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Prezidentė Dalia Grybauskaitė
viešėjo Kauno PPA rūmuose
Lietuvos ekonominiam augimui svarbus verslių moterų indėlis

LR Prezidentė D. Grybauskaitė beveik porą valandų bendravo su Verslo moterų tinklo narėmis

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė vasario 22 d. lankėsi Kaune,
kur Prekybos, pramonės ir amatų rūmuose
susitiko su šio miesto Verslo moterų tinklo
atstovėmis. Kauno verslo moterų tinklas
yra vienas didžiausių ir aktyviausiai veikiančių Lietuvoje. Susitikime buvo aptarti
verslumo skatinimo klausimai, smulkaus
ir vidutinio verslo svarba šalies ekonomikai, ES finansuojami projektai ir tarptautinių verslo ryšių plėtra.
„Sėkmingai didelėms ir mažoms įmonėms įvairiausiose srityse vadovaujančios
moterys svariai prisideda stiprinant šalies
ekonomiką ir kuriant naujas darbo vietas.
Lietuvos ekonomikos augimui užtikrinti
būtina dar labiau skatinti veiklių moterų iniciatyvas bei sudaryti lygias galimybes vadovauti verslui“, – sakė šalies Prezidentė.
Šiuo metu vadovės moterys sudaro
apie 10 proc. didžiausių Lietuvos įmonių
aukščiausio lygio vadovų dalį. Pasak Prezidentės, po truputį didėjantis vadovaujančių moterų skaičius – svarbus ekonomikos augimo veiksnys.
Prezidentė verslininkes paragino ir toliau tobulėti, diegti savo veikloje naujoves
ir siekti aukščiausių rezultatų. Šalies Prezidentė taip pat palinkėjo verslininkėms
būti pavyzdžiu visoms moterims, dalintis
gerąja patirtimi ir plėsti vadovaujančių
moterų ratą Lietuvos versle.
Prezidentės spaudos tarnyba

Šalies vadovė pasirašo Rūmų garbės svečių knygoje

Prezidentė domėjosi verslinininkų iniciatyvomis ir patirtimi

Šalies vadovei gėlių ir knygą apie rūmų istoriją įteikė rūmų
prezidentas B. Žemaitis ir generalinis direktorius V. Šileikis

Kauniečiams Vyriausybėje
įteikti aukšti apdovanojimai
Audronė Jankuvienė
Vasario 20 d. Vyriausybės rūmuose vyko Lietuvos prekybos, pramonės ir
amatų rūmų asociacijos organizuoti „Lietuvos eksporto prizas 2013“ ir „Lietuvos
metų verslininkė/vadovė 2013“ apdovanojimai.
Lietuvos eksporto prizas įsteigtas siekiant plėtoti Lietuvos įmonių pagamintos
produkcijos, atliekamų darbų ar teikiamų
paslaugų eksportą, vertinti bei viešinti šio
proceso tendencijas. O „Metų verslininDar kartą apie įmonių
depolitizavimą | 3 psl.

kės/vadovės“ apdovanojimas skirtas skatinti moterų verslumą ir pagerbti labiausiai nusipelniusias įmonių vadoves.
Susirinko verslo čempionai
„Šiandien susirinkusieji man primena
verslo čempionus, kurie kiekvieną dieną
„sportuoja“ be poilsio, kad nugalėtų verslo olimpiadoje. Eksporto rezultatai reikšmingai prisideda ir prie valstybės ekonomikos augimo. Linkiu, kad mes visuomet
būtume čempionai ir nugalėtume visose
Nukelta į 3 psl.
Apskritasis stalas su
VDI vadovais | 4 psl.

Z. Dargevičių, V. Butkų ir M. Grigaliūnienę sveikino socialinės apsaugos ir darbo ministrė A. Pabedinskienė ir rūmų vadovai

Susitikimai su garbės
konsulais | 5 psl.

Euro belaukiant | 7 psl.
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Vasario mėnesio rūmų kronika Atstovavimas
Priemonė

Veiksmas
Patalpinta komercinių verslo pasiūlymų į svetainę
Pateikta verslo pasiūlymų Lietuvos įmonėms

Verslo plėtra

Įmonės,
dalyviai
10
3

Planinis rūmų narių lankymas, siekiant geriau patenkinti
narių interesus / Kaunas

9

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

2

Potencialių narių lankymas, informacija apie rūmų veiklą,
5
paslaugas, kvietimas stoti į narius / Kaunas
Potencialių narių lankymas, informacija apie rūmų veiklą,
2
paslaugas, kvietimas stoti į narius / Jonava
Seminaras apie mokesčių pakeitimus
Darbo kodekso pakeitimai 2014 m. Darbo sutarčių
sudarymo ypatumai. Darbo laikas ir jo apskaita
Seminarai
Verslumo perspektyvos 2014-2020 metais
Intelektinės nuosavybės teisių apsauga Kinijoje: kaip
apsisaugoti nuo vagysčių
Klubas „Verslas Kaunui“
Protmūšis „Veik, spręsk ir paveik Europą!“
Rūmų klubas įmonėje „Eoltas“
Personalo vadovų klubas „Konfliktų ir atsikalbinėjimų
valdymas“
Surasti rūmų nariui studentą praktikai atlikti
Rūmų
bendruomenė Verslo moterų tinklas „Susitikimas su LR Prezidente
D. Grybauskaite“
Verslo vadovų klubas „Informaciniai karai valstybėje ir versle“
Verslo moterų tinklas „Mes esame spalvos, kurias
pasirenkame“
Eksportuotojų klubas „Verslas Norvegijoje“
Sūduvos buhalterių susitikimas
Kontaktų paieška Lietuvos įmonėms
Kontaktų paieška užsienio įmonėms
Lietuvos įmonių užklausos
Išplatinta BCD anketų su įmonių pasiūlymais
Atsakymai į EEN partnerių užklausas
Enterprise
BCD konsultacija
Europe
Konsultacija verslo įmonėms
Network
Paskyrimas kitam partneriui
Lietuvos įmonių susidomėjimas EEN užsienio įmonių
paskelbtais verslo bendradarbiavimo pasiūlymais
Užsienio įmonių susidomėjimas EEN Lietuvos įmonių
paskelbtais verslo bendradarbiavimo pasiūlymais
„Rūmų žinios“ Nr. 580, aktualiausios publikacijos:
„Kaunas bus strateginis „Rail Baltica“ taškas; „Geros
valios memorandumas“; 2013 m. veiklos kronika; „Žinių
turnyre „Veik, spręsk ir paveik Europą“ pralaimėjusiųjų
Viešieji ryšiai nebuvo“; „Rūmai stiprins bendradarbiavimą su Kauno
rajono savivaldybe“; „Ambicingi planai Jonavos filiale“;
„Pirmas žingsnis: daug kelių į sėkmę“
Išplatinta pranešimai žiniasklaidoje apie rūmų veiklą
Atlikta tarptautinės prekybos dokumentų autentiškumo
patikrinimų ir įforminta dokumentų
Dokumentų
Atlikta prekybos dokumentų patikrinimų ir įforminta
išdavimas
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
Renkama informacija asmens įgytų kompetencijų
vertinimui sausio mėn.(profesinio mokymo įstaigos)
Įvertintos profesinio mokymo programos
Profesinis
rengimas
Tęstinis profesinis mokymas

13
17
19
10
10
54
20
23
1
22
16
18
25
30
14
1
7
12
7
21
24
2
2
6

Rezultatas

Rūmų taryba

1. Patvirtinti Marijampolės filialo ir Jonavos filialo
nuostatai.
2. Priimtas sprendimas dėl apdovanojimų “Lietuvos
eksporto prizas 2014” ir II laipsnio (sidabro) “Darbo
žvaigždė” teikimo.
3. Patvirtinta Kauno PPA rūmų veiklos ataskaita už 2013
m.
4. Patvirtintas Kauno PPAR rūmų veiklos planas 2014 m.
5. Priimti 5 nariai / Išbraukti 2 nariai

Derybos Prienų rajono
savivaldybėje

Derybos Prienų rajono savivaldybėje dėl patalpų Prienų
atstovybei.

Kauno rajono
verslininkų aktyvo
susitikimas

Susitikimas su Kauno rajono verslininkų aktyvu Kauno
rajono turizmo, verslo ir informacijos centre

LSMU tarybos posėdis

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos posėdis

Vasario 16-osios
minėjimo renginys

Atstovauta rūmams Vasario 16-osios minėjimo renginyje,
kurį organizavo Kauno rajono savivaldybė.

Apskritasis stalas su
VDI vadovais

DSS ir darbo teisės būklės įmonėje deklaravimas

Susitikimas su garbės
konsulais

Rūmų verslininkų susitikimas su Vengrijos, Švedijos,
Slovakijos garbės konsulais

Kauno miesto
savivaldybės Švietimo
taryba

Kauno miesto savivaldybės Švietimo tarybos pasitarimas

Kauno kolegijos tarybos Atstovauta rūmams ir bendriesiems verslo interesams
posėdis
Kauno kolegijos tarybos posėdyje
Pasitarimas dėl EEN
paraiškos

Pasitarimas su kitų rūmų atstovais dėl EEN paraiškos
naujam laikotarpiui

Apdovanojimai
Vyriausybėje

„Lietuvos eksporto prizas 2014“ – UAB „Liuks“
II laipsnio (sidabro) „Darbo žvaigždė“ – Margarita
Grigaliūnienė (UAB „Liningas“), Vidas Butkus (UAB
„Kauno Baltija“)

Susitikimas su viešosios
Susitikimas su viešosios policijos vyr. komisaru
policijos vyr. komisaru
Susitikimas su Jonavos
sav. vicemeru

Susitikimas su vicemeru Vytautu Venckūnu. Aptartas
bendradarbiavimas projekte „Asistentas 4“, narystės
klausimai, kalbėta apie prastą Jonavos TVIC padėtį

Susitikimas su Jonavos rajono savivaldybės Turto ir
Susitikimas su Jonavos
įmonių valdymo skyriaus vedėja Jolita Gumaniukiene.
sav. Turto ir įmonių
Kalbėta dėl TVIC ir Jonavos filialo bendradarbiavimo ir
valdymo skyriaus vedėja
veiklų
„Vieningas Kaunas“
renginys

Atstovavimas rūmams „Vieningas Kaunas“ renginyje

900
egz.

Ambasadoriaus vizitas KPPAR Marijampolės filiale,
Nyderlandų Karalystės
susitikimas su Marijampolės regiono verslo atstovais,
ambasadoriaus Lietuvoje
Marijampolės savivaldybės vadovais, vizitas į UAB
vizitas Marijampolėje
„Mantinga“

29

Marijampolės profesinio
Atstovauta rūmams Marijampolės profesinio rengimo
rengimo centro tarybos
centro tarybos posėdyje
posėdis

22
479
74
6

17
1

Sudarytos asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijos 18
Įdarbinti asmens įgytų kompetencijų vertintojai
28
Parengtos asmens įgytų kompetencijų vertinimo užduotys 105
Įvertintos profesinio mokymo įstaigų asmenų
104
kvalifikacijos
Įvertintos tęstinio profesinio mokymo programos
1

2

Institucija, renginys

Verslo pusryčiai su
frakcijų vadovais

Verslo tarybos narių susitikimas su miesto savivaldybės
tarybos frakcijų seniūnais

Derybinis susitikimas su
Susitikimas su MITA vadovu Arūnu Karlonu dėl EEN
MITA
ASU Patarėjų tarybos
steigiamasis posėdis

Steigiamasis Aleksandro Stulginskio universiteto patarėjų
tarybos posėdis

Geresnio reguliavimo
priežiūros komisija

Dalyvauta Geresnio reguliavimo priežiūros komisijos
posėdyje. Bus renkami narių pasiūlymai, kaip mažinti
administracinę naštą verslui, ir teikiami LRV ir LR
Seimui

Dalyvavimas NVO projektų vertinimo ekspertų darbo
NVO projektų vertinimo gupėje prie Kauno m. savivaldybės. Atrinkti 2014 m.
darbo grupė
projektai, kuriems siūloma teikti Kauno m. savivaldybės
paramą
Garliavos verslininkų
klubo renginys

Susitikimas su Garliavos verslininkų klubo atstovais,
Lietuvos pramonininkų konfederacijos bei VšĮ „Versli
Lietuva“ atstovais

Susitikimas su Suomijos
Susitikimas su Suomijos ambasados atstovais Kaune
ambasados atstovais
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Kauniečiams Vyriausybėje įteikti aukšti apdovanojimai
Atkelta iš 1 psl.

Eksporto prizas įteiktas UAB „Liuks“ generaliniam direktoriui Z. Dargevičiui

rinkose – Airijoje ar Kinijoje, kokiose
tik bebūtume“, – pradėdamas verslo apdovanojimus kalbėjo Lietuvos prekybos,
pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas Rimantas Stankevičius.
„Džiaugiuosi, kad keičiasi požiūris
į verslą. Dažnai girdėdavome, kad verslas – didelis blogis. Tačiau verslas – mūsų
ekonomikos pajamos, darbo vietos. Džiaugiuosi, kad mes suprantame tai ir sugebame įvertinti tuos žmones. Džiaugiuosi, kad
praėjusiais metais Lietuvos ekonomika
augo 3,4 proc. Ir tai yra didelis jūsų indėlis“, – kreipdamasis į verslo apdovanojimus
pelniusius verslo atstovus, kalbėjo ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius. Jis
ypač pasidžiaugė, kad apdovanojimuose
pagerbiamos moterys verslininkės.
Apdovanojimų ceremonija pradėta tylos minute pagerbiant žuvusiuosius
Ukrainoje.
Aukščiausius rūmų sistemos apdovanojimus laureatams teikė premjeras
A. Butkevičius ir asociacijos prezidentas
R. Stankevičius.
Eksporto prizas – Kauno bendrovei
„Liuks“
„Eksporto prizą 2013“ pelnė Kauno PPA rūmų narė farmacinių preparatų
gamintoja bendrovė „Liuks“. Įmonės
veiklos kryptis – farmacinių preparatų
gamyba, realizavimas, apgyvendinimo,
maitinimo, konferencijų organizavimo
paslaugos. Bendrovė turi GGP (geros gamybos praktikos) sertifikatą. Pagrindinis
uždavinys – gaminti aukščiausios kokybės vaistus už nedidelę kainą. Kauniečiai
eksportuoja vaistus, intelektinę nuosavybę, apgyvendinimo, maitinimo, konferencijų organizavimo paslaugas. Palyginti

UAB „Liningas“ generalinė direktorė M. Grigaliūnienė apdovanota sidabro
(II laipsnio) „Darbo žvaigžde“

su 2012 m. rodikliais, eksporto apimtys
padidėjo net 99,15 proc., pardavimai išaugo 44,10 proc. Eksporto rinkos: Kanada,
Šveicarija, Slovėnija, Lenkija. Bendrovė taip pat sėkmingai valdo didžiausio
pasaulinio BEST WESTERN viešbučių
tinklo tris viešbučius Lietuvoje. Apdovanojimas įteiktas bendrovės generaliniam
direktoriui Zigmantui Dargevičiui.
„Eksporto prizą 2013“ taip pat pelnė mokslinė gamybinė firma ,,Šviesos
konversija“. Veiklos kryptis – optinių
parametrinių stiprintuvų (daugiaspalvių
lazerių) ir femtosekundinių kieto kūno
lazerių kūrimas, gamyba ir pardavimas,
šių produktų taikymo mokslo, industrijos
bei medicinos procesuose kūrimas. Įmonė eksportuoja apie 96 proc. gaminamų
produktų. Didžiausia dalis produkcijos
eksportuojama į Vokietiją, Japoniją, JAV,
Kiniją, Didžiąją Britaniją; įmonės eksporto apimtys 2013 m. siekė 64,2 mln.
Lt, palyginti su 2012 m. eksporto apimtys padidėjo 34,3 proc. Šiuo metu įmonė
yra viena sparčiausiai augančių Lietuvos
lazerinės pramonės įmonių.
Eksporto apdovanojimu įvertinta EsPET granulių gamintoja „Orion Global
Pet“ – viena didžiausių šalies gamybinių
įmonių, gaminanti PET granules, priklausanti tarptautinei „Indorama Ventures“
grupei – PET granulių gamintojų lyderei
pasaulyje, valdančiai gamyklas Azijoje,
Europoje, Amerikoje ir Afrikoje. Bendrovės gamykla veikia Klaipėdos laisvojoje ekonomikos zonoje nuo 2006 m., per
metus pagaminama 266 000 tonų PET
granulių, visa įmonės veikla orientuota į
eksportą. Eksportui tenkanti pardavimų
dalis viršija 90 proc., pagrindinė eksporto
rinka – Europos Sąjungos šalys.

Ant darbo stalo – įmonių
depolitizavimo principai
Audronė Jankuvienė
Vasario 26 d. „verslo pusryčiuose“
susitikę Verslo tarybos nariai ir beveik
visų miesto Savivaldybės tarybos frakcijų
seniūnai daugiausiai diskutavo apie verslininkų iniciatyvą depolitizuoti Savivaldybės įmonių valdymą.
Prieš pusantrų metų iškelta idėja tuomet sulaukė kai kurių politikų prieštaravimų, ir parengtas projektas dėl naujų valdymo principų buvo atidėtas. Lapkričio
mėnesį vykusiuose debatuose iniciatyvai
pritarė visų miesto frakcijų atstovai. „Žodžiu pritarta, dabar pamatysime, ar bus
pažadai realizuoti“, – sakė Verslo tarybos
pirmininkas, Kauno krašto pramonininkų

ir darbdavių asociacijos prezidentas Jonas
Guzavičius, atkreipęs dėmesį, kad įmonių
politinės dalybos, saviškių įdarbinimas
jose tęsiasi.
Miesto tarybos narys Rimantas Mikaitis įmonių valdymo politizavimą vadina „užgrobimu“, kai apie efektyvų bendrovių valdymą, tikslų ir užduočių formulavimą nekalbama.
„Pripažinkim, visų partijų atstovai
buvo tose „lesyklėlėse“, – atviravo miesto
Tarybos narys Žydrūnas Garšva.
Rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis priminė, kad iniciatyvą depolitizuoti savivaldybės įmonių valdymą
konservatoriai palaikė, tačiau užkliuvo
kitiems valdančiosios koalicijos partne-

AB „Kauno Baltija“ generalinio direktoriaus V. Butkaus nuopelnai įvertinti sidabro
(II laipsnio) „Darbo žvaigžde“

Sidabro „Darbo žvaigždės“ –
V. Butkui ir M. Grigaliūnienei
Sidabro (II laipsnio) „Darbo žvaigždės“ už aktyvią verslo bendruomenės nario
veiklą įteiktos dviem kauniečiams – Vidui
Butkui, AB „Kauno Baltija“ generaliniam

direktoriui, ir UAB „Liningas“ generalinei
direktorei Margaritai Grigaliūnienei.
AB „Kauno Baltija“ generalinis direktorius V. Butkus sėkmingai vadovauja
vienai seniausių drabužių siuvimo įmonių
šalyje, įkurtai 1940 m. AB „Kauno Baltija“
siuva moteriškus drabužius, joje dirba 424
darbuotojai. Nuolat investuojama į naujas
technologijas, programinę įrangą. Įmonė
dirba pelningai, 2013 m. apyvarta pasiekė
16,8 mln. Lt. Gaminiai siuvami garsiems
prekių ženklams („Karen Millen“, „Manzoni“ ir kt.), įmonė kuria ir dvi savo drabužių kolekcijas. Beveik visa produkcija
eksportuojama, daugiausia į Didžiąją Britaniją, Prancūziją, Suomiją, Rusiją; eksporto
dalis pajamose sudaro net 99 proc. Nuolat
vykdomos įvairios socialinės paramos iniciatyvos. Įmonės vadovas yra specialistus
rengiančių mokymo įstaigų baigiamųjų
egzaminų kvalifikacinių komisijų narys ir
pirmininkas. V. Butkus dalyvauja Kauno m.
Verslo aplinkos ekspertų grupėje, yra KPPAR Eksportuotojų klubo valdybos narys,
verslo ir valdžios debatuose išsako savo poziciją verslo aplinkos gerinimo klausimais.
UAB „Liningas“ generalinė direktorė
M. Grigaliūnienė atsakingai vadovauja
tekstilės įmonei, didžiausiai pamušalinių
audinių gamintojai Europoje. Nuo 2010
m. įmonės apyvarta sparčiai augo, 2013
m. pasiekė 43,8 mln. Lt. Didžioji dalis
produkcijos eksportuojama – apie 98
proc.. Bendrovės veikla atitinka socialiai
atsakingam verslui keliamus reikalavimus, įmonė yra socialinių, kultūros bei
verslo renginių rėmėja, socialinės paramos teikėja. M. Grigaliūnienė aktyviai
dalyvauja rūmų paramos klubo „Verslas
Kaunui“ veikloje, yra Verslo moterų tinklo narė, Eksportuotojų klubo narė.

riams. B. Žemaitis pridūrė, kad kalbama
ne vien apie verslo, o apie visuomenės
atstovų įtraukimą į įmonių valdymą. Tai
gali būti ir kultūros, ir mokslo žmonės,
pedagogai ir kt.
Verslo atstovai nebuvo linkę klausytis
beprasidedančių opozicijos ir pozicijos
„apsišaudymų“. „Tai nekonstruktyvu. Pavieniui visi dirbate Kaunui, bet drauge nepavyksta“, – apgailestavo Verslo tarybos ir
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
tarybos narys Zigmantas Dargevičius.
„Kai politikai ir verslininkai veikė
išvien, pavyko pasiekti, kad viešasis logistikos centras būtų statomas Palemone,
o ne toli nuo Kauno“, – priminė Kauno
PPA rūmų generalinis direktorius Vytautas Šileikis.
Tiek verslo atstovai, tiek politikai pripažino, kad Verslo taryba yra ta institucija,
kuri turi diskutuoti ir siūlyti sprendimus
verslo aplinkos, gyvenimo kokybės, investicinio patrauklumo, miesto efektyvaus
valdymo klausimais, patarti, kad politikų

priimamuose sprendimuose būtų daugiau
ekonominės ir vadybinės logikos.
Z. Dargevičius nuogąstavo, kad „įmetus vieną žmogų“ ir nesulaukus efekto, rizikuojama sukompromituoti patį depolitizavimo principą. „Ar politinis Kauno elitas
yra pasiruošęs atsisakyti įmonių politinio
valdymo?“ – klausė verslininkas. Jo manymu, į valdybas reikia įtraukti visuomenės
ir visų frakcijų atstovus, o ne kuriai nors
vienai partijai leisti suformuoti daugumą.
„Tokia praktika, kai valdybos formuojamos iš visų frakcijų, buvo praėjusioje
kadencijoje, ir tas modelis buvo demokratiškesnis. Šiuo atveju panašiai kaip su
tiesioginiais merų rinkimais – visi pritaria,
bet kai reikia balsuoti, atsiranda įvairiausių motyvų nepritarti“, – pripažino politikė
Gintarė Skaistė. Ji siūlo iš esmės performuoti valdybas, pradedant „nuo nulio“.
Verslo atstovai pabrėžė, kad rengiant
naują valdybų formavimo tvarką, pirmasis ir svarbiausias atrankos kriterijus būtų
kompetencija.

„Eksporto prizu 2013“ apdovanota
alaus ir gaiviųjų gėrimų gamintoja ,,Kalnapilio-Tauro grupė“ turi vieną moderniausių alaus daryklų Baltijos šalyse ir jau 20
metų pelno tarptautinį pripažinimą. 2013
m. eksporto apimtys padidėjo 34 proc., o
pardavimų pajamos išaugo 18 proc. Įmonė
žinoma kaip Lietuvos krepšinio, socialinių
iniciatyvų, kultūrinių renginių rėmėja.
Vėjo jėgainių ruošinius ir jachtų detales gaminanti bendrovė „Diab“ taip pat
rikiavosi prie šių metų eksporto lyderių.
Bendrovė gamina vėjo jėgainių ruošinius
ir jachtų korpusų detales, visa produkcija
yra eksportuojama. Pardavimų pajamos
per 2013 m. išaugo nuo 36 mln. Lt iki 50
mln. Lt. Pradėtas eksportas į naujas šalis –
Prancūziją, Italiją, Jungtinę Karalystę.
Nacionalinis eksporto prizas atiteko
Lietuvos nuolatinei atstovybei Europos
Sąjungoje už 2013 metais nuveiktus reikšmingus darbus bei pastangas įveikti kliūtis
šalies eksportui, kurios buvo ypač svarios
kovoje su Lietuvos vežėjams taikytais
draudimais. Misijos dėka diplomatiškai išspręsti muitinės procedūrų klausimai, įgyvendinant TIR konvenciją. Atstovybė pasižymėjo iniciatyvia veikla šalies eksporto
plėtojimo srityje, užkirsdama kelią politiniams suvaržymams, panaikindama taikytas sankcijas ir tuo atverdama galimybes
plėsti mūsų šalies eksportą bei didinti jau
esamus rodiklius. Apdovanojimas įteiktas
ambasadoriui Raimundui Karobliui.
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VDI vadovas: reikia bijoti ne
inspekcijos, o nelaimingo
atsitikimo
Audronė Jankuvienė
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmuose įvyko apskritojo stalo diskusija
apie darbuotojų saugą ir sveikatą bei būtinybę iki liepos 1 d. pateikti deklaraciją
apie darbuotojų saugos būklę įmonėse.
Pasak rūmų prezidento Benjamino
Žemaičio, verslas jau nebežaidžia katės ir
pelės santykiuose su kontroliuojančiomis
valstybės institucijomis: „Praėjo tie laikai, kai vieni gaudė, kiti slėpėsi. Nereikia
gaudyti, verčiau padėti ir mokyti.“
„Valstybinė darbo inspekcija keičia
savo veiklos modelį , darbo principus. Mes
nekeliam tikslo išgaudyti „bloguosius“ ir
juos nubausti. Nubausti ir išvažiuoti – ne
tas kelias. Per du metus galim patikrinti visas šalies įmones, bet ar tai atneštų
naudos? Mūsų prioritetas ir tikslas – prevencija, kad ginčų,nelaimingų atsitikimų
darbo vietose sumažėtų ar visai nebūtų“, –
kalbėjo LR vyriausiasis valstybinis darbo

inspektorius Vilius Mačiulaitis.
VDI po tragedijos Rygoje tikrino šalies
prekybos centrus – ar darbuotojai yra apmokyti, kaip elgtis panašiose situacijose?
Paaiškėjo, kad popieriai sutvarkyti, o žmonės – praktiškai neapmokyti. Ar įmonėse
tik surenkami parašai atitinkamuose žurnaluose, ar darbuotojai realiai žino darbų
saugos reikalavimus – atsakymą į šį klausimą žino tik jie patys ir darbdaviai. „Tai
bendrakultūrinis reikalas, sąmoningumo
klausimas. Ne bukas prievolės vykdymas
ir tvarkingai išrikiuoti segtuvai svarbu, o
rezultatas“, – pabrėžė V. Mačiulaitis.
Kalbėdamas apie daug diskusijų sukėlusias deklaracijas, vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius pritarė, kad
daugiausia klausimų kelia deklaracijos
privalomumas (ar jas turi pildyti individualios įmonės, asociacijos ir pan.), bet ne
turinys. „Tai tam tikra sąžiningumo deklaracija, kurioje galima pasirinkti atsakymus
„taip“ arba „ne“. Jei verslo atstovai domi-

„Nubausti ir išvažiuoti – ne toks mūsų kelias“, – sako LR vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius
V. Mačiulaitis (antras iš kairės)

si, diskutuoja, vadinasi, jie nenori meluoti, o nori būti sąžiningi. Deklaracija – tai
savikontrolės ir savianalizės įrankis, kuris
leidžia darbdaviams pamatyti aktualias
problemas. Jos tikslas – ne gaudyti, o
orientuoti, kad tikrinimo metu nerastume
problemų“, – kalbėjo V. Mačiulaitis.
Verslo atstovai teiravosi, ką VDI dar
nuveiks per likusius 6 mėnesius iki deklaracijos pateikimo termino pabaigos?
Kodėl į pagalbą nepasitelkiamos verslo
konsultacijų įmonės? Ar birželį neužlūš
sistemos, kaip gruodį, kai visi paskutinėmis dienomis paknopstom puolė pildyti
elektroninių deklaracijų?
Kai kurie diskusijos atstovai replikavo, kad darbdaviai daro tiek, kiek jiems

„laužo kaulus“, t.y. priverčia. „Ar darbo
inspekcija pajėgi visiems darbdaviams
laužyti kaulus? Tai būtų policinis darbo
metodas“, – sakė V. Mačiulaitis.
Rūmų prezidentas B. Žemaitis pasiūlė
apversti problemos piramidę ir klausti, o
kiek už darbų saugą atsakingas pats darbuotojas? „Gal jis, o ne darbdavys, turi
bijoti nelaimingo atsitikimo? Ar ne laikas
keisti filosofiją, esą darbdavys visada kaltas?“ – kėlė klausimą B. Žemaitis.
Pasak VDI atstovų, darbdavio kaltumo prezumpcija yra reglamentuota
teisėje, tačiau tai anaiptol nereiškia, kad
kiekvienu konkrečiu atveju kaltas darbdavys. Dažnai nelaimės įvyksta dėl pačių
darbuotojų kaltės.

Rūmų klubo nariai
susidomėjo „Eoltu“
Audronė Jankuvienė
Vasario mėnesį Rūmų klubo dalyvius
į svečius pakvietė UAB „Eoltas“, 2013
m. rugpjūčio mėnesį įžengusi į trečią sėkmingos veiklos dešimtmetį.
Didžiulis užrašas „Viskas automobiliui“ Žemaičių plente daug kam žinomas ir
matomas. Kelioms dešimtims bendruomenės narių buvo smalsu „iš vidaus“ apžiūrėti
didžiausią Lietuvoje „Eolto“ autopaslaugų
centrą ir milžinišką detalių sandėlį.
Pasak bendrovės generalinio direktoriaus Tomo Skėrio, didmeninės ir mažmeninės prekybos bei serviso paslauga
teikianti kompanija yra daugiau kaip 80
autodalių gamintojų įgaliotieji atstovai
Lietuvoje ir Baltijos valstybėse. „Eoltas“
specializuojasi prekiaudamas variklio ir
važiuoklės atsarginėmis dalimis Europoje, Azijoje ir Amerikoje pagamintiems

lengviesiems ir komerciniams (mini) automobiliams. „Eolto“ 27 mažmeninės prekybos centrai veikia visuose pagrindiniuose šalies miestuose, Latvijoje ir Estijoje.
Rūmų klubo nariai apžiūrėjo UAB
„Eoltas“ autopaslaugų centrą. Bendras
moderniai įrengto komplekso plotas siekia 13 tūkst. kv. m: tai 10 tūkst. kv. m
ploto sandėlis, 2 tūkst. kv. m ploto automobilių dalių ir įrangos prekybos centras,
apie 1,2 tūkst.kv. m ploto automobilių remonto centras (servisas), administracinės
ir pagalbinės patalpos. Tai iš esmės naujos
kartos autopaslaugų kompleksas, kokių
šalyje iki tol nebuvo. Jame sandėliuojama
apie 80 000 pavadinimų automobilių detalių, o iš vakaro iki 18 val. elektroninėje
parduotuvėje užsakytos dalys jau kitą rytą
pristatomos į bet kurią vietą Lietuvoje,
Latvijoje, Estijoje.
Bendrovės apyvarta nuo 2010 m.

Ekskursija po autopaslaugų kompleksą

Pažintis su naujais nariais
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nuosekliai auga. Pernykščių metų pajamos sudarė 29,8 mln. eurų, šiemet tikimasi pasiekti 33,8 mln. eurų apyvartą. Pernai
Lietuvoje parduoda 1,9 mln. detalių, t.y.
praktiškai po dvi detales kiekvienam eksploatuojamam automobiliui.
„Eolto grupėje“ dirba apie 360 žmonių. Bendrovės patalpose įrengta galerija,
kurioje eksponuojami ilgamečių įmonės
darbuotojų rankų įspaudai. Tarp jų – ne tik
aukščiausio lygio vadovų, bet, pavyzdžiui,
ir daug metų bendrovėje dirbusios valytojos auksu tviskantis rankos įspaudas.

Bendrovė dalyvauja rūmų programoje
„Narys – nariui“: taikoma 10 proc. nuolaida detalėms ir serviso paslaugoms. Šiuo
pasiūlymu gali naudotis ne tik įmonės, bet
ir jų darbuotojai.
Kauno PPA rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis pasveikino ir naujo nario
pažymėjimus įteikė trims Kauno bendrovėms: UAB „Nordtext“ (vertimų paslaugos), UAB „Grand ERP“ (IT sprendimai
įmonėms) ir UAB „Regasta“ (jos šūkis
„Švarus oras ir ekonomiškas išteklių naudojimas“).
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Marijampolėje lankėsi
Nyderlandų Karalystės
ambasadorius
Vasario 26 d. Marijampolėje Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo kvietimu lankėsi Nyderlandų Karalystės ambasadorius Lietuvoje
Kornelio Willemo Spaans.
Ambasadorius susipažino su vietos
verslo bendruomene, verslo ir galimų
investicijų aplinka, Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo
veikla. Ambasadorius pristatė Nyderlandų
šalį, atsakinėjo į vietos verslo bendruomenės užduotus klausimus ir domėjosi galimu ekonominiu bendradarbiavimu
Ambasadorius savivaldybėje susitiko
su savivaldybės meru Vidmantu Braziu,
mero pavaduotoju Sigitu Valančiumi,
savivaldybės administracijos direktoriumi Metu Ražinsku. Meras ambasadoriui
trumpai pristatė savivaldybės istoriją,
ekonominę situaciją, vystymosi perspektyvas. Daug dėmesio buvo skirta verslo
plėtros ir olandų verslo investavimo gali-

Nyderlandų ambasadorius domėjosi Kauno PPA rūmų Marijampolės filialo veikla

Nyderlandų Karalystės ambasadorius Lietuvoje Kornelio
Willemo Spaans

mybėms kuriamoje Marijampolės laisvojoje ekonominėje zonoje.
Nyderlandų Karalystės ambasadorius
Marijampolėje viešėjo jau antrą kartą.
Pirmą kartą jis buvo atvykęs kaip turis-

tas ir sakė, kad džiaugėsi aplankęs puikų
europėjantį miestą. Marijampolė kol kas
nėra pasirašiusi nė vienos bendradarbiavimo sutarties su kuriuo nors Nyderlandų
Karalystės miestu, todėl meras prašė padėti surasti miestą-partnerį. Meras svečiui
įteikė foto albumą apie Marijampolę ir
pakvietė ambasadorių apsilankyti Miesto
dienų renginiuose, išreikšdamas viltį, kad
ne tik ambasadorius, bet ir daugiau olandų
panorės atvykti į mūsų miestą.
Vizito metu ambasadorius Kultūros
centre susitiko su savivaldybės Švietimo,
kultūros, sporto departamento specialistais, buvo diskutuota apie bendradarbiavimo galimybes kultūros bei sporto srityse.

Nyderlandų ambasadorius taip pat
susitiko su Marijampolės kolegijos, ARVI
įmonių grupės bei kitais verslo atstovais,
apsilankė vienoje didžiausių Rytų Europoje modernios šaldytų duonos ir pyrago
gaminių įmonėje UAB „Mantinga“.
Ambasadorius Lietuvoje reziduoja
nuo 2011 m. lapkričio mėnesio. Jis aktyviai lankosi regionuose ir tikisi, kad Nyderlandų Karalystės ir Lietuvos šalių bendradarbiavimas ekonomikos, švietimo,
kultūros srityse ateityje vystysis.
Diplomatas prieš paskiriamas į Lietuvą
yra dirbęs Nyderlandų atstovybėse Pekine
(Kinija), Kite (Ekvadoras), Bužumbūroje
(Burundis), Barselonoje (Ispanija).

Susitikimas su garbės konsulais Eksportuotojų klube svečiavosi
Norvegijos garbės konsulas
Irma Taparauskienė,
Kauno PPA rūmų Verslo plėtros
skyriaus specialistė, klubo kuratorė

Vasario 18 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose įvyko garbės konsulų,
vykdančių savo veiklą Kaune, susitikimas su rūmų prezidentu Benjaminu Žemaičiu,
generaliniu direktoriumi dr. Vytautu Šileikiu, tarybos nariais bei rūmų Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojais.
Susitikime dalyvavę garbės konsulai apsikeitė patirtimi ir nuomonėmis apie garbės
konsulų darbo organizavimą, diskutuota apie galimybes skatinti Švedijos, Vengrijos ir
Slovakijos verslo ryšius su Kaunu.
Garbės konsulai taip pat turėjo galimybę susitikti su verslo atstovais. Svečiams
buvo pristatyta atstovaujamų verslo sektorių galimybės bei turimas potencialas, diskutuota bendradarbiavimo klausimais.
Šiuo metu Kaunas turi 5 garbės konsulus, kurie atstovauja Vengrijos Respublikai,
Švedijos Karalystei, Slovakijos Respublikai, Maroko ir Norvegijos Karalystėms.
RŽ inf.

Garbės konsulai bendravo su rūmų ir verslo atstovais

Kiekvieną mėnesį Kauno PPA rūmų
Eksportuotojų klubo nariai susitinka aptarti jiems rūpimas temas, pasidalinti
patirtimi ir sužinoti naujienų eksporto
srityje.
Šįkart Eksportuotojų klube svečiavosi Norvegijos garbės konsulas Lietuvoje
Norvegijos garbės konsulas Lietuvoje V. Valaitis (kairėje) ir
Vytautas Valaitis. Susirinkusiems įmonių Eksportuotojų klubo vadovas Linas Launikonis
atstovams jis papasakojo apie mokesčius
Norvegijoje, pirkimo prioritetus šioje šalyje (pasirodo, kokybė, sveikatingumas, atsekamumas, terminų laikymasis ir socialinė atsakomybė rikiuojasi gerokai aukščiau nei
kaina).
Dalyviams buvo įdomu sužinoti ir Norvegijos verslo kultūros ypatumus: ten vyrauja horizontali organizacijos struktūra, demokratija, komandinis darbas, susitikimai – tik
planuoti ir būtinai parengti iš anksto, o visų svarbiausia visur – punktualumas.
Paaiškėjo, jog norvegai ypatingai vertina aiškumą (o ne diplomatines vingrybes), sąžiningumą (geriau iš anksto pasakyti apie trūkumus, nei juos nutylėti), o įstatymų ir taisyklių laikymasis – aukščiau asmeninių santykių. Daugeliui buvo gana netikėta, kad dėl
kažko sutarus – jau nediskutuojama. „Pasirašius sutartis, pas norvegus prasideda darbas,
o pas mus – derybos“, – taip svečias pristatė norvegų ir lietuvių požiūrių skirtumus.
Norvegijos garbės konsulas Lietuvoje trumpai supažindino klausytojus ir su Jantės
(Janteloven) įstatymu, kurio esmė – nebandyki išsiskirti iš kitų. Ir nors šis įstatymas
buvo sugalvotas ir pateiktas rašytojo A. Sandemose vienoje novelėje dar 1933 m., jis
iki šiol tarnauja kaip orientyras visiems, norintiems geriau suprasti skandinavų krašto
valdymą ir žmonių tarpusavio santykius.
V. Valaitis atsakė į daug verslo atstovams kilusių klausimų, pradedant verslo lengvatomis Norvegijoje, norvegų lojalumu savo prekiniams ženklams, norvegų požiūriu į
lietuvius ir Lietuvą, baigiant norvegų azartiškumu, šalies kelių būkle ir net meterologinėmis sąlygomis. Klausytojai mielai pasidalino ir savo patirtimi dirbant su Norvegijos
verslo atstovais.
Padėkoję Eksportuotojų klubo svečiui V. Valaičiui, apsikeitę kontaktais, klubo dalyviai atsisveikino iki kito mėnesio, kuomet vėl rinksis ir diskutuos kita eksportuotojams aktualia tema.
Jei Jūsų įmonė eksportuoja ar turi planų pradėti eksportą, mielai kviečiame prisijungti prie Kauno PPA rūmų Eksportuotojų klubo kolektyvo. Informacija apie klubą
rasite:
http://chamber.lt/LT/Pradzia/Verslo-savivalda/Rumu-klubai/Eksportuotoju-klubas
Kilus papildomiems klausimams, susisiekite su Eksportuotojų klubo kuratore Irma
Taparauskiene, tel. 8-37 229212 el.p. irma.taparauskiene@chamber.lt.
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Patirtis kloja sėkmės
pamatus žengiantiems į
trečią dešimtmetį
Kovo mėnesį trys rūmų nariai mini ypatingas sukaktis – tai AB „Fasa“, UAB „Lukrida“ ir UAB „Silda“. Visos jos, įsteigtos
1994-ųjų kovą, žengia į trečiąjį veiklos
dešimtmetį. Sveikiname kolegas, linkėdami
visokeriopos sėkmės Jūsų darbuose.

Bendrovė „Fasa“ skaičiuoja savo
istoriją nuo 1959-ųjų. Tai buvo pirma ir
vienintelė maisto pramonės įrengimų gamykla Sovietų Sąjungoje. 1961 m. joje
buvo pagamintas pirmasis maisto pakavimo įrengimas lydytam sūriui. Praeityje
įmonė turėjo keletą skirtingų vardų. Nuo
1989 m. pavadinta „Fasa“.
1991 m. privatizuota įmonė nepakeitė
savo veiklos krypties, išsaugojo technologinį potencialą ir šiandien gamina įvairios
paskirties, plataus taikymo spektro, automatizuotą pakavimo įrangą. Gaminama
produkcija pritaikyta skystiems, pastos tipo
bei miltelių pavidalo produktams. Asortimentą sudaro įvairių funkcinių paskirčių

pakavimo mašinų modeliai, technologinės
linijos, įpylimo įtaisai ir pagalbinė įranga.
1994 m. „Fasa“ tapo akcine bendrove.
2009 m. įmonė pripažinta viena sėkmingiausiai dirbančių ir sparčiausiai besivystančių įmonių Lietuvoje (įteiktas „Gazelės“ apdovanojimas).
Šiandien bendrovė profesionaliai
projektuoja, gamina, modernizuoja ir automatizuoja nestandartinius įrenginius,
technologinę įrangą, technologines linijas, transporto sistemas. Įmonė nuolat investuoja į gaminamos įrangos, darbuotojų
kvalifikacijos kokybę, siūlo profesionalius
individualius, nestandartinius sprendimus
pagal mūsų klientų poreikius. Pakavimo
linijos atitinka aukščiausius maisto saugumo reikalavimus.
Bendrovė turi savo gamybos pajėgumus nuo metalo apdorojimo iki galutinio
produkto. Ilgametė patirtis, sukaupti įgūdžiai pakavimo įrangos inžinerijos srityje leidžia įmonei sėkmingai konkuruoti
pasaulinėje rinkoje. Pagaminti įrenginiai
eksportuojami į daugiau nei 30 šalių Europoje, Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės

Honkongas ir Lietuva –
pirmieji verslo žingsniai
Stasė Burakienė,
individualios įmonės „Svaja“ savininkė
Grupė įmonių bei individualia veikla užsiimančių asmenų iš visos Lietuvos pasinaudojo ES struktūrinių fondų parama programoje „Tarptautinės parodos ir verslo
misijos“ ir balandžio pabaigoje išvyksta į tarptautinę verslo parodą Honkonge. Kaip
teigia šio projekto vadovė bei individualios įmonės „Svaja“ savininkė Stasė Burakienė,
„Kinija ekonomiškai labai auganti, didelės rinkos šalis, ir labai svarbu šiai rinkai pateikti kažką išskirtinio, kūrybiško, intelektualaus“.

Afrikoje, Centrinėje Azijoje ir Tolimuosiuose Rytuose, taip pat Pietų Amerikoje.
Bendrovė turi platinimo tinklą visoje Rusijoje ir buvusiose sovietinėse šalyse.

UAB „Silda“ – tai profesionalus novatoriškų ir unikalių produktų bei paslaugų, skirtų dažymo rinkai, tiekėjas. Bendrovė perteikia pasaulyje sukauptą patirtį bei
siūlo individualius sprendimus, todėl jos
klientai tampa rinkos lyderiais. Visas bendradarbiavimas grindžiamas logika, bendra atsakomybe bei tarpusavio pagarba.
Bendrovė daug metų dirba paviršių
paruošimo ir jų padengimo srityje. Parduoda, prižiūri, remontuoja smėliavimo,
abrazyvo surinkimo, įvairią dažymo įrangą, Reactor proporcionavimo sistemas,
purškiamas uždarų porų termoizoliacines
poliuretano putas. Konsultuoja planuojant
gamybinius technologinius procesus, projektuojant dažymo kameras ir smėliavimo
patalpas, renkantis termoizoliacines ar hidroizoliacines sistemas.
Vienas iš sėkmingo bendradarbiavimo
pavyzdžių – AB „Freda“ įdiegtos 3 automatinės, 70 metrų ilgio, šildomos, UV
medžiagų tiekimo linijos. Tai padaryta
siekiant sumažinti žmogiškojo faktoriaus
įtaką paduodant UV apdailos medžiagas
į velenus bei sumažinti UV medžiagų savikainą pakeitus esamą tarą į didesnę (į 1
tonos konteinerius).

UAB „Lukrida“ įkurta 1994 m. Kaune, kai staiga kylant šiluminės energijos
kainai, reikėjo skubiai ieškoti jos taupymo
būdų. Vienas jų buvo ir tebėra – patikimų
kondensato vožtuvų (puodų) parinkimas,
instaliavimas ir tinkama jų eksploatacija
garo ūkyje. UAB „Lukrida“ buvo šios
veiklos pradininkė, pasiūliusi Lietuvos
įmonėms ne tik labai patikimus kompanijos „Armstrog“ (JAV) kondensato vožtuvus, bet ir jų diegimo techninę-ekonominę
koncepciją, pakeitusią buvusį skeptišką
specialistų požiūrį į šią svarbią įrangą.
Šiuo metu pramonei ir energetikos
įmonėms siūlomos įrangos asortimentas
apima plačią uždaromosios ir reguliavimo
armatūros, siurblių, šilumokaičių, lygio
matavimo ir kitos įrangos gamą.
Apie 2000 m. įmonė pradėjo veiklą
karšto vandens ir garo katilinių bei kogeneracinių jėgainių inžinerijos ir statybos
srityje. Vėliau ši veikla išsiplėtė iki kompleksinių tradicinės bei atsinaujinančios
energetikos projektų įgyvendinimo – tai
nuotekų valyklų, sąvartynų, biodegraduojančių atliekų dujų išgavimas ir panaudojimas kombinuotai energijos gamybai.
Įmonėje dirba aukštos kvalifikacijos
inžinieriai, atestuoti projektavimo inžinieriai, statybos ir specialiųjų statybos darbų
vadovai.
RŽ inf.

Lietuvos smulkios įmonės pristatys savo produkciją tarptautinės parodos dalyviams, susipažins su įmonėmis, veikiančiomis visame pasaulyje – Azijoje, Europoje,
Afrikoje, Amerikoje. Tai gera proga smulkiam verslui rasti naudingų kontaktų Kinijos
rinkoje.
Dalyvavimas parodose suteikia puikią galimybę nustatyti vartotojų poreikius ir prioritetus, pasitikrinti savo konkurencinę padėtį, įgytus pranašumus ar realius trūkumus.
Ši finansinė parama padeda įmonėms išplėsti produkcijos bei paslaugų eksporto
mastą.
Įmonių ir individualia veikla užsiimančių asmenų bendradarbiavimas, būrimasis į
klasterius leidžia plėsti eksporto iniciatyvas, prisistatymas bendrame stende verslininkams kainuoja mažiau, geriau reprezentuoja Lietuvą, verslo potencialą, stiprina šalies
įvaizdį.
Versle neegzistuoja nei sienos, nei tautybės, o šiuolaikinis pasaulis atveria begalę
galimybių, leidžia drąsiau realizuoti savo galimybes bei garsinti Lietuvos vardą. Labai
svarbu, kad tęstųsi VšĮ „Versli Lietuva“, atsakingos už įmonių verslumo bei eksporto
skatinimą, teikiama parama smulkiam ir vidutiniam verslui. Toks yra ir Europos struktūrinių fondų paramos tikslas – skatinti smulkų ir vidutinį verslą, mažinti ekonominę ir
socialinę atskirtį tarp šalių, atskirų regionų ir socialinių grupių.

„Marijampolės
UAB „SDG“ –
„Volfas Engelman“ pajamas verslo konsultacijų pieno konservai“ –
Kinijos vaikams
ir mokymų
didino eksportas
bendrovių lyderis
Lietuvoje

AB „Volfas Engelman” pardavimo pajamos 2013 m. didėjo 0,4 proc. ir pasiekė
123,9 mln. Lt. Ikimokestinis pelnas mažėjo 26 proc. ir buvo 3,7 mln. Lt (2012 m. –
4,95 mln. Lt).
Bendrovės pajamas kilstelėjo išaugęs eksportas – gėrimų 2013 m. buvo eksportuota
už 8,7 mln. Lt, 9 proc. daugiau nei prieš metus. Didžiąją dalį eksporto sudarė alus, kuris
keliavo į Estiją, Lenkiją, Didžiąją Britaniją, Vokietiją.
„Volfas Engelman” prastesnį pelno rezultatą lėmė didėjusios išlaidos reklamai, rinkodarai, transporto paslaugoms.
„Volfas Engelman“ 74 proc. visų pardavimų 2013 m. sudarė alaus kategorija. Alaus
pardavimai, palyginti su 2012 m., nukrito 3,8 proc. ir sudarė 45,3 mln. litrų, tačiau bendrovės rinkos dalis išaugo nuo 13,7 proc. 2012 metais iki 15,3 proc. – 2013 m.
Dėl Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimų Lietuvoje nuo 2013 m. buvo uždrausta
alkoholinius gėrimus pardavinėti didesnėje negu 1 litro plastikinėje taroje.
„Volfas Engelman“ asortimentą sudaro alus, gira, sidras, alkoholiniai kokteiliai bei
gaivieji gėrimai.
RŽ inf.
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„Verslo žinios“ skelbia, kad pagal
2013 m. pajamas verslo konsultacijų ir
mokymų bendrovių reitingo lyderis yra
UAB „SDG“. Kauno PPA rūmų narys pralenkė žinomas įmones „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, „Bureau Veritas.Lt“
„TNS. LT“, „Žmogaus studijų centras“,
VU Tarptautinio verslo mokyklą ir kt.
Pernai bendrovė suteikė verslo konsultacijų už 12,144 tūkstančių litų. Bendrovėje dirba 200 darbuotojų.
RŽ inf.

UAB „Marijampolės pieno konservai“
derasi su potencialiais pirkėjais Azijoje dėl
vaikiško maisto gamybos ir tiekimo.
„Mūsų tikslas – parduoti didesnę pridėtinę vertę turinčius produktus. Pieno
milteliai – tik biržinė prekė, žaliava tolesnei gamybai. Vaikų maistas – didesnės
pridėtinės vertės gaminys“, – aiškina Raimondas Karpavičius, „Marijampolės pieno konservų“ valdybos pirmininkas.
Pagrindinės įmonės prekės yra pieno
konservai ir pieno milteliai. Vaikų maistas
patrauklus tuo, kad jo gamybos technologija santykinai paprasta, galiojimo laikas –
ilgas. Pernai įmonę inspektavo Honkongo
atstovai, laukiama, kol Kinija išduos sertifikatą visai Lietuvos maisto pramonei.
RŽ inf.
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Euro laukimas įmonėse:
ruoškitės jau dabar
Audronė Jankuvienė
„Praktiniai euro įvedimo aspektai: ką
būtina žinoti įmonių vadovams?“ Taip vadinosi seminaras, kurio dalyviai vos tilpo
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
salėje. Dėl didžiulio susidomėjimo numatoma kartoti seminarą Kaune ir Jonavoje.
Tai nemokami renginiai, finansuojami
Europos Komisijos per Enterprise Europe Network, koordinuojamą Kauno PPA
rūmuose.
Klaidos
UAB „Columbus Lietuva“ grupės vadovas Leonardas Svorobovičius pateikė
rekomendacijas įmonių vadovams, kaip
euro įvedimui parengti verslo valdymo
sistemas. „Klaidinga manyti, kad sistemos
pertvarkymas yra vieno mygtuko paspaudimas. Antras neteisingas įsitikinimas –
kad tai tik apskaitininkų reikalas. Trečia
klaida – manyti, kad iššūkiai baigsis euro
įvedimo dieną – veiklos pakaks dar pusei
metų. Ketvirta pamoka – darbams skirta
per mažai laiko. Jei atsibusite tik gruodį,
pavėluosite. Jau rytoj kalbėkitės apie tai
įmonėje ir su sistemos diegėjais. Turi būti
sudarytas darbų grafikas pereinant prie
euro, pasirinktas verslo valdymo sistemos
pertvarkos būdas, numatytos lėšos biudžete, paskirti atsakingi darbuotojai“, –
pasiremdamas kolegų Latvijoje ir Estijoje
patirtimi aiškino L. Svorobovičius.

Euro įvedimo gairės
UAB „Columbus Lietuva“ grupės
vadovas pažymėjo kelias svarbias datas:
likus 4 mėnesiams iki euro įvedimo, įmonės privalo prekių ir paslaugų kainas teikti
dviem valiutomis (tiek internetinėse svetainėse, tiek komerciniuose pasiūlymuose
ir t.t.).
Likus 3 mėnesiams, reikės rūpintis
grynaisiais pinigais, atsigabenti monetų, po
mėnesio – banknotų, nors jie dar nebus „pinigai“ – tokiais taps 2015 m. sausio 1 d.
Po šios dienos dar 15 dienų bus galima atsiskaitinėti abiem valiutom, 6 mėnesius litai bus keičiami į eurus, dar pusmetį
ar metus kainos dar bus nurodomos litais
ir eurais.
Apskaitos iššūkiai
„Apskaitoje laukia daug iššūkių. Reikės perskaičiuoti visas prekių ir paslaugų
kainas, peržiūrėti visus dokumentus, sutartis su tiekėjais ir partneriais, pasirūpinti, kad analitinėse sistemose būtų užtikrintas palyginamumas. Sąskaitose-faktūrose,
sutartyse taip pat turi atsirasti dvi valiutos.
Darbo užmokesčio modulyje nenurodoma
valiuta, tad sistema turi suprasti, kad 100
litų nėra 100 eurų. Atsiskaitymo lapeliuose nuo rudens nurodomas darbo užmokestis tiek litais, tiek eurais. Reikės pakeisti
darbo sutartis“, – konstatavo lektorius.
Jis pateikė tris galimus verslo valdymo
sistemos pertvarkymo scenarijus. Tai visų

Lietuvos bankas pataria
verslui rengtis euro
įvedimui

„Šių metų viduryje turėtų būti paskelbtos Europos Komisijos ir Europos
Centrinio Banko konvergencijos ataskaitos apie ekonominį, teisinį ir institucinį
Lietuvos pasirengimą įsivesti eurą. Tikimasi, kad jos bus palankios Lietuvai,
ir bus priimtas sprendimas eurą mūsų
šalyje įvesti 2015 m. sausio 1 d. Teisės
aktų rengimo ir pakeitimo darbai jau yra
prasidėję, neilgai trukus prasidės ir itin
svarbi visuomenės informavimo apie eurą
ir jo įvedimą kampanija“, – sako Lietuvos
banko (LB) Viešųjų ryšių skyriaus viršininkas Mindaugas Milieška.
Pirmoji ir anksčiausiai prasidėsianti
informavimo kryptis, anot LB atstovo, –
bendroji informacinė kampanija, už kurią
atsakinga Finansų ministerija. Jos metu
bus pateikiama praktinė informacija apie
algų, pensijų, socialinių išmokų perskaičiavimą, taip pat politiniai ir ekonominiai
argumentai.
Antrąja informacinės kampanijos
kryptimi rūpinsis Ūkio ministerija kartu
su Valstybine vartotojų teisių apsaugos
tarnyba. Ši apims kainų perskaičiavimą,
bus siekiama, kad vasarą verslo atstovai
pasirašytų sąžiningo Geros verslo praktikos ir valios memorandumą. Jį pasirašę
prekybos ir paslaugų teikėjai įsipareigotų
nesinaudoti euro įvedimu kaip pretekstu

kainoms pakelti, savo prekybos vietas
jie galėtų pažymėti specialiu šios akcijos
ženklu.
„Lietuvos bankas rūpinsis trečiąja komunikavimo kryptimi – supažindinimu su
naująja valiuta, taip pat kur ir kaip ji bus
keičiama. Kovą prasidės seminarai grynųjų pinigų tvarkytojams. Aktyviausias informacinės kampanijos etapas turėtų būti
3–4 mėn. iki euro įvedimo ir keli mėnesiai
įvedus eurą“, – pasakoja M. Milieška.
Patogiausia keisti negrynuosius
Anot M. Milieškos, gyventojams yra
svarbu žinoti, kad patogiausias būdas
keisti litus – negrynųjų pinigų keitimas.
„Patartina iki euro įvedimo dienos pasidėti grynųjų litų atsargas į savo sąskaitas
kredito įstaigose. Litų atsargos ar pinigų
likučiai kredito įstaigų sąskaitose euro
įvedimo dieną bus savaime nemokamai
konvertuoti į eurus pagal nustatytą euro
ir lito perskaičiavimo kursą“, – sako LB
atstovas.
Taip pat verta žinoti ir tai, kad nuo
euro įvedimo dienos litai į eurus neatlygintinai, neribotomis sumomis ir neribotą
laiką bus keičiami Lietuvos banko kasose
Vilniuje ir Kaune. Komerciniai bankai,
užsienio bankų filialai šią operaciją vykdys šešis mėnesius nuo euro įvedimo,

UAB „Columbus Lietuva“ grupės vadovas L. Svorobovičius
pateikė praktinių patarimų

Pasak S. Drasučio, įvedus eurą, Vyriausybė, verslas ir namų
ūkiai skolinsis pigiau

duomenų konvertavimas į eurus (privalumas – išsaugoma visų duomenų istorija,
galimas lankstesnis darbų grafikas); naujos įmonės startas nuo likučių (duomenų
bazės istorija „išsivalo“, seni duomenys
lieka atskirai nuo naujos bazės) ir naujos
sistemos diegimas. Kiek kuris variantas
kainuos ir kiek truks darbai – fiksuotos
kainos ir trukmės nėra, tai priklauso nuo
įmonės specifikos ir pasirinkimo.

daugėja optimistinių lūkesčių“, – akcentavo S. Drasutis, teigdamas, kad namų ūkių
situacija panaši kaip 2007 m. Jo manymu,
Lietuva atitiks visų penkių Mastricho kriterijų reikalavimus, o 2015 m. to tikėtis
būtų sunkiau.
AB Swedbank atstovo teigimu, įvedus eurą, Vyriausybė, verslas ir namų
ūkiai skolinsis pigiau. Valdžia sutaupys
kasmet apie 200 mln. Lt, verslas – 230250 mln. Lt. Euras BVP augimui prideda
apie 1-2 proc. Antra vertus, Lietuva per
trejus metus Europos stabilumo mechanizmo fondui turės sumokėti 1 mlrd. Lt.
Vienkartinės sąnaudos įmonėms atsieis
iki 1 mlrd. Lt. Skepticizmo visuomenėje
yra: eurą palaiko 40 proc. gyventojų, 49
proc. – nusiteikę skeptiškai, 11 proc. neturi nuomonės.
Galutinio sprendimo dėl euro įvedimo
Lietuvoje laukiama liepos pabaigoje.

Kloja pamatus augimui
Pasak AB Swedbank Pietų Lietuvos
filialo valdytojo Sauliaus Drasučio, šiandieninė makrosituacija kloja tvirtus pamatus augimui. Po eksporto plėtros BVP
pradėjo auginti vidaus vartojimas. Namų
ūkiai pagaliau pajuto ekonomikos atsigavimą. „Formuojasi ne darbdavio, o darbuotojo rinka. Auga realus darbo užmokestis, stiprėja perkamoji gyventojų galia,
tačiau jie gali nustatyti reikalavimą, kad
asmenys, norintys pasikeisti į eurus 15
tūkst. litų viršijančią sumą, apie tai bankams turi pranešti raštu ar elektroninėmis
ryšio priemonėmis ne vėliau kaip prieš tris
darbo dienas, o keitimo metu reikia turėti
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Po šešių mėnesių dar pusmetį neatlygintinai valiutą keis į Lietuvos banko
sudarytą sąrašą įrašyti komercinių bankų
padaliniai. Taip pat neatlygintinai 60 kalendorinių dienų nuo euro įvedimo litus į
eurus keis AB „Lietuvos paštas“. Pasibaigus šiam terminui jis galės tęsti operaciją
savo nustatyta tvarka.
Praėjus 6 mėnesiams nuo euro įvedimo dienos, komerciniai bankai litus į eurus galės keisti neribotą laiką savo nustatyta tvarka, ji turės būti paskelbta aiškiai
matomose klientų aptarnavimo vietose.
Įmonės turi ruoštis
„Atkreipsime įmonių dėmesį, kad joms
labai svarbu tinkamai pasirengti tam įvykiui. Siūlytina, atsižvelgiant į įmonės veiklos specifiką, iš anksto numatyti svarbiausius euro įvedimo uždavinius, paskirti už
jų įvykdymą atsakingus asmenis (tai ypač
svarbu didesnėse įmonėse), stebėti Lietuvos banko ir kitų institucijų pranešimus
šiais klausimais“, – kalba M. Milieška.
Pasak LB atstovo, įmonėms itin svarbu deramai suplanuoti savo veiklą, iš
anksto parengti apskaitos ir kitas informacines sistemas, kad prieš pat euro įvedimą
nepritrūktų išteklių.
Anot M. Milieškos, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad įvedus eurą pasikeis
apskaita, atskaitomybė, iš litų į eurus bus
perskaičiuoti mokesčiai, akcijos, pajai,
obligacijos ir kiti vertybiniai popieriai.

Pirmomis euro įvedimo dienomis galimas didesnis personalo apkrovimas, kai
kuriose institucijose gali prireikti daugiau
darbuotojų (ypač bankuose, prekybos
įmonėse). „Verslo įmonėms būtų naudingas keitimasis informacija euro įvedimo
klausimais ir bendri susitarimai“, – pažymi LB atstovas.
LB atstovas pažymi, kad interneto
svetainėje www.euro.lt skelbiama beveik
200 atsakymų ir į kitus klausimus apie
pasirengimą euro įvedimui Lietuvoje ir
būsimą valiutą. Atsakymus į klausimus
parengė Lietuvos bankas, Finansų ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija,
„Sodra“ ir kitos valstybės institucijos.
Keičiami teisės aktai
Euro įvedimui reikalingų teisės aktų
rengimo ir pakeitimo procesas jau vyksta. 2014 m. sausio 23 d. Seimas priėmė
Lietuvos banko, Valstybės kontrolės, Europos Sąjungos (ES) veikimo sutarties ratifikavimo įstatymų pakeitimus, kad nacionaliniai teisės aktai būtų suderinti su ES
sutartimis ir nebūtų kliūčių įvesti eurą.
„Be to, 2014 m. sausio 23 d. Seimui
pristatytas Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo projektas ir jį lydintys
teisės aktai. Šiuo įstatymu bus nustatyta
pasirengimo įsivesti eurą, litų keitimo į
eurus, nacionalinės valiutos išėmimo iš
apyvartos tvarka, reglamentuoti kiti praktiniai euro įvedimo aspektai. Siūloma, kad
šis įstatymas įsigaliotų tą dieną, kai ES
Taryba priims sprendimą dėl euro įvedimo Lietuvoje. Vyriausybės prašymu Euro
įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo
projektas bus svarstomas skubos tvarka“, – pasakoja M. Milieška.
RŽ inf.
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Keturi „Verslo asistento“ projektai
padės įsteigti 60 naujų įmonių
Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmai pradėjo vykdyti keturis
„Verslo asistento“ projektus. Juose
bus teikiamos inovacijų paramos
konsultacinės paslaugos, stiprinami
verslumo įgūdžiai, skatinamas naujo
verslo kūrimas ir padedama išsaugoti darbo vietas.
Planuojama, kad kartu su partneriais suteikus apie 5000 valandų
konsultacijų ir įgyvendinus kitas
veiklas, bus sukurta 60 naujų SVV
subjektų, įmonėse, kurios pasinaudos paslaugomis, bus įsteigta arba
išsaugota arti 500 darbo vietų.
Išsamiau apie projektus ir laukiamus rezultatus – pristatomojoje
medžiagoje.
„Verslo asistentas – verslumo skatinimas pasitelkiant technologijų parkų
ir slėnių kompetencijas“
Projekto Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K-01030
Projekto vertė: 1.008.722 Lt.
Finansuoja: Europos regioninės plėtros fondas ir Europos socialinis fondas
Projekto trukmė: 2014 m. sausio mėn. –
2015 m. birželio mėn.
Pareiškėjas: Viešoji įstaiga „Technopolis“.
Projekto partneriai:
• Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmai
• VšĮ „Saulėtekio slėnis“
• VšĮ Kauno rajono turizmo ir verslo
informacijos centras
• Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų
centras
• VšĮ „Panevėžio mokslo ir technologijų parkas“
• VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas“
• Asociacija „Slėnis Nemunas“
Projekto esmė
Viena svarbiausių verslumo plėtros
sąlygų – inovacijomis, žiniomis pagrįsta ekonomika, gebėjimas kurti ir taikyti
naujas žinias. Projektas skirtas Partnerių veiklos teritorijose stiprinti verslumo
lygį, integruojant inovacijų paramos paslaugas, tobulinant esamą žinių ir technologijų sklaidos terpę, kuri skatintų besikuriančio ir veikiančio verslo bendruomenę
aktyviau naudotis inovacijų paramos
paslaugomis. Atsižvelgiant į tai, jog vienas mažiausių verslumo lygių yra Marijampolės apskrityje, didžioji dalis veiklų
bei teikiamų inovacijų paramos paslaugų
konsultacijų paketo, kuris skatintų pradėti
verslą bei plėsti turimą verslą, visų partnerių kompetencijų pagalba bus teikiamas
būtent Marijampolės apskrityje.
Projekto tikslas – teikti inovacijų
paramos konsultacines paslaugas ir taip
pagerinti verslo sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir asmenims,
ketinantiems pradėti verslą.
Projekto uždavinys – teikti verslo
poreikius atitinkančią geresnės kokybės
informaciją ir paslaugas.
Projekto įgyvendinimo metu partneriai:
• Suorganizuos 5 informacinius renginius: po vieną Kaune, Marijampolėje,
Vilniuje, Panevėžyje ir Klaipėdoje. Infor-
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maciniai renginiai skirti verslumo skatinimui, kuriant naujus SVV subjektus bei
inovacijų kultūros versle diegimui, antreprenerystės skatinimui, siekiant sukurti ir
išsaugoti darbo vietas jau veikiančiuose
subjektuose, skatinti visuomenės, ypač
jaunimo ir moterų, verslumą.
• Vykdys konsultacijas, kurios leis ugdyti verslumo gebėjimus, užtikrinti inovacijų paramos paslaugų sklaidą bei gauti
aukštos kokybės konsultacijas.
Projekto teikiama nauda – verslios visuomenės bei verslumo kultūros formavimas, naujai įsteigtos įmonės bei sukurtos
ir išsaugotos darbo vietos.
Tikimasi, kad pasitelkus aukštos kokybės partnerių ekspertinį potencialą padidės susidomėjimas inovacijų paramos
paslaugomis bei verslo kūrimu ir inovatyviu vystymu.
Planuojami rezultatai:
• įmonėse, kurios pasinaudojo suteiktomis paslaugomis, sukurtos naujos ir išsaugotos darbo vietos – 24;
• įsteigti nauji SVV subjektai – 20.
„Verslo asistentas – verslumo ir
inovacijų paramos paslaugų plėtra –
VIPPP“.
Projektas vykdomas pagal Lietuvos
2007-2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos
gerinimas“ priemonę „Asistentas-4“
Projekto Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K-01008
Projekto vertė: 1.043110,00 Lt.
Finansuoja: ES Europos regioninės
plėtros fondas
Projekto trukmė: 2014 m. vasario
mėn. – 2015 m. liepos mėn.
Pareiškėjas: Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacija „Lietuvos mediena“
Projekto partneriai:
• Kauno PPA rūmai
• VšĮ Kauno kolegija
• Kauno statybininkų rengimo centras
• VšĮ Vilniaus verslo kolegija
• VšĮ „Praeventi“
Projekto esmė
Projektu siekiama parinkti inovatyvias
paslaugas ir būdus verslumo įgūdžiams
stiprinti, paskatinti verslo kūrimą ir naujų
darbo vietų kūrimą bei esamų išsaugojimą projekto savivaldybėse (Marijampolė,
Kazlų rūda, Vilkaviškis, Šakiai, Kalvarija,
Vilnius, Kaunas, Kėdainiai, Tauragė, Jonava, Ukmergė).
Projekto tikslinė grupė: Lietuvos medienos pramonės įmonių ir vertės grandinėje esančių įmonių atstovai, projekto savivaldybėse gyvenančių jaunimo, moterų
ir kitų visuomenės grupių atstovai. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta ir pasiūlyta inovatyvių paslaugų ir priemonių,
kaip sustiprinti verslumą savivaldybėse,
paskatinti inovatyvių verslo idėjų, atitinkančių įmonių konkrečiose savivaldybėse
poreikius, atsiradimą ir SVV kūrimą savivaldybėse. Šios paslaugos įgyvendinamos
bendradarbiaujant su visais partneriais,
ir toliau gyvuos savivaldybėse. Taip pat
bus pasiūlyta aukštos kokybės inovatyvių
paslaugų, kurios leis sukurti ir išsaugoti
darbo vietas. Projekte dalyvauja partneriai, kurie užtikrina bendradarbiavimą

tarp verslo, asocijuotų struktūrų, aukštojo
mokymo ir profesinio rengimo įstaigų bei
savivaldos institucijų.
Projekto tikslas – teikti inovacijų
paramos konsultacines paslaugas ir taip
pagerinti verslo sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir asmenims,
ketinantiems pradėti verslą ar išsaugoti
darbo vietas.
Projekto uždavinys – organizuoti
informacinius, verslo kūrimą skatinančius
renginius ir suteikti aukštos kokybės konsultacinių paslaugų. Projektu siekiama,
kad besidomintys verslu gautų visapusišką paramą jam pradėti ir sėkmingai tęsti.
Projekto įgyvendinimo metu partneriai:
• Suorganizuos 60 informacinių ir
konsultacinių renginių, skirtų verslumui
skatinti, kurti naujus SVV subjektus bei
diegti inovacijų kultūrą versle, siekiant
sukurti ir išsaugoti darbo vietas jau veikiančiuose subjektuose, skatinti visuomenės, ypač jaunimo ir moterų, verslumą.
• Suteiks 2537 val. konsultacijų ir
renginių, kurie leis ugdyti verslumo gebėjimus, užtikrinti inovacijų paramos paslaugų sklaidą bei gauti aukštos kokybės
konsultacijas.
Projekto teikiama nauda – verslios
visuomenės bei verslumo kultūros formavimas, naujai įsteigtos įmonės bei sukurtos ir išsaugotos darbo vietos.
Tikimasi, kad pasitelkus aukštos kokybės partnerių ekspertinį potencialą, padidės susidomėjimas inovacijų paramos
paslaugomis bei verslo kūrimu ir inovatyviu vystymu.
Planuojami rezultatai:
• dalyvaus 750 unikalių dalyvių viso
projekto metu;
• įmonėse, kurios pasinaudojo suteiktomis paslaugomis, sukurtos naujos ir išsaugotos darbo vietos – 30;
• įsteigti nauji SVV subjektai – 10;
• verslo aplinkos gerinimo projektas –
1.
„Verslumo skatinimas probleminiuose Lietuvos regionuose“
Projekto Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K-01029
Projekto vertė: 844.157 Lt.
Finansuoja: Europos regioninės plėtros fondas ir Europos socialinis fondas
Projekto trukmė: 2014 m. sausio
mėn. – 2015 m. sausio mėn.
Pareiškėjas: Viešoji įstaiga „Nacionalinė regionų plėtros agentūra“
Projekto partneriai:
• Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmai
• Vilniaus prekybos, pramonės ir
amatų rūmai
• Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų
rūmai
• Panevėžio prekybos, pramonės ir
amatų rūmai
• Viešoji įstaiga „Lietuvos verslo kolegija“
Projekto tikslas – verslumo skatinimas probleminiuose Lietuvos regionuose.
Pagrindinis projekto uždavinys –
visuomenės, ypač jaunimo ir moterų,
verslumo skatinimas.
Nėra nieko svarbesnio, kaip skatinti
žmonių iniciatyvą kurti verslą, steigti nau-

jas darbo vietas, padėti veikiančioms įmonėms išlaikyti ir plėsti savo veiklą (ieškoti
naujų rinkų, finansavimo šaltinių, didinti
eksportą). Steigiantis naujiems smulkiojo ir
vidutinio verslo subjektams atsiranda verslo informacijos poreikis. Siekiant didinti
smulkiojo ir vidutinio verslo gyvybingumą,
eksporto rinkų plėtrą, darbo vietų išsaugojimą, naujų kūrimą projekto įgyvendinimo
metu pasitelkiant projekto partnerių ilgametę darbo patirtį ir kompetencijas teikiamos
aukštos kokybė, prieinamos konsultacijos,
informacinės paslaugos (ypač jaunimo ir
moterų verslumui skatinti).
Projekto veiklos:
1. Informaciniai renginiai, skatinantys visuomenės, ypač jaunimo ir moterų,
verslumą, naujų SVV subjektų steigimąsi
ir plėtrą, verslo partnerystės tinklų susidarymą, franšizę. Iš viso numatyti 57 informaciniai renginiai.
2. Teikti aukštos kokybės konsultacines paslaugas smulkiojo ir vidutinio
verslo subjektams bei asmenims, planuojantiems pradėti verslą, siekiant pažangių
veiklos rezultatų, užtikrinant efektyvius
įmonės verslo valdymo procesus. Iš viso
numatytos 1492 konsultacijos.
Planuojami rezultatai :
• įmonėse, kurios pasinaudojo suteiktomis paslaugomis, sukurtos naujos ir išsaugotos darbo vietos – 400.
• įsteigti nauji SVV subjektai – 10.
„Viešųjų paslaugų ir informacijos
teikimas smulkiojo ir vidutinio verslo
subjektams, siekiant paskatinti naujų
darbo vietų kūrimą“
Projekto Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K-01031
Projekto vertė: 957.256 Lt.
Finansuoja: Europos regioninės plėtros fondas ir Europos socialinis fondas
Projekto trukmė: 2013 m. rugsėjo mėn. –
2015 m. sausio mėn.
Pareiškėjas: Augančio verslo asociacija.
Projekto partneriai:
• Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmai
• Lietuvos prekybos įmonių asociacija
• Nacionalinė vandens kokybės asociacija
• VšĮ „Nacionalinis mokymų centas“
• Nacionalinė SPA asociacija
• Antrinio perdirbimo įmonių asociacija
Projekto esmė
Prisidėti prie aplinkos verslui ir jo
kūrimui gerinimo bei verslumo skatinimo
Lietuvoje. Kadangi, verslo sėkmė priklauso nuo prieigos prie informacijos, konsultacijų, mokymo ir panašių paslaugų.
SVV subjektai dažnai nepajėgia sumokėti
visos konsultavimo ir mokymo paslaugų
kainos, todėl tam, kad verslininkai turėtų
reikiamų gebėjimų, žinių ir motyvaciją,
reikia jiems ne tik finansinę, bet ir organizacinę paramą. Projekto tikslams pasiekti
bus organizuojami informaciniai renginiai
bei teikiamos konsultacinės paslaugos asmenims ketinantiems užsiimti verslu t.y.
ketinantiems kurti naujus smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektus.
Nukelta į 9 psl.
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R.Šidlauskas: sklandus arbitražo veikimas
prisideda prie geresnės verslo aplinkos
Arbitražas – patraukli alternatyva tiek
tarptautinių, tiek nacionalinių komercinių ginčų sprendimui, populiarėja ir tarp
mūsų šalies verslininkų. Vilniaus komercinio arbitražo teismo pirmininko prof.
Vytauto Nekrošiaus teigimu, pastebima,
kad nuolat auga sprendžiamų ginčų vertės, jų gausėja.
Teismo veiksmingumu džiaugiasi ir
vienos iš organizacijos steigėjų, Lietuvos
pramonės, prekybos ir amatų rūmų asociacijos generalinis direktorius Rimantas
Šidlauskas. Pasak jo, arbitražo privalumai
palyginus su teismais yra „milžiniški“, o
sklandus teismo veikimas prisideda prie
verslo aplinkos Lietuvoje gerinimo.
Patraukli alternatyva verslininkams
Arbitražas – tai ginčų sprendimo būdas, kuomet abi pusės tarpusavio susitarimu kreipiasi ne į valstybės teismą, o į
trečiąjį asmenį (arbitrą) ar nuolatinę arbitražo instituciją. „Esame verslui patraukli

alternatyva“, – teigia prof. V. Nekrošius. –
„Pirmiausia todėl, kad skirtingai nei valstybiniame teisme čia nėra viešumo principo, visas procesas yra konfidencialus. Juk
retam verslininkui norisi, kad būtų žinoma, jog jis dėl kažko nesutarė su partneriu, kaip buvo išspręstas šis konfliktas“.
Kaip kitą arbitražo privalumą pirmininkas išskyrė ir tai, kad skirtingai nei
teisme, abi ginčo pusės pačios pasirenka,
kas bus arbitrais ar tarpininkais. Pasirinkti galima ir jų skaičių. Kadangi arbitrais
tampa specialistai, kurių pasirengimu ir
objektyvumu neabejoja abi suinteresuotosios pusės, tikėtina, jog priimti sprendimai
kels mažiau diskusijų. Kadangi į arbitražą
kreipiamasi bendru sutarimu, daug dažniau susitarimai vykdomi savanoriškai.
„Labai stengiamės sukurti tokią instituciją, dėl kurios skaidrumo niekada
nekiltų abejonių“, – sako V. Nekrošius.
Skaidrumas itin svarbus, nes arbitrų sprendimai neskundžiami ir gali būti vykdomi
priverstinai. Jie pripažįstami ir gali būti

įgyvendinami daugiau nei 140 pasaulio
valstybių, pasirašiusių konvenciją „Dėl
užsienio arbitražo sprendimų pripažinimo
ir vykdymo“. Kasmet valstybių dalyvių
skaičius didėja.
Patikimi vis didesnės vertės ginčai
Visame pasaulyje dėl proceso greitumo ir skaidrumo arbitražas pripažįstamas puikia alternatyva valstybiniams
teismams. Pas mus šis judėjimas prasidėjo 1996 metais, priėmus Komercinio
arbitražo įstatymą. Tuo metu susikūrė dvi
arbitražo institucijos, kurios 2003-aisiais
susijungė į Vilniaus komercinio arbitražo
teismą. Kaip pasakoja prof. V. Nekrošius,
Lietuva yra unikali tuo, jog prie šio teismo
kūrimo prisijungė visos pagrindinės asocijuotos verslo struktūros – tokio precedento nėra visoje Europoje. Tokia parama
labai svarbi institucijos patikimumui.
Pasak teismo pirmininko, pastebimas
ženklus sprendžiamų ginčų gausėjimas.
„Nors negalime lygintis su valstybiniais

teismais, pastebime, jog kreipimųsi daugėja. Išsprendžiame apie 40 ginčų per metus, visada žinome, kad kasmet turėsime
tam tikrą bylų skaičių. Taip pat matome,
kad mums patikimi vis didesnės vertės
ginčai“, – džiaugiasi prof. V. Nekrošius. –
„Manau, kad neblogai įgyvendiname tikslus, dėl kurių buvome įkurti“.
Pasak pirmininko, arbitražas tinkamiausias stambesniems konfliktams
išspręsti – jei ginčas smulkus, verčiau
kreiptis į paprastą teismą. Tarp didžiausių Vilniaus komercinio arbitražo teismui
patikėtų konfliktų pernai metais buvo ir
tokių, kurių vertė siekė iki 10 mln. eurų.
„Tai – didžiulis nuveikto darbo įvertinimas, juk verslininkas gali rinktis, kaip
spręsti kylančius konfliktus, jis neprivalo
kreiptis į mus“, – sako Teismo pirmininkas.
Jam pritaria ir R. Šidlauskas, tvirtindamas, jog greiti, konfidencialūs, patikimų asmenų priimti ir neapskundžiami
arbitražo sprendimai ypač naudingi verslininkams, siekiantiems kuo efektyviau ir
greičiau spręsti kylančias problemas.
„Mus, kaip verslininkams atstovaujančią organizaciją, itin domina ir džiugina efektyvus šio teismo veikimas“, – sako
asociacijos generalinis direktorius.
RŽ inf.

Kauno PPA rūmų Jonavos
atstovybė organizuoja
nemokamas konsultacijas
Esi veiklus ir turintis norų ir idėjų, tik trūksta įgūdžių ir informacijos tai pasiekti
ir įgyvendinti? VIPPP – tavo galimybė į ateitį: mokymai, informacija, konsultacijos,
parama, fondai, koučingas.
Konsultacijų vieta:
Konsultacijos vyks Jonavoje, Fabriko g. 3.
Konsultacijų temos:
• Visi su verslo formos pasirinkimu, apskaita, mokestine baze susiję klausimai.
Suteiksime jums išsamias konsultacijas bei bazines žinias, kurių reikia norint imtis nuosavo verslo.
• Ką rinktis – verslo liudijimą ar individualią veiklą pagal pažymą? Panašumai,
skirtumai, mokami mokesčiai, apskaita.
• Verslo formos pasirinkimas (verslo liudijimas, individuali veikla pagal pažymą,
individuali įmonė, mažoji bendrija, UAB, VšĮ).
• Lietuvos mokestinė bazė (kokius mokesčius privaloma mokėti, nuo ko jie apskaičiuojami.
• Kaip apskaičiuoti darbo užmokestį, kada ir kaip deklaruoti mokesčius.
• SVV kontroliuojančios institucijos ir jų funkcijas.
• Informacija apie interneto erdvėje esančias galimybes: manomi.lt; rekvizitai.lt;
registrucentras.lt.
• Sužinosite, kaip teisingai užpildyti paraišką ES struktūrinių fondų paramai gauti
(2014 metų balandžio mėnesį).
• Verslo kreditavimo galimybes (paskolos iš SVV bei ūkininkų rėmimo fondo, verslumo skatinimo fondo).
• Konsultuojame kiekvieną ketvirtadienį 13.00 – 17.00 val.. Konsultacijos teikiamos nemokamai. Registracija tel. (8 679) 74 343.
• Apie kitomis savaitės dienomis vyksiančių konsultacijų laiką informuosime telefonu, jums tinkamą laiką galėsime derinti.

„Verslumo ir inovacijų paramos paslaugų plėtra – VIPPP“ VP2-2.2-ŪM-02K-01-008
Asociacija „Lietuvos mediena“ įgyvendina iš dalies ES Struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Verslumo ir inovacijų paramos paslaugų plėtra – VIPPP“ sutarties
Nr. V VP2-2.2-ŪM-02-K-01-008. Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2007 – 2013 m.
Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto “Verslo produktyvumo didinimas
ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Asistentas – 4” ir finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto vertė: 1.043110,00 Lt.
Finansuoja: ES Europos regioninės plėtros fondas
Projekto trukmė: 2014 m. vasario mėn. – 2015 m. liepos mėn.
Pareiškėjas: Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacija „Lietuvos mediena“
Projekto tikslas – teikti inovacijų paramos konsultacines paslaugas ir taip pagerinti
verslo sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir asmenims, ketinantiems pradėti verslą ar išsaugoti darbo vietas.
Projekto uždavinys – organizuoti informacinius, verslo kūrimą skatinančius renginius ir suteikti aukštos kokybės konsultacinių paslaugų. Projektu siekiama, kad besidomintys verslu gautų visapusišką paramą jam pradėti ir sėkmingai tęsti.
Projekto teikiama nauda – verslios visuomenės bei verslumo kultūros formavimas, naujai įsteigtos įmonės bei sukurtos ir išsaugotos darbo vietos. Tikimasi, kad
pasitelkus aukštos kokybės partnerių ekspertinį potencialą, padidės susidomėjimas inovacijų paramos paslaugomis bei verslo kūrimu ir inovatyviu vystymu.
Projekto kontaktai Jonavoje:
Kauno PPA rūmai, Jonavos atstovybė
UAB „Baldai jums“, Fabriko g. 3, Jonava, LT-55111
Dalia Sinkevičienė, el.p. dalia.sinkeviciene@chamber.lt tel.(8 679) 74 343.

Keturi „Verslo asistento“ projektai padės įsteigti 60 naujų įmonių
Atkelta iš 8 psl.
Konsultacijos bus teikiamos ir pirmais
SVV įkūrimo metais. Partnerių kompetencijų pagalba, konsultacijos bus teikiamos Marijampolės apskrityje.
Projekto tikslas – teikti finansų, personalo valdymo, klientų ir partnerių paieškos konsultacines paslaugas ir taip pagerinti verslo sąlygas smulkiojo ir vidutinio

verslo subjektams ir asmenims, ketinantiems pradėti verslą arba jį plėsti.
Projekto uždavinys – teikti verslo
poreikius atitinkančias aukštos kokybės
konsultacijas ir paslaugas.
Projekto įgyvendinimo metu partneriai:
• Organizuos informacinius renginius
Kaune, Kalvarijoje, Marijampolėje. Infor-

maciniai renginiai skirti verslumo skatinimui, skatinant kurti naujus SVV subjektus, siekiant sukurti ir išsaugoti darbo vietas jau veikiančiuose subjektuose, skatinti
visuomenės, ypač jaunimo verslumą.
• Vykdys konsultacijas, kurios leis ugdyti verslumo gebėjimus ir bei gauti aukštos kokybės konsultacijas verslui kurti ir
vystyti.

Projekto teikiama nauda – verslios
visuomenės bei verslumo kultūros formavimas, naujai įsteigtos įmonės bei sukurtos ir išsaugotos darbo vietos.
Planuojami rezultatai:
• įmonėse, kurios pasinaudojo suteiktomis paslaugomis, sukurtos naujos ir išsaugotos darbo vietos – 30;
• įsteigti nauji SVV subjektai – 20.
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KONTAKTŲ MUGĖ

Kauno ir Marijampolės regionų įmonių
kontaktų mugė
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
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 ce-
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chams, 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
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 „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
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 „Robotex“
Robototechnika, pramonės procesų automati-

zavimas, 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 „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
UAB „Soloservis“
Gamina antstatus ir priekabas komerciniam
transportui, vienpusio ir tripusio vertimo kėbulus statybiniam ir žemės ūkio transportui,
žemės ūkio priekabas ir puspriekabes, medvežių antstatus ir priekabas, BDF važiuokles/platformas ir priekabas, konteinerines važiuokles,
mobilias rampas, aukščio išlyginimo tiltelius,
statybines konstrukcijas ir kitus gaminius. Teikia metalo apdirbimo paslaugas: lankstymas ir
pjaustymas plazma; plieno, nerūdijančio plieno ir aliuminio virinimas; metalo konstrukcijų
gamyba, valymas srautiniu smėliavimo būdu
ir dažymas dvikomponenčiais dažais. Atlieka
transporto priemonių remonto ir rekonstrukcijos darbus. Montuoja transporto priemonių oro,
hidraulines ir elektros sistemas.
Pramonės g. 41, LT-55198 Jonava
Tel.: (8 349) 50 698
Faks.: (8 349) 66 118
El. paštas: info@soloservis.lt
www.soloservis.lt
UAB ,,Statybų ekonominiai skaičiavimai“
Nuo 2000 m. dirba IT srityje, kuria ir platina
sąmatų sudarymo programas, vysto kitus inovatyvius projektus, skaičiuoja sąmatas, veda
kursus ir mokymus.
Butrimonių g. 5-209, LT-50203 Kaunas
Tel.: (8 618) 11 331
El. paštas: ana.mikalauskaite@ses.lt
www.ses.lt
AB „Stumbras“
Stipriųjų alkoholinių gėrimų gamyba.
K.Būgos g. 7, LT-44328 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 88 00
Faks.: (8 37) 30 88 33
El. paštas: stumbras@stumbras.lt
www.stumbras.eu
AB Šiaulių banko Kauno filialas
Teikia paskolas smulkiajam ir vidutiniam verslui, finansuoja savivaldybių ir regioninius projektus, teikia kvalifikuotas finansines paslaugas
privatiems asmenims.
Vytauto pr. 56, LT-44237 Kaunas,
Tel. (8 37) 30 29 83
Faks.: (8 37) 30 29 79
Savanorių pr. 135, LT-44146 Kaunas
Tel. (8 37) 30 29 87
El. paštas: kaunas@sb.lt
www.sb.lt
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BRUK20140108001 Didžiosios Britanijos kompanija parduoda modernius stilingus baldus: stalus,
spintas, kėdes, lovas. Nori plėsti savo asortimentą ir ieško baldų iš beržo faneros, laminuoto plastiko, dažyto medžio ir metalo tiekėjų (pagal jų brėžinius).

Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
BRPL20140205001 Privati Lenkijos įmonė specializuojasi didmeninės ir mažmeninės elektroninių prietaisų internetinės prekybos srityje. Ypač domina automobilių įranga:
GPS navigacijos, audio sistemos automobiliams. Siūlo distributoriaus paslaugas potencialiems partneriams.
BRCZ20131213001 Čekijos distributorius ieško farmacijos produktų gamintojų, suinteresuotų
importuoti savo produkciją į Čekiją ir Slovakiją. Siūlo ilgalaikį bendradarbiavimą nereceptinių ir receptinių vaistų (ne medicinos prietaisų) gamintojams,
įskaitant maisto papildus, vitaminus, žolelių preparatus ir kt.
BRHU20131212001 Vengrijos kompanija specializuojasi kurdama ir teikdama švietimo programinę įrangą ir turinį, turi 20 metų patirtį mokomosios literatūros leidyboje.
Norėtų įsigyti keletą Europos įmonių, dirbančių vadovėlių leidybos srityje, ir
plėsti savo skaitmeninę sistemą vietinėse rinkose.
20120717026

Lenkijos įmonė specializuojasi šaldytos žuvies ir jūros gėrybių produktų supirkimo, perdirbimo ir pardavimo srityse. Ieško didmenininkų ir prekybos
tinklų, taip pat individualių produkcijos platintojų.

BRIT20140114001 Italijos įmonė verčiasi valčių, laivybos reikmenų bei įrangos platinimu. Nori
papildyti savo prekių asortimentą ir ieško įmonės, gaminančios guminius botus ir/arba neperšlampamą aprangą.
BRHR20131211001 Kroatijos kompanija ieško duonos gaminių (saldžių, sūrių bandelių ir kt.)
arba pusgaminių (nekeptų gaminių) tiekėjų.
BRES20131023001 Ispanijos įmonė specializuojasi projektuodama, gamindama ir parduodama
fontanų įrangą ir su jais susijusius drėkinimo priedus (fontanų įranga, fontanų
sistemos, purkštukai, purškimo žiedai, vandens siurbliai, vandens purkštukai,
automatiniai žibintai, automatiniai priedai ir t.t.). Ieško fontanų montuotojų
subrangovų.

Europos Komisija pristato naują
gastronomijos portalą
Vienas iš geriausių būdų norint pažinti Europos kultūrą, istoriją ir tradicijas yra
ragauti to regiono maistą. Keliaudami Europoje Jūs galite aplankyti įvairias maisto
parodas, festivalius ir pažintinius kelius kurių metu galite paragauti unikalių vietinių

BRBG20140205001 Bulgarijos bendrovė užsiima atsarginių dalių įvairiosioms pramonės šakoms
didmenine ir mažmenine prekyba. Ieško varžtų, sklendžių gamintojų.
BRUK20140204001 Jungtinės Karalystės įmonė specializuojasi plastiko perdirbimo srityje ir ieško plastiko laužo tiekėjų (pageidautina iš pramoninių šaltinių).
20090708067 BO

Vengrijos įmonė gamina kabelius ir kabelių pynes (elektronikos pramonės,
saugos technologijų, medicinos elektronikos ir kt. sritims). Ieško produkcijos
platintojų.

BRBE20130708001 Belgijos kompanija specializuojasi augalų ekstraktų gamyboje ir planuoja
auginti žolinius vaistinius augalus Lietuvoje. Ieško įsigyti dirbamos žemės
(50-500 ha) Lietuvoje (geriausiai netoliese Pagėgių, Tauragės), taip pat domintų ūkio su žeme įsigijimas. Taip pat ieško nekilnojamojo turto agento,
kuris galėtų padėti minėtoje paieškoje.
BRFI20131029002 Jauna Suomijos bendrovė, projektuojanti rankų darbo baldus iš aukštos kokybės medžiagų, ieško įmonės, kuri gamina baldus ir baldų komponentus
iš metalo (pvz., drabužių kabyklos, pakabos, metalo rėmai kėdėms, metalo
komponentai lempoms).
20130225041

Škotijos įmonė, kuri specializuojasi medienos gaminių (medinių baldų ir baldų plokščių) pardavimo srityje, siūlo agento paslaugas potencialiems partneriams, norintiems dirbti Jungtinėje Karalystėje.

BRPL20131219001 Lenkijos bendrovė, dirbanti namų kino rinkoje, ieško namų kino kėdžių –
krėslų gamintojų ar tiekėjų. Krėslai turėtų būti iš odos ar audinio, su reguliuojamu plieniniu atlošo mechanizmu, valdymo mygtukų moduliu, pagalvėlėmis ir kt. (pavyzdys pridedamas pasiūlyme).
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.

produktų ir patiekalų. Šiais metais pristatytas gastronomijos tinklalapis Jums padės lengviau atrasti Europos gastronomijos kelius.
Tinklalapis buvo pristatytas turizmo parodos Milane metu, o jo tikslas yra pagelbėti turistams planuoti savo atostogas ir patirti kuo geresnius įspudžius. Šis tinklalapis
taip pat pasitarnaus turizmo agentūroms ir įvairius gastronominius renginius planuojančioms organizacijoms. Tinklalapio pagalba jie galės suteikti papildomą organizuojamų
gastronomijos renginių matomumą Europiniame kontekste įkeldami informaciją į šiuos
tinklalapius.
Daugiau informacijos: ec.europa.eu www.tastingeurope.com.
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