracija ir papildoma informacija
el paštu: vera.mileikiene@chamber.lt , tel.
(8 37) 20 34 83, (8 620) 54 548.
MVP finansinės konsultacijos

Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų narys UAB „MVP sprendimai“
rūmų nariams teikia nemokamas kvalifikuotas konsultacijas finansų valdymo
klausimais.
Finansų valdymo tikslas – maksimizuoti savininkų turtą ir didinti įmonės vertę. Išanalizavus esamą įmonės situaciją,
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galėsime pasiūlyti operatyvinius (trumpalaikius) bei strateginius (ilgalaikius) įmonės finansų valdymo sprendimus.
Kiekvieno mėnesio antrą bei ketvirtą antradienį nuo 13.30 val. Kauno PPA
narius konsultuojame šiais klausimais:
• Įmonės, įmonės veiklos efektyvumo
nustatymas;
• Įmonės biudžetai: parengimas, įdiegimas, monitoringas;
• Įmonės pinigų srautų valdymas;
• Investavimo ir mokesčių optimizavimas;
• Įmonės nemokumo (įmonės mokumo rodiklių nustatymo, pagrindinių
veiksmų analizės, nemokumo situacijų
prognozės) klausimais;
• Pagalba rengiantis deryboms su
Bankais del naujos paskolos gavimo ar
esamos paskolos pertvarkymo.
• Verslo ir investicinių planų rengimo
ypatumai.
Konsultacijos teikiamos Kauno PPA
rūmų salėje (K. Donelaičio g. 8, Kaunas).
Būtina išankstinė registracija.
Registracija ir papildoma informacija
el paštu: vera.mileikiene@chamber.lt, tel.
(8 37) 20 34 83, (8 620) 54 548.
Magnusson teisinės konsultacijos
rūmų nariams

Kauno PPA rūmai ir tarptautinė advokatų kontora „Magnusson“ tęsia bendradarbiavimą pagal pasirašytą sutartį.
„Magnusson“ teikia bendruomenės
nariams kvalifikuotas konsultacijas nemokamai. Rūmų nariai gali konsultuotis
konkrečiais teisiniais klausimais, gauti
kvalifikuotą pagalbą.
„Magnusson“ veiklos sritys: ginčų
sprendimas; baudžiamoji teisė; arbitražas;
įmonių teisė; draudimo teisė; mokesčių
teisė; finansų teisė; intelektinė nuosavybė
ir informacijos technologijos; nekilnojamojo turto teisė; bankrotas ir restruktūrizavimas; darbo teisė.
Konsultacijos Kauno PPA rūmų na-

valdymo sprendimas, užduočių ir pavedimų vykdymo kontrolė, vidinis portalas
(intranetas), dokumentų derinimas ir tvirtinimas, dokumentų bibliotekos, sutarčių
valdymas, ataskaitų valdymas, projektų
valdymas, pirkimų valdymas, pardavimų
valdymas ir kt.

UAB „Doriteksas“, per 20 metų veikusi kitose srityse, šiuo metu valdo viešbutį „IBIS Kaunas Centre“. Neabejotini
viešbučio vietos pranašumai – istorinio
senamiesčio ir autobusų bei geležinkelio

riams planuojamos kiekvieno mėnesio
pirmą ir trečią antradienį nuo 13.30 val.
Teisinės konsultacijos teikiamos Kauno PPA rūmuose (K. Donelaičio g. 8, Kaunas) tik užsiregistravusiems interesantams.
Registracija el. paštu andrius.verbyla@chamber.lt arba telefonu (8 37) 20
12 94. Anketa pateikiama rūmų svetainėje www.chamber.lt.
BDO konsultacijos audito, apskaitos ir mokesčių klausimais

BDO yra penktas didžiausias pasaulyje ir Lietuvoje apskaitos, audito ir konsultacijų įmonių tinklas. Užimdami šią
poziciją pasaulyje, mes koncentruojamės
į stiprių ir ilgalaikių santykių kūrimą su
klientais, kurie ieško dviejų svarbiausių
dalykų: profesinio meistriškumo atliekant
specializuotas paslaugas ir išskirtinių kliento bei paslaugos teikėjo santykių.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų narys UAB „BDO auditas ir apskaita“ siūlo pasinaudoti turimomis žiniomis, patirtimi mokesčių, apskaitos ir audito srityse. Kauno PPA narius nemokamai
(iki valandos trukmės) konsultuojame
šiais klausimais:
• Konsultacijos įmonių apskaitos ir
mokesčių klausimais (apskaitos tvarkymas,
mokesčių skaičiavimas, mokesčių deklaravimas, konsultacijos mokesčių optimizavimo klausimais, įmonių konsultacijos
sandorių kainų klausimais, konsultacijos
dėl mokestinių patikrinimų ir paaiškinimų
teikimas VMI, raštiški užklausimai VMI,
apskaitos politika ir metodika ir kita);
• Konsultacijos audito klausimais
(finansinių ataskaitų auditas, peržvalga,
specialiosios audito procedūros, įmonės
finansų srities vertinimas, vidaus auditas
ir kita);
• Kitos finansinės konsultacijos (konsultacijos verslo steigimo klausimais,
verslo planai, įmonių sujungimai ir įsigijimai, pardavimo sandoriai, rizikos valdymo politika, investicijos į užsienio rinkas,
ES fondų finansavimas).
Konsultacijos teikiamos Kauno PPA
rūmų salėje (K. Donelaičio g. 8, Kaunas).
Būtina išankstinė registracija.

stočių kaimynystė, netoli esantis prekybos
centras „Akropolis“. Viešbutyje, kuriame
įrengti 125 kambariai, yra ir dvi konferencijų salės, aprūpintos būtina įranga.

E. Mickevičiaus IĮ „Technoera“
Jonavoje teikia kompiuterių ir spausdintuvų aptarnavimo ir remonto, kopijavimo,
laminavimo, buitinės technikos remonto
paslaugas. Įmonei šiemet įteikta pirmoji
rūmų Jonavos atstovybės nominacija –
„Metų inovacijos šauklys“.
RŽ inf.

Registracija ir papildoma informacija
el paštu: vera.mileikiene@chamber.lt , tel.
8 (37) 20 34 83, (8 620) 54 548.
UAB „Alvinta“ konsultacijos aplinkosaugos klausimais

UAB „Alvinta“ įkurta 2005 metais.
Per gana trumpą gyvavimo laikotarpį įmonė įsigilino į pagrindines įmonių aplinkosaugos problemas bei sutelkė profesionalų
kolektyvą. Pasitelkę patirtį bei jaunatvišką
veržlumą, bendradarbiaudami su universitetais ir laboratorijomis, mes galime
pakonsultuoti ir padėti išspręsti bet kokią
problemą aplinkos apsaugos srityje.
Konsultuojame šiais klausimais:
• Konsultacijos pavojingų, specifinių
ir nepavojingų atliekų tvarkymo klausimais. Kodas ATĮR 219195.
• Rekomendacijos optimaliai atliekų
tvarkymo sistemai įmonėje sukurti.
• Konsultacijos aplinkos oro taršos
šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų rengimo klausimais
(tarp jų amoniako išmetimai) Suderiname
su RAAD (regioniniais aplinkos apsaugos
departamentais).
• Konsultuojame plataus spektro cheminių junginių tyrimų, pavojingų sudėtinių medžiagų nustatymo atliekose, dirvožemio, vandens, oro taršos ir nuotekų
tyrimų klausimais.
• Konsultuojame įmones sprendžiant
susidariusias juridines aplinkos apsaugos
srities problemas, atstovaujame įmonėms
aplinkos apsaugą kontroliuojančiose institucijose.
• Konsultacijos TIPK (taršos integruota prevencija ir kontrolė) dokumentų
parengimo klausimais.
• Konsultacijos planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų klausimais (PAV, STR).
Konsultacijos šiais klausimais galimos suderinus abipusiai patogų laiką.
Konsultacijos teikiamos Kauno PPA
rūmų salėje (K. Donelaičio g. 8, Kaunas).
Būtina išankstinė registracija. Registracija ir papildoma informacija el paštu: vera.
mileikiene@chamber.lt , tel. (8 37) 20 34
83, (8 620) 54 548.
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Prezidentas V. Adamkus „Seed Forum“: „Lietuva turėtų labiau
orientuotis į intelektinių gebėjimų sutelkimą, o ne į darbo jėgą“
dama ir mokydama naujas augančias
įmones, organizacijas ir institucijas bei
atveria joms didžiausias pasaulio finansų
rinkas. Tokios organizacijos suveda mūsų
lietuviškąsias įmones su panašią veiklą
vystančiomis kompanijomis ir „protingų
pinigų“ (smart money) verslininkais Lietuvoje ir užsienyje.
Linkiu, kad dabartinės politikos kūrėjai ne vien kalbėtų apie naujoves, bet
ir įtrauktų jas į valstybės biudžetą; kad ir
valstybinės agentūros, ir privačios iniciatyvos, tokios kaip „Seed Forum“, ir kitos
padėtų novatoriškoms Lietuvos įmonėms
surasti finansų investuotojus, spartintų augimą. Tokias privačias iniciatyvas, kaip ir
kitose šalyse, turėtų skatinti ir remti valstybė ir administracinė valdžia.“

„Swedbank“ Lietuvoje vadovė Dovilė Grigienė, „Skagerak Venture Norway“ generalinis direktorius Erik Tønnesen, Norvegijos
ambasadorius Leif-Arne Ulland, Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, „Seed Forum Lietuva“ vadovė Aida Balnienė, „Innovation
Norway“ asocijuota konsultantė Lietuvoje Rita Bogužaitė

Daugiau nei 80 atstovų dalyvavo tarptautiniame investuotojų forume, kuriame
8 įmonės iš Lietuvos, Latvijos ir Suomijos
pristatė savo projektus. Auditoriją šiltai
pasveikino Jo Ekscelencija Prezidentas
Valdas Adamkus, o pagrindinius pranešimus skaitė Norvegijos ambasadorius JE
Leif Arne-Ulland, „Swedbank“ vadovė
Lietuvoje Dovilė Grigienė, „Skagerak
Venture“ vadovas Erik Tønnesen iš Norvegijos ir „Innovation Norway“ asocijuota konsultantė Lietuvoje Rita Bogužaitė.
Aštuntąjį „Seed Forum“ Vilniuje po
savo stogu svetingai priėmė „Swedbank“.
Per ketverius metus forumas apmokė ir
sparčiam augimui parengė daugiau negu
50 Lietuvos įmonių; mažiausiai 10 Lietuvos įmonių savo verslo idėjas pristatė
užsienio investuotojams.
Vieta, kur susitinka pinigai ir projektai
Prieš įmonėms pristatant projektus Prezidentas V. Adamkus sakė: „Šios naudingos ir būtinos iniciatyvos nukreiptos į labai
svarbią ateities Lietuvos ekonomiką – tokią
ekonomiką, kurioje technologiškai pažangios ir novatoriškos įmonės taps lyderėmis.
Ateityje Lietuva turėtų orientuotis ne į dar-

bo jėgos, bet intelektinių sugebėjimų ugdymą, kad galėtų sėkmingai konkuruoti pasaulinės ekonomikos mastu. Savo ruožtu,
artimiausioje ateityje turėtume siekti, kad
naujos technologiškai pažangios įmonės,
atsižvelgiant į jų spartų augimą tiek Lietuvoje, tiek tarptautinėse rinkose, kuo labiau
prisidėtų prie aplinkos apsaugos.
Neseniai atlikti finansinių rinkų tyrimai, ypač susiję su viešuoju finansavimu, paviršiun iškėlė faktą, kad net turint
infrastruktūrą, net kuriant verslo įmonę
nuo „0“ iki „1“ (pvz., verslo inkubatorių
atveju, kai įmonės įkuriamos ir gauna pirmuosius patarimus, kaip skatinti verslą),
net rizikos kapitalą suteikiant viešojo, privataus ar mišraus (jungtinio) rizikos kapitalo forma, investuotojai vis tiek yra linkę
laikytis kuo saugesnės investavimo politikos ir nenoriai investuoja į pradedančias
įmones, dar nepatikrinusias savo idėjų,
kaip užtikrinti svarbiausių grynųjų pinigų
srautų cirkuliaciją arba dar neradusių savo
vietos didelėse tarptautinėse rinkose. Todėl teigiu, kad nepaprastai svarbu padėti
rasti tokias finansų rinkos vietas, kur pinigai „susitinka“ su investavimo projektais.
Viena iš tokių organizacijų yra „Seed
Forum“. Jos veikla spartina verslą, švies-

Dalyvavo ir patyrusios, ir pradedančios įmonės
Forumo Vilniuje investuotojų konferencijos tikslas – supažindinti finansų
(atstovaujančių ir privatiems, ir rizikos
kapitalo fondams) investuotojus su sparčiai augančiomis įmonėmis iš Lietuvos ir
kaimyninių šalių, kurios dalyvavo „Seed
Forum“ procese, buvo parengtos, apmokytos ir po atrankos specialistų pripažintos tinkamomis, o dabar ieško finansų investuotojų, kad galėtų toliau plėtoti savo

verslo idėjas, perspektyviomis.
Šį rudenį Vilniuje forume dalyvavo
ir patyrusios, ir pradedančios įmonės su
savo projektais: „Būtenta“ (Lietuva), „Sekasoft“ (Lietuva), „4BEE SIA“ (Latvija),
„Dizva“ (Lietuva), „Alkava“ (Lietuva),
„Inloga“ (Lietuva), „Sankarimedia“
(Suomija), „Litrecords“ (Lietuva).
„Litrecords“ tai jau antrasis įmonės
projektas, kurį forume pristatė Algirdas
Stonys – „TeleSoftas“ generalinis direktorius, dirbantis su mobiliojo ryšio įmonėmis visame pasaulyje daugiau nei 10
metų, tarp jų – su šios pramonės šakos
gigantais ir ką tik įsteigtomis įmonėmis:
Orange, Vimpelcom, Telstra, JDSU, GetJar. Renginio metu jis didžiuodamasis atskleidė, kad pirmąsias investicijas į savo
verslą gavo „Seed Forum“ organizacijos
dėka. 2009 m. Vilniaus forume buvo pristatytas projektas Click On, įmonė sulaukė dėmesio ir netrukus pasirašė pirmąją
„seed“ investicijų sutartį su nauju partneriu – Šveicarijos rizikos kapitalo bendrove (apimtis 0,6 mln. litų).
„Seed Forum“ yra pasaulinė pelno
nesiekianti organizacija, turinti atstovų
daugiau nei keturiasdešimtyje šalių. „Seed
Forum“ investuotojų konferencijos yra
uždari renginiai, skirti vien įmonių, investuotojų ir susijusių šalių prisistatymui.

Kauno PPA rūmų vadovai B. Žemaitis (centre) ir V. Šileikis (pirmas iš kairės) renginio metu

Kvietimas dalyvauti tarptautinėje
investuotojų konferencijoje
Tarptautinė ne pelno siekianti organizacija „Seed Forum“ kartu su Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmais kviečia į devintą kartą įvyksiantį tarptautinį investuotojų forumą „Seed Forum“, tapusį verslo įmonių bei potencialių investuotojų tarptautinio dialogo vieta Lietuvoje. Pagrindinė proceso paskirtis yra palengvinti įmonėms gauti investicijas be regioninių ar nacionalinių apribojimų. Lietuvos įmonės turi unikalią galimybę
pasinaudoti „Seed Forum“ per 12 metų sukaupta patirtimi ir pristatyti savo investicinius
projektus investuotojų tinklui, kuris apima daugiau nei 40 šalių visame pasaulyje.
Konferencijos aktualiausios šioms įmonėms:
• inovatyvioms, naujai susikūrusioms įmonėms, kurios aktyviai ieško pradinio finansavimo;
• jau veikiančioms įmonėms, kurioms reikalingas papildomas finansavimas;
• augančioms, į eksportą orientuotoms įmonėms, kurios siekia plėstis į naujas rinkas.

Registracija:
Norinčias dalyvauti įmones prašome anglų kalba užpildyti dalyvio anketą, kurią
rasite „Seed Forum“ puslapyje: http://seedforum.org/register/company
Paraiškos priimamos iki šių metų vasario mėn. 1 d.
Komisijos atrinktos įmonės bus kviečiamos į seminarą, kuris įvyks šių metų vasario
7 d. Vilniuje. Apmokymų metu verslininkai dalyvaus intensyviuose, vieną dieną trunkančiuose teoriniuose ir praktiniuose užsiėmimuose, išmoks pristatyti savo įmonę, jos
specifiką ir numatomus investicinius projektus. Seminaras, kurio kaina 100 eurų įmonei,
vyks anglų kalba. Apmokymuose gali dalyvauti ne daugiau kaip du įmonės atstovai.
Mokymų pabaigoje visos dalyvavusios įmonės bus įvertintos, ir pažangiausioms bus suteikta galimybė dalyvauti „Seed Forum“ tarptautinėje investuotojų konferencijoje, kuri
įvyks šių metų kovo 6 d. „Swedbank” auditorijoje, Konstitucijos pr. 20A,Vilniuje.
Daugiau informacijos apie renginį suteiks Aida Balnienė (Country manager Seed
Forum Lithuania), tel.: +370 (670) 50809, el. paštas balnieneaida@gmail.com
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Svarbiausi 2009-2014 m.
Europos Parlamento
sprendimai

kurias bankai turi atidėti siekdami apsisaugoti nuo rizikos. Sukurtos sistemos, skirtos
užtikrinti, kad mokesčių mokėtojai daugiau niekada netaptų vienintele apsauga nuo bankininkystės nuosmukio ir būtų užtikrinta įprastų banko indėlių aukšto lygio apsauga.
Įsidėmėtini teisės aktai, kuriuos rengiant EP buvo svarbus veikėjas, pavyzdžiui,
susiję su bankininkystės priežiūra, kapitalo reikalavimais ir bankininkų premijų ribomis. Be to, EP vienas iš pirmųjų ragino iš esmės persvarstyti bankų sandarą, kad būtų
sukurtos geresnės europinės sistemos indėlininkų pinigams apsaugoti ir priemonės
žlungančių bankų problemai spręsti. Galiausiai (tačiau tai ne mažiau svarbu) – būtent
Parlamentas pirmasis primygtinai ragino nustatyti viršutines bankininkų premijų ribas,
paliekant galimybę šį modelį taikyti ir kitose finansinių paslaugų sektoriaus srityse.

Nauja finansinė tvarka siekiant ateityje išvengti krizių

ES įmonių konkurencinio pranašumo užtikrinimas ir darbo
vietų kūrimas

2007 m. prasidėjusi finansų krizė ir 2010 m. iškilusi euro zonos krizė nuniokojo
ES valstybių ekonomiką ir atskleidė poreikį griežčiau reglamentuoti šalių ekonomikos
valdymą ir finansų sritį.
Tuo metu Europos Parlamentas kaip tik įgijo naujų įgaliojimų, kurie leido jam imtis
pastangų kovoti su krizėmis, apsaugoti mokesčių mokėtojus ir sukurti naują šios srities
reglamentavimo sistemą. Parlamentas aktyviai veikė visose srityse. Jis darė spaudimą,
kad būtų priimti ryžtingi teisės aktai, dažnai prieštaraujantys įvairių asmenų, siekiančių
išlaikyti esamą padėtį arba apriboti reformas, interesams.
Svarbiausi laimėjimai – nustatytos didžiausios leistinos bankininkų premijų ribos,
geresnė finansų sektoriaus priežiūra, spekuliacinio pobūdžio kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių uždraudimas ir atskaitingesnis ekonomikos valdymas.
Per 2009–2014 m. kadenciją Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas svarstė du
kartus daugiau dokumentų negu per ankstesnę kadenciją ir surengė daug posėdžių su
svarbiausiais veikėjais, įskaitant Europos Centrinio Banko (ECB) ir Euro grupės pirmininkus, atitinkamus Europos Komisijos narius ir įvairius finansų ministrus.
EP padėjo formuoti teisės aktus nuolat pasisakydamas už tai, kad finansų sistema tarnautų realiajai ekonomikai, ir užtikrindamas, kad mokesčių mokėtojai daugiau
niekada neliktų vienintelė gynybos linija, priversta prisiimti išlaidas. Jis nuolat gynė
europinį požiūrį, nes nevientisa ekonominė sąjunga akivaizdžiai neperspektyvi. Be to,
repatrijuojamoji ekonominė politika net ir didesnes valstybes nares globalizacijos akivaizdoje paliktų neapsaugotas.
Daugiausia darbų atlikta trijose pagrindinėse srityse:
•
naujos ekonomikos valdymo sistemos kūrimo;
•
finansinių paslaugų sektoriaus beatodairiškos rizikos mažinimo;
•
bankų priežiūros ir krizių valdymo tobulinimo.

1. Naujas ekonomikos valdymas

Parlamentas, priimantis ekonomikos valdymo taisykles kartu su valstybių vyriausybėmis, atliko labai svarbų vaidmenį pertvarkant ir koordinuojant viešuosius finansus
visoje euro zonoje.
Jis iš pat pradžių suvokė, kad būtina glaudžiau koordinuoti nacionalinę valstybių
ekonomiką ir atsiriboti nuo vis didesne skola grindžiamų ekonomikos sistemų.
Parlamentas nuosekliai reikalavo imtis ekonominės politikos priemonių, kuriomis būtų
užtikrintas ekonomikos augimas, o ne taupymas. Jis dažnai vienintelis kovojo už didesnį
skaidrumą ir atskaitomybę, kaip būtinus sėkmingos ekonominės integracijos veiksnius.
EP nariai siekė, kad būtų priimtas ekonomikos valdymo šešių dokumentų rinkinys,
kuriuo griežtinamos sankcijos taisykles pažeidžiančioms šalims, priežiūros taisyklių
dviejų dokumentų rinkinys, leidžiantis ES peržiūrėti valstybių narių biudžetų projektus,
taip pat gairės, kaip sukurti visapusišką ekonominę ir pinigų sąjungą. Be to, EP buvo
pagrindinis tvirtesnės, skaidresnės ir atskaitingesnės ekonominės politikos koordinavimo sistemos šalininkas – ši sistema dabar plėtojama pasitelkiant Europos semestrą.

2. Nauji finansinių paslaugų teisės aktai

Finansų krizė privertė žmones susipažinti su sąvokomis, kurias anksčiau žinojo tik
prekiautojai finansiniais instrumentais. Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo
sandorių, išvestinių finansinių priemonių, skolintų vertybinių popierių pardavimo ir pagrindinės tarpuskaitos temos pateko į geriausiu laiku rodomas naujienų laidas, o kartu
buvo suvokta, kiek daug rizikos buvo susikaupę finansų sektoriuje.
Parlamento įnašas buvo itin svarbus rengiant naujus teisės aktus finansinių paslaugų sektoriaus nesaikingumui kontroliuoti, siekiant, kad ši sritis tarnautų realiajai ekonomikai, o ne tik siektų greito pelno. Be to, šiomis taisyklėmis bus sumažintas finansų
sektoriaus prisiimtos rizikos poveikis paprastiems mokesčių mokėtojams.
Per savo penkerių metų kadenciją Parlamentas susidūrė su vienu didžiausių kada
nors patirtų lobizmo antplūdžių – finansinių paslaugų sektorius EP nariams darė milžinišką spaudimą.
Kai kuriuose teisės aktuose EP indėlis buvo labai reikšmingas – tai skolintų vertybinių popierių pardavimo ir kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių, prekybos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, rizikos draudimo fondų valdymo, piktnaudžiavimo rinka, prekybos priežiūros ir standartų taikymo, kredito reitingų
agentūrų veiklos taisyklės. Parlamentas taip pat buvo pagrindinis finansinių sandorių
mokesčio šalininkas ir daugelį metų – vienintelė ES institucija, vykdžiusi aktyvią šio
mokesčio populiarinimo kampaniją. Vertinant plačiau, EP buvo varomoji jėga formuojant naująją finansinių paslaugų priežiūros sistemą.

3. Bankų priežiūra ir krizių valdymas

Nuo 2010 m. EP ragino atlikti labai svarbius bankų priežiūros metodų ir sistemų,
reikalingų galimoms bankų krizėms įveikti, pakeitimus. Deja, daugelis šalių šį poreikį
suvokė tik 2012 m. viduryje. Per tuos dvejus su puse metų ES tapo kelių bankų žlugimo
liudininke – šie įvykiai keleto šalių ekonomiką priartino prie žlugimo ribos.
Bankininkystės teisės aktuose, dėl kurių galiausiai buvo susitarta, numatyta daug
griežtesnė ES lygmeniu vykdoma priežiūra ir daug griežtesni reikalavimai atsargoms,

8

Pasaulinė konkurencija ir finansų krizė sukrėtė Europos įmones, daugelis jų patyrė
bankrotą arba sumažino darbuotojų skaičių.
Europos Parlamentas siekė remti įmones ir jų darbuotojus, naudodamas ES biudžeto lėšas ir kitas priemones, skirtas užtikrinti Europos įmonių konkurencinį pranašumą
pasaulio rinkose ir sukurti darbo vietas, ypač jaunimui.
Jis kartu su valstybių vyriausybėmis priėmė teisės aktus, skirtus užtikrinti patentinę apsaugą išradėjams; kovoti su vėlavimu apmokant sąskaitas ir taip padėti įmonėms
atgauti kitose šalyse užstrigusias skolas; pakeisti viešųjų pirkimų taisykles siekiant skatinti ekologiškesnes, inovatyvesnes ir labiau socialiai orientuotas viešąsias išlaidas; taip
pat modernizuoti geležinkelių ir oro transporto paslaugas.
Be to, EP užtikrino, kad regioninei plėtrai būtų skirta 325 mln. eurų. Ši parama bus
skirta jaunimo ir atleistų darbuotojų mokymui, naujų verslo galimybių ieškančioms mažosioms įmonėms, interneto ryšio spartinimui atokiuose regionuose, tarptautinių mokslinių tyrimų skatinimui bei kitiems projektams, kurie padeda įveikti krizę.

1. Lėšos ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti

Parlamentas per visas derybas dėl ilgalaikio 2014–2020 m. ES biudžeto kovojo,
kad apsaugotų investicijas į ekonomikos augimą ir darbo vietas. Jis užtikrino, kad kiekvienas būsimo 960 mlrd. eurų biudžeto euras būtų išleistas kuo efektyviau bei pasiekė,
kad šis biudžetas būtų pakankamai lankstus ir leistų iki pat 2020 m. tinkamai sureaguoti
į nenumatytus įvykius ar naujus prioriterus.
Europos Parlamentas užtikrino, kad ES ateityje galėtų laiku apmokėti savo sąskaitas ir nepasikartotų 2011 ir 2012 m. patirtis, kai to nepavyko pasiekti dėl ES valstybių
nepasirengimo skirti pakankamo finansavimo.
Be to, EP pasirūpino, kad pakankamai lėšų kiekviename iš ES metinių biudžetų,
kuriuos nuo 2009 m. Parlamentas vienodomis teisėmis sudaro kartu su ES valstybių
vyriausybėmis, būtų skirta krizės įveikimui, pavyzdžiui, remiant bedarbius jaunuolius
ir atleistus darbuotojus, taip pat investuojant į vidutines ir smulkias įmones, mokslinius
tyrimus ir infrastruktūrą ir studentų mainų programą „Erasmus+“.
EP nariai pasiekė, kad būtų įsipareigota 2016 m. patikslinti ilgalaikį ES biudžetą.
Taip būsimam Europos Parlamentui ir Europos Komisijai suteikiamas šansas įtakotį šį
biudžetą, nors jis patvirtintas prieš minėtų institucijų naująsias kadencijas.
ES ilgalaikio biudžeto peržiūra taip pat leis įvertinti, ar būtina suderinti šio biudžeto
laikotarpį, trunkantį septynerius metus, su Europos Parlamento kadencijos trukme, kuri
yra penkeri metai.
Be ES biudžeto tvirtinimo Parlamentas taip pat prižiūri ES išlaidas, t.y., bendradarbiaudamas su Audito Rūmais, kiekvienais metais tvirtina visų ES institucijų finansines
ataskaitas.
Pagalba nuosmukio paveiktoms teritorijoms. Maždaug trečdalis ES biudžeto tenka
investicijoms į projektus, kuriais remiama regioninė plėtra, ypač labiausiai nuo ekonomikos krizės nukentėjusiose teritorijose. EP narių dėka šiai sričiai 2014-2020 m.
bus skirta 325 mln. eurų. Europos Parlamentas patobulino naujas regioninės pagalbos
programavimo taisykles ir sudarė sąlygas vietos ir regionų valdžios institucijoms būti
labiau įtrauktoms į sprendimų priėmimą, suteikdamas atskirų ūkio šakų planavimui didesnį lankstumą bei glaudžiau susiedamas regioninę politiką su aplinkosauga. Europos
Parlamentas atsispyrė ES valstybių mėginimams numatyti, kad būtų mažinamas finansavimas toms ES šalims, kurios padarytų makroekonominių klaidų, pavyzdžiui, turėtų
perviršinį deficitą. Taip dėl centrinės valdžios klaidų būtų nesąžiningai pabloginta regionų padėtis, įsitikinę EP nariai.
Naujovių ir mokslinių tyrimų skatinimas. Parlamentas priėmė keletą programų, pagal kurias 2014–2020 m. bus remiami moksliniai tyrimai, smulkusis verslas ir inovacijos. Pagrindiniai EP prioritetai – paprastesnės taisyklės, operatyvesnė ir didesnė parama
mažosioms įmonėms. Siekdamas padėti Europai greičiau išbristi iš krizės, Europos Parlamentas taip pat įtikino ES valstybes jau 2014 m. padidinti finansavimą dviem pagrindinėms programoms: mokslinių tyrimų ir inovacijų rėmimo programai „Horizon 2020“
ir įmonių bei smulkaus verslo konkurencingumo stiprinimo programai „COSME“.
Kitos paramos įmonėms priemonės apima geresnę prieigą prie viešųjų duomenų,
naujus elektroninio parašo standartus ir galimybę valstybinėms institucijoms viešųjų
pirkimų pagalba skatinti inovacijas pasinaudojant „Inovacijų partneryste“.

2. Mažiau biurokratijos, sąžiningesnės taisyklės ir daugiau saugumo
įmonėms

Parlamentas pastaruosius penkerius metus siekė daugelio teisės aktų, kuriais siekiama palengvinti Europos verslo subjektų veiklą, priėmimo. Būdami teisės aktų leidėjai,
EP nariai stengėsi sumažinti biurokratiją ir užtikrinti, kad naujais ES teisės aktais jos
nebūtų sukurta daugiau. Jie siekė užtikrinti geresnės aplinkos arba vartotojų apsaugos ir
mažesnio reguliavimo pusiausvyrą.
Nukelta į 9 psl.
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Naujas bendras ES patentas, galiojantis 25 dalyvaujančiose valstybėse narėse, buvo
iškovotas Parlamentui padedant. Šis patentas po daugiau nei 30 metų įsigalioja 2014 m.
sausio mėn. Kai naująją sistemą bus pradėta sklandžiai taikyti, gavus vieną bendrą patento paraišką bus suteikiama patentinė apsauga 25 ES valstybėse – taigi ES patentas
taps 85 proc. pigesnis nei anksčiau, kai išradėjai turėjo atskirai teikti paraišką kiekvienai
šaliai. Parlamentas derybose su vyriausybėmis užtikrino, kad mažosioms įmonėms būtų
kompensuojamos vertimo išlaidos ir būtų sumažinti atnaujinimo mokesčiai.
Kitas šioje srityje priimtas teisės aktas užtikrina mažųjų įmonių apsaugą, pirmiausia
nuo pavėluoto sąskaitų apmokėjimo, ir padeda joms atgauti kitose šalyse užstrigusias
skolas.
Parlamentas taip pat padėjo paspartinti techninių problemų standartinių sprendimų
prieinamumą, leidžiantį įmonėms greičiau sertifikuoti naujus produktus ir pasiūlyti juos
vartotojams.
Leisdami viešajam sektoriui lanksčiau pasirinkti viešųjų projektų atrankos kriterijus ir atsižvelgti į aplinką tausojančius, naujoviškus ar socialinę saugą užtikrinančius
siūlymus, EP nariai pasiekė, kad naujoji viešųjų pirkimų tvarka leistų atsakingiau ir
veiksmingiau įsigyti prekes ar paslaugas.
Parlamentas kartu stengėsi sujungti nacionalines internetines muzikos rinkas, jog
būtų suteiktas postūmis verslui, kartu užtikrinant, kad muzikantams būtų sąžiningai sumokama ir kad vietos ir regioninių repertuarų muzikos neužgožtų tarptautiniai hitai.

3. XXI amžių atitinkantys geležinkeliai, oro transportas ir
telekomunikacijos

EP priėmė ne vieną teisės aktą siekdamas sukurti patikimą ir modernią infrastruktūrą, sklandžias ir finansiškai prieinamas transporto jungtis bei patikimas telekomuni-

kacijų paslaugas. Derindami šiuos teisės aktus, EP nariai stengėsi padėti keleiviams ir
palengvinti veiklą įmonėms, kurios įsigyja prekes ir paslaugas tarpvalstybiniu mastu.
Derybose su ES valstybėmis EP primygtinai reikalavo tobulinti naujus teisės aktus,
kad ES geležinkelių rinkos būtų atvertos konkurencijai. EP pastangų rezultatas – visi
geležinkelių krovinių operatoriai turės sąžiningesnes sąlygas naudotis geležinkelių tinklais, paslaugomis ir infrastruktūra. Diskusijose dėl 4-ojo geležinkelių taisyklių paketo,
skirto sukurti bendrą ES geležinkelių erdvę, EP nariai toliau siekė pagerinti geležinkelių
teikiamas paslaugas keleiviams.
EP siekė užtikrinti, kad ES bendrai finansuojamos investicijos į infrastruktūrą, skirtos sujungti transeuropinius tinklus, būtų daromos palankiomis sąlygomis.
EP nariai padėjo skatinti sąžiningą konkurenciją kelių transporto rinkoje ir stengėsi
užtikrinti, kad visos ES transporto bendrovės vadovautųsi bendrais būtinaisiais saugos
ir poilsio standartais.
Parlamentas siekė tobulesnių taisyklių, pagal kurias būtų geriau naudojami kilimo
ir tūpimo tarpsniai intensyvaus eismo oro uostuose ir padidintas bendrovių, teikiančių
techninės priežiūros, degalų papildymo ar bagažo tvarkymo paslaugas dideliuose oro
uostuose, skaičius, kad paslaugos būtų teikiamos geriau ir greičiau.
Parlamentas priėmė teisės aktus, leidusius padidinti telekomunikacijų paslaugų patikimumą ir saugumą bei sumažinti jų kainą. Naujosios taisyklės taip pat įpareigoja pateikti pakankamai informacijos apie telekomunikacijų paslaugų tarifus ir sąlygas, be to,
leidžia vartotojams lengviau pakeisti telefoninio ryšio bendrovę išlaikant tą patį numerį.
Numatytos ir brukalų bei kibernetinių išpuolių prevencijos priemonės.
Telekomunikacijų pramonei taps lengviau prieinamas radijo spektras (naudojamas plačiajuosčiam internetui, mobiliajai telefonijai, palydovinės navigacijos sistemoms ir kt.).
EP nariai aktyviai siekia, kad iki 2015 m. ES būtų apskritai panaikintas mokestis už
tarptinklinį mobilųjį ryšį.
Europos Parlamento informacijos biuro Lietuvoje inf.

Įgyvendintas tarptautinis
projektas „PRISM“

Projekto Nr. EEN/SPA/10/SMESENV/283469-PRISM
Projektą, kuris truko dvejus metus,
įgyvendino 11 partnerių iš 10 šalių: Lietuvos (Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir Lietuvos inovacijų centras),
Turkijos, Estijos, Bulgarijos, Anglijos,
Islandijos, Latvijos, Airijos, Lenkijos ir
Švedijos.
Projekto pagrindinis tikslas buvo supažindinti mažas ir vidutines įmones, gaminančias statybines medžiagas, su aplinkosaugos problemomis, ir parodyti, kokią
konkrečią naudą jos gali gauti. Tai buvo galimybė padėti įmonėms aplinkosaugos problemas paversti konkrečiomis galimybėmis
stiprinti verslą. Buvo rengiami seminarai,
teikiamos individualios konsultacijos.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmai surengė 5 seminarus. Juose iš viso
dalyvavo 112 dalyvių. Populiariausia
tema – aktualūs aplinkosauginiai reikalavimai pavojingų ir nepavojingų atliekų,
cheminių medžiagų ir mišinių, apmokestinamų gaminių bei pakuočių ir pakuočių
atliekų tvarkymui, TIPK naujienos.

Įmonėms, kurios gamina statybines
medžiagas, jų pačių pasirinkti specialistai teikė konsultacijas. Tokiu būdu buvo
suteikta aukštą pridėtinę vertę kuriančių
patarimų aplinkosaugos klausimais. Konsultuoti ir rūmų nariai UAB „Betonika“
bei UAB „Baldai Jums“.
Projekto įgyvendinimo metu rūmų
darbuotojai kėlė kvalifikaciją tarptautiniuose mokymuose. Mokymai buvo
rengiami Didžiojoje Britanijoje, Estijoje
ir Airijoje. Pavyzdžiui, Dubline buvo suteikta išsamių žinių apie ekologinį gaminių projektavimą statybų sektoriuje. Tai
sisteminė metodika, integruojanti aplinkos apsaugos aspektus į gaminio projektavimą. Pagrindinis šio projektavimo tikslas – kurti ne tik aplinkosauginiu požiūriu
palankius gaminius, tačiau ir atsižvelgti į
funkcionalumo, kokybės, ekonominius,
techninius kriterijus. Vadovaujantis ekologinio projektavimo metodu galima ne
tik sumažinti įmonės patiriamas išlaidas,
bet ir pagerinti gaminių kokybę, atrasti

Lektorius dr. Visvaldas Varžinskas

naujas rinkas, užtikrinti teisinių reikalavimų atitikimą bei pagerinti įmonės įvaizdį.
Informaciją apie projektą, partnerių

šalyse dirbančius konsultantus galima rasti svetainėje: http://prismenvironment.eu/
RŽ inf.

„Geresnė aplinka – geresnis verslas“
Projekto Nr. EEN/SPA/10/SMESENV/283591 – BEBB
Projekto trukmė: 2011/12/12 - 2013/12/11.

Projektą įgyvendino 7 partneriai iš 6 šalių: Lietuvos (Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmai ir Lietuvos inovacijų centras), Bulgarijos, Estijos, Vokietijos, Turkijos ir
Didžiosios Britanijos.
Specifinis projekto tikslas buvo:
• padėti įmonėms sumažinti atliekų apimtis;
• padėti įmonėms sumažinti energijos sąnaudas;
• padėti gamybos įmonėms įsidiegti mažiau aplinkai kenksmingas technologijas
ir žaliavas.
Projekto įgyvendinimo metu buvo rengiami seminarai atliekų tvarkytojams arba
įmonėms, kurių gamybos proceso metu susidaro dideli atliekų kiekiai.
Buvo surengti 4 seminarai įmonėms. Juose dalyvavo 248 dalyviai. Seminarai buvo
rengiami Kaune, Marijampolėje ir Alytuje. Ypač domėtasi tema: „Atliekų tvarkymo
aktualijos: įmonėms keliami reikalavimai“.
Dėl naujai įsigaliojusios atliekų tvarkymo tvarkos nuo 2013 m. liepos 1 d. įmonėms
kilo daug klausimų, kaip tvarkyti atliekas, kokios atliekų pristatymo į sąvartynus są-

lygos. Kaune į seminarą šia tema susirinko net 131 dalyvis. Renginys vyko Kauno m.
savivaldybės didžiojoje salėje.
Projekto įgyvendinimo metu svarbus dėmesys buvo skiriamas tarptautiniam bendradarbiavimui. Atliekų tvarkymo įmonės ar konsultantai, patariantys įmonėms aplinkosaugos klausimais, galėjo patalpinti savo kontaktus projekto svetainėje (www.bebb.
eu). Tai yra galimybė susirasti partnerių iš šalių, kurių atstovai dalyvavo projekte.
Projekto metu partneriai pristatė savo organizacijas, patirtį projektų įgyvendinimo
ir aplinkosaugos srityse.
Įmonės, atitinkančios projekto keliamus kriterijus, galėjo pasirinkti įmones – konsultantes, kurioskonsultavo juos aplinkosaugos klausimais. Tokiu būdu buvo suteikta
aukštą pridėtinę vertę kuriančių konsultacijų. Jas, be kitų įmonių, gavo rūmų nariai
UAB „Aksa“ ir UAB „Swedspan girių bizonas“.
Informaciją apie projekto veiklas, dalyvavusius parterius ir konsultantus užsienio
šalyse galite rasti projekto svetainėje www.bebb.eu.
RŽ inf.
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KONTAKTŲ MUGĖ

Kauno ir Marijampolės regionų įmonių
kontaktų mugė
UAB „Klingai“
Maisto produktų gamyba ir didmeninė prekyba. Gamina daugiau kaip 120 pavadinimų
prekių. Didelę paklausą turi pagrindinė produkcija – kisielius, želė, cikorijos gėrimai be
kofeino, kurių sudėtyje tik natūralūs produktai
ir maistiniai priedai. Taip pat siūlo universalius
prieskonių mišinius be skonio stipriklio, sultinius, želatiną, vanilinį cukrų, citrinos rūgštį, pipirus ir kitus prieskonius. Skrudina kavą Lietuvoje. Perka aukščiausios kokybės žalias kavos
pupeles iš 20 kavą auginančių šalių, šiuo metu
asortimente yra kavos iš 30 skirtingų plantacijų. Gali pagaminti bet kokiam skoniui, pritaikyti bet kokį skrudinimo lygį ir malimo būdą,
supakuoti į įvairias pakuotes. Visus produktus
gali gaminti su PRIVATE LABEL pakuote.
Ekskavatorininkų 1L, LT-52461 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 72 58
Faks.: (8 37) 40 72 58
El. paštas: info@klingai.lt
www.klingai.lt
Kolpingo kolegija
Teikia aukštąjį išsilavinimą liudijantį profesinio bakalauro diplomą.
Studijų programos: verslo vadyba, finansai,
verslo anglų kalba, teisė, socialinis darbas.
Raguvos g. 7, LT-44275 Kaunas
Tel.: (8 37) 22 00 30, 20 15 28
El. paštas.: info@kolping.lt
www.kolping.lt
UAB „Koncernas „Alga“
Atlieka statinio projektavimo, statybos ir statybos priežiūros darbus. Projektuoja, gamina ir
stato plieninių konstrukcijų ryšio antenų bokštus ir stiebus, kurių aukštis iki 126 m, atitinkančius ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos
valstybių reikalavimus. Teikia įvairias metalo
apdirbimo paslaugas. Gamina statybines metalo konstrukcijas, užsiima stambiagabaričių
metalo ir AL+PVC gaminių gamyba.
Gamyklų g. 4, LT-68108 Marijampolė
Tel.: (8 343) 98 737, 98 748
Faks.: (8 343) 98 744
El. paštas: alga@alga.lt, market@alga.lt
www.alga.lt
UAB „Kurantas”
Veiklos specializacija – buitinis ir pramoninis
vandens valymo įrangos projektavimas, gamyba, montavimas, paleidimas-derinimas ir
tolesnis aptarnavimas. Produktyviai dirba jau
daugiau kaip 10 metų, gali pasiūlyti specialistų konsultacijas, vandens kokybės tyrimus,
įrangos montavimą ir pajungimą, operatyvų
aptarnavimą įvykus gedimui, eksploatacinių
medžiagų tiekimą, suteikia garantijas.
Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas
Tel.: (8 37) 35 05 83
Faks.: (8 37) 76 33 36
El. paštas: kurantas@kurantas.lt
www.kurantas.lt
UAB „Lakmalit“
Pastatų inžinerinių sistemų projektavimas,
montavimas, aptarnavimas.
Projektuoja, montuoja, aptarnauja: oro kondicionavimo, šildymo, elektros-automatikos,
vandentiekio, buitinių nuotekų valymo ir lietaus surinkimo inžinerines sistemas.
Kęstučio g. 87, LT-44299 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 34 95, (8 687) 30345
Faks.: (8 37) 32 40 87
El. paštas: info@lakmalit.lt
www.lakmalit.lt
AB „Lifosa“
Gamina ir parduoda fosforines trąšas, mineralinius pašarinius priedus.
Pagrindinė produkcija: diamonio fosfatas (DAP),
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koncentruotos azoto ir fosforo trąšos; monokalcio fosfatas, vartojamas gyvulių bei paukščių
pašarams, lesalams fosforu ir kalciu papildyti,
mineraliniams mišiniams, premiksams, kombinuotiems pašarams gaminti;
ekstrakcinė fosforo rūgštis, dalis šios rūgšties
parduodama chemijos pramonės bei odos apdirbimo įmonėms; sieros rūgštis (techninė,
akumuliatorių sieros rūgštis ir elektrolitas rūgštiniams akumuliatoriams); aliuminio fluoridas,
naudojamas aliuminio gamyboje.
Inovatyvi gamybos technologija ir itin geros
kokybės žaliavos sudaro galimybę parduoti
produkciją visame pasaulyje.
Juodkiškio g. 50, LT-57502 Kėdainiai
Tel.: (8 347) 66 483
Faks.: (8 347) 66 166
El. paštas: info@lifosa.com
www.lifosa.com
UAB „Litfas“
Farmacinių produktų rinkodara, tiekimas, gamyba.
Vytauto g.6, LT-55175 Jonava
Europos pr. 121, LT-46339 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 066 4
Faks.: (8 37) 33 08 99
El. paštas: litfas@litfas.lt
www.litfas.lt, www.vaistas.lt
„Lytagros“ įmonių grupė
Viena iš stambiausių lietuviško kapitalo įmonių, jau 66 metus tiekianti žemės ūkio mašinas,
metalus ir jų gaminius, statybines medžiagas,
padangas, įrankius, elektros ir buitines prekes.
Lietuvoje turi 23 antrines įmones, filialus ir
prekybos centrus, valdo „Bernatonių“ žemės
ūkio bendrovę (Raudondvaris, Kauno r.).
Ateities pl. 50, LT-52106 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 54 01
Faks.: (8 37) 40 54 93
El. paštas: lytagra@lytagra.lt
www.lytagra.lt
AB „Lituanica“
Gamina vyrišką ir moterišką odinę avalynę.
Jovarų g. 2A, LT-47193 Kaunas
Tel.: (8 37) 46 55 65
Faks.: (8 37) 42 26 38
El. paštas: info@lituanica.info
www.lituanica.info.
UAB „Liuks“
Įmonė, valdanti tris pasaulinio BEST WESTERN tinklo viešbučius Lietuvoje – BEST
WESTERN viešbutį „Vilnius“ Vilniuje, BEST
WESTERN „Santakos viešbutį“ Kaune ir BEST
WESTERN viešbutį „Central“ Druskininkuose –
nuo šiol kviečia pailsėti, apsistoti darbo reikalais
ar konferenciją surengti ir pajūryje – 2012 m. įsigytame viešbutyje „Žydroji liepsna“ Palangoje.
Tai nedidelis jaukus viešbutis Palangos centre su
erdviais kambariais ir išskirtiniu aptarnavimu.
Visuose bendrovės valdomuose viešbučiuose
teikiamos aukščiausios kokybės apgyvendinimo, maitinimo, konferencijų salių su pilna
moderniausia įranga, sveikatingumo centro ir
kitos paslaugos.
Keturi miestai – vienas kokybės standartas!
J. Gruodžio g. 21, LT-44293 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 27 21
Faks.: (8 37) 30 27 22
El. paštas: sales@santakahotel.eu
www.HotelsInLithuania.eu;
www.zydrojiliepsna.lt
UAB „Lono mažmena“
Viena iš „Lono“ grupės įmonių, kurios pagrindinė veikla – čiužinių gamyba ir pardavimas. Lietuvos rinkoje dirba nuo 1993 m., todėl puikiai
išmano medžiagas, jų derinius ir savybes, užtikrinančias kokybišką ir sveiką miegą. 2011 m.

pristatė lietuviškų kvėpuojančių čiužinių kolekciją, kurią sudaro trys čiužinių linijos: „TYLA“–
orui pralaidžių kišeninių spyruoklių čiužiniai,
„HARMONIJA“ – prie kūno prisitaikantys viskoelastiniai čiužiniai ir „MŪZA“– ilgaamžiai,
naujausių technologijų latekso čiužiniai.
Taip pat siūlo platų klasikinės linijos čiužinių
pasirinkimą. Galima įsigyti antčiužinių, grotelių
lovoms, pagalvių, čiužinukų ir minkštų baldelių vaikams. Priimami nestandartinių gaminių
užsakymai. „Lono“ lietuviškų čiužinių galima
įsigyti visoje Lietuvoje, o firminės „Lono“ parduotuvės yra Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Alytuje ir Jonavoje.
Ukmergės g. 18, LT-55101 Jonava
Tel.:/faks.: (+370 349) 52 681,
(+370 349) 60 106
E. paštas: info@lonas.lt
www.lonas.lt

Ieško partnerių didmeninei prekybai užsienio ir
vidaus rinkose.
R. Kalantos g. 83, LT-52005 Kaunas
Tel.: (8 37) 49 05 55/37
Faks.: (8 37) 49 05 56/38
El. paštas: nemunas@nemunas.lt
www.mechelnemunas.lt

UAB „Mantinga“
Gamina šaldytus duonos ir pyrago gaminius,
pikantiškus užkandžius, picas, sumuštinius.
Ieško naujų verslo plėtros galimybių, eksporto
partnerių, tiekėjų.
Stoties g. 51, LT-68261 Marijampolė
Tel.: (8 343) 98 122
Faks.: (8 343) 98 212
El. paštas: info@mantinga.lt
www.mantinga.lt

UAB „Metga“
Gumos ir metalo gaminiai. Gamina vienetinius
ar mažaserijinius gaminius pagal individualius
užsakymus.
Raudondvario pl.164, LT-47173 Kaunas
Tel.: (8 37) 36 25 30
Faks.: (8 37) 36 29 40

Marijampolės kolegija
Pietvakarių Lietuvos regioną aptarnaujanti
aukštoji mokykla, atvira pažangioms technologijoms ir aukštojo mokslo pasiekimams, savo
veiklą siejanti su darbo rinkos poreikiais ir studijų raida bei plėtra. Kolegijoje vykdomi taikomieji mokslo tyrimai, užsiimama naujovių ir
patirties sklaida regiono dirbantiesiems pagal
kolegijoje vykdomas studijų programas.
Kudirkos g. 61, LT-68303 Marijampolė
Tel.: (8 343) 54 388
Faks. (8 343) 50 750
El. paštas. direkcija@marko.lt
www.marko.lt
UAB „Marijampolės pieno konservai“
Pieno perdirbimo įmonė vienintelė Baltijos šalyse gamina pieno konservus, įvairaus dydžio
skardines dėžutes ir pieno produktus: saldintą
sutirštintą pieną, saldintą sutirštintą pieninį
gaminį, nesaldintą sutirštintą pieną, nesaldintą
sutirštintą pieninį gaminį, saldintą sutirštintą
pieną su kakava, saldintą sutirštintą pieną su
kava, karamelizuotą saldintą sutirštintą pieną
„Rududu“, nugriebto pieno ir nenugriebto pieno miltelius, sviestą.
Kauno g. 114, LT-68108 Marijampolė
Tel.: (8 343) 98 450
Faks.: (8 343) 98 431
El. paštas: mpk@milk.lt
www.milk.lt
Marijampolės profesinio rengimo centras
Profesinis mokymas ir kitos veiklos (pagrindinis ir vidurinis ugdymas, suaugusiųjų mokymas ir perkvalifikavimas ir kt.)
Kauno g. 117, LT-68223 Marijampolė
Tel.: (8 343 ) 68 640, 68 641
Faks.: (8 343) 71 514
El. paštas: mprcentras@mprc.lt
www.mprc.lt
UAB „Mechel Nemunas“
Didžiausia Baltijos regione vielos, vinių ir metalinio tinklo gamintoja, vienintelė kompanija
Lietuvoje, gaminanti fibrą ir vielą fibrai. Įeina į
„Mechel grupės“ (www.mechel.ru) sudėtį.
Specializuojasi metalo dirbinių gamyboje,
gamina plataus asortimento produkciją: vielą
(atkaitintą, karštai cinkuotą, bendros paskirties,
spyruoklinę, suvirinimo, vielą plieninio pluošto
gamybai ir plieninį pluoštą (fibrą); regztą vielos tinklą; vinis (statybines, padėklines, EPAL,
stogines, automatines (mašinines). Produkcija,
turinti nacionalinių ir tarptautinių standartų
atitikties sertifikatus, paklausi ne tik Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, bet ir kitose Europos
šalyse, JAV.

UAB „Meffert Baltica“
Dažų, tinkų, gruntų gamyba, prekyba statybinėmis medžiagomis.
Europos pr. 112. LT-46351 Kaunas
adresas korespondencijai:
Trakėnų g. 3, LT-68115 Trakiškių km., Marijampolės sav.
Tel.: (8 343) 27 355
Faks.: (8 343) 27 426
El. paštas: info@meffert.lt
www.dufa.lt

UAB „MVP sprendimai“
Finansų specialistų komanda, dirbanti finansavimo ir finansų valdymo srityse. Refinansavimas, konsultacijos, paskolos, verslo planai.
Savanorių pr. 135, LT-44146 Kaunas
Tel.: (8 616) 34 494
Faks.: (8 37) 79 70 38
El. paštas: info@findep.lt
www.findep.lt
UAB „Naujasis Nevėžis“
Gamina sausus pusryčius, sūrius, saldžius užkandžius, pusgaminius maisto pramonei.
Jiesios g. 2, Ilgakiemis, LT-53288 Kauno r.
Tel.: (8 37) 39 45 61
Faks.: (8 37) 53 62 91
www.nevezis.lt
UAB „Naujinta“
Gamina medinius padėklus. Prekiauja medžio
pjuvenų granulėmis, taip pat granulinių ir kieto kuro katilų gamintojų „Biokaitra“, „RED“,
„KORTEX“, „PER-EKO“, „MODERATOR“,
„THERMOROSSI“ produkcija. Parduoda ir
montuoja granulinio kuro degiklius į įvairius
kieto kuro katilus. Atstovauja Vokietijos kompanijai, gaminančiai elastingas birių produktų
talpyklas-bunkerius-aruodus.
Butrimonių g. 7-132, LT-50218 Kaunas
Tel.: (8 37) 31 23 10
Faks.: (8 37) 31 23 10
El. paštas: info@naujinta.lt
www.naujinta.lt
Noriu personalo sprendimų grupė (UAB
„Noriu darbo“)
Teikia personalo paieškos, atrankos (specialistų, vadovų, viduriniosios personalo grandies),
tiesioginės paieškos, personalo įvertinimo,
konsultavimo paslaugas, rengia vidinius ir
atviruosius personalo mokymus, organizuoja
komandos efektyvinimo renginius.
K. Donelaičio g. 62, LT-44248 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 37 14, (8 5) 269 10 76
Mob.tel.: +370 687 36287
Faks. : (8 37) 40 68 34.
www.noriudarbo.lt
UAB „Novanet“
Kompiuterių salonai „Fortakas“: mažmeninė
prekyba kompiuteriais, jų priedais, fotoaparatais,
televizoriais, navigacine įranga, buitine technika. Garantinis ir pogarantinis kompiuterių aptarnavimas. Lizingo paslaugos. Prekių pristatymas
į namus. Elektroninė parduotuvė www.fortakas.
lt. Ilgametė patirtis ir mažos kainos. Specialūs
pasiūlymai įmonėms ir organizacijoms.
Savanorių pr. 214, LT-50194 Kaunas
Tel.: (8-37) 73 12 00
El. paštas: pagalba@fortakas.lt
www.fortakas.lt
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A. Abruzzini: „Smulkusis ir vidutinis verslas
yra svarbiausia ekonomikos grandis“

„Eurochambres“ generalinis sekretorius A. Abruzzini

Vilniuje įvykusioje smulkų ir vidutinį
verslą (SVV) vienijančios Europos pramonės ir prekybos rūmų asociacijos („Eurochambres“) metinėje partnerių konferencijoje didžiausias dėmesys atiteko asociacijos įgyvendinamai į Rytų partnerystės
šalis orientuotai „East Invest“ iniciatyvai.
„Lietuvos pirmininkavimo ES tikslas – patikima, auganti ir atvira Europa.
Manau, kad šį tikslą pirmininkavimo metu
sėkmingai įgyvendinome. Sėkminga Rytų
partnerystė buvo ir yra, tikiuosi, ir bus Europos prioritetas. Bendradarbiavimo stiprinimas tarp ES ir Rytų partnerystės šalių
mums visiems labai svarbus“, – susitikime pabrėžė Lietuvos prekybos, pramonės
ir amatų rūmų asociacijos (LPPARA) prezidentas dr. Rimantas Stankevičius.
SVV bendrovėms – 4 esminiai iššūkiai
Konferencijoje dalyvavęs „Eurochambres“ generalinis sekretorius Arnaldo Abruzzini neabejojo, kad Europos
ekonomikos atsigavimas po sunkmečio
yra tiesiogiai susijęs su SVV padėtimi bei
galimybėmis plėtoti verslą.
„Smulkusis ir vidutinis verslas yra
svarbiausia ekonomikos grandis, kurianti
darbo vietas, inovacijas ir įnešanti didžiausią indėlį į Europos valstybių ekonomikos
gerovę. Jei Europos valstybės sudarys
tinkamas sąlygas verslui atsigauti po krizės, atsigaus ir šalių ekonomikos“, – pažymėjo „Eurochambres“ gen. sekretorius.
Su kokiomis didžiausiomis problemomis šiuo metu susiduria SVV bendrovės
Europoje ir kaip joms sekasi tuos iššūkius
įveikti?

Pagrindiniai iššūkiai yra keturi – finansavimas, įėjimo į rinką galimybės,
darbo jėgos kvailifikacija ir teisinis reguliavimas. SVV bendrovės ieško lėšų plėsti
savo veiklą, tačiau bankų ir investicinių
fondų keliamos sąlygos šiandien yra kur
kas griežtesnės nei ikikriziniais metais.
Nuo galimybių gauti paskolas verslo plėtrai, tiesiogiai priklauso SVV bendrovių
ateitis. Europos rinka, nepaisant didžiulės
pažangos, vis dar nėra vieninga. Atskirose
šalyse egzistuoja per daug barjerų, trukdančių verslui lengvai pradėti ir plėsti veiklą skirtingose Europos šalyse. Nors visoje ES turime daugiau 25 mln. bedarbių,
kvalifikuotos darbos jėgos trūkumas taip
pat yra akivaizdus. Būtina suteikti žmonėms galimybę įgyti naujų kvalifikacijų.
SVV bendrovės, be visa kito, yra apkrautos krūva biurokratinių prievolių. Verslininkai gaišta brangų laiką, pildydami daugybę beprasmių dokumentų. Šį laiką jie
galėtų skirti tiesioginei verslo funkcijai –
produktų gamybai ir paslaugų teikimui.
Padėti verslui susidoroti su kylančiais
iššūkiais – esminis mūsų organizacijos
prioritetas. Jei sėkmingai juos įveiksime,
Europos SVV bendrovės ne tik galės lengviau išlikti sunkiais laikais, bet ir klestės
namų rinkoje ir visame pasaulyje.
Krizės metu SVV bendrovių galimybės gauti banko paskolą verslo pradžiai
ir plėtrai smarkiai sumenko, tačiau kylant
ekonomikai skolinimosi sąlygos panašu
vėl gerėja. Ar bankai ir investiciniai fondai jau pakankamai pravėrė duris SVV
bendrovėms?
Verslo finansavimas šiuo metu yra
viena iš opiausių problemų Europoje, tačiau skirtingose šalyse ji pasireiškia nevienodu intensyvumu. SVV bendrovės
negauna paskolų, nes negali pateikti bankui reikalingų garantijų. Todėl šią liepą
ES vadovai sutarė diegti europinę verslo
garantijų platformą, kurią patikėta įgyvendinti Europos investicijų bankui. Ką
tai reiškia? Garantijas bankui už veiklą
plėtoti siekiančias bendroves suteiks valstybė. Tai stipriai palengvintų SVV sąlygas
plėtoti verslą. Nauja valstybinių garantijų
platforma pirmiausiai bus išbandoma Italijoje ir Vengrijoje. Beveik neabejoju jos
sėkme, tad, manau, kad ši praktika bus
įgyvendinta ir kitose ES valstybėse, ypač

Iš ES fondų pernai gauta
beveik 4 mlrd. litų

Preliminariais duomenimis, pernai
Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų
investicijos Lietuvoje siekė 3 mlrd. 686
tūkst. litų. Tiek ES fondų lėšų per 2013 m.
yra išmokėta projektų vykdytojams.
Ši investicijų suma yra panaši kaip
ir ankstesniais metais, o tai reiškia, kad
užtikrinamas ES struktūrinių fondų investicijų srauto stabilumas, rodantis, kad ES
fondų administravimo sistema Lietuvoje
veikia efektyviai, o rinka gauna reikalingą
finansavimą darbo vietų kūrimui, verslo
plėtrai bei viešųjų paslaugų gerinimui.
Iš viso nuo programavimo laikotarpio
pradžios projektams išmokėta 17,4 mlrd.

litų, t. y. 74 proc. nuo Lietuvai skirtų
2007-2013 m. ES struktūrinių fondų lėšų.
Likusios lėšos turi būti investuotos ir projektai užbaigti iki 2015 m. pabaigos.
2013 m. Lietuva išliko tarp pirmaujančiųjų ES šalių narių pagal Europos
Komisijos (EK) išmokėtų ES struktūrinių
fondų lėšų dalį.
Naujausiais duomenimis, įgyvendinamų ir baigtų įgyvendinti 2007-2013 m.
periodo ES struktūrinių fondų projektų
skaičius perkopė aštuonis tūkstančius.
Daugiau kaip keturi su puse tūkstančio
projektų, kurių bendra vertė siekia 10,8
mlrd. litų, jau baigti įgyvendinti.

tose, kur SVV finansavimas yra mažiausiai intensyvus.
Kokios kitos iniciatyvos dar labiau
pagerintų SVV sąlygas, o kartu ir augintų
ekonomiką?
Daugelio SVV bendrovių veiklą labai
įtakoja viešojo sektoriaus atsiskaitymų
trukmė. Šiuo metu atsiskaitymo trukmė
ES šalyse varijuoja nuo kelių savaičių
Skandinavijos šalyse iki pusės metų Italijoje. Siekiame, kad visose ES šalyse
viešojo sektoriaus atsiskaitymai verslo
bendroves pasiektų per ne ilgiau nei 30
kalendorinių dienų. Tai stipriai palengvintų įmonių gyvenimą. Tačiau geri norai yra
viena, o praktiškai juos įgyvendindami,
susiduriame su kliūtimis. ES institucijos
neturi pakankamai instrumentų, kurie priverstų šalis kuo skubiau įgyvendinti tokią
iniciatyvą.
Verslininkų koziris – rytų rinkų išmanymas
Manote, kad platesni ES institucijų
įgaliojimai leistų efektyviau tvarkyti rinkos sąlygas visoje ES erdvėje?
Manau, kad Europos Sąjunga nėra
Jungtinės Amerikos Valstijos, esame visiškai skirtingas politinis ir ekonominis
darinys. JAV svarbiausius sprendimus priima Vašingtonas, tuo tarpu Briuselio valdininkų rankose yra sukoncentruota kur
kas mažiau galios nei atskirų valstybių
institucijose. Angela Merkel ar Francois
Hollande‘as galutiniams sprendimams
turi kur kas didesnę įtaką nei Jose Manuelis Barroso ar Hermanas Van Rompuy.
Atsakomybę už vienas ar kitas nesėkmes
šalių politikai dažnai mėgsta nurašyti į ES
intitucijų daržą. Tačiau ES visų pirma yra
patys 28 valstybių vadovai. Kai kreipiatės į ES, visų pirmiausia problemą turite
adresuoti savo ministrui pirmininkui ir jo
vadovaujamai vyriausybei.
Koks vaidmuo sudėtingoje Europos
mozaikoje atitenka mažesnėms valstybėms, kaip Lietuvai?
Esu įsitikinęs, kad Lietuva ir kitos
Baltijos valstybės yra nepakeičiamas tiltas tarp Vakarų ir Rytų Europos. Tą puikiai parodo ir jūsų sėkmingas pirmininkavimas šį pusmetį bei Vilniuje vykstantis
Rytų partnerystės viršūnių susitikimas.
Europos Sąjungos ir jos rytų kaimynių
Apibendrintais duomenimis, 20072013 m. daugiau kaip 2,3 tūkst. įmonių pasinaudojo investicijomis inovacijoms, dar
apie 5 tūkst. smulkiojo ir vidutinio verslo
subjektų gavo finansavimą veiklai pradėti
ar plėsti. Finansuota per 2,1 tūkst. subsidijų
studentų, mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslo
tiriamajai veiklai. Remiamose įdarbinimo
programose dalyvavo 165,3 tūkst. bedarbių
ir asmenų, kuriems gresia nedarbas, daugiau nei 35,7 tūkst. bedarbių įgijo profesinę
kvalifikaciją. Energijos taupymo požiūriu
atnaujinti 737 viešosios paskirties pastatai,
775 miesteliai ir kaimai buvo prijungti prie
sukurto plačiajuosčio tinklo. Nutiesta ar rekonstruota daugiau kaip 1,4 tūkst. kilometrų automobilių kelių. 739,4 tūkst. šilumos
vartotojų pagerėjo šilumos tiekimo patikimumas ir kokybė. Uždaryta ir sutvarkyta
200 sąvartynų ar šiukšlynų.
Atliktų vertinimų duomenimis, ES

mentalitetas smarkiai skiriasi. Didžiausias
skirtumas yra rinkos skaidrumas. Baltijos
valstybės geriau nei bet kas kitas pažįsta
rytų kaimynes ir gali bendrauti joms suprantama kalba. Supraskite mane teisingai: jūs galite būti ne vien komunikuoti
padedančios tarpininkės. Jūsų verslininkai
gali ir turi išnaudot galimybes investuoti
ir kurti verslą rytų valstybių rinkose. Tai
jūsų išskirtinis koziris.
Ar stipriai Rytų partnerystės viršūnių
susitikimo sėkmę įtakos prognozuojamas
Ukrainos atsisakymas pasirašyti asociacijos su ES sutartį?
Asociacijos sutartis visų pirmiausia
yra verslo susitarimas. Žvelgiant tiek iš
Ukrainos, tiek iš ES verslo pozicijų tai didelė nesėkmė. Verslas siekia geresnių sąlygų prekiauti ir bendradarbiauti. Apmaudu,
tačiau šiuo atveju situaciją iškreipia ne tik
geopolitiniai interesai, bet ir vis dar labai
skirtingas požiūris į verslo vaidmenį, siekiant ekonomikos ir visuomenės gerovės.
Situacija gali tapti dar dramatiškesnė, jei
Ukraina strategiškai nusigręš nuo Europos
Sąjungos. Žinoma, jie turi savo reikalavimų, nori milijardinės paskolos ir lengvų
gyvenimo sąlygų tam tikroms savo industrijoms. Tačiau lengvatinės sąlygos ir ES
dotacijos Ukrainos verslui, iškreiptų konkurencinę aplinką pačioje Europos Sąjungoje. Negalime sau leisti taip varžyti ES
rinką ir grįžti ten, kur buvome prieš penkiasdešimt metų. Ukraina turi apsispręsti,
ar keliaus ta pačia kryptimi kartu, kitaip
bendradarbiavimas bus beprasmis.
„Eurochambres“ – 1958 m. įkurta
organizacija, apjungianti daugiau nei 20
mln. bendrovių visoje Europoje, iš kurių
apie 93 proc. yra smulkaus ir vidutinio
verslo atstovės. Organizacijos priklauso
ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų
rūmų asociacija, vienijanti rūmus penkiuose didžiuosiuose šalies miestuose.
Organizacijai priklausanti Lietuvos
prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija (LPPARA) turi bendradarbiavimo
sutartis su visų Rytų partnerystės šalių
prekybos ir pramonės rūmais. Penki Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai
dirba su Rytų partnerystės šalių rūmais
ir yra pasirašę 2 sutartis su Moldova, 19
sutarčių su Ukraina, 14 su Baltarusija.
LPPARA vienija rūmus penkiuose didžiuosiuose šalies miestuose.
„East Invest“ projekte itin aktyviai
dalyvavo ir prie konferencijos organizavimo Vilniuje prisidėjo Šiaulių prekybos,
pramonės ir amatų rūmai.
RŽ inf.
struktūrinių fondų investicijos 2004-2013
m. laikotarpiu lėmė 1,57 procentinio
punkto didesnį realaus BVP vidutinį metinį augimą, nei būtų buvę be ES struktūrinių fondų lėšų. Prognozuojama, kad per
2004-2015 m. laikotarpį investicijų efektyvumas pasieks 1,97, t. y. kiekvienas investuotas litas atneš 1,97 lito nominalaus
BVP grąžos.
ES struktūrinių fondų investicijos taip
pat reikšmingai prisideda sprendžiant nedarbo problemą Lietuvoje. Nedarbo lygis
2004-2015 m. laikotarpiu prognozuojamas 4,6 procentinio punkto mažesnis, nei
būtų be ES struktūrinių fondų investicijų.
2014 m. valstybės biudžete ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos sudaro 7,4
mlrd. litų, iš kurių 4,4 mlrd. litų yra ES
struktūrinių fondų lėšos.
Pagal Ūkio ministerijos inf.
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