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Geros valios Kaunas bus strateginis
memorandumas „Rail Baltica“ taškas
Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų
viešųjų ryšių vadovė
Šiemet verslo laukia atsakingas socialinės atsakomybės egzaminas – ar keičiant
litus į eurus nebus piktnaudžiaujama dirbtinai keliant prekių bei paslaugų kainas,
ar bus sukurta verslo ir vartotojų abipusio
pasitikėjimo ir supratimo aplinka?
Šiuo metu rengiamas geros verslo
praktikos (valios) memorandumas. Juo
verslininkai savo klientams, partneriams,
valstybinėms institucijoms savanoriškai
atsakingai įsipareigos, kad nustatytu privalomo kainų nurodymo litais ir eurais
laikotarpiu nenaudos euro įvedimo kaip
preteksto didinti kainas, taikys neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą, laikysis teisės aktuose nustatytų
apvalinimo taisyklių. Bus parengtos prisijungimo prie memorandumo ir logotipo
naudojimo tvarkos, kuriose ketinama nustatyti, kad visuomenė bus informuojama
apie verslą, pažeidusį šį dokumentą.
Memorandume gali atsirasti nurodymas ruošiantis euro įvedimui skelbti prekių ir paslaugų kainas ir ten, kur jos dažniausiai nenurodomos (kirpyklose, taksi ir
pan.). Tuo siekiama išvengti Latvijos klaidos, kai to nedarant buvo sunku veiksmingai kontroliuoti, ar kainos skaičiuojamos
tinkamai ir nėra tyčia didinamos.
Tačiau verslui nėra aišku, kaip bus vertinama, kad kainos keičiasi būtent dėl euro,
nes nėra metodikos, kuri parodytų, kaip
kainas lemia kiti veiksniai (žaliavų, energetikos išteklių kainų svyravimai ir kt.).
Nemažai nuogąstavimų verslui kelia
Statistikos departamento numatoma kainų stebėsena. Šį įstaiga yra įsipareigojusi
artimiausiu metu parengti šimto pagrindinių vartojamųjų prekių ir paslaugų sąrašą, kurių kainos bus akyliau stebimos,
rengiantis įsivesti eurą. Ketinama platinti
oficialius pranešimus apie šių paslaugų ir
prekių kainų pokyčius, kad būtų aiškiai
matyti, ar jos nėra didinamos.
Balandį dokumentas bus perduotas
verslą vienijančių organizacijų atstovams.
Rugpjūtį numatomas oficialus memorandumo pasirašymo renginys. Savo parašais
dokumentą turėtų patvirtinti premjeras,
finansų ir ūkio ministrai, asocijuotų verslo
struktūrų vadovai, verslininkai.
Memorandumą pasirašysiančios asociacijos ir atskiros įmonės sieks paneigti
žmonių baimes, kad viskas daroma jų nenaudai, o žmonės esą ims labiau pasitikėti
verslu. Nors baudų pažeidus memorandumą nebus, tikimasi, kad įmonės nenorės
rizikuoti savo reputacija.
Projekto tekstas skelbiamas 9 psl.
Ką nuveikėme 2013 m. | 2-3 psl.

Audronė Jankuvienė
Politinės diskusijos Lietuvoje ir tarptautiniu mastu dėl „Rail Baltica“ krypties
sukėlė nerimo verslininkams, padaugėjo
prieštaringų žinių, skirtingų interpretacijų – nuo to, kad vėžė be Vilniaus praras
prasmę iki kategoriškų teiginių, kad projektas apskritai yra ekonomiškai nenaudingas ir neatsiperkantis.
„Verslui svarbiausia – stabilumas“, –
pabrėžė rūmų prezidentas Benjaminas
Žemaitis, kai sausio 23 d. Verslo taryba
svarstė europinės vėžės perspektyvas Lietuvoje.
Rezoliucija Seime
Gruodžio pabaigoje Seimas 43 balsais priėmė rezoliuciją, kuria Vyriausybė
įpareigojama įvertinti didžiausio ir brangiausio šalies transporto infrastruktūros
projekto – europinės vežės geležinkelio
„Rail Baltica“ trasos per Lietuvą ekonominį naudingumą, lėšų poreikį projekto
įgyvendinimui ir jų šaltinius, taip pat dvi
alternatyvas – trasą tiesti per Kauną su atšaka į Vilnių ir maršrutą per Vilnių.
Rezoliucijos dėl „Rail Baltica“ įgyvendinimo projektą Seimui pateikė socialdemokratas Artūras Skardžius, TS-LKD
frakcijos nariai Jurgis Razma ir Rokas
Žilinskas, Seimo Ekonomikos komiteto
pirmininkas ir partijos „Tvarka ir teisin
gumas“ frakcijos narys Remigijus Že
maitaitis, Lietuvos lenkų rinkimų akcijai
atstovaujantis Zbignevas Jedinskis, Darbo
partijos frakcijos atstovai Kęstutis Dauk
šys ir Sergejus Dmitrijevas.
Politikų priimtas dokumentas įplieskė
ginčus tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.
„Rail Baltica 1“ ir „Rail Baltica
2“ – skirtingi objektai
„Norėčiau išsklaidyti abejones ir patvirtinti, kad šiame Lietuvos ir penkių Europos valstybių projekte Kaunas liks strateginiu tašku, vienu svarbiausių transporto mazgų Lietuvoje. Europinė vėžė Kauną
pasieks 2015 m.“, – tvirtino posėdyje dalyvavęs susisiekimo viceministras Saulius
Girdauskas. Antra vertus, jis pabrėžė, kad
būtina atsakyti į esminius klausimus dėl
finansavimo, ekslopatacijos išlaidų, svarbu išnagrinėti vėžės krypties per Lietuvą
alternatyvas, įvertinti ekonominį projekto
naudingumą ir kt.
Viceministras paaiškino, kad daug
nesusipratimų ir nesusikalbėjimo kyla dėl
to, kad yra painiojami du projektai – „Rail
Baltica 1“ ir „Rail Baltica2“. Pirmoji – tai
nuo Lietuvos sienos iki Kauno greta senosios vėžės statoma 1435 mm pločio euroAmbicingi planai
Jonavos filiale | 6 psl.

pinė geležinkelio linija, kuria bus galima
vykti 120 kilometrų per valandą greičiu.
Ji jau yra tiesiama ir Kauną pasieks jau
2015 m. Antroji – tai greitojo keleivių
susisiekimo vėžė, kurioje traukinių greitis
sieks 240 km per valandą. (AB „Lietuvos
geležinkeliai Rail Baltica“ projekto direkcijos direktoriaus pavaduotojas Vidas
Žvinys „Rail Baltica 2“ pavadino vėžę
nuo Kauno iki Latvijos). Vilnius, kaip ir
kitos sostinės, esą privalo būti sujungtas
europine vėže.
„Jeigu Rygai prijungti reikia 40-50
km vėžės, o Vilniui – 100 km, tai menkas skirtumas“, – sakė viceministras. Jis
priminė, kad Vilnius yra įrašytas projekto
dokumentuose. Pernai rugsėjį po nelengvų derybų Lietuvos, Latvijos ir Estijos
ministrai pasirašė deklaraciją dėl bendros
įmonės „Rail Baltica 2“ steigimo. Šiame
dokumente Vilnius įvardytas kaip vėžės
dalis.
„Rail Baltica 2“ vėžė Lietuvoje turėtų
kainuoti apie 4,4 mlrd. litų, bendra vėžės
vertė – apie 12,43 mlrd. litų. ES lėšomis
turėtų būti finansuojama 85 proc. projekto vertės. Geležinkelis turėtų sujungti
Helsinkį, Taliną, Rygą, Vilnių ir Varšuvą,
pratęsiant jį iki Berlyno.
S. Girdausko teigimu, Lietuva yra labiausiai pažengusi įgyvendindama „Rail
Baltica 1“: mūsų šalyje jau nutiesta 22 km
europinės vėžės, atlikta poveikio aplinkai
studija, kuri patvirtino,
kad geriausia naujosios transporto arterijos
kryptis – per Panevėžį,
kaip ir buvo planuota anksčiau. Estija ir
Latvija nenutiesusios
nė vieno vėžės kilometro, neatliktos poveikio
aplinkai studijos. Nėra
net aišku, kurioje vietoje
vėžė kirs sieną su Latvija. „Svarbiausia apginti
valstybės interesus, o
ginčai silpnina mūsų derybinę poziciją“, – sakė
viceministras.

das. Būtent prieš Kalėdas komplikavosi ir
„Rail Baltica“ projekto perspektyvos. Tad
Lietuvai pirmiausia nepakenktų pačiai išsiaiškinti, kaip ji atrodo Europos akyse su
tokiu „prieškalėdiniu sindromu“.
Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas tokį žingsnį įvertino kaip norą slopinti regioninę iniciatyvą, mažinti regionų
svarbą, stiprinti sostinę.
Kauno rajono savivaldybės atstovai
priminė, kad kol kas projektas aplenkia
rajoną, kuriame veikia ir oro uostas, ir
laisvoji ekonominė zona. Rūmų generalinis direktorius Vytautas Šileikis įsitikinęs,
kad jei europinė vėžė pasieks ir Vilnių, ji
turėtų sujungti ir abu oro uostus.
„Ar Kaunui bus reikalingas logistikos
terminalas, jei atšaka nuves iki Vilniaus?
Tada logiška, kad terminalas išdygs sostinėje, o Kaunas liks su švilpuku“, – nuogąstavo Marijampolės regiono plėtros tarybos
pirmininkas Algis Žvaliauskas. Jis paneigė
dažnai kartojamą teiginį, kad kroviniai
juda iš Rytų į Vakarus, o ne iš Pietų į Šiaurę. Jo tvirtinimu, „Via Baltica“ automagistrale dabar pergabenama 45 kartus daugiau
krovinių nei tarp Vilniaus ir Kauno.
„Šiuo metu“ katastrofiškai apkrauta
„Via Baltica“ turi atlaikyti keliasdešimt
kartų didesnius krovinių srautus nei geležinkelis. Ir jei geležinkelis neperims
dalies krovinių nuo „Via Baltica“, tai toliau degs daugybė žvakių šiame kelyje
avarijose žuvusiųjų atminimui”, – teigė
Verslo tarybos pirmininkas, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos
vadovas J. Guzavičius.
Viceministras S. Girdauskas pareiškė
esąs įsitikinęs, kad nėra jokių galimybių
krovinių vėžę nukreipti nuo sienos iki Vilniaus.

Ar neliksime su
švilpuku?
Pasak Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų prezidento Benjamino Žemaičio, dėl
projekto susiklosčiusi
situacija kažkuo primena didžiųjų bankų griūtis. Jos irgi dažniausiai
įvykdavo prieš KalėTyrimas: stereotipai
versle | 7 psl.

Nauja Europos patentų
išdavimo tvarka | 9 psl.
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Sausio mėnesio rūmų kronika
Priemonė

Veiksmas

Patalpinta komercinių verslo pasiūlymų į svetainę
Planinis rūmų narių lankymas, siekiant geriau patenkinti
Verslo plėtra narių interesus / Kaunas
Potencialių narių lankymas, informacija apie rūmų veiklą,
paslaugas, kvietimas stoti į narius / Kaunas
Darbo su piktybiškais skolininkais ypatumai
Kaip išnaudoti partizaninį marketingą užsienio rinkoms?
Seminarai
Mokymai, skirti pradedantiems dirbti kelių transporto
ekspedicijos vadybininko darbą
Metinis veiklos vertinimo pokalbis
Rūmų klubas „Pirmas žingsnis“
Kauno finansininkų klubas „Gyventojų pajamų mokesčio
Rūmų
bendruomenė ir pelno mokesčio įstatymų pakeitimai nuo 2014 m.“
Eksportuotojų klubas „Mažų ir vidutinių įmonių eksporto
patirtis“
Konsultacijos Teisinės konsultacijos / Magnusson Law
Kontaktų paieška Lietuvos įmonėms
Išplatinta BCD anketų su įmonių pasiūlymais
Atsakymai į EEN partnerių užklausas
BCD konsultacija
Konsultacija verslo įmonėms
Enterprise
Partnerystės susitarimai tarp Lietuvos ir užsienio
Europe
kompanijų
Network
Lietuvos įmonių užklausos
Paskyrimas kitam partneriui
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 pasienio verslo mokymai Marijampolėje
Vengrijos ambasadoriaus Lietuvoje J. E. Zoltán Pecze,
Vengrijos ambasados pirmosios sekretorės Zsófia Barkaszi
Tarptautiniai ir Vengrijos garbės konsulės Lietuvai Ilonos Jočionisné
ryšiai
Mészáros vizitas Kauno PPA rūmuose
Nyderlandų Karalystės ambasadoriaus Lietuvoje J. E.
Kornelijaus Spaans ir ambasados patarėjo ekonomikos
klausimais Edvino Varkalos vizitas Kauno PPA rūmuose
Chevrollier Anžė licėjaus atstovų vizitas Kauno PPA
rūmuose
Rūmų žinios Nr. 579, aktualiausi straipsniai: „2014:
svarbūs įvykiai“; „Kokių specialistų labiausiai trūksta
įmonėms?“; „Kuo gyvenome 2013-aisiais“; „Padėkos
vakare pagerbti Jonavos verslininkai“; „Prezidentas V.
Adamkus „Seed Forum“: Lietuva turėtų labiau orientuotis
Viešieji ryšiai į intelektinių gebėjimų sutelkimą“; „Svarbiausi 20092014 m. Europos Parlamento sprendimai“; A. Abruzzini:
„Smulkusis ir vidutinis verslas yra svarbiausia ekonomikos
grandis“
Išplatinta pranešimų žiniasklaidoje apie rūmų veiklą
Atlikta tarptautinės prekybos dokumentų autentiškumo
patikrinimų ir įforminta dokumentų
Dokumentų
išdavimas

Atlikta prekybos dokumentų patikrinimų ir įforminta
prekių kilmės sertifikatų / Kaunas
Atlikta prekybos dokumentų patikrinimų ir įforminta
prekių kilmės sertifikatų / Marijampolė
Sudarytos ir pasirašytos asmens įgytų kompetencijų
vertinimo paslaugų sutartys su profesinio mokymo
įstaigomis
Pirminis profesinis mokymas

Profesinis
rengimas

2

Parengtos 9 profesinio mokymo įstaigų asmens įgytų
kompetencijų vertinimo užduotys
Įvertintos 9 profesinio mokymo įstaigų asmenų
kvalifikacijos
Sudarytos asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijos
Įdarbinti asmens įgytų kompetencijų vertintojai
Tęstinis profesinis mokymas
Sudarytos asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijos
Įdarbinti asmens įgytų kompetencijų vertintojai
Parengtos asmens įgytų kompetencijų vertinimo užduotys
Įvertintos profesinio mokymo įstaigų asmenų
kvalifikacijos

Įmonės,
dalyviai

Atstovavimas
Instittucija,
renginys

Turinys

Rūmų taryba

1. Informacija apie Jonavos
atstovybės veiklą 2013 m.
Sprendimas dėl Jonavos filialo
steigimo. Sprendimas dėl
filialų nuostatų parengimo.
2. Informacija apie Prienų
rūmų narių veiklą 2013
m. Sprendimas dėl Prienų
atstovybės steigimo ir nuostatų
patvirtinimo.
3. Informacija apie
Marijampolės filialo veiklą
2013 m.
4. Dėl rūmų narių atstovavimo
Kauno rajone.
5. Dėl rūmų asociacijos
nominacijų.
6. Sprendimai dėl narystės.

Rezultatas

4

Kauno
kolegija

1. Pristatyta Jonavos atstovybės
veikla 2013 m. Priimtas
sprendimas dėl Jonavos filialo
steigimo. Priimtas sprendimas
dėl filialų nuostatų parengimo iki
sausio 27 d.
2. Pristatyta Prienų rūmų
narių veikla 2013 m. Priimtas
sprendimas dėl Prienų atstovybės
steigimo ir nuostatų patvirtinimo.
3. Pristatyta Marijampolės filialo
veikla 2013 m.
4. Nutarta surengti susitikimą
su Kauno r. verslininkais ir
padiskutuoti dėl bendradarbiavimo
formos ir tikslų.
5. Nutarta teikti 2 sidabro „Darbo
žvaigždes“.
6. Priimti 8 nariai
Susitikimas su Kauno r. meru V. Nutarta parengti bendradarbiavimo
Makūnu dėl bendradarbiavimo sutartį ir veiksmų planą.
1. Renginys vyks vasario 20 d.
rūmuose. Kaunui skirta 20
Asociacijos valdybos posėdis: LRV
dalyvių
kvota.
1. Dėl metinio LPPARA
2. Parengti informaciją apie EEN
renginio.
šaukimą nuo 2015 m. informuoti
2. Dėl dalyvavimo EEN
visus rūmus ir partnerius.
projekte.
3. Sudaryti sertifikatų išdavimo
3. Dėl prekių kilmės
specialistų darbo grupę prie
sertifikatų.
LPPARA.
4. Dėl VDI klausimyno.
4. Organizuoti susitikimus su VDI
atstovais dėl VDI klausimyno.
Kauno kolegijos tarybos
Atstovauta rūmams ir bendriesiems
posėdis
verslo interesams

20

Kauno r.
savivaldybė

Susitikimas su Kauno r. meru V. Nutarta kovo mėnesį pasirašyti
Makūnu dėl bendradarbiavimo bendradarbiavimo sutartį
ir veiksmų plano aptarimas

6

Prienų ir
Birštono r.
savivaldybės

Prienų krašto bendruomenės
šventė

5

Kauno m.
savivaldybė

Susitikimas su Užsienio ryšių
skyriaus darbuotojais dėl 2014
m. planų
1. Dėl „Rail Baltica“ statybos
eigos ir perspektyvų.
2. Informacija apie 2014 m.
Kauno miesto savivaldybės
biudžeto projektą.
Susitikimas su Kauno LEZ
direktoriumi dėl LEZ plėtros
ir bendradarbiavimo su Kauno
PPA rūmais
Susitikimas su Kauno r.
savivaldybėje veikiančiais
nariais dėl bendradarbiavimo
su Kauno r. savivaldybe formų
ir tikslų
1. Metinio filialo veiklos plano
pristatymas.
2. Marijampolės filialo
nuostatų atnaujinimas.
3. Diskusija euro įvedimo
klausimu.
4. Kiti klausimai.
Kėdainių LEZ pristatymas
Vilniuje

1
2
3
11
36
14
18
30
19
7
1
6
5
40
14
3
1

Kauno r.
savivaldybė

LPPARA

2
4
2

7
Verslo taryba
900
egz.

26

Kauno LEZ

Kauno r. nariai

12
444
66
21

292
267
15
30
11
20
74
71

Kauno
PPA rūmų
Marijampolės
filialo tarybos
posėdis
Kėdainių LEZ

Apdovanoti nusipelnę
bendruomenės nariai. Įteiktos
padėkos nusipelniusiems rajono
verslininkams.
Aptarti tarptautinių ryšių renginiai,
nutarta dėl bendrų veiksmų.
1. Aptartos „Rail Baltica“ statybos
eigos aktualijos.
2. Išklausytas biudžeto
pristatymas. Galima teikti pastabas
savivaldybei.
Nutarta bendradarbiauti
pritraukiant investuotojus į Kauno
LEZ
Aptartas galimas
bendradarbiavimas. Nutarta
surinkti darbinę grupę, kuri nuolat
dirbtų su Kauno r. savivaldybe
Kauno PPA rūmų vardu
1. Pristatytas metinis filialo veiklos
planas.
2. Marijampolės filialo nuostatų
projektas papildytas pastabomis.
3. Nutarta rengti įmonėms
renginius apie euro įvedimą.
VšĮ „Investuok Lietuvoje“ pristatė
Kėdainių LEZ plėtros planus

2013 m. rūmų veiklos kronika. Paslaugos
Tipas
Dalyviai
Parengti dokumentai
6368
Seminarai (68)
1349
Konferencijos (7)
1224
Laikraštis „Rūmų žinios“ (11)
900 egz
Verslo pasiūlymai
777
Metiniai renginiai (3)
482
Verslo kontaktai
345
Viešieji ryšiai (pranešimai)
297
Konsultacijos
281
Rūmų klubas (8)
203
Verslo informacinė popietė (12) 188
Verslo vadovų klubas (10)
175
Kauno personalo vadovų klubas (10) 166

Narių lankymas
Potencialių narių lankymas
Susitikimas
Kauno finansininkų klubas (10)
Eksportuotojų klubas (8)
Sūduvos buhalterių klubas (5)
Verslo moterų tinklas (6)
Debatai (1)
Verslo misija
Klubas Verslas Kaunui (6)
Verslo kontaktų renginys (8)
Atvirų durų dienos (1)
Klubas Intelektas (1)
Kolektyvinės sutartys

159
155
134
121
91
83
76
68
61
41
36
29
26
8
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2013 m. rūmų veiklos kronika. Atstovavimas
Institucija, organizacija

Veiksmas, įvykis

KTU konferencija „Lietuvos mokslas ir pramonė“
KTU Europos institutas
KTU Verslo strategijos institutas
KTU programų tarptautinis tikrinimas
KTU karjeros dienos
Derinamasis pasitarimas su KTU
KTU
KTU konferencija
KTU rektoriaus P. Baršausko 60 m. jubiliejus
KTU naujos studijų programos aptarimas
KTU studentų diena
KTU studentų absolventų vakaras
Rūmų tarybos posėdis
Rūmų taryba
Neeilinis rūmų tarybos posėdis
Trišalis pasitarimas dėl oro uostų jungimo
Verslo tarybos posėdis
Verslo taryba
Miesto įvaizdžio ekspertų grupės posėdis
Verslo aplinkos ekspertų grupės posėdis
Baltijos valstybių (Lietuvos, Latvijos, Estijos) PP
rūmų vadovų ir Eurochambres generalinio sekretoriaus
A.Abruzini susitikimas Rygoje
Lietuvos PPA rūmų asociacijos prezidiumas
LPPARA
LPPAR asociacijos visuotinis narių susirinkimas
Rūmų metinis renginys Vyriausybės rūmuose
LPPAR asociacijos prezidiumo posėdis
LPPAR asociacijos valdybos posėdis
Kauno m. savivaldybės renginys mokiniams pagerbti
Nario interesai
Kauno – Grenoblio susigiminiavusių miestų komiteto
posėdis
Kauno miesto savivaldybės tarybos posėdis
Kauno m. savivaldybė
Susitikimas su ES Regionų komiteto Gamtos išteklių
komisijos ekspertais
Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo posėdis
Susitikimas su Kauno meru A. Kupčinsku
Susitikimas dėl perėjos Piliakalnio gatvėje
Kauno kolegijos taryba
Kauno kolegija
Kauno kolegija
ŠMM, Kauno kolegija
Studijų programos vertinimas
Konferencija Marijampolėje
Posėdis dėl viešųjų darbų
Dalyvavimas komisijoje Marijampolės teritorinėje
darbo biržoje
Marijampolės savivaldybė SVV rėmimo fondo priemonės
Jaunimo užimtumo iniciatyvų posėdis
Dalyvavimas akcijoje „Žydintis tiltas“
Susitikimas dėl 2014 – 2020 m. KPPAR Marijampolės
filialo planuotų veiklų
AB „Volfas ir Engelmanas“ 160 metis
„Kauno“ viešbutis
Rūmų narys „Manfula“
Nario jubiliejus / šventė UAB „Liningas“ gimtadienis
UAB „Eoltas“ jubiliejus
UAB „Pirmas žingsnis“
UAB „Ekofrisa“ 10 metų jubiliejus
Verslo pusryčiai
Swedbank
Naujo konsultacijų centro atidarymas
Pasitarimas pas švietimo ir mokslo ministrą D.Pavalkį
ŠMM
Pasitarimas pas ŠMM kanclerį
Švietimo ir mokslo ministerija
Vizitas ir pasitarimas Kauno rajono turizmo ir verslo
informacijos centre
Kauno r. savivaldybė
Verslininkų pagerbimo vakaras
Kauno rajono SVV skatinimo programos pristatymas
Mindaugo karūnavimo minėjimas
Jonavos raj. savivaldybė
Turizmo ir verslo informacijos centras
Jonavos savivaldybė
Nario atstovavimas dėl viešųjų pirkimų Jonavoje
Jonavos savivaldybės verslinimkų pagerbimo vakaras
Kauno regiono plėtros
Kauno regiono plėtros agentūra
agentūra
Kauno regiono plėtros agentūros dalininkų susirinikimas
Tarpinstitucinis pasitarimas Ūkio ministerijoje
Ūkio ministerija
Dėl ES paramos skyrimo įmonėms
Pasitarimas pas ūkio viceministrą M. Skarupską
Kauno regiono plėtros
Regiono plėtros taryba
Kauno regiono plėtros tarybos posėdis
taryba
Lietuvos profesinio mokymo taryba
Lietuvos profesinio
Lietuvos profesinio mokymo tarybos posėdis
mokymo taryba
atstovų ir vietos savivaldybės renginys Prienuose
Prienų rajono savivaldybė Verslo
Sutartis dėl patalpų skyrimo rūmams
MTP „Technopolis“ renginys
MTP Technopolis
MTP „Technopolis“ dalininkų susirinkimas
Jonavos atstovybės visuotinis narių susirinkimas
Jonavos atstovybė
Metinis Jonavos narių susirinkimas
Lietuvos profesinių
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Kauno
sąjungų konfederacija
regioninis centras
SEED forum
SEED Forum
LSMU
LSMU taryba
Apsilankymas Kėdainių VITC ir UAB „Sakret“ dėl
Kėdainių verslo bendruomenės
Kėdainių savivaldybė
Apsilankymas įmonėje „Daumantai LT“ dėl Kėdainių
verslo bendruomenės
Susitikimas
su EK finansų komisaru A. Šemeta
EK komisaras
Susitikimas su Europos komisare A. Vassiliou
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Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
ECOSOC
Kauno LEZ
Kauno LEZ
Metinis LEZ renginys
Socialinės apsaugos ir
Pasitarimas su SADM ministre A.Pabedinskiene
Susitikimas su SADM ministre A.Pabedinskiene
darbo ministerija
Marijampolės teritorinė darbo birža
Darbo birža
Vietinių užimtumo iniciatyvų posėdis
Susitikimas su projekto partneriais iš Italijos Grosseto
Italija, Grosseto
miesto
Atstovavimas rūmams Italijos Grosseto regione
Norvegijos konsulatas
Norvegijos konsulatas
Europos Parlamentas
Susitikimas su europarlamentarais ir Seimo nariu
Europos Parlamentas
KTU regioninis mokslo KTU regioninio mokslo parko konferencija „Mokslo ir
verslo bendradarbiavimas“
parkas
KTU regioninis mokslo parkas
Regioninės plėtros depar- Regioninės plėtros departamentas
Regiono plėtros agentūra
tamentas
Marijampolės profesinio Baigiamoji ES projekto konferencija
Marijampolės profesinio rengimo centras
rengimo centras
Susitikimas su LR Seimo opozicijos lyderiu A. Kubiliumi
LR Seimas
Susitikimas su Seimo nare Agne Bilotaite
VŠĮ Versli Lietuva
Pasitarimas su VšĮ „Versli Lietuva“ vadovybe
ES SVV asamblėja
ES SVV asamblėja
Europos Komisija
Europos Komisija CEDEFOP
Kauno krašto pramonininkų Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija
ir darbdavių asociacija
LESTO
LESTO patikimumo kategorijos dedamoji
Alytaus verslo informa- Alytaus verslo informavimo centras
vimo centro
Lietuvos – Estijos verslo Lietuvos – Estijos verslo forumas
forumas
Kinijos ambasda
Kinijos ambasada
Aplinkos ministerija
EK ir Aplinkos ministerija
Makedonijos PPAR
Makedonijos prekybos rūmai
Global Oportunities, UK Global Oportunities, UK
Aleksoto seniūnija
Aleksoto seniūnija
Lietuvos švietimo mainų Lietuvos švietimo mainų paramos fondas Leonardo da
paramos fondas Leonardo Vinči
da Vinči
Statybininkų rengimo
Statybininkų rengimo centras
centras
GS1
GS1 valdyba
Švedijos ambasada
Švedijos nacionalinė šventė
IMCO sekretoriato vizitas Lietuvoje ir susitikimas su
IMCO
verslininkais
Iranas
Susitikimas su verslininku iš Irano
Paklausimas į Vokietijos PPR dėl Vokietijos įmonės
Vokietijos PPR
įsipareigojimų nevykdymo
LR Vyriausybė
LR Vyriausybė
Kolpingo kolegija
Kolpingo kolegijos pusryčiai
Ispanijos karalystės
Ispanijos karalystės ambasada
ambasada
EUROCHAMBRES
EUROCHAMBRES
Marijampolės regiono
Marijampolės regiono plėtros taryba
plėtros taryba
Rygos miesto delegacija Rygos miesto delegacija
Marijampolės filialo
Marijampolės filialo taryba
taryba
Eurochambres rengta East – Invest projekto konferEast – Invest
encija
JAV ambasada
JAV ambasada
SODRA
Susitikimas su SODRA
Medienos sektoriaus atstovų diskusija – apskritasis
Apskritasis stalas
stalas
SVV taryba
SVV taryba
MITA
Pasitarimas su MITA vadovu
Enterprise Europe
Enterprise Europe Network valdymo komiteto posėdis
Network
MMB
Mokinių mokomųjų bendrovių konkursas
Tailandas
Tailandas
Šiaurės šalių prekybos rūmų suvažiavimas, Baltijos
BCCA
prekybos rūmų asociacija
VDU
VDU
Muitinė
Paklausimas muitinei
Verslo forumas „Forum
Verslo forumas „Forum One“
One“
Nacionalinio atsakingo
Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo konferverslo įmonių tinklas
encija
Vilniaus PPA rūmai
Vilniaus PPA rūmai, Alytus
Nyderlandų ambasada
Nyderlandų ambasada Lietuvoje
Lietuvoje
Norvegija
Interesantas iš Norvegijos
Žemės ūkio rūmai
Žemės ūkio rūmai
JSC Gefi
GEFI kompanijos iš Italijos priėmimas
Komercijos atašė
Lietuvos komercijos atašė užsienyje
Pasaulio lietuvių verslo Pasaulio lietuvių verslo forumas
forumas
Estijos garbės konsulas
Estijos garbės konsulo skyrimas
Čekijos-Baltijos prekybos Čekijos-Baltijos prekybos rūmai
rūmai
Profesinės sąjungos
Susitikimas su profesinėmis sąjungomis Jonavoje
VšĮ Socialinių mokslų
VšĮ Socialinių mokslų kolegija
kolegija
ECOSOC

LR trišalės taryba

Informacija LR trišalei tarybai
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Žinių turnyre „Veik,
spręsk ir paveik Europą!”
pralaimėjusiųjų nebuvo
Audronė Jankuvienė
Europos Parlamento informacijos
biuras Lietuvoje kartu su Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais surengė
pirmąjį žinių turnyrą – vadinamąjį protmūšį „Veik, spręsk ir paveik Europą!”.
Artėjant gegužės 25 d. vyksiantiems
rinkimams į Europos Parlamentą, didėja
ir susidomėjimas, kas, kaip ir kodėl vyksta Europos Sąjungoje, svarbiausiose institucijose, šalyse narėse, kaip atstovaujama
Lietuvai ir kt.
Todėl septynios Kauno PPA rūmų
bendruomenės komandos ryžosi išmėginti savo žinias ir varžytis dėl protmūšio
nugalėtojų vardo.
„Appetitus“ restorane, kuriame nuolat
vyksta bene didžiausi Kauno žinių turnyrai, susirinko apie 80 azartiškai nusiteikusių dalyvių ir palaikymo komandų.
„Svarbu ne laimėti, o sužinoti,“ – tvirtino ne vienas turnyro dalyvis, prisipažinęs, kad renginys paskatino juos nuo-

dugniau pasidomėti Europos Sąjungos
istorija, Europos Parlamento veikla, šalių
narių patirtimi, įdomiais faktais ir statistika.
Dalyvių – rūmų Finansininkų klubo,
UAB „SDG“, Kauno Kolpingo kolegijos,
KTU Europos instituto, A. Stulginskio
universiteto, rūmų administracijos ir EP
narės Laimos Andrikienės komandų laukė
6 turai po 10 klausimų.
Europarlamentarų klausimai
Turnyrą pradėjo Laimos Andrikienės
vaizdo įrašas su gana kebliu pasirodžiusiu klausimu apie EuroLAT. Kad tai yra
Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinės asamblėjos, atrodo, žinojo tik
nedaugelis.
Nelengvą klausimą suformulavo ir kitas EP narys Leonidas Donskis: „Vienas žymiausių literatūrinių detektyvų Hercule Poirot, žinoma, buvo belgas. O iš kokio miesto
kilusi šį personažą kūrusio britų aktoriaus
Davido Suchet giminė iš tėvo pusės?“ Pa-

„Appetitus“ restorane susirinko apie 80 dalyvių

Daugiausiai taškų surinkusi džiaugėsi „SDG“ komanda

A. Stulginskio universiteto komanda ieško teisingų atsakymų
gausiuose EP lankstinukuose

Susikaupusi Kolpingo kolegijos komanda

EP narės L. Andrikienės komanda žinojo daugiausiai

Doc. Leonas Žitkus (kairėje), KTU Europos instituto vadovas
prof. Kęstutis Kriščiūnas (centre), rūmų generalinis direktorius
Vytautas Šileikis (dešinėje)

sirodo, aktoriaus tėvo giminė buvo litvakai,
kilę iš nedidelio Tryškių miestelio netoli
Telšių, vėliau gyvenę Kretingoje ir Klaipėdoje, galiausiai išvykę į Pietų Ameriką.
Europos Parlamento nario Justo Vinco Paleckio klausimas skambėjo taip:
„Būsimieji EP rinkimai ypatingi tuo, kad
rinkėjai pirmąkart galės nulemti kuria
kryptimi – kairiąja, centristine ar dešiniąja – plauks visas Europos Sąjungos laivas.
Kaip konkrečiai tai numatoma įgyvendinti?“. Atsakymas – EP rinkimų rezultatai
lems, kokios krypties atstovu bus Europos
Komisijos pirmininkas.
Savo klausimą apie François Mitterrand taip pat pateikė EP narys Algirdas
Saudargas.

ciklą? Pasirodo, net 75 kg.
Kokios šalies teritorija Romos imperijos laikais (106-271 metais) buvo vadinama Dakija? Tai Rumunija. Kokia šalis
neturi oficialaus valstybės herbo, tačiau
neoficialus jos simbolis yra gaidys? Teisingas atsakymas – Prancūzija. Kaip rašoma
Apaštalų darbuose, Šv. Povilo laivas sudužo prie šios šalies krantų. Kokia tai valstybė? Tai Malta. Kokios šalies sostinėje
gimė vienas žymiausių Europos rašytojų
Francas Kafka? Prahoje. Iš kokios šalies
kilo šunų, pavaizduotų filme „101 dalmatinas“ veislė? Atsakymas – Kraotijos.
Į tokius ir dar kelias dešimtis klausimų turėjo teisingai atsakyti turnyro dalyviai. Atsakymų laukta su neslepiamu
smalsumu.

Karuselėje – įdomūs faktai
Paskui klausimai sukosi kaip karuselėje: kiek iš viso Lietuvos politikų ėjo EP
nario(ės) pareigas? Atsakymas – 24. Kokie Lietuvos politikai buvo išrinkti antrajai
kadencijai Europos Parlamente? Tai Laima
Liucija Andrikienė, Vytautas Landsbergis,
Justas Vincas Paleckis. Kokiose ES valstybėse yra privaloma balsuoti rinkimuose?
Belgijoje, Liuksemburge, Kipre, Graikijoje. Ką bendra turi kino filmai „Kilimandžaro sniegynai“, „Shun Li ir Poetas“ ir
„Kai mes išeiname“? Visi jie gavo Europos Parlamento LUX kino apdovanojimą,
teikiamą nuo 2007 m. Kas yra pirmasis EP
teikiamos A. Sacharovo premijos laureatas? Tai Nelsonas Mandela.
Jei visi EP nariai kalbėtų tik savo
nacionaline kalba, kuri kalba skambėtų
dažniausiai? Atsakymas – vokiečių. Kuri
šalis iš dabartinių ES narių ar kandidačių
turėjo laukti ilgiausiai nuo paraiškos dėl
stojimo padavimo iki derybų pradžios?
Tai Turkija. Kiek medžiagų panaudojama
paprastam 100 g sveriančiam mobiliajam
telefonui pagaminti per visą jo gamybos

Susibūrus daug geriau
Susumavus visų turų rezultatus, paaiškėjo, kad daugiausiai taškų surinko EP narės Laimos Andrikienės komanda. Pripažinę, kad dauguma iš jų yra dirbę ar stažavęsi EP, turėję daugiau galimybių sukaupti
žinių, lyderiai nugalėtojų titulą perleido
komandai, be jų surinkusiai daugiausiai
taškų. Tai UAB „SDG“ komanda.
„Mūsų pavadinimas ir šūkis – „Susibūrus daug geriau“ iššifruoja bendrovės
pavadinimą ir atspindi bendrąją Europos
filosofiją“, – sakė komandos kapitonė
Rūta Jasienė. Laimėtojai buvo apdovanoti
EP informacijos biuro Lietuvoje prizais.
Be to, „SDG“ komanda pelnė ir europarlamentarės Laimos Andrikienės dovaną už teisingiausią atsakymą į jos pateiktą
klausimą. Šauniausiai pasirodžiusiems dalyviams negailėta draugiškų plojimų.
Bendras turnyro rezultatas – sukauptas gerokai didesnis žinių apie EP ir ES
krepšelis bei atokvėpio nuo įprastų problemų, žaidybinio azarto suteikusi „proto
mankšta“.

Skelbiamas profesinio mokymo
gerosios patirties konkursas
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, vykdydami naujovių perkėlimo projektą „Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų tobulinimas (lyginamosios analizės įrankis)“ LLP-LdV-TOI-2012-LT-0117, organizuoja profesinio mokymo gerosios
praktikos konkursą. Jame gali dalyvauti visos Lietuvos profesinio mokymo įstaigos,
pageidaujančios Europoje ir Lietuvoje pristatyti savo gerąją patirtį tobulinant mokymo
kokybę.
Projekto vykdytojų sudaryta komisija atrinks 5 geriausius praktikų pavyzdžius. Jie
bus paviešinti ES Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo portale www.bequal.info ir
Lietuvos žiniasklaidoje, taip pat apdovanoti Kauno PPA rūmų padėkomis.
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Profesinio mokymo įstaigas, pageidaujančias pateikti savo gerąsias mokymo kokybės praktikas, kviečiame iki 2014 m. vasario 28 d. užpildyti anketą: http://www.
bequal.info/index.php?option=com_rsform&Itemid=159&lang=lt
Konkurso rezultatai bus paskelbti iki kovo 28 d., o apdovanojimai teikiami birželio
mėnesį vyksiančiame renginyje.
Dėl išsamesnės informacijos arba konsultacijos prašome kreiptis į Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmų projekto vadovę Aušrą Giedrienę tel.: (8 37) 20 66 79 arba
ausra.giedriene@chambers.lt
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Rūmai stiprins
bendradarbiavimą su Kauno
rajono savivaldybe
Audronė Jankuvienė
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmai, atstovaudami bendriesiems verslo
interesams bei veikdami verslo savivaldos
pagrindais, ir Kauno rajono savivaldybė,
atstovaudama rajono gyventojų interesams,
rengiasi pasirašyti bendradarbiavimo sutartį. Joje numatoma veikti kaip atsakingiems
partneriams, planuojant, derinant ir įgyvendinant Kauno rajono ekonominės plėtros
politiką bei konkrečias jos priemones.
Plėtojant ir įtvirtinant plačią savivaldą būtų nuolat derinama veikla pagal susitariančių šalių prioritetus: savivaldybės
prioritetas – piliečių ir jų bendruomenių
interesai, rūmų prioritetas – verslo ir verslininkų bendruomenių interesai. Numatoma keistis informacija apie savivaldybės
ir rūmų posėdžių darbotvarkes, kuomet
nagrinėjami bendruomenėms aktualūs
verslo aplinkos klausimai, kviesti bendradarbiaujančių šalių atsakingus asmenis
dalyvauti su patariamuoju balsu siekiant
suderinti pozicijas; esant būtinybei, formuoti bendras patariamąsias ir sprendimų derinimo laikinąsias komisijas ir kt.
Rūmai ir savivaldybė bendradarbiautų

kuriant palankias sąlygas verslui ir užtikrinant jo konkurencingumą, puoselėjant
palankų Kauno rajono įvaizdį.
Apie tai buvo kalbėta sausio pradžioje
Raudondvaryje įvykusiame rūmų prezidento Benjamino Žemaičio ir generalinio
direktoriaus Vytauto Šileikio susitikime
su rajono meru Valerijumi Makūnu.
Sausio 28 d. bendradarbiavimo sutarties projektą Garliavos sporto ir kultūros
centre aptarė rajone veikiančių rūmų narių – įmonių vadovai. Rūmai vienija beveik
30 rajono bendrovių: UAB „Aconitum“, A.
Stulginskio universitetą, UAB „Akvatera“,
UAB „Aviabaltika“, UAB „Baltijos polistirenas“, UAB „Dinaka“, UAB „Garlita“,
UAB „Interjero elementai“, UAB „Linolitas“, UAB „Naujasis Nevėžis“, UAB
„Plastena“, UAB „Setrida“ ir kt.
„Sėkmės istorija kuriama tada, kai
savo interesus valdžia, verslas, akademinė bendruomenė sulydo į vieną bendrą
interesą, bendrus veiksmus. Tuomet 1+1
yra daugiau nei 2, o sprendimai yra ne tik
politiškai, bet ir ekonomiškai pagrįsti“, –
sakė rūmų generalinis direktorius Vytautas Šileikis, pristatęs rengiamos sutarties ir
veiksmų programos projektus bei galimus

Verslo popietės pritraukia
vis daugiau dalyvių

Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykloje organizuojamos tradicinės verslo popietės, kurių metu mokiniai ir mokytojai gali neformalioje aplinkoje bendrauti su patirtimi besidalinančiais verslo atstovais. Diskusijų metu vyksta apmokymai, atsakoma į
jaunimui aktualius klausimus.
2014 m. pradėtas naujas renginių ciklas. Sausio 30 d. svečiavosi daugkartinis Lietuvos, Europos ir pasaulio Shidokan karate čempionatų nugalėtojas, Rytų kovos menų
meistras Jordanas Poškaitis. Lektorius taip pat yra ir komandos formavimo ekspertas,
turintis daugiau nei 20 metų patirtį ugdant aukščiausio lygio sportininkus ir čempionus,
mokant psichologinio pasiruošimo ir kovos taktikos.
J. Poškaitis patraukliai papasakojo apie verslo kasdienybėje besisukančių žmonių
baimes, rūpesčius ir sugebėjimus sutvarkyti savo mintis, nedideliais žingsneliais artėti
prie tikslo. Jis pavergė klausytojus nuoširdumu, meistriškai pravestais psichologiniais
žaidimais, sušildė renginio atmosferą ir visus dalyvaujančius įtraukė į aktyvią diskusiją.
KBPVM besimokantys jauni žmonės šypsojosi, pasijuto labiau savimi pasitikintys, po renginio dalinosi maloniais įspūdžiais. Į popietę susirinko daugiau negu šimtas
dalyvių. ,,Tokių asmenybių, kaip šio seminaro vedantysis Jordanas Poškaitis, įtaka jaunimui yra ypatingai reikšminga“, – po renginio sakė KBPV mokyklos direktorė Sniega
Marčiukaitienė.
Renginio organizatorė Verslo skyriaus vedėja Lina Kaubrienė-Stunžėnienė planuoja naujus susitikimus su verslo atstovais, numatytos kitos aktualios temos profesinio
išsilavinimo siekiantiems mokiniams.
RŽ inf.

Rajone veikiančių rūmų narių – įmonių vadovai Garliavos sporto ir kultūros centre aptarė bendradarbiavimo sutarties projektą

bendradarbiavimo su savivaldybėmis formatus. Tai gali būti visuomeninis mero patarėjas, verslo pusryčiai, išplėstinės verslo
popietės, debatai, Verslo taryba kaip patariamoji institucija, projektai, specialios
komisijos, delegacijos, dalininkai ir kt.
UAB „Garlita“ generalinis direktorius Juozas Martikaitis papasakojo apie
veikiantį Garliavos verslininkų klubą, kuris yra ir probleminių diskusijų, ir laisvalaikio, pomėgių vieta. UAB „Aviabaltika“
vadovas Viktoras Brazaitis tvirtino, jog
savivaldybės vadovų požiūris į verslą yra
pozityvus, tačiau ryšiai nėra sisteminiai ir
nuoseklūs, jie daugiau fragmentiški.
UAB „Interjero elementai“ direktorius
Giedrius Bučas pabrėžė, kad trūksta komunikacijos su savivaldybe jai rengiant strateginius sprendimus, daug biurokratijos ir
stinga galimybės pasikonsultuoti. „Gerai,
kad yra smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programa, galima iš dalies kompensuotis išlaidas vykstant į parodas ir pan. Tačiau

kai pradedi pildyti paraišką, įvertini, kiek
dokumentų reikės sutvarkyti pasinaudojus
parama, negauni konsultacijos iš savivaldybės tarnautojų, jei kas neaišku, tada keli sau
klausimą: kas geriau – ar tie keli tūkstančiai
litų, ar geriau tą laiką skirti verslui?“, – apie
savo patirtį pasakojo G. Bučas.
Tiek jis, tiek kiti įmonių vadovai tvirtino ne kartą užpildę siunčiamas savivaldybės apklausos anketas, tačiau pasigedę
grįžtamojo ryšio – kokie apibendrinti rezultatai, kokiu tikslu jie bus panaudoti, ar jų
asmeninė nuomonė sutampa su daugelio ir
pan. Todėl nepalieka įspūdis, kad apklausos
vykdomos tik „dėl paukščiuko“. Dauguma
dalyvių sakė negavę informacijos apie pernai patvirtintą rajono strategiją iki 2020 m.,
vieno iš svarbiausių plėtros dokumentų –
Bendrojo plano – svarstymą ir pakeitimus.
Rajone veikiantys rūmų nariai vieningai patvirtino norą ir poreikį bendradarbiauti su savivaldybe, aktyviai telktis
bendrai veiklai.

Naujas narys. VIZITINĖ KORTELĖ






      
       








Su lektoriumi J. Poškaičiu bendravo daugiau nei šimtas jaunuolių
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„Gyvenimo“ šventėje pagerbti
žmonės ir jų darbai
Jau septynioliktą kartą Prienų rajono
ir Birštono krašto laikraštis „Gyvenimas“
(redaktorė Ramutė Šimukauskaitė) subūrė žmones į tradicinę šventę. Joje buvo
paskelbti skaitytojų išrinktieji 2013 Metų
žmonės, pagerbti kraštiečiai už jų prasmingus ir visuomenei reikalingus darbus,
pasiekimus kultūros, sporto, švietimo,
žemės ūkio, verslo srityse, bendruomenių
gyvenime.
Pirmąkart „Gyvenimo“ padėkos šventėje dalyvavę Kauno prekybos, pramonės
ir amatų rūmų prezidentas Benjaminas
Žemaitis ir generalinis direktorius Vytautas Šileikis įteikė rūmų padėkas už verslo aktyvinimą Prienų rajone. Sausio 7 d.
prie rūmų buvo įkurta Prienų verslininkų
atstovybė, kuri telks vietos verslininkus
bendradarbiavimui, dialogui su valdžia
ir bendruomene. Padėkos skirtos Prienų
verslininkų klubo kūrimo iniciatoriui,
Kauno PPA rūmų tarybos nariui, UAB
„Hidrosta“ generaliniam direktoriui Val-

dui Paulauskui ir asocijuotai verslininkų
veiklai pritarusiam Prienų rajono savivaldybės merui Vytui Bujanauskui.
Rūmų atstovai pagerbė ir UAB „Wilara“ direktorių Gediminą Olsevičių, kuris sukūrė bitininkystės verslą, aktyviai
įsitraukė į vietos bendruomenės veiklą ir
garsina Prienus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Padėka apdovanotas verslininkas
sakė, kad „sėkmingas gyvenimas yra tas,
kuris nueinamas mažais žingsneliais, neprarandant krypties ir užsibrėžto tikslo“.
2013 Metų projekto nominaciją pelnė
didelio kraštiečių palaikymo sulaukęs paramos ir labdaros koncertas, skirtas sudegusios Balbieriškio bažnyčios atstatymui
paremti.
2013 m. Birštono krašto žmogumi
išrinkta Birštono viešosios bibliotekos
direktorė Alina Jaskūnienė. „Gyvenimo“
laikraščio skaitytojai 2013 Metų žmogumi
taip pat išrinko Daivą Venclovienę – Veiverių centro bendruomenės pirmininkę,

Veiverių gimnazijos mokytoją. Trečioji
2013 Metų žmogaus nominacija įteikta
Balbieriškio parapijos klebonui Remigijui
Veprauskui.
Birštono savivaldybė nominaciją už
Birštono vardo garsinimą šiemet skyrė
Birštono kultūros centro direktoriui Zigmui Vileikiui, kuris į kurortą su paskyrimu atvyko prieš 35 metus ir kurio dėka
kasmet surengiama apie 100 įvairiausių
renginių, Kultūros centre susibūrę 18 kolektyvų.
Jau nuo pat pirmųjų padėkos švenčių
rūmų narys UAB „Doleta“ skiria savo padėkas ir prizus geriausiems abiejų savivaldybių mokiniams. Bendrovės savininkas
Vytautas Silevičius šiemet spaudė rankas
net keturiems pažangiems ir aktyviems
moksleiviams: Giedrei Kederytei ir Dovydui Vaitkevičui iš Birštono gimnazijos
ir „Žiburio“ gimnazijos dešimtokui Lukui
Maciulevičiui ir abiturientui Vytautui Trakymui.
Šventėje, kurioje dalyvavo Seimo narys Andrius Palionis, savivaldybių vadovai, kiti garbūs žmonės, buvo įteikta daug
ir kitų padėkų.
Parengta pagal laikraščio „Gyvenimas“ pateiktą medžiagą. Kazio Lazausko
nuotraukos

Ambicingi narystės planai Jonavos filiale
Dalia Sinkevičienė,
Kauno PPA rūmų
Jonavos filialo darbuotoja
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmams priklausančios Jonavos rajono
įmonės sausį rinkosi į pirmą šiais metais
susirinkimą. Jame jau tradicija tapo pristatyti 2014 m. Jonavos rajono biudžeto
projektą, sudaryti galimybę verslininkams
pateikti savo siūlymus, tuo pačiu aptarti ir
2014 m. veiklos planą.
tas

Svarstytas rajono biudžeto projek-

Susirinkimas pradėtas gera žinia iš
Kauno PPA rūmų tarybos – sausio 7 d. vykusiame posėdyje priimtas nutarimas dėl
Jonavos filialo steigimo, sudaryta darbo
grupė įstatams parengti. Tai reiškia, kad
nuo vasario Jonavos filialas teiks platesnį
spektrą paslaugų – bus išduodami ir prekių kilmės sertifikatai, rūmų specialistai
pasiūlys įvairesnių renginių, atsižvelgdami į narių poreikius.
Svarstant rajono biudžeto projektą,
buvo lyginami 2013 ir 2014 m. duomenys. Savivaldybėms leidžiama skolintis
ne daugiau 70 proc. savo biudžeto, Jonavoje šis rodiklis siekia 35,5 proc.
Jau kelinti metai savivaldybės biudžeto pajamos nedidėja. 2014 m. jos sudarys 112510,8 tūkst. Lt.; 46221.3 tūkst.
Lt – valstybės dotacijos, dar 10000 tūkst.
Lt teks skolintis. Didžiausios biudžeto
įplaukos gaunamos iš gyventojų pajamų,
žemės, nekilnojamojo turto, taršos mokesčių, vietinių rinkliavų, iš ilgalaikio
materialaus turto realizavimo pajamų,
taip pat iš valstybės biudžeto dotacijų, ES
finansinės paramos lėšų.
Aktualiausia tema – 2014 m. Jonavos
rajono savivaldybės biudžeto asignavimai
investicijoms ir remontams.
Asignavimų eilutė „Drobiškių buv.
dvaro sodybos perkėlimas į Rumšiškių
liaudies buities muziejų“ dalyviams už-
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kliuvo labiausiai. Nors to pageidauja
Kultūros ministerija, susirinkimo dalyviai
nemano, kad toks perkėlimas turi būti
vykdomas rajono lėšomis. Galbūt būtų
tikslingiau šias lėšas skirti Jonavos rajono Šveicarijos stadiono rekonstrukcijos
užbaigimo darbams? Pernai tam jau buvo
skirta 50 tūkst. litų, darbai atlikti, pinigai išleisti, o norimo rezultato nėra, nes
pakeistas tik susidėvėjęs grindinys, nėra
vientisumo. Skyrus dar 50 tūkstančių,
aikštės rekonstrukcija būtų baigta, ir vaizdas būtų jau visai kitoks .
Atkreipė dėmesį ir eilutė „Elektroninių mokinio pažymėjimų įsigijimas“.
Skirta 109,1 tūkst.Lt, jau įvykęs konkursas. Verslininkai mano, kad tai netikslingas pinigų išleidimas. Jei UAB „Jonavos
autobusai“ gaus mažiau pinigų už moksleivių pervežimą – tam skiriama apie
700 tūkst. Lt, (įsigijus pažymėjimus to
ir siekiama), didės bendrovės nuostoliai,
kuriuos vis tiek teks dengti savivaldybei.
Moksleivių maitinimui įrengiami kasos
aparatai, nemokamo maitinimo gaminimui savivaldybė lėšų neskiria, tad tokio
pažymėjimo naudojimas duotų realios
naudos nebent mokinių tėvams, kurie sužinotų, pavalgė vaikas ar ne.
Be to, nariai mano, kad esama didelės tikimybės, jog pažymėjimų naudojimas taip pat reikalaus daug lėšų ateityje.
Jei tas bilietas yra tik „mados“ reikalas,
vertėtų jo kol kas atsisakyti. Pasiūlyta Jonavos rajono Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus paklausti, ar yra apskaičiuota reali tokių naujovių nauda? Kliūva tai, kad
moksleivio pažymėjimas būtų perkamas
ne visam laikui, o tik kol moksleivis baigs
tam tikros pakopos mokslus – įgis pradinį
išsilavinimą, o pereinant į progimnaziją,
gimnaziją, tektų įsigyti jau kitą elektroninį pažymėjimą, kurio įsigijimą finansuotų mokinių tėvai. Verslininkai siūlo,
kad elektroninis moksleivio pažymėjimas
būtų kaip pasas, išduodamas vienas visam
mokslo laikotarpiui, būtų papildomi tik

atitinkami duomenys, kurie keičiasi vaikui augant. Netikslinga jį keisti kasmet.
Aptartas Jonavos rajono savivaldybės
2014 m. biudžeto asignavimų paskirstymas
pagal asignavimų valdytojus. Pavyzdžiui,
paslaugų verslui ir turizmui programa.
Skirstant asignavimus VšĮ Jonavos turizmo
ir verslo informacijos centro finansavimui
skirta 100 tūkst Lt. Teigiama, kad jų internetinis puslapis veikia blogai, jame rasta
klaidų, nežinoma, ką konkrečiai centras
veikia seniau dirbančių verslininkų labui,
funkcijos dubliuojamos. Toks centras turėtų lėšų užsidirbti pats, iš teikiamų paslaugų,
projektinės veiklos, o ne būti finansuojamas
iš skurdaus savivaldybės biudžeto.
Siūlymai dėl biudžeto perskirstymo
Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu jau pateikti, tikimasi, kad rajono taryba, tvirtindama biudžetą, į juos atsižvelgs.
Pakvietė į Verslo vadovų klubą
Susirinkimo svečias – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Verslo vadovų klubo valdybos pirmininkas Nerijus
Šėža supažindino su klubo veikla. Klubas
gyvuoja jau trejus metus, jame aktyviai
dalyvauja apie 40 Kaune įsikūrusių įmonių vadovų, kurie susitinka 2 kartus per
mėnesį, klubo mokestis – 360 Lt metams.
Laukiami visi, nes tai galimybė susitikti
bei pabendrauti su sau lygiais vadovais ne

Rūmų prezidentas B. Žemaitis ir generalinis direktorius V. Šileikis įteikė rūmų padėkas už verslo aktyvinimą Prienų rajone
merui V. Bujanauskui, UAB „Hidrosta“ generaliniam direktoriui V. Paulauskui ir UAB „Wilara“ vadovui G. Olsevičiui

vien oficialioje aplinkoje, klubo susirinkimai dažniausiai vyksta ne rūmuose, į savo
įmones kviečia klubo nariai. Susirinkimuose sprendžiamos tiek rimtos verslo problemos, tiek ilsimasi ar tiesiog bendraujama. Į
klubo susitikimus kauniečiai yra pasikvietę
nemažai įdomių asmenybių: dr. V.Lašą, I.
Laursą, dr. V. Kundrotą. Į klubą kviečiami
ir Jonavos rajono verslo vadovai.
Numatyti metų darbai
Rūmų nariams pristatytas 2014 m.
filialo veiklos planas. Svarstant narystės
plėtrą Jonavoje, numatoma šiemet priimti 20 naujų narių, aplankyti ne mažiau 45
potencialių narių, surengti dvejus verslo
pusryčius su Jonavos rajono vadovais,
organizuoti informacines popietes bei
galimybes rūmų verslininkams pristatyti savo paslaugas bei produktus, surinkti
informaciją, kurią galima būtų išplatinti
apie rūmų įmones į Jonavos savivaldybę
atvykstančioms delegacijoms.
Dalyviams buvo priminta apie startavusį projektą „Pasimatuok profesiją“ su
Jonavos senamiesčio gimnazija, priminta
pateikti sąrašą profesijų, kurių praktikai
įmonės galėtų priimti moksleivius. Informuota apie tęstinį bendradarbiavimą
su Jonavos rajono švietimo, kultūros ir
sporto skyriumi, vedamas verslo pamokas, moksleivių ekskursijas įmonėse. Prie
abiejų projektų – tiek bendradarbiavimo
su švietimo skyriumi, tiek „Pasimatuok
profesiją“ – prisidėjo ir KTU, kuris jau pateikė galimų vesti pamokų temas bei specialybių, kurių priimtų praktikai, sąrašus.

Pirmajame šių metų susirinkime pristatytas 2014 m. Jonavos rajono biudžeto projektas, aptartas filialo veiklos planas
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„Pirmas žingsnis“: daug kelių į sėkmę
Audronė Jankuvienė
Pirmas žingsnis. Šie žodžiai dažnai
kartojosi pirmajame Rūmų klubo susitikime, kuris vyko ortopedijos gaminių
bendrovėje „Pirmas žingsnis“. Pirmas
žingsnis į sėkmę. Pirmas žingsnis į rūmus.
Pirmas žingsnis į verslumo pamokas. Pirmas žingsnis... be skausmo.
„Mūsų tikslas – padėti žmonėms. Ką
reiškia pirmas žingsnis be kančių, gali pasakyti tik tas, kuris po traumos ar ligos nebegalėjo vaikščioti be skausmo. Tas džiaugsmas ir yra geriausias mūsų kolektyvo darbo
įvertinimas“, – sakė bendrovės įkūrėjas ir
direktorius Algimantas Astrauskas.
Vadovas pabrėžė, kad tobuliausios
technologijos, geriausios medžiagos, suteikti tarptautiniai sertifikatai dar nieko
nereiškia be profesionalių, savo darbui
fanatiškai atsidavusių amato meistrų. „Tai
didžiausia mūsų vertybė“, – pripažino
A. Astrauskas.
Rūmų nariai turėjo galimybę ne tik
apžiūrėti Raudondvario plente įsikūrusią
įmonę, vienintelį Lietuvoje ortopedijos
amato muziejų, apdovanojimų bei padėkų ekspoziciją, bet ir išgirsti ortopedijos
meistrų pasakojimus ir patarimus, pamatyti garsiausių Lietuvos krepšininkų „kojas“, kurioms labai reikia profesionalios
UAB „Pirmas žingsnis“ pagalbos. Nau-

jausios pėdų skenavimo technologijos,
deja, nepakeičia meistro rankų ir išmanymo. „Kartais galvoji dieną, kartais dvi,
kartais – kol pažaliuoji“, – juokavo bendrovės specialistai.
Būdamas švietėjiškos asociacijos
„Šviesuva“ steigėju, generaliniu rėmėju
ir prezidentu, A. Astrauskas į susitikimą
su verslo žmonėmis pakvietė asociacijos
tarybos pirmininką akademiką Jurgį Brėdikį ir prof. Aleksandrą Kriščiūną.
Ar verslininkas gali būti sveikas? Taip
vadinosi paskaita, kurioje prof. A. Kriščiūnas pabrėžė, kad visada atsiperka tik
investicijos į sveikatą ir žinias. „Žmogus
padarė didelę klaidą skaičiuodamas laiką,
o amžius ir sveikata neturi nieko bendra.
Sveikata – tai harmonija su aplinka, su savimi ir kitais“, – akcentavo profesorius.
„Visi esame girdėję, kad 70 proc. sveikatos lemia gyvenimo būdas, 20 proc. –
paveldėjimas ir tik 10 proc. – medicina, tačiau norime, kad būtų atvirkščiai. O rūpestį sveikata suvokiame taip: susiradau labai
gerą gydytoją ir nusipirkau labai brangius
vaistus. Bet ne tai esmė. Gyvenimo būdo
nekeičiame“, – dėstė žinomas medikas.
Profesorius kalbėjo ir apie nuolatinį
stresą – emocinį, informacinį, fizinį, atsakomybės, socialinį, su kuriuo nemokame
kovoti ir kuris keičia mūsų mąstymą, didina savikritiką, sukelia neigiamas mintis.

„Darboholikas firmai gerai vienerius metus. Jau po 2-3 metų jis tampa našta: jam
susiformuoja „tunelinė sąmonė“, tunelinis
mąstymas, jis nebemato kitų ir visumos; –
sakė lektorius.
Veršvų vidurinės mokyklos direktorė Jolanta Gulbinienė pristatė auditorijai
vieną iš sėkmingiausių asociacijos „Šviesuva“ projektų – mokslo kavinę, jungiančią moksleivius ir verslininkus, ugdančią
verslumą ir kūrybiškumą.
Akademikas J. Brėdikis apgailestavo,
kad asociacijai, kuri penkerius metus vykdo

veiklą visuomeniniais pagrindais (asociacijos žmonės dirba be atlyginimų, profesoriai
ir kiti lektoriai paskaito skaito nemokamai,
sklaida irgi vykdoma geranoriškais pagrindais) reikia finansinės paramos. „Galbūt
įmonės gali tapti nariais, paremti asociaciją, ar rastų kitą būdą. Labai norėtume, kad
švietėjiška veikla tęstųsi dar penkerius ir
dar dešimt metų“, – sakė akademikas.
Tęsiant tradiciją, klube pasveikinti
nauji rūmų nariai. Jais tapo viena žinomiausiaų Kauno bendrovių AB „Volfas
Engelman“, UAB „Kauno buhalterijos
centras“, UAB „Wilara“ iš Prienų rajono,
UAB „Gintrėja“ iš Vilkaviškio ir UAB
„Binčis“ iš Jonavos, lektorė Raimonda
Valutienė.

Rūmų nariai turėjo galimybę susipažinti su unikalių ortopedijos priemonių gamyba

Stereotipai versle: vilniečiai diplomatiški, kauniečiai apsukrūs
„Jeigu galėtume miestą apibūdinti
kaip žmogų, tai Vilnius būtų jaunas, veržlus karjeristas, o Kaunas – apsukrus, kiek
netašytas provincialas“, – sako viešųjų
ryšių agentūros EFCOM vadovė Jurga
Chomskytė-McGeever, komentuodama
kartu su partneriais, tyrimų bendrove
FACTUS, atliktą tyrimą.
Metų pradžioje atliktos apklausos
metu buvo siekiama išsiaiškinti, kokią įtaką, priimant verslo sprendimus, turi stereotipai apie miestą.
Tie patys įsitikinimai vis dar gajūs
Kauniečių surengtoje apklausoje dalyvavo daugiau nei 400 įmonių vadovų – iš
Kauno (45,5 proc.), Vilniaus (26,2 proc.)
bei kitų didžiųjų Lietuvos miestų (28,3
proc.). Respondentams tyrimo metu buvo
siūloma patvirtinti ar paneigti viešumoje
vyraujančius stereotipus apie Vilnių ir
Kauną, pasvarstyti , kokiame mieste kurtų
verslą ir dėl kokių priežasčių.
„Atlikus tyrimo metu surinktų duomenų analizę, galima daryti išvadas, kad
stereotipai apie didžiuosius Lietuvos
miestus yra gajūs ir versle. Nors daugelis
apklaustų verslininkų, rinkdamiesi partnerius, didesnę reikšmę teikia jų profesionalumui, rekomendacijoms ar kainai, tačiau
svarstydami naujo verslo galimybes – jie
prioritetus dėlioja jau kiek kitaip“, – sakė
UAB „Factus dominus“ projektų vadovas
M. Baltrušaitis.
Daugumos respondentų įsitikinimu,
Vilniuje verda kultūrinis gyvenimas (86,6
proc.), vilniečiai yra laisvesnių pažiūrų
(80, 7 proc.), Vilnius yra prekybos ir pramogų sostinė (68,3 proc.), tačiau dūsta
nuolatinėse spūstyse (80,4 proc.).
Vertindami Kauną, apklausos dalyviai
išskyrė tokius aspektus: Kaunas – duobių

(73,3 proc.), konservatorių (63,1 proc.) ir
verslių žmonių (58,2 proc.) miestas. Tačiau nors kauniečiai ir yra apsukrūs (79
proc.), Kauno verslininkai yra linkę laiku
vykdyti įsipareigojimus (58,2 proc.).
„Įdomu tai, apklausos metu bene trečdalis respondentų iš Vilniaus pareiškė, jog
Kaune nėra nei kultūrinio gyvenimo, nei
pramogų. Bene pusė vis dar mano, kad
Kaunas – banditų miestas. Panašiai Kauną vertina ir kitų miestų gyventojai. O tai
jau verčia rimtai susirūpinti miesto įvaizdžiu“, – sakė J. Chomskytė-McGeever.
Vertindami savo miestą, kiekvienas
rado daugiau pliusų nei minusų. Daugiau
kaip pusė vilniečių teigė, kad jie yra diplomatiški ir taktiški (54,7 proc.), dauguma –
jog yra laisvesnių pažiūrų nei kauniečiai
(85,8 proc.). Tuo tarpu kauniečiai save
vertino nuosaikiau – kaip apsukrius (81
proc.), linkusius laiku vykdyti įsipareigojimus (76,1 proc.), verslius (71,7 proc.), o
Kauną – kaip konservatorių miestą (70,7
proc.). Beje, kad kauniečiai apsukrūs, sutinka ir vilniečiai (71,7 proc.) bei respondentai iš kitų miestų (84,3 proc.).
Miesto įvaizdis ir verslo sprendimai
Respondentai taip pat buvo prašomi
įvertinti miesto įvaizdį priskiriant jam
žmogiškas savybes. Vertinant bendrus rezultatus: Vilnius – šiuolaikiškas (50 proc.),
inovatyvus (43,6 proc.), kosmopolitiškas
(42,6 proc.), veržlus (42,3 proc.), susireikšminęs (51,7 proc.). Kaunas tuo tarpu
vertinamas labiau neigiamai: konservatyvus (44,3 proc.), provincialus (32,9 proc.),
apsileidęs (21,3 proc.), susireikšminęs
(33,2 proc.), apsukrus (30,2 proc.).
Specialistės teigimu, JAV Kanzaso
valstijoje Vičitos universiteto atliktas tyri-

mas rodo, kad verslo sprendimą investuoti lemia miesto patrauklumas ir gyvenimo
kokybė. Tarp pagrindinių kriterijų įvardinami tokie, kaip saugumas ir sutvarkytos
gatvės. Toliau labai svarbus aspektas –
aukštosios ir profesinės mokyklos, kurios
gali verslui garantuoti kvalifikuotus darbuotojus. Galiausiai – sutvarkytos miesto
žaliosios erdvės, parkai ir architektūriniai
miesto sprendiniai, kultūrinis gyvenimas.
„Remiantis Vičita universiteto tyrimu,
nereikėtų stebėtis, kad Kauną mieliau
rinktųsi stambios gamybos ir pramonės
įmonės. Joms patraukli aplinka ir gyvenimo kokybė mažiau aktuali. Pramonės
įmonėms svarbesnė gera geografinė padėtis ir kvalifikuoti specialistai – o Kaunas tai gali duoti“, – sakė J. ChomskytėMcGeever.
Vilnius – prekybininkams, Kaunas – gamybininkams
Respondentų vertinimu, Vilniuje yra
patrauklesnis verslo sąlygos nei Kaune
(66,1 proc.) ir aukštesnė verslo kultūra
(42,3 proc ). Tuo tarpu pagrindinis Kauno privalumas respondentų manymu – palanki geografinė padėtis (69,1 proc.). Čia
naują verslą pradėtų 39,1 proc. įmonių
vadovų, tuo tarpu dauguma (60,9 proc.)
rinktųsi sostinę.
Tyrimas atskleidžia, kad Vilnių rinktųsi dauguma prekybos (86 proc.) ir
paslaugų (68,5 proc.) įmonių, tuo tarpu
švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (51,9 proc.) bei gamybos ir pramonės
įmonės (53,2 proc.) – Kauną.
„Kauną verslininkai rinktųsi dėl pigesnės darbo jėgos, mažesnės konkurencijos ir
patrauklesnių NT kainų. Vilnius gi patrauklesnis verslui dėl platesnės rinkos, aukštesnės perkamosios galios, stambių ir tarp-

tautinių įmonių koncentracijos“, – respondentų atsakymus vardino M. Baltrušaitis.
Lygindami Vilniaus ir Kauno patrauklumą respondentai vardino ir labiau su
emocijomis susijusius, nei logika paremtus, argumentus. Vilniuje žmonės mato
daugiau skaidrumo, vertina polinkį į naujoves, renginius ir laisvės pojūtį. Kaune
verslą linkę pradėti patys kauniečiai, nes
čia jiems žinoma aplinka, jie yra lojalūs
savo gimtam miestui ir žavisi jo vertybėmis – lietuviškumu, tautiškumu.
Neišnaudotos galimybės
J. Chomskytės-McGeever vertinimu,
Vilnius patrauklesnis ne tik dėl to, jog turi
sostinės privalumus (verslo, finansų, politikos ir kultūros centras), bet ir todėl, kad
gali pasiūlyti miestiečiams miesto viziją,
perspektyvą, idėją.
Jos teigimu, kuriant miesto įvaizdį
reikia nusiteikti, kad tai ilgas ir brangus
procesas, susijęs visų pirma su geresnės
gyvenimo kokybės užtikrinimu, koncentracija. „Nereikia žiūrėti toli, pagalvokime, kaip padaryti, kad į miestą atvažiavęs studentas norėtų čia likti, dirbti, kurti
šeimą ir auginti vaikus. Vėliau galėsime
pasvarstyti, kaip prisivilioti „Ryanair“
lėktuvais į Kauno oro uostą besileidžiančius ir dažnai į Vilnių „nutekančius“ turistus“. Kaunas turi visus stipraus miesto
atributus: idealią geografinę padėtį, susisiekimą oru, vandens keliais ir geležinkeliu, universitetus, tarptautinius kultūros
festivalius, žaliąsias erdves, upes ir, svarbiausia, savo miestui lojalius miestiečius.
Reikia tik nesiblaškyti, susikoncentruoti,
apsitvarkyti ir objektyviai įvertinus padėti – išryškinti savo privalumus“, – sakė J.
Chomskytė-McGeever.
RŽ inf.
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Nuo kuklios pradžios iki sėkmės rinkoje
Vasario mėnesį trys rūmų bendruomenės nariai pažymi veiklos sukaktis.
Tai UAB „Arevita“ ir UAB „Vaigita“,
kurios žengia jau į trečią dešimtmetį, ir
UAB „Robotex“, kuriai kaip savarankiškai įmonei sukanka 5 metai. Sveikiname
kolegas!

UAB „Arevita“ pagrindinė veikla –
prekyba patalpų signalizacijos komponentais bei jų instaliavimas.
Spartus ir greitas įmonės vystymasis
bei platus veiklos profilis nulėmė būtinybę 1996 m. reorganizuoti bendrovę į dvi
atskiras įmones: „Arevita“ ir „Arevita ir
Ko.“
Per 20 metų įmonė sėkmingai nuėjo
kelią nuo 3 darbuotojų ir 8000 litų įstatinio kapitalo iki dviejų atskirų firmų,
kuriose dirba dešimtys profesionalių darbuotojų ir metinė apyvarta skaičiuojama
milijonais litų.
UAB „Arevita“ yra apsaugos sistemų,
vaizdo stebėjimo sistemų, komunikacijų,

gaisrinės signalizacijos licenzijuota instaliuotoja, galinti atlikti įpatingos paskirties
objektų projektavimo, įdiegimo ir techninės priežiūros darbus. UAB „Arevita ir
Ko.“ – viena didžiausių šalyje apsaugos
sistemų importuotoja ir pardavėja. Patalpų apsaugos sistemos, gaisrinės signalizacijos sistemos, vaizdo stebėjimo, kabeliai
ir instaliavimo priemonės, įeigos kontrolės bei apšvietimo valdymo įrenginiai importuojami iš viso pasaulio pradedant Japonija ir baigiant Kanada. UAB „Arevita
ir Ko.“ yra „Paradox Security Systems“
išskirtinis atstovas bei „System Sensor“
įgaliotasis atstovas Lietuvoje.

UAB „Vaigita“
UAB „Vaigita“ jau 20 metų verčiasi mažmenine maisto produktų prekyba.
Per du dešimtmečius atlaikyta ir didžiųjų
prekybos centrų konkurencija, ir krizės
smūgiai. Bendrovė jau keliolika metų
skiria labdarą Palemono „Caritas“ organizacijai – dovanoja sekmadienio pietus
vaikams.

„Daumantų“ gamintojams –
aukščiausias maisto saugos ir
kokybės vadybos įvertinimas
Nepriklausomų ekspertų atliktas auditas patvirtino, kad inovatyvi bendrovė „Daumantai LT“ atitinka visus reikalavimus, kuriuos kelia tarptautinės „British Retail Consortium (BRC) Global Standard for Food Safety“ versijos standartas. Šis sertifikavimas
įmonei nėra privalomas, tačiau tokius sertifikatus turinčios bendrovės Lietuvoje ir užsienyje yra vertinamos kaip patikimi ir skaidrūs maisto produktų tiekėjai.
Įmonės vertinimą atlikusi tarptautinė sertifikavimo kompanija „Lloyd Register Quality Assurance“ „Daumantų“ pagardų gamintojams suteikė aukštą – A lygio BRC sertifikatą. Maisto pramonės sektoriuje dirbančioms bendrovėms tai svarbus įvertinimas. Į jį
atsižvelgia didžiausi pasaulio prekybos tinklai. Gavus tokį įvertinimą, nekyla abejonių,
kad įmonėje vykstantys procesai užtikrina visų gamybos grandžių ir technologinių procesų kontrolę bei priežiūrą.
Vartotojai iš gamintojų vis labiau reikalauja kad maistas būtų kokybiškas. Produkto
kokybę parodo ne tik jo sudėtis ir skonis, bet ir oficialus patvirtinimas, kad šio gamintojo produktai yra gaminami taikant griežtus kokybės reikalavimus.
„Siekdami sertifikato mes rodome savo iniciatyvų požiūrį į maisto saugumą. Pirmiausia, tai mums palengvina eksportą. Taikydami standarto normas, labai atidžiai renkamės tiekėjus, modernizuojame gamybą, mažiname riziką patirti nesėkmę ir todėl
jaučiame dar stipresnį klientų ir mūsų produktų vartotojų pasitikėjimą ir ne tik užsienyje, bet ir Lietuvoje“, – sako UAB „Daumantai“ vadovas Saulius Grinkevičius.
BRC standarto versijos vis griežtinamos kas tris metus. Standarte išdėstyta daugiau
kaip apie 300 reikalavimų, kurie apima visus procesus bei reglamentuoja gamintojo
naudojamą įrangą, personalo kvalifikaciją, pirminių žaliavų kokybę ir patikimumą,
sanitarinius higieninius kriterijus, vadybos sistemą, procesų valdymo lygį, kokybės ir
maisto saugos savikontrolę, mokslinių–techninių pasiekimų bei inovacijų taikymą procesuose. Sertifikuojant įmones vertinama ir tai, kaip greit pavyktų surasti klaidos šaltinį
nutikus problemai ir kaip efektyviai ji būtų taisoma.
BRC maisto techninį standartą sukūrė ir įdiegė Britų mažmenininkų konsorciumas
(British Retail Consortium – BRC) 1998 m. Tai reikalavimų rinkinys maisto gamintojams, kuris užtikrina, kad į prekybą patektų tik saugūs maisto produktai. Standartas
buvo naudojamas vertinant maisto produktų gamintojus ir siekiant apsaugoti rinką nuo
nekokybiškų maisto gaminių. Laikui bėgant jis tapo pripažįstamas daugelyje pasaulio
šalių.
Lietuvos standartizacijos departamento duomenimis, BRC Global Standard for
Food Safety sertifikatus turi 25 maisto gamybos bendrovės.
UAB „Daumantai LT“ kasmet sėkmingai atestuojasi nuo 2006 metų.
RŽ inf.
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UAB „Robotex“ kaip savarankiška
įmonė pradėjo veikti 2009 m. Tų pačių
metų gegužės mėnesį bendrovė tapo oficialia koncerno „ABB“ partnere. Įmonės
specialistai ne kartą dalyvavo tarptautiniuose koncerno partnerių seminaruose
Švedijoje.
Bendrovės ištakos – UAB „Alsena“,
kurioje 2007 m. buvo įkurtas Robotiza-

vimo skyrius. Jame dirbantys specialistai įgyvendino gamybos automatizavimo
projektus, įdiegiant robotus pagamintos
produkcijos sudėjimui ant padėklų (paletavimo) ir medinių padėklų gamybos
procesuose.
Šiuo metu įmonė siekia įsitvirtinti
naujose rinkos šakose: baldų gamybos,
detalių dažymo, medžio apdirbimo ir kitose. Robotų įdiegimas įmonėse suteikia
dideles galimybes užtikrinti gaminamos
produkcijos kokybę, didinti našumą, mažinti gamybos sąnaudas, kelti konkurencingumą rinkoje, pakeisti žmonių darbą
kenksmingoje aplinkoje (garai, dulkės,
nepalanki darbinės aplinkos temperatūra).
RŽ inf.

UAB „Dovaina“ pardavimo
pajamos išaugo 50 proc.
Maisto pramonės įrengimų gamybos UAB „Dovaina“ pardavimo pajamos 2013 m.
ūgtelėjo 50%, iki 18 mln. Lt.
Pasak bendrovės direktoriaus Petro Vėlyvio, praėjusiais metais bendrovė aplankė svarbiausias maisto pramonės įrengimų parodas Prancūzijoje, Vokietijoje ir Rusijoje, į kurias suvažiavo potencialūs užsakovai:
„Kol nesilankėme parodose, mūsų niekas nematė. O dabar jau esame vertinami,
sudarome daugiau sutarčių. Supratome, kad reikia važiuoti į parodas. Europoje dirba
šimtamečių įmonių, kurių pavadinimus visi žino atmintinai, o mes dar tik skinamės
kelią“.
Kelionės į parodas 2013 m. bendrovei atsiėjo apie 0,5 mln. Lt. Iš pradžių dalyvavusi tik svarbiausiose pramonės parodose, dabar „Dovaina“ nepraleidžia ir smulkesnių
renginių.
Bendrovė žvalgosi į Rytų šalis – Ukrainą, Baltarusiją, Kazachstaną, kuriose automatizuojant gamybą duonos pjaustymo ir pakavimo įrengimai itin paklausūs.
Bendrovė dar neseniai gamino stabdžių kaladėles ir prekiavo sunkvežimių detalėmis. Padidėjus konkurencijai ši veikla tapo menkai pelninga, todėl pamažu jos atsisakyta. Siekdama išskaidyti riziką bendrovė gamina įvairias metalo konstrukcijas laivų
pramonei ir statybines konstrukcijas, kurios gabenamos į Skandinavijos šalis.
Didžiąją dalį maisto pramonės įrengimų bendrovė eksportuoja į Baltarusiją, Rusiją,
Ukrainą, Azerbaidžaną ir Kazachstaną.
„Dovaina“ gamina duonos pjaustymo ir pakavimo automatus, meduolių gamybos
linijas, greitojo maisto gamybą palengvinančius įrenginius, dozatorius ir pagalbinę
įrangą konditerijos cechams.
Bendrovėje dirba 57 žmonės – tiek pat, kiek ir pernai. Labiausiai trūksta kvalifikuotų inžinierių, šaltkalvių ir konstruktorių.
2013 m. bendrovė gavo 18 mln. Lt pajamų, 50% daugiau negu 2012 m., kai pardavimo pajamos sudarė 12 mln. Lt. Pajamos iš eksporto sudaro 72% visų pajamų.
Kauno PPA rūmų narys UAB „Dovaina“ metiniame verslininkų pagerbimo vakare
gruodžio mėnesį buvo apdovanota mažuoju eksporto prizu.
Pagal vz.lt

„Lituanicai“ metai buvo
sėkmingi
Vienos didžiausių avalynės gamintojų Lietuvoje, Kauno bendrovės „Lituanica“
vadovas Kęstutis Deltuva praėjusių metų rezultatus skaičiuoja gana džiugiai: gamyba
išaugo apie 18%, finansine išraiška metai buvo geresni apie 20%. Augimą pirmiausia
lėmė eksportas.
Pagal užsakymus užsienio užsakovams pagaminta avalynė pardavimus turėtų išauginti ir 2014 m., tikimasi, apie 15%.
„Pernai pasiuvome apie 105.000 porų batų. Šiemet planuojame 120.000–125.000
porų. Toks augimas pagrįstas jau turimais užsakymais eksportui. Jei ir Lietuvoje parduosime daugiau, pardavimai bus geresni, nei suplanuota“, – sako bendrovės, rūmų
narės, generalinis direktorius Kęstutis Deltuva.
„Lituanica“ pagal užsakymus gamina ir eksportuoja apie 75% savo produkcijos,
daugiausia į Didžiąją Britaniją, Suomiją, Vokietiją, Olandiją ir kt.
Lietuvoje bendrovė valdo ir 8 savo firmines parduotuves, taip pat avalyne prekiauja
pavieniai prekybininkai.
Pagal vz.lt
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Verslo subjektų geros
verslo praktikos (valios)
memorandumas

Projektas
I. Memorandumo tikslas ir bendrosios nuostatos
Memorandumo tikslas – sukurti verslo subjektų ir vartotojų abipusiu supratimu ir
pasitikėjimu grindžiamą euro aplinką, išvengti piktnaudžiavimo ir nepagrįsto prekių ir
paslaugų kainų padidinimo keičiant litus į eurus, sustiprinti vartotojų pasitikėjimą euru,
palengvinti vartotojų perėjimą nuo nacionalinės valiutos – lito prie euro.
Juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų filialų, fizinių asmenų, kurie verčiasi mažmenine prekyba, viešuoju maitinimu, paslaugų teikimu gyventojams, verslo asociacijų
prisijungimas prie memorandumo yra savanoriškas.
Prie memorandumo kviečiamos prisijungti ir savivaldybės.
Prisijungusieji prie memorandumo (toliau – subjektai) nuo prisijungimo momento
įsipareigoja laikytis šio memorandumo nuostatų.
Prie memorandumo prisijungusių subjektų sąrašas skelbiamas viešai interneto svetainėje www.euro.lt.
II. Prisijungusiųjų prie memorandumo įsipareigojimai ir teisės
Prie memorandumo prisijungę subjektai savo klientams ir partneriams savanoriškai

atsakingai įsipareigoja, kad teisės aktuose nustatytu privalomo kainų nurodymo litais
ir eurais laikotarpiu:
1) nenaudos euro įvedimo kaip preteksto didinti kainas;
2) taikys neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą, perskaičiuojant
kainas iš litų į eurus, keičiant litus į eurus;
3) laikysis Lietuvos Respublikos euro įvedimo įstatyme ir kituose teisės aktuose
nustatytų apvalinimo taisyklių, o įvedus eurą, esant galimybei, apvalins kainas vartotojo naudai;
4) nurodys prekybos ir paslaugų teikimo vietose, taip pat prekių ir paslaugų reklamoje kainas dviem valiutomis (litais ir eurais);
5) priims litus ir sieks duoti grąžą tik eurais per visą grynųjų eurų ir litų bendros
apyvartos laikotarpį;
6) nurodys kainas aiškiai, suprantamai, neklaidinančiai;
7) nediskriminuos kitų ūkio subjektų;
8) laiku organizuos darbuotojų, tiesiogiai aptarnaujančių vartotojus, mokymus, kad
jie galėtų tinkamai aptarnauti vartotojus ir teikti paaiškinimus, susijusius su prekių ar
paslaugų kainomis ir jų perskaičiavimu iš litų į eurus;
9) skatins prisijungti prie memorandumo savo dalykinius partnerius, tiekėjus.
Prie memorandumo prisijungusios asociacijos įsipareigoja supažindinti savo narius
su šio memorandumo nuostatomis.
Subjektai, prisijungę prie memorandumo, igyja teisę Ūkio ministerijos nustatyta
tvarka naudotis logotipu visose jiems priklausančiose prekybos ir paslaugų teikimo
vietose, visuomenės informavimo priemonėse, viešuose renginiuose, informuodami visuomenę, kad jie laikosi Verslo subjektų geros verslo praktikos (valios) memorandumo
reikalavimų privalomo kainų nurodymo litais ir eurais laikotarpiu.

Lietuvos išradėjai džiaugiasi nauja Europos
patentų išdavimo tvarka
Natalija Bružienė,
Europos Parlamento
informacijos biuras
2014-ųjų pradžioje įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos patvirtintai
bendrai ES patentų išdavimo tvarkai, Lietuvos ir kitų šalių išradėjai galės patentuoti savo išradimus Europos Sąjungoje
paprasčiau, pigiau ir greičiau.
Šiuo metu registruoti išradimus Europos Sąjungoje ir sudėtinga, ir brangu –
kiekviena šalis turi savo patentų biurus,
kur registracija vykdoma šalies kalba ir
galioja tik tos valstybės teritorijoje. Registravimas ir vertimai į 25 oficialias ES
kalbas kainuoja apie 100 tūkst. litų, todėl
daugelis mokslininkų patentuoti savo išradimą ryžtasi ne visose Europos valstybėse, o tik didžiosiose – Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje.
Intelektinės nuosavybės apsauga šiuo
metu yra itin aktualus klausimas Europoje: beveik 35 proc. ES darbo vietų priklauso nuo intelektinės nuosavybės teisėms
imlių sektorių, kuriuose sukuriama vertė
siekia 4,7 trilijono eurų per metus.
Per 2013 m. Valstybinis patentų biuras
gavo 137 nacionalinio patento paraiškas ir
išdavė 93 tokius patentus. Lietuvoje taip
pat įsigaliojo 1309 Europos patentai.
Pasak Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro (VPB) direktoriaus
Rimvydo Naujoko, mūsų šalies išradėjai
kūrybiškumo nestokoja. Lietuvos kūrėjai
savo gaminius patentuoja ne tik Europos,
bet ir technologiškai pažangiose JAV, Japonijos, Pietų Korėjos rinkose. „Kita vertus, turime pripažinti, kad didžiausia išradimo patentavimo kliūtis – viso proceso
kaina“, – teigia R. Naujokas.
Ūkio ministerija kasmet skelbia kvietimus gauti paramą išradimams patentuoti
tarptautiniu mastu. „Verslo prašomų skirti
lėšų intelektinei nuosavybei apsaugoti po-

reikis auga: 2012 m. intelektinės nuosavybės apsaugos projektams vykdyti skirta
1,22 mln. litų, o 2013 metais – daugiau
kaip 1,36 mln. litų paramos. Tai gera tendencija, rodanti, kad Lietuvos verslas investuoja į mokslinius tyrimus ir inovacijų
kūrimą, rūpinasi naujų produktų ar technologijų apsauga. Šie žingsniai didina verslo
konkurencinį pranašumą bei skatina ekonomikos augimą ilgalaikėje perspektyvoje“, – sako ūkio ministras Evaldas Gustas.
Pasak ministro, taip pat labai svarbu, kad
parama teikiama siekiant apsaugoti ne tik
verslo, bet ir mokslo bei studijų institucijų
intelektinę nuosavybę.
Viena paraiška ir rinkliava – visai
Europai
R. Naujoko teigimu, Europoje sukurta sistema leis paprasčiau ir pigiau patentuoti išradimus ir gerokai padidins ES
konkurencinį pranašumą prieš JAV, Kiniją ar Japoniją. Naujoji patentų išdavimo
tvarka leis pateikti vieną paraišką, sumokėti vieną rinkliavą ir gauti vieną patentą,
suteikiantį apsaugą visose prie sistemos
prisijungusiose ES valstybėse. Įsigaliojusi nauja bendra patento sistema leis įmonėms sutaupyti iki 80 proc. patentavimo
kaštų: už išradimo apsaugą 25 iš 27 ES
valstybių bus mokamas tik vienas apie 6
tūkst. eurų mokestis. Sistemoje šiuo metu
nedalyvauja Italija ir Ispanija, kurios taip
protestuoja prieš dokumentų rengimą tik
anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.
„Bendro ES patento paraišką nuo šiol
bus galima pateikti ir lietuviškai su vertimu į anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą.
Be to, mažosioms ir vidutinėms įmonėms,
aukštosioms mokykloms, pelno nesiekiančioms ir viešosioms tyrimo organizacijoms vertimo kaštai bus kompensuojami“, – pažymi R. Naujokas.
Paraiškas reikia teikti naujai įsteigtam
Europos patentų biurui.

Paskata Lietuvos išradėjams
Naujosios patentavimo tvarkos nekantriai laukė vienas iš „Integrated Optics“ įkūrėjų Evaldas Pabrėža. „Sparčiai
besivystančių pažangių technologijų
kompanijai patentai yra labai svarbūs: jie
padeda apsaugoti technologijas nuo padirbinėjimo. Mūsų sukurtas degtukų dėžutės
dydžio lazeris „Matchbox“ turi net tris
patentus – kad neliktų jokių galimybių
pavogti išradimą“, – pasakoja E. Pabrėža.
„Integrated Optics“ plečia patentų
krepšelį ir rengia paraiškas naujiems išradimams patentuoti, tad naujoji Europos
patentų išdavimo tvarka iš esmės supaprastins ir atpigins procesą. „Lazerių taikymas yra labai platus – nuo pramoninio
maisto rūšiavimo iki DNR analizės, tad ir
rinkos poreikis didžiulis. Patentais apsaugotus išradimus labai vertina potencialūs
investuotojai, jie gerokai pakelia kompanijos vertę,“ – aiškina lazerių specialistas.
Jam pritaria UAB „ART21“, užpatentavusios kompaktiškos mobiliosios „elektroninės nosies“ išradimą, vadovas Augustas
Alešiūnas. Jo teigimu, patentavimo klausimai inovatyvioms įmonėms yra itin svarbūs, o bendro Europos patento išdavimo
supaprastinimas ir atpiginimas yra svarbus,
nors ir ne vienintelis žingsnis, didinantis
Lietuvos įmonių konkurencingumą.
Ledai pajudėjo
UAB „Vidulus“, gaminančios elektrinius priedus neįgaliųjų vežimėliams, vadovo Šarūno Grigaliūno teigimu, kūrėjai ir
mažos įmonės, norėdami užpatentuoti savo
išradimus, iki šiol susidurdavo su keliais
trikdžiais.Visų pirma pats patentinės paraiškos parengimas nebuvo paprastas, o Lietuvoje nėra daug specialistų, mokančių ją užpildyti. Be to, kūrėjas pats turėjo ieškoti, ar
jo išradimas išties originalus, ar jau turi analogų kitose šalyse. „Pavyzdžiui, JAV užpildžius vieną pagrindinę formą ir sumokėjus

100 dolerių mokestį, patentų biuro ekspertai įvertina išradimo originalumą, o sėkmės
atveju rekomenduoja patentavimą standartine tvarka“, – aiškina Š. Grigaliūnas.
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl bendro ES patento gerokai palengvino šią įmonių naštą. Naujai sukurtas Europos patentų biuras turi internetinę
išradimų paieškos sistemą, kurioje pagal
raktinius žodžius galima nesunkiai surasti
galiojančius patentus.
Vis dėlto, Š. Grigaliūno manymu, dar
yra ką tobulinti. Jis siūlo parengti vadovą, kuriame būtų aiškiai nurodyta, kokiais
formatais galima pateikti patentavimo paraiškos dokumentus. „Vidulus“ vadovas iš
savo patirties pasakoja, kad standartizuota
Europos patentų sistema nepriima technologinių brėžinių, pateikiamų inžinerijoje
plačiai naudojama kompiuterinės grafikos
programa AutoCAD. Brėžinius jam tekę
konvertuoti į 2D formatą, kuris nėra toks
tikslus. „Išsprendus šiuos klausimus, garažuose kuriantys Lietuvos išradėjai drąsiau
patentuos savo darbus Europos Sąjungoje. Juk smegenų vingių yra daugiau nei registruotų patentų“, – šypsosi verslininkas.
Didėjantis Europos Parlamento
vaidmuo
Europos Parlamento pranešėjas Bernhard Rapkay (Socialistai ir demokratai,
Vokietija) įsitikinęs, kad naujasis ES patentas paskatins naujoves ir atgaivins jas
ekonominės krizės metu. „Ir toliau bus
įmanoma užpatentuoti dalykus, kuriuos
buvo įmanoma patentuoti iki šiol, ir nebus
galima patentuoti to, ko nebuvo galima
užpatentuoti. Tačiau naujasis ES patentas
užtikrins vienodą apsaugos lygį visose ES
šalyse, todėl visos mažosios bei vidutinės
įmonės turės vienodas sąlygas”, – pažymi
europarlamentaras.
Europos Parlamento sprendimas dėl
bendro ES patento – puikus pavyzdys to,
kad Europos Parlamentas įgyja vis daugiau galių tvirtinant Europos Sąjungai
svarbius nutarimus. Anksčiau turėjęs tik
patariamąjį balsą, dabar šis Parlamentas
priima sprendimus vienodomis teisėmis su
ES Taryba. Šių metų gegužės 25 d. kaip tik
vyks nauji rinkimai į Europos Parlamentą.
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KONTAKTŲ MUGĖ

Kauno ir Marijampolės regionų įmonių
kontaktų mugė
AB „ITAB Novena“
Viena didžiausių prekybos įrangos įmonių
Baltijos šalyse. Veikia nuo 1992 m. Priklauso Švedijos įmonių grupei „ITAB Shop Concept“. Ši grupė yra viena iš didžiausių prekybinės įrangos gamintojų Europoje. Bendrovė
gamina prekybos įrangą ir specialius baldus
parduotuvėms.
Tai lentynos, stelažai, vitrinomis, prekystaliai,
prekybinės sienelės, ekspoziciniais stovai,
perforuoti skydai, kabyklos. Taip pat siūlo įsigyti kasų stalus, įėjimo sistemas bei įvairius
aksesuarus prekių eksponavimui.
Draugystės g. 12, LT-51260 Kaunas
Tel. : (8 37) 49 09 00
Faks.: (8 37) 31 37 08
El. paštas: novena@novena.lt
www.itab.lt
UAB „Omniteksas“
Specializuojasi pirmo-antro sluoksnio funkcinių drabužių, miego rūbų ir lengvų madingų
drabužių; trikotažo medžiagų iš medvilnės,
bambuko, vilnos, viskozės, poliesterio, poliamido ir kitų gamyboje. Daugiausiai Lietuvos
rinkoje bendrovė prekiauja nuosavų prekių
ženklų „Natali Silhouette“, „Bambuk“, „Thermowave“, „Crazy Wave“, „Ombre“ drabužiais.
Ieško sukirpimo ir siuvimo paslaugas teikiančių įmonių, pardavimo agentų užsienio
rinkose.
Teikia medžiagų gamybos paslaugas (mezgimo, dažymo, stabilizavimo, šiaušimo, marginimo ir kt.).
Siūlo prekiauti: „Natali Silhouette”, „Bambuk”, „Thermowave” prekinių ženklų trikotažiniais drabužiais.
Raudondvario pl. 101, LT-47184 Kaunas
Tel: (8 37) 36 14 94
Faks.: (8 37) 36 16 75
www.omniteksas.eu
AB „Ortopedijos technika“
Teikia medicinos paslaugas (gydytojų ortopedų, reabilitologų, neurologų, chirurgų ir kt.
konsultacijos; protezavimas; reabilitacinis gydymas; chirurginės operacijos).
Gamina ir individualiai pritaiko ortopedijos
priemones (avalynę ir įdėklus, įvairius įtvarus
sportui ir reabilitacijai, gaminius būsimoms
mamytėms, megztus įtvarus ir kt.).
Importuoja kompresines kojines, kompensacinę techniką neįgaliesiesiems, mankštos ir
masažo priemones ir kt.
Partizanų g. 17, LT-49476 Kaunas
Tel.:(8 37) 31 33 03
Faks.: (8 37) 31 32 94
www.ortopedija.lt
UAB „Personalo sprendimai“
Teikia išorinio personalo valdymo paslaugas: darbuotojų paieška ir atranka, darbuotojų kompetencijų vertinimai, motyvacinės
(atlygio ir nepiniginės motyvacijos) sistemos
kūrimas ir diegimas, mikroklimato tyrimas,
psichologinis kandidatų testavimas.
Vytauto pr. 32-209, LT-44328 Kaunas
Tel.: (8 674) 56 342
Faks.: (8 37) 21 04 43
El. paštas: info@personalosprendimai.com
www.personalosprendimai.com
AB „Pieno žvaigždės“ filialas „Kauno pienas“
Pieno produktų gamyba.
Taikos pr. 90, LT-51181 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 25 00
Faks.: (8 37) 45 32 25
El. paštas: b.gudaitiene@pienozvaizdes.lt
www. pienozvaigzdes.lt
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UAB „Pirmas žingsnis“
Teikia antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas: ortopedijos ir traumatologijos,
kineziterapijos; konsultuoja gydytojas ortopedas traumatologas, chirurgas. Gamina ir pritaiko įvairius ortopedinius gaminius: galūnių ir
krūtų protezus, įtvarus, įtvarines sistemas, profilaktinę ir sudėtingą ortopedinę avalynę, batų
įdėklus.Mažmeninėje prekyboje siūlo įvairios
kompensacinės technikos, ergoterapijos, kineziterapijos priemonių, slaugos priemonių.
Vytauto pr. 37B, LT-44352 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 92 80
Faks.: (8 37) 42 48 37
El. paštas: info @pirmaszingsnis.lt
www.pirmaszingsnis.lt
UAB „Plastic formo“
Gamina buitinių nuotekų valymo įrenginius,
baseinus, talpyklas iš termoplastiko žemės
ūkiui, chemijos pramonei, galvaniniams cechams, maisto pramonei; smėlio, šiukšlių dėžes
iš kompozicinių medžiagų ir kitus gaminius.
Palemono 5C, LT-52159 Kaunas
Tel.: (8 37) 47 33 52
Faks.: (8 37) 37 38 71
El. paštas: .info@pf.lt
www.pf.lt

programinę įrangą, padedančią įmonėms racionaliau, moderniau ir patogiau valdyti verslo
procesus. Produktai, sukurti per 17 įmonės veiklos metų, yra įdiegti daugiau nei 2500 Lietuvos
įmonių bei jų filialų Europos Sąjungos šalyse.
Savanorių pr. 271, LT-50131 Kaunas
Tel.: (8 37) 31 03 01
Faks.: (8 37) 31 03 03
El. paštas: uzsakymai@proringas.lt
www.pragma.lt
VšĮ „Psichologinio konsultavimo grupė“
Veda mokymus (atvirus ir įmonių viduje),
vykdo darbuotojų atrankas internetu (atlieka
psichologinį kandidato asmenybės vertinimą),
ruošia ES projektų paraiškas ir vykdo projektus, teikia žmogiškųjų išteklių valdymo konsultacijas, atlieka psichologinius tyrimus įmonės
viduje (klimato, motyvacijos).
K.Petrausko 26-213, LT-44156 Kaunas
Tel.: (8 610) 22 743, (8 650) 31002
Faks.: (8 37) 33 33 23
El. paštas: pkg@pkg.lt
www.pkg.lt, www.patranka.lt
UAB DK „PZU Lietuva“
Jūsų verslui – plačiausia draudimo apsauga ir
sprendimai: įmonės turtui; darbuotojų lojalumui ir gerovės stiprinimui; įmonės automobiliams; individualūs sprendimai įvairioms Jūsų
verslo rizikoms.
Savanorių pr. 363a - 404, Kaunas
Tel: (837) 70 59 10, (8 610) 63 263
El.paštas: j.klumbiene@pzu.lt

UAB „Pop test“
Vienintelis Lietuvoje viskio baras „W 1640“
siūlo ne tik daugiau kaip 170 viskio rūšių iš
viso pasaulio, bet ir naują požiūrį į šio tauraus
gėrimo kultūrą. Krautuvėlėje – visko pasirinkimas asmeninei kolekcijai ar dovanai. Bare organizuojamos degustacijos – įdomi laisvalaikio
praleidimo forma tiek pavieniams asmeninims,
tiek kolektyvams.
Kurpių g. 29, LT-44287 Kaunas
Tel.: (8 657) 53 440
www.viskiobaras.lt

IĮ „Rimineta“
Stiklo gamyklos „Neman” įgaliotas atstovas
Lietuvoje. Prekiauja (didmena ir mažmena)
stiklo, krištolo indais, dovanomis, namų apyvokos reikmenimis.
Siūlų g. 3, LT-45201 Kaunas
Tel.:(8 37) 34 22 63
Pramonės pr. 14, Urmas, Žalioji galerija, 2
sandėlis
Kalvarijų g. 98, LT-08211 Vilnius
Tel.: (8 686) 55 731
El. paštas: info@rimineta.lt
www.rimineta.lt

UAB „Prienų langai“
Plastikinių langų ir durų iš KBE bešvinio profilio (70mm ir 88mm) gamyba. Prekyba plastikiniais langais, durimis, aliuminio gaminiais, šarvuotomis durimis , garažo ir kiemo vartais, jų
automatikomis, tvoromis , roletais, žaliuzėmis.
Mačiūnų km., LT-59157 Prienų r.
Tel. : (8 319) 52 003
Faks.: (8 610) 37 934
El. paštas: info@prienu-langai.lt
www.prienu-langai.lt

UAB „Robotex“
Robototechnika, pramonės procesų automatizavimas, pakavimo sprendimai, skirti užtikrinti
jūsų produkcijos kokybę, didinti našumą, mažinti sąnaudas, kelti konkurencingumą.
Čiurlių k., Veiverių sen., LT-59291 Prienų r.
Tel.: (8 620) 60 273
Faks.: (8 319) 46 819
El. paštas: info@robotex.lt
www.robotex.lt

UAB „Prografika“
IT sprendimų, mokymų ir konsultavimo įmonė,
savo veiklą grindžianti inovatyviais sprendimais bei atsakingu požiūriu į klientą. Valstybės
tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaiga ir
autorizuotas ECDL testavimo centras. Klientai - architektai, dizaineriai, didžiausi Lietuvoje
mokymo centrai, universitetai, finansų valdymo institucijos, medicinos įstaigos, kelionių
agentūros, individualūs asmenys. Dirba sertifikuoti specialistai, turintys ilgametę darbo patirtį
projektuojant ir diegiant IT sprendimus, kuriant
mokymo programas bei metodinę medžiagą,
rengiant ir vykdant ES finansuojamus mokymo
projektus, įgyvendinant interneto sprendimus,
kuriant specializuotą programinę įrangą.
J. Naugardo 10, LT-44280 Kaunas
Tel.: (8 37) 20 02 88
El. paštas: info@prografika.lt
www.prografika.lt
UAB „Proringas“
Apskaitos ir verslo valdymo programa „Pragma“ kūrimas, diegimas ir priežiūra. Diegia

UAB „Romasta group“
Viena pirmųjų Lietuvos įmonių, pradėjusių
vystyti vakarietiškų krovininių automobilių ir
autobusų atsarginių dalių prekybą ir teikti serviso paslaugas.
16 –os metų patirtis, veržlus ir profesionalus kolektyvas pelnė partnerių pasitikėjimą. „Romasta
group“ yra garsių pasaulio firmų „ContiTech“,
„Knorr – Bremse“, „ICER“, „Schomacker“, „Vibracoustic“, „Sabo“ ir kt. atstovas Lietuvoje.
Ateities pl. 54, LT-52105 Kaunas
Tel.: (8 37) 37 30 23
Faks.: (8 37) 37 36 41
El. paštas: info@romasta.lt
www.romasta.lt
UAB „Sabelija“
Padės užtikrinti saugų darbą įmonėse, išvengti
incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbe, konfliktų su personalu; užtikrins įstatymų ir norminių aktų reikalavimų vykdymą. Ilgametė darbo
patirtis užtikrina aukštą darbų kokybę.
Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Tel.: (8 37) 31 04 10
Faks.: (8-37 31 04 10

El. paštas: kaunas@sabelija.lt
www.sabelija.lt
UAB turizmo agentūra „Saitas“
Visos turizmo paslaugos užsienyje ir Lietuvoje. Poilsinės ir pažintinės kelionės šeimoms,
poroms, grupėms, stovyklos vaikams. Pagal
kliento poreikius sudaromos individualių kelionių programos į visas šalis. Aviabilietai,
autobusų, tarptautinių keltų ir traukinių bilietai.
Viešbučių užsakymas. Automobilių nuomos
paslaugos. Sveikatos ir kelionės draudimas.
Vizos. Konferencijų ir seminarų užsienyje organizavimas. Kelionių į tarptautines parodas ir
muges organizavimas. Papildomos paslaugos
pagal Jūsų atskirą pageidavimą.
K. Donelaičio 26-1, LT-44239 Kaunas
Tel.: (8 37 ) 32 31 51
Faks.: (8 37) 20 72 36
El. paštas: kaunas@saitas.lt
www.saitas.lt
UAB „Sekasoft“
Kuria ir diegia kolektyvinio darbo, dokumentų
ir procesų valdymo sistemas IBM Lotus Notes
ir Microsoft terpėse, atstovauja Doclogix ir
Open Text gamintojams.
S. Daukanto g. 23, LT-44249 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 13 41
Faks.: (8 37) 40 73 40
El. paštas: info@sekasoft.com
www.sekasoft.com
UAB „Serfas“
Tiekia statybines medžiagas, juoduosius metalus ir armatūros tinklus. Siūlo įvairių statybos
produktų ypač palankiomis kainomis ir tiekia
visas medžiagas, reikalingas „namo – dėžutės“
statybai, kokybiškai ir gerai namo išorei ir dalinei vidaus įrangai. Siūlo itin platų metalų produkcijos (vamzdžių, sijų, lakštų, kampuočių,
juostų, grotelių ir laiptų pakopų, kelių atitvarų)
pasirinkimą. Taip pat tiekia virintus armatūros
tinklus, armatūros strypus ir rites.
Technikos g. 7C, LT-51209 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 02 29
Faks.:(8 37) 45 66 53
El. paštas: serfas@serfas.lt
www.serfas.lt
UAB „Scandinavian Accounting and Consulting“
Auditas – apskaita – konsultavimas.
Tarptautinė audito bendrovė, teikianti audito,
buhalterinės apskaitos, konsultavimo ir įmonių
likvidavimo paslaugas Lietuvos ir užsienio
klientams.
Bendrovė įsteigta 1994 m. Yra tarptautinio tinklo Baker Tilly International narė ir atstovauja
Lietuvai šioje organizacijoje. Tai vienas iš dešimties geriausių buhalterijos ir verslo paslaugų
tinklų pasaulyje, kuriam šiuo metu atstovauja
150 nepriklausomų narių 120 šalių.
Radvilėnų pl. 56, LT-50271 Kaunas
Padalinys: Kaštonų g. 4-10, LT-01107 Vilnius
Tel.: (8 37) 32 08 06, 32 08 11
Faks:. (8 37) 75 00 84
El. paštas: sac@sac.lt
www.sac.lt
UAB „Sliding Systems“
Padeda užsienio įmonėmis perkelti gamybą į
Lietuvą, suranda personalą, instaliuoja įrangą, sutvarko visus reikalingus dokumentus iki
įmonės paleidimo. Gali laikinai arba nuolat
administruoti įmonę. Įmanomos įvairios bendradarbiavimo galimybės.
Išnuomuoja gamybines 1500-3000 kv. m patalpas
šalia Kauno, tinkančias įvairiai gamybai (1 kv m
kaina po 1 eurą per mėn.). Tvarkingos, su baldais, apskardintos, yra katilinė, vieno aukšto lubų
aukštis 3 metrai. Galima nuomuotis dalimis.
Jugintų km., Babtų seniūnija, LT 54326 Kauno r.
Tel.: (8 652) 25 000 Deividas
El. paštas: 333Deividas@gmail.com
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aušinimo bokštus, katilų vamzdžius, valymo įrangą ir įrankius, hidraulinius
cilindrus, suvirinimo ir lenkimo įrangą, vožtuvu) įvairioms pramonės šakoms: naftos ir dujų, vandens ir nuotekų valymo, maisto pramonei. Ieško
cheminių medžiagų, mechaninių ir elektros komponentų tiekėjų/gamintojų.

Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
BRSE20131104001 Švedijos įmonė ieško aliuminio lakštų, profilių, cinkuotos skardos gaminių,
elektronikos gaminių, pritaikomų šviestuvų gamyboje (reaktorių, kondensatorių, fluorescencinių lempų laikiklių ir kt.) gamintojų.
BRBE20131104001 Belgijos įmonė ieško, kas galėtų pagal jos brėžinius gaminti odines šlepetes
vaikams, moterims, vyrams (dydžiai 16-45, mažiausiai 2000 vnt. per mėnesį).
BRDE20131106001 Vokietijos konsultacinė įmonė, atstovaujanti Estijos klientui, ieško modernių
e-motorolerių gamintojų arba įmonių, galinčių surinkti/pagaminti atskiras jo
dalis (pvz., aliuminio rėmus).
BRAM20131107001 Armėnijos įmonė, turinti savo parduotuvę ir užsiimanti mažmenine namų
apyvokos gaminių prekyba (plovikliai, šampūnai, valymo skysčiai, įrankiai
ir kt.), ieško virtuvės indų (taurių, lėkščių, šakučių šaukštų, peilių, gėlių ir
vaisių dubenų ir pan.) gamintojų/tiekėjų.
BRPL20131118002 Šiaurės Lenkijos prekybos įmonė verčiasi šviežių ir perdirbtų kiaušinių (kiaušinių miltelių) prekyba. Siūlo prekybos tarpininkavimo paslaugas tiek kiaušinių pirkėjams, tiek ir tiekėjams.
20120509003 BO

Lenkijos įmonė gamina ir platina šviežius ir šaldytus ekologiškus maisto produktus (koldūnus, makaronus, kotletus, kroketus ir kt.) Ieško distributorių, taip
pat įmonių, galinčių gaminti ekologinius jų prekės ženklo maisto produktus.

BRNL20130927001 Olandijos įmonė dirba šildymo, oro kondicionavimo, vėdinimo, klimato kontrolės, energijos valdymo, priežiūros ir aptarnavimo srityse, specializuojasi
medienos deginimo katilų ir saulės energijos sistemų montavimo srityje. Ieško naujų produktų ar įrenginių saulės arba bioenergijos srityje tiėkėjų.
BRUK20130819002 Šiaurės Vakarų Jungtinės Karalystės agentas atstovauja bendrovei, teikiančiai
aukštos kokybės chemines medžiagas, elektros ir mechanines dalis (katilus,

BOCZ20131031001 Čekijos gamybos įmonė, dirbanti metalo apdirbimo srityje (metalo štampavimas, gilus pjovimas, užbaigimo operacijos, surinkimas), ieško platintojų arba
subrangovų (gaminti pagal užsakovo nurodymus).
BOLV20131108002 Latvijos įmonė, gaminanti 100 proc. medvilninius megztus rūbus kūdikiams
ir vaikams (megztinius, kelnes, sukneles, kepures ir kt.), ieško prekybos tarpininkų, platintojų, didmenininkų.
20130211043 BO

Italijos įmonė, dirbanti odos apdirbimo srityje (pradedant nuo rauginimo, baigiant gaminių kūrimu) ir gaminanti įvairius unikalius odos gaminius (diržus,
rankines, lagaminus), ieško distributorių arba frančizės partnerių.

BRPL20131104001 Lenkijos įmonė, platinanti įvairius židinius, priedus židiniams ir kaminams,
taip pat gaminanti židinių įdėklus, medienos ir granulių deginimo krosnis,
šildymo krosnis, ieško bendradarbiavimui logistikos įmonių arba partnerių
bendrai įmonei.
BRUK20131002002 Didžiosios Britanijos kompanija, užsiimanti moterų ir mergaičių bižuterijos
ir madingų plaukų aksesuarų platinimu, ieško distributorių.
20120605024

Prancūzijos įmonė, gaminianti tradicinį (natūralų, be dažiklių) prancūzų saldumyną Caneles ieško prekybos tarpininkų Pabaltijyje.

BOBG20131107002 Bulgarijos įmonė, gaminanti aukštos kokybės klasikinį baltą, rožinį, raudoną
vynuogių vyną, brendį, vyną kolekcininkams, ieško importuotojų.
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.

Programa iš dalies finansuojama Europos Sąjungos
Programme is co-financed by the European Union

Mokymų metu modeliuotos realios verslo situacijos
Eglė Dorelaitė,
Kauno PPA rūmų Marijampolės
filialo projektų vadovė
Šių dienų kintančioje, globalioje
aplinkoje veikiančios verslo įmonės, organizacijos susiduria ne tik su daugybe
kliūčių, iššūkių, bet ir galimybių. Todėl
visai naujai inovacijų sričiai – verslo
modelių inovacijoms, kaip ir verslininkų
verslumo ir konkurencingumo sričių žinių
ir gebėjimų stiprinimui, turi būti skiriamas
išskirtinis dėmesys.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialas kartu su
partneriais – VšĮ Kauno regiono plėtros
agentūra, Kaliningrado prekybos ir pramonės rūmais bei fondu „Viktorija“ įgyvendina projektą „Create4Compete – Kūrybiškumas SVV kompetencijoms ir konkurencingumui didinti“. Tai yra vienas iš
pirmųjų projektų, nukreipiančių žmonių
pastangas į smulkių ir vidutinių įmonių
plėtrą Programos teritorijoje. Europos
Sąjungos paramos suma šiam projektui –
355.985,85 eurų (1.229.147,96 Lt).
Marijampolės, Kauno ir Kaliningrado regionai yra pakankamai modernūs
ir inovatyvūs, tačiau patyrinėjus labiau,
iškyla ir tam tikrų problemų: inovatyvių
projektų, kuriais būtų galima didinti SVV
konkurencingumą, stoka, nedidelis inovatyvių įmonių skaičius, be to, įmonėms
trūksta ir pasienio verslo kultūros žinių.
Šioms problemoms spręsti KPPAR
Marijampolės filialas organizuoja „Pasienio verslo įmonių koučingo“ praktinius
mokymus. Kadangi koučingas yra visų
procesų katalizatorius, tarptautiniai koučingo specialistai – praktikai Žana Dragunova ir Andrius Jarašiūnas stengiasi

sukurti tokią atmosferą, kuri padėtų verslininkams dirbti kartu, sukurti naujus, inovatyvius produktus, projektus. Mokymų
tikslui pasiekti organizuojami 6 tarptautiniai verslininkų susitikimai – praktinės
koučingo sesijos Marijampolėje, viešbutyje „Europa Royale Marijampolė“.
Jau sėkmingai įvyko 2 mokymų sesijos, kuriose dalyvavo po 20 įmonių vadovų ir savininkų iš Marijampolės ir Kauno
regionų bei Kaliningrado srities. Praktinėse sesijose buvo diskutuojama apie verslo
plėtros perspektyvas, pokyčius organizacijoje, naudojant koučingo technikas.
Antrosios sesijos tema – „Pokyčiai
organizacijoje. Koučingo vaidmuo įgyvendinant pokyčius“. Buvo analizuojami
pokyčius sukeliantys faktoriai, kam reikalingi pokyčiai, aiškinamasi pokyčių kokybė – „transliacijos“ ir „transformacijos“
sąvokos, pokyčių įgyvendinimo būdai/
metodai, lyderio vaidmuo įgyvendinant
pokyčius. Mokymų dalyviai gilinosi į pasipriešinimo pokyčiams rūšis ir priežastis,
jų įveikimo būdus, sprendė, kaip galima
motyvuoti pokyčių vykdymui.
Praktinėse sesijose dalyviai semiasi įvairiausios patirties, vertina tai, kad
sprendžiamos praktikoje pasitaikančios
verslo situacijos (organizacijos veiklos
„liūdnieji ciklai“). Pvz., Rusijai uždraudus pieno importą ir eksporto apimtims
sumažėjus 60 proc., dalyviai turėjo surasti
finansų, marketingo, pardavimų, gamybos
ir personalo sprendimus, siekiant sėkmingo įmonės veiklos užtikrinimo. Grupelės
pristatė diskusijų rezultatus. Daugumai
nuostabą sukėlė tai, kad geriausio įvertinimo sulaukė ne tos grupės, kurios geriausiai išanalizavo naujas rinkas, sukūrė
naujus gamybos planus. Pirmąsias vietas

gavo tos grupės, kurios parengė geriausius
pristatymus ir pristatymo metu tiek kūno
kalba, tiek balso tembru sugebėjo įtikinti
auditoriją, kad jų planas – pats geriausias.
Itin didelio svečių iš Kaliningrado
srities susidomėjimo sulaukia Kauno PPA
rūmų Marijampolės filialo organizuojami vizitai į įmones. Dalyviai jau aplankė
UAB „Arvi cukrus“ ir UAB „Arvi kalakutai“, kur atsakingi darbuotojai papasakojo apie savo įmonių išskirtinumą,
pasidalino, kokių inovatyvių sprendimų
ėmėsi, kad pagerintų įmonės finansinius
rodiklius, aprodė gamybines patalpas, detaliai pristatė gamybos procesus. Ateityje
planuojami vizitai pas Kauno PPA rūmų
narius – UAB „Mantinga“, UAB „Damsa“ ir kt.
Mokymų dalyvių atsiliepimai:
Igor Sergejev:
„2013 m. gruodžio 12-13 d. dalyvavau mokymuose Žanos Dragunovos grupėje. Noriu nuoširdžiai padėkoti projekto
„Create4Compete“ organizatoriams, taip
pat Žanai už galimybę dalyvauti tokiame
renginyje. Atvirai kalbant, nesitikėjau iš
mokymų ypatingų atradimų sau, bet buvau maloniai nustebintas. Pirma, tai yra
aukščiausio lygio organizacijos tiek iš
Rusijos, tiek iš Lietuvos. Antra, turėjau
galimybę dalyvauti inovatyvių komandų/
dalyvių, turinčių skirtingą kalbinį ir kultūrinį pagrindą, darbe. Pajaučiau, kaip
sunku ir įdomu dirbti su žmogumi iš kitos
šalies, turint ribotus išteklius (šiuo atveju
ištekliai – laikas). Tikiuosi, ši įgyta patirtis pravers man, kai išeisiu į tarptautines
rinkas. Gaila, kad mokymams skirta tiek
mažai laiko, kai kurias temas „prašokome“ labai greitai, tačiau priimu tai kaip
namų darbų užduotį. Dar kartą dėkoju!“

Elena Chrapovitskaja:
„Nudžiugino labai aktyvus tarptautinis
bendravimas, pavyko daug sužinoti apie
kolegas lietuvius. Greitai, nes buvo tik 3
val. mokymų, „prabėgome“ per asmenines
ir kompanijos vertybes, vystymosi tikslus
ir koučingo instrumentus. Aišku, turėjome
per mažai laiko. Aš patekau į Andriaus Jarašiūno grupę. Iš pradžių jautėsi nedidelis
spaudimas, tikriausiai dėl laiko stokos (arba
dėl Andriaus turimo neurolingvistinio programavimo meistro diplomo), nebuvo laiko įsisąmoninimui. Bet apibendrinus sesija
buvo pamokanti, įdomi, iškilo klausimų kitiems susitikimams. Dėkoju Lietuvos pusei
už puikiai suorganizuotus mokymus ir įdomią ekskursiją į įmonę „Arvi cukrus“.
Viktor Karpichev:
„Mokymai buvo aukščiausio lygio.
Gyvas ir dinamiškas klausimų svarstymas, darbas grupėse, individualios užduotys, bendravimas ne darbinėje aplinkoje.
Laukiu kitų mokymų!“.
Projektas „Create4Compete – Kūrybiškumas SVV kompetencijoms ir konkurencingumui didinti“ (paramos sutarties
nr. ILPR.02.03.00-72-120/10-00) įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Europos
kaimynystės ir partnerystės priemonės
Lietuvos, Lenkijos, Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Programą iš
dalies finansuoja Europos Sąjunga.
Šis straipsnis parengtas panaudojant
Europos Sąjungos paramą pagal 20072013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos,
Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Už jo turinį, kuris jokiomis aplinkybėmis neatspindi Europos Sąjungos pozicijos, atsako Kauno prekybos, pramonės
ir amatų rūmų Marijampolės filialas.
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„Kalėdinės vaikų svajonės“ –
atvirukais virtę norai,
keliaujantys iš širdies į širdį
VšĮ „Saugi pradžia“ (UAB „SDG“)
džiaugiasi, jog ketvirtus metus iš eilės
vykstantis ir gražia tradicija spėjęs tapti
projektas „Kalėdinės vaikų svajonės“ ir
2013 m. džiugino spalvingais atvirukais, o
vaikus – dovanomis.
Šis projektas ne tik padeda išsipildyti
vaikų globos namuose gyvenančių vaikučių svajonėms, bet, svarbiausia, padrąsina
juos siekti užsibrėžtų tikslų, paprastomis
priemonėmis išmoko vertinti įdėtas pastangas, skatina savarankiškumą, kūrybiškumą,
suvokimą, jog siekiant svajonių svarbiausia ne laukti, kol kas nors jas išpildys, o
pačiam įdėti pastangų ir imtis veiksmų, jog
svajonės taptų realybe.
2013 m. projekte dalyvavo vaikų globos namai ir vaikų dienos centrai beveik
iš visos Lietuvos, buvo sukurta apie 5000
kalėdinių atvirukų, išpildyta gausybė svajonių.
Vaikų globos namų atstovų teigimu,
šis projektas išties naudingas: kasmet vaikai laukia, kada galės kurti atvirukus, vis
įsitraukia ir tie, kurie prieš tai skeptiškai
žiūrėjo į dalyvavimą projekte. Kūrybinis
procesas kuriant atvirukus vaikams teikia
džiaugsmo. Taip pat ugdomas ir suvokimas, jog svajonės gali pildytis, jei įdėsi
pastangų. Pasak vieno socialinių paslaugų
centro užimtumo specialistės, „šis projektas reikalingas. Vaikai skatinami dirbti, o
už darbelį atlyginama“. O kaip teigia vienų
vaikų globos namų direktorė, „projektas
„Kalėdinės vaikų svajonės“ yra tikrai geras užsiėmimas vaikams, atsiskleidžia jų
gabumai ir atsakingumas darant atvirutes.

Vaikai užrašydami savo svajones susimąsto, ko jiems labiausiai trūksta ar reikia, tuo
pačiu uždirba pinigėlių, už kuriuos jie gali
nusipirkti jiems būtinų daiktų ar įgyvendinti nors vieną savo svajonę.
Projekto naujovė – vaikučių kurtus
atvirukus buvo galima įsigyti knygynuose. Ypatingai organizatoriai dėkoja šiems
knygynams: UAB „Humanitas“ knygynui
„Tūkstantis ir viena knyga“ (Kaunas), Centriniam knygynui (Kaunas), Šv. Kazimiero
knygynui (Kaunas), Reginos Urlikienės
knygynui (Kaunas). Išties maloniai nustebino knygynų darbuotojų geranoriškumas
ir nuoširdumas skleidžiant kalėdinę vaikų
kurtų atvirukų dvasią.
Taip pat malonu, jog geranoriškai prie
šio projekto prisidėjo ir Kaune esanti kavinė „Punto Jazz“, kurioje prieš Kalėdas taip
pat sklandė vaikų kurtų atvirukų šventinė
atmosfera.
Kaip ir kasmet, prie projekto prisidėjo
ir UAB „Theca furniture“, vaikų globos
namams dovanodama baldus, bei leidykla
„Alma litera“, pradžiuginusi vaikus knygelėmis. Saldžiomis dovanėlėmis atokesnių
Lietuvos kampelių vaikučius, gyvenančius
globos namuose, šiemet pradžiugino prekybos centrų tinklas „RIMI“.
Organizatoriai dėkoja visoms įmonėms
ir privatiems žmonėms, įsigijusiems kalėdinių atvirukų projekto metu, ir tiems, kurie
pildė vaikučių svajones ar kitaip prisidėjo
prie to, jog šis gražus projektas ir toliau
džiugintų tiek vaikučių, gyvenančių globos
namuose, tiek ir mūsų visų širdis!
RŽ inf.

Ketvirtus metus vykstantis projektas moko vaikus savo pastangomis siekti svajonės
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