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Išorinė reklama: bausti negalima įspėti
Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų
viešųjų ryšių vadovė
Verslo įmonės nuolat susiduria su problemomis dėl išorinės reklamos įrengimo
tvarkos. Trūksta informacijos apie teisės
aktus, kurie reglamentuoja reklamos įrengimo taisykles, dokumentų įforminimo
bei apmokėjimo tvarką.
Todėl balandžio 23 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose buvo surengta apskritojo stalo diskusija su Kauno
miesto savivaldybės administracijos direktoriumi Dainiumi Ratkeliu, Urbanistikos ir architektūros, Teisės, Licencijų ir
paslaugų, Viešosios tvarkos skyriaus vadovais ir specialistais.
„Manau, kad paprastai nė viena pusė
ginčuose nėra 100 proc. teisi, todėl svarbu rasti abipusiai tinkamų ir naudingų
sprendimų, derinant verslininkų interesus,
įstatymo reikalavimus ir valdžios vykdomas funkcijas“, – sakė rūmų prezidentas
Benjaminas Žemaitis.
„Mūsų specialistams keliamas tikslas – nulis baudų, bet 100 proc. sumokėtos rinkliavos. Vadovaujamės tokia logika
santykiuose su verslu“, – pabrėžė Savivaldybės administracijos direktorius Dainius
Ratkelis.
Patarė kreiptis tiesiogiai
Pirmoji verslininkų suformuluota problema – viešojoje erdvėje trūksta informacijos, susijusios su išorine reklama, leidimų išdavimu, įrengimo taisyklėmis ir pan.
Verslininkai dažnai nežino, ką turi daryti, o
savivaldybės darbuotojai ne visada yra linkę geranoriškai padėti ir bendradarbiauti.

Licencijų ir paslaugų skyriaus vedėja
Rasa Palevičienė informavo, kad Savivaldybės puslapyje pateikta atnaujinta ir papildyta informacija dėl išorinės reklamos
įrengimo. Siekiant palengvinti galimybes
verslui pačiam susitvarkyti dokumentus,
paskelbtos ne tik dokumentų formos, bet
ir projektų pavyzdys, vietinės rinkliavos
skaičiuoklė ir kt.

Pasak R. Palevičienės, daugiausia
problemų kyla tada, tai išorinės vaizdinės
reklamos įrengimo dokumentus tvarko
tarpininkai, reklamos agentūros, kurios
dažnai net nenurodo, kas yra tikrasis reklamos užsakovas, todėl susisiekti tiesiogiai su juo Savivaldybės darbuotojai negali. Tai esanti viena iš priežasčių, kodėl
užtrunka derinimai.

Kaip paaiškėjo diskusijos metu, nemažai reklamos agentūrų verslininkams
sukuria įspūdį, kad susitvarkyti patiems
nepavyks arba teks sugaišti labai daug laiko, be to, kai kurios jų nurodomos sąlygos
yra perteklinės.
Tiek R. Palevičienė, tiek Urbanistikos
ir architektūros skyriaus specialistės rekomendavo verslininkams kreiptis patiems –
bus paprasčiau, bus suteikta kvalifikuota
konsultacija, kartu ieškoma sprendimo.
Nukelta į 3 psl.

Su verslininkais susitiko Kauno m. savivaldybės administracijos direktorius D. Ratkelis ir grupė skyrių vadovų bei specialistų

Rūmų nariai miestui dovanojo du tūkstančius pelargonijų
Šiemet Kauno prekybos, pramonės
ir amatų rūmų klubas „Verslas Kaunui“
gėlėmis vėl papuošė visą Savanorių prospektą, nuo įvažiavimo į miestą iki Žemaičių g. sankryžos. Tai – pernai pradėtos
tradicijos tąsa.
Kaip ir praėjusių metų pavasarį, verslininkai miestui dovanojo beveik du tūkstančius pelargonijų.
Akciją „Žydim“ finansuoja rūmų nariai AB „Swedbankas“, UAB „Liningas“,
UAB „Novameta“, UAB „Liuks“, UAB
„Verslo Aljansas“, UAB „Selteka“, UAB
„Centrako“, UAB „Skubios siuntos“,
viešbutis „IBIS Kaunas“, „Interjero elementai“, „ITAB Novena“, UAB „Aša“.
Prie akcijos prisijungė ir „Ortopedijos
klinika“. Tris šimtus vazonų laikiklių
gamino rūmų bendruomenės narės UAB
„Metga“ darbuotojai.

Visą sezoną verslininkų dovanotas
gėles prižiūrės Savivaldybei želdynų priežiūros paslaugas teikianti UAB „Irgita“.
Pirmąją akcijos dieną – gegužės 13ąją apie rūmų iniciatyvą skelbė reklamobilis, judėjęs Savanorių pr. ir kitomis pagrindinėmis miesto gatvėmis.
„Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir klubas „Verslas Kaunui“ ypač
kviečia Savanorių prospekto ir viso miesto verslininkus prisijungti prie prasmingos
iniciatyvos. Jei esate neabejingas aplinkai,
kurioje gyvenate ir kurią pirmiausia įvertina
Jūsų partneriai, klientai ir svečiai, kviečiame gegužės mėnesį sodinti gėles prie savo
administracinių, gamybinių ar prekybinių
pastatų“, – ragina klubo „Verslas Kaunui“
vadovas, UAB „Verslo Aljansas“ generalinis direktorius Genadijus Laškovas.
RŽ inf.

Kauno PPA rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis ir klubo
„Verslas Kaunui“ vadovas Genadijus Laškovas su žmona
Gailute

Vasaros šventė | 2 psl.

Interviu su N. Šėža | 4 psl.

„Aksai“ – 50 metų | 7 psl.

Akcija „Žydim“ rengiama jau antrus metus

Pažangus augimas
ir ECVET | 8 psl.
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Pirmą kartą įteiktos Rūmų
premijos žurnalistams
Gegužės 10 d., minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, tradiciniame
Spaudos baliuje buvo įteiktos pirmosios Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
premijos ekonomikos ir verslo temas nagrinėjantiems Kauno ir Marijampolės regionų
žurnalistams.
Šis apdovanojimas įsteigtas kartu su Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities
skyriumi siekiant skatinti žurnalistus daugiau ir nuodugniau atspindėti bei analizuoti
ekonomikos ir verslo raidos aktualijas.
Pasak rūmų prezidento Benjamino Žemaičio, žmonės neretai mano, kad pinigai atsiranda dėl valdžios malonės, „iš dangaus“, gal net auga ant medžių, tačiau jie atsiranda
tik iš verslo. Todėl šviečiamoji žurnalistų misija aiškinti verslo ir ekonomikos reikšmę
visuomenės ir valstybės gyvenime yra labai svarbi.
Pagrindinė, pirmoji premija skirta INIT televizijos Žinių tarnybos vyriausiajai redaktorei Vilmai Garlinskienei. Kaip sakė premijos diplomą teikdamas rūmų generalinis
direktorius Vytautas Šileikis, apdovanojimas skirtas už televizijos laidas, objektyviai
atspindinčias ekonomikos ir verslo problematiką, skatinančias pozityvų visuomenės
požiūrį į verslą, už regiono investicinio patrauklumo skatinimą ir strateginių interesų
gynimą. INIT TV auditorija – 820 tūkstančių žiūrovų, iš jų 380 tūkstančių Vilniuje, 130
tūkstančių Kaune, 4500 Jonavoje ir kt.
Antroji premija įteikta Jonavos „Naujienų“ laikraščio redaktoriaus pavaduotojai
Irenai Nagulevičienei. Žurnalistė apdovanota už publikacijas, skatinančias konstruktyvų visuomenės, valdžios ir verslo bendradarbiavimą, stiprinančias regiono investicinį
patrauklumą, apybraižas apie verslininkus ir kt.
Tradiciniame, o šįkart – ir jubiliejiniame Spaudos baliuje, skirtame LŽS įkūrimo
85-mečiui, įteiktos ir svarbiausios šalies žurnalistų bendruomenės premijos. Vinco Kudirkos premija skirta Vidmantui Valiušaičiui už knygą ,,Kalbėkime patys, girdėkime
kitus. Tragiškieji istorijos 1940 – 1941 metai“. Vytauto Gedgaudo premijos laureate už
Žinių radijo laidų ciklą ,,Skriskime“ pripažinta Vilma Jankienė. Petro Babicko premija
ir simbolinis mikrofonas skirtas ilgamečiam LRT radijo spaudos apžvalgininkui Juozui
Šalkauskui.
Spaudos baliuje dalyvavo Kauno ir Vilniaus miestų merai Andrius Kupčinskas ir
Artūras Zuokas, apie 150 Vilniaus ir Kauno bei regioninės spaudos žurnalistų.
RŽ inf.
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Išorinė reklama: bausti negalima įspėti

Atkelta iš 1 psl.
Diskusijoje dalyvavęs vienas verslininkas patvirtino, kad išorinės reklamos
reikalus Savivaldybėje be problemų susitvarkė pats.

Ar galima greičiau?
Verslininkai taip pat priekaištauja,
kad leidimas išorinei reklamai įsirengti
išrašomas tik per 10 dienų. Savivaldybės
darbuotojai paaiškino, kad prašymas keliauja per tris, skirtingas funkcijas vykdančius skyrius, o ūkio ministro patvirtintose taisyklėse nustatytas net 20 dienų
terminas.
Verslo atstovai teiravosi, kodėl reikalaujama visų pastato bendrasavininkų sutikimo įrengti reklamą? Kam to reikia, jei,
pavyzdžiui, daugiabučio gyventojai jau

davė sutikimą įrengti komercines patalpas?
Ar ne perteklinis reikalavimas pateikti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą?
Kodėl Vilniuje tam tikrų lentelių derinti
nereikia ir jos nelaikomos reklama? Kodėl
reklama ant lango išorėje jau yra reklama,
o jei ji priklijuota iš vidaus – jau ne?
Daugelis įmonių atstovų skundėsi dėl
tokių pačių reikalavimų ne įrengiant, o jau
pratęsiant reklamos leidimą ar darant nereikšmingus pataisymus. Ar ne Savivaldybės pareiga apskaičiuoti mokėtinos rinkliavos dydį ir pateikti sąskaitą įmonei? Kodėl
persikėlus į kitą vietą, sumokėti pinigai
neužskaitomi, o reikia mokėti iš naujo?
„Reiktų atskirti, kad daugelį šių dalykų reglamentuoja Reklamos įstatymas ir
kiti teisės aktai“, – aiškino D. Ratkelis.

Kaune rinkliava renkama nuo 0,3 kvadratinio metro reklamos, už mažesnę lentelę mokėti nereikia. Išrašyti sąskaitos Savivaldybė negali, nes tik verslininkas žino,
už kurį laiką mokės – už tris mėnesius ar
penkerius metus. Šiuo metu reikalaujama
pateikti net seniai įrengtos išorinės reklamos projektą, nuotraukas, nes visa tai skenuojama, kaupiama duomenų bazė, ir vėliau įmonei pakaks tik parašyti prašymą.
Savivaldybės specialistės stengėsi įtikinti, kad dirba lanksčiai, kiek įmanoma
atsižvelgia į konkrečią situaciją, todėl vėlgi pataria kreiptis tiesiogiai. Yra nustatytas konsultacijų laikas.
Diskusijoje sutarta, kad atsakingi
Savivaldybės darbuotojai rūmuose rengs
mokymus ir konsultacijas verslui.

Apskritojo stalo diskusijoje rasta abipusiai naudingų sprendimų

Kaune mažės nekilnojamojo
turto mokesčių tarifai
Audronė Jankuvienė
Verslo taryba palankiai vertina Kaune
mažinamus nekilnojamojo turto mokesčius. Balandžio 30 d. įvykusiame posėdyje svarstytas miesto Tarybos sprendimo
projektas, pagal kurį visi NT tarifai 2015
m. bus 0,1 proc. žemesni nei buvo patvirtinti pernai šiems metams.
Sprendime vietoj 1,1 proc. nustatomas 1 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifas. Naujamiestyje ir Senamiestyje
esančiam turtui, jei mokesčio mokėtojas
prekiauja knygomis, suvenyrais specializuotose parduotuvėse, antikvariniais
daiktais, teikia maitinimo paslaugas, eksponuoja ir prekiauja meno dirbiniais, bus

taikomas 0,7 proc. mokesčio tarifas vietoje dabar galiojusio 0,8 proc.
Svarbi naujovė – nuo 1,1 proc. iki 0,7
proc. mažinamas NT mokesčio tarifas visiems Kaune veikiantiems viešbučiams,
nepriklausomai nuo vietos. Tuo būdu
atsižvelgta į praėjusiais metais pareikštą
itin aštrią kritiką Verslo taryboje, kai neaiškinant motyvų viešbučiai buvo visai
išbraukti iš mažesnio tarifo eilutės.
2015 m. numatoma taikyti 0,7 proc.
tarifą visiems smulkiojo verslo subjektams – verslininkams-fiziniams asmenims
ir labai mažoms įmonėms. Kas yra labai
maža įmonė, apibrėžiama LR smulkiojo ir
vidutinio verslo plėtros įstatyme. Kaip paaiškino miesto Savivaldybės Finansų sky-

Balandžio mėnesio veiklos kronika
Nuo šiol rūmų veiklos kronika, kurioje pateikiami išsamūs duomenys apie bendrųjų
verslo interesų atstovavimą, suteiktas paslaugas, bendruomenės renginius ir kt., bus
skelbiama rūmų svetainėje www.chamber.lt, rubrikoje „Kronika“. Joje galima rasti
ataskaitas apie kiekvieno mėnesio veiklą nuo 2012 m. kovo. Leidinyje pateiksime trumpą paskutinės kronikos aprašą.
Balandžio mėnesį rūmuose įvyko 14 seminarų ir informacinių renginių, kuriuose
dalyvavo 255 žmonės. Daugiausiai susidomėjimo sulaukė projekto „Verslumo skatinimas probleminiuose Lietuvos regionuose“ renginiai „Jaunimo galimybės versle“
Marijampolėje ir Kaune, taip pat seminarai apie ES struktūrinių fondų paramą verslui
2014-2020 m. ir įmonių pasirengimą euro įvedimui, apskritojo stalo diskusija su Kauno
m. savivaldybės atstovais dėl išorinės reklamos įrengimo tvarkos.
Klubinė veikla, kaip visuomet, taip pat populiari: surengti 6 klubų susitikimai. Du
kartus susirinkę IT klubo steigimo iniciatyvinės grupės nariai aptarė būsimos veiklos
prioritetus ir formas.

riaus vedėjas Algimantas Laucius, labai
maža įmonė laikoma ta, kurioje dirba iki
10 darbuotojų, apyvarta neviršija 7 mln.
Lt, o turtas – 5 mln. Lt.
Nenaudojami, naudojami ne pagal
paskirtį, apleisti ir neprižiūrimi statiniai ir
patalpos bus apmokestinamos 3 proc. NT
mokestinės vertės.
Patvirtinus tokius tarifus, numatoma,
kad miestas gaus apie 52 mln. Lt pajamų.
Dėl sumažintų tarifų Kauno biudžetas neteks maždaug 6,5 mln. Lt.
Rūmų generalinis direktorius Vytautas Šileikis perdavė rūmų narių siūlymą
0,7 proc. tarifą taikyti ne tik labai mažoms, bet ir vidutinėms įmonėms. Šio pasiūlymo nežadama taikyti, nes dauguma
miesto įmonių esančios vidutinės.
Verslo atstovai taip pat svarstė, ar
nevertėtų turto savininkų labiau skatinti
mokesčių lengvatomis tvarkytis savo pastatus, perdažyti fasadus, rekonstruoti ir
pan., kad miestas gražėtų; tokia lengvata

Svarstys Verslo taryboje
Daug aštrių strėlių verslo atstovai
paleido Viešosios tvarkos skyriui: kodėl
baudžiama be įspėjimo, kodėl bauda neretai išrašoma fiziniam asmeniui, o ne įmonei, kodėl baudžiama net tuo atveju, kai
projektas pateiktas derinimui ir užtrunka
dėl biurokratinių priežasčių bei kt.
Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas
Danas Bortkevičius paaiškino, kad jo
kaip vadovo vizija – sutarti su verslu, o ne
bausti. Todėl nemažai laiko buvo lankomos įmonės ir siūloma arba įteisinti reklamą, arba ją pašalinti. „Rezultatas nustebino: iš įspėtųjų susitvarkė vos dvi įmonės.
Visos kitos kartojo neva nežinojusios, negirdėjusios. Kai įstatymo suteiktas galias
pradėjom taikyti, prašymų leidimams gerokai padaugėjo“, – sakė D. Bortkevičius.
Jo teigimu, įstatymas nenumato įspėjimo kaip sankcijos. Todėl nustačius pažeidimą nenubausti negalima. „Tokiu atveju
galima įtarti korupciją, ir yra darbuotojų,
kuriems dabar dėl tokio geranoriškumo
pateikti kaltinimai“, – aiškino Viešosios
tvarkos skyriaus vedėjas. Pasak D. Bortkevičiaus, fiziniam asmeniui taikoma
bauda yra minimali, palyginti su bauda
įmonei. O teisės aktas nedaro išimčių net
du vaikus auginančiai našlei.
Diskusijoje sutarta, kad iki rudens Savivaldybė įdiegs automatinių pranešimų
sistemą įmonėms apie pasibaigusį reklamos galiojimo laiką (tam vėlgi reikia žinoti tikrųjų užsakovų duomenis).
Verslo taryboje bus svarstoma dėl galimybių mažinti rinkliavos dydžius taikant
nuolaidų sistemą ir kiti klausimai, esantys
Savivaldybės kompetencijoje.
būtų taikoma visame mieste ir galbūt keliems metams į priekį.
Pasak A. Lauciaus, tokia mokestinė
paskata taikoma Senamiestyje ir Naujamiestyje. Tačiau, kaip rodo Savivaldybės
pateikti skaičiai, ja mažai kas naudojasi:
2012 m. suteikta lengvatų už 128 215 Lt,
o pernai – tik 55 914 Lt.
Rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis skatino miesto vadovus mokesčius
nuolat lyginti ir vertinti konkurencingumo
ir patrauklumo verslui aspektu, kad investicijos neišeitų iš Kauno.
Verslininkai diskutavo apie tai, kas yra
pripažįstama nenaudojamu arba apleistu
pastatu, kaip vykdoma jų kontrolė. Meras
A. Kupčinskas paminėjo „Britanikos”,
„Respublikos” viešbučius, „Magnus“ valdomą turtą Vydūno alėjoje ir kitus atvejus.
Tačiau dėl taikomų sankcijų su savininkais
dažnai ir ilgai tenka bylinėtis teismuose.
Minėtieji tarifų dydžiai patvirtinti
miesto Tarybos posėdyje gegužės 8 d.

Enterprice Europe Network tinkle išplatintos 9 Lietuvos įmonių užklausos, atsakyta
į 29 EEN partnerių užklausas, 13 užsienio įmonių susidomėjo Lietuvos įmonių paskelbtais bendradarbiavimo pasiūlymais, o užsienio pasiūlymai sudomino 7 mūsų įmones.
Per mėnesį Kaune atlikta 590, Marijampolėje – 93 prekybos dokumentų patikrinimų ir įforminta prekių kilmės sertifikatų.
Profesinio rengimo skyriaus specialistės balandį parengė 1104 užduotis asmens
įgytoms kompetencijoms vertinti trijose pirminio profesinio mokymo įstaigose. Taip
pat parengtos 162 užduotys ir įvertintos 152 asmenų kvalifikacijos, įgytos pagal tęstinio
profesinio mokymo programas.
Balandį rūmų Taryba patvirtino 2014 m. organizacijos biudžeto planą, aptarė MTP
„Technopolis“ veiklą ir kitus klausimus. Į rūmus priimti 5 nauji nariai.
Raudondvaryje buvo iškilmingai pasirašyta Kauno PPA rūmų ir Kauno rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutartis. Rūmų prezidentas B. Žemaitis ir generalinis direktorius V. Šileikis atstovavo rūmams įvairiuose renginiuose ir institucijose tiek regiono,
tiek šalies mastu. Rūmų generalinis direktorius su vizitu apsilankė Europos Komisijoje
Briuselyje ir Europos centriniame banke Frankfurte.
RŽ inf.
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Pažintis su moderniu praktinio
mokymo centru ir naujais nariais
Balandžio mėnesį Rūmų klubo narius
į svečius pakvietė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, turintis
ką parodyti ir kuo pasididžiuoti. Neseniai
įstaigoje buvo atidaryti du sektoriniai
praktinio mokymo centrai – vieninteliai
Kauno regione, ruošiantys maisto produktų gamybos ir viešbučių, restoranų bei
viešojo maitinimo sektoriaus specialistus.
Į juos investuota 11 mln. Lt ES paramos ir
šalies biudžeto lėšų.
Darbuotojai rengiami bendradarbiaujant su darbdaviais: didžiausiomis mėsos
perdirbimo įmonėmis, viešbučiais,duonos
ir konditerijos įmonėmis, taip pat partneriais iš užsienio. Centre mokosi 1200
moksleivių, dirba 90 mokytojų.
Rūmų nariai apžiūrėjo moderniai
įrengtas centro patalpas D. Poškos gatvėje. Mokomasis restoranas, viešbutis, praktinio mokymo klasės įrengtos buvusiame
apleistame 1892 m. pastate. Netvarkomas, ilgus metus badęs akis Senamiesčio
vaiduoklis dabar tapo šiuolaikine mokymo baze, miestą puošiančiu pastatu. Greta
rekonstruojamas pastatas, kuriame įrenginėjama moderni sporto salė.
„Darbdaviams reikia kvalifikuotų
specialistų, kad atėjęs į įmonę jis galėtų pradėti efektyviai dirbti. Juk ant lentos
kumpio nepieši – tam reikia praktinio mokymo centro, kuriame būtų įranga, su kuria
gaminami konkretūs produktai. Dabar mes
tai jau turėsime ir sudarysime sąlygas praktinius sugebėjimus gilinti mėsininkams,
duonininkams, konditeriams, miltų gamy-

bininkams, viešbučių darbuotojams, virėjams, padavėjams, barmenams“, – džiaugėsi KMPPMC direktorius Alvydas Pranas
Grevas. Jis pridūrė, kad mokykloje jaunuoliai įgyja ne tik darbo rinkoje paklausių
profesijų, bet ir vidurinį išsilavinimą.
Direktoriaus teigimu, Kauno regione
61 proc. baigusiųjų profesinio mokymo
įstaigas iškart eina dirbti, 15 proc. stoja
mokytis toliau, 8 proc. išvyksta į užsienį,
2 proc. (merginų) augina vaikus, 3 proc.
žygiuoja teisiai į biržą.
Unikalia mokymo baze galės naudotis
ir kitos švietimo įstaigos.Naujai įkurtuose
centruose mokysis ne tiktai profesinės
mokyklos mokiniai. Čia taip pat bus galima vesti technologijų pamokas bendrojo
ugdymo mokyklų mokiniams, kelti kvalifikaciją technologijų mokytojams, laikyti
technologijų egzaminus, rengti technologijų konkursus.
Per pastaruosius trejus metus stojančiųjų į Lietuvos profesines mokyklas padaugėjo 40 proc. Švietimo ir mokslo ministerijos
duomenimis, 2008 m. profesinį mokymąsi
rinkosi 5.200 abiturientų, 2010 m. – 8.500,
2011 m. – 8.250 abiturientų. 2013 m. į šalies profesinio mokymo įstaigas atėjo apie
19 700 būsimųjų amato meistrų – tai keturiais šimtais daugiau negu planuota.
Klube buvo pasveikinti nauji rūmų
nariai: UAB „Tinklinio arena“, buvusiose „Pergalės“ patalpose įrengtoje smėlio
arenoje organizuojanti paplūdimio žaidimus, komandos formavimo renginius ir
kt., UAB „Henda“, nuo 1999 m. tiekianti

Verslo vadovų klubas aktyviai
imsis naujų iniciatyvų
Balandžio 15 d. įvyko Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Verslo vadovų klubo ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Veiklos ataskaitą nariams pateikė
klubo pirmininkas Nerijus Šėža, apžvelgęs
praėjusiųjų metų veiklą, priminęs profesines diskusijas verslo vadovams aktualiomis temomis, daugybę susitikimų su įdomiais pašnekovais – istorikais, analitikais,
kultūros žmonėmis.
Klubo pirmininku ketvirtai kadencijai
išrinktas N. Šėža, UAB „Šėža ir partneriai“ direktorius ir konsultantas, socialinių
mokslų magistras. Jis turi septynerių metų
verslo, viešojo ir nevyriausybinio sektorių konsultavimo, administravimo bei
valdymo patirtį. Yra dalyvavęs įvairiuose
mokymo projektuose, kėlė kvalifikaciją,
stažavosi Vokietijoje, Danijoje, Italijoje,
Lenkijoje, Velse, Rusijoje. Yra vykdęs
mokymų bei konsultavimo projektus Lietuvoje, Rusijoje, Moldovoje, Lenkijoje,
Latvijoje. Parengęs ir vedęs mokymų programas vadovavimo žmonėms, darbuotojų įgalinimo, veiklos planavimo, komandinio darbo, vidinės komunikacijos, darbo
su klientais, lobizmo ir kitomis temomis.
Naująją Verslo vadovų klubo valdybą sudaro Skaidra Vaicekauskienė (VšĮ
„Informacijos technologijų mokymo centras“ direktorė), Ramūnas Dirvelis (UAB
„Inida“ direktorius), Giedrius Bučas
(UAB „Interjero elementai“ direktorius),
Genadijus Laškovas (UAB „Verslo aljan-
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sas“ generalinis direktorius), Saulius Valunta (UAB „Serfas” vadovas), Alfonsas
Gicevičius („Danske Bank A/S“ Kauno
skyriaus direktorius).
Pokalbis su Nerijumi Šėža apie klubo veiklą ir perspektyvas
– Verslo vadovų klubui vadovaujate nuo pat jo įkūrimo pradžios 2011
m. Priminkite, kaip ir kodėl kilo mintis
rūmuose kurti šį branduolį?
– Tiesą pasakius, ši mintis kilo iki aš
atsiradau rūmuose. Aš pats norėjau kurti
Kauno saviugdos klubą, kuris didžiąja
dalimi būtų orientuotas į vadovų segmentą. Tada tuometinis rūmų prezidentas
M. Rondomanskas pasiūlė šią idėją realizuoti per rūmus.
Tuomet, kai atėjau į šią organizaciją,
buvo suformuota VVK steigiamoji taryba
iš 15 žmonių, vėliau prie jos prisijungiau
aš ir tapau pirmininku.
Darbas buvo labai sunkus, nes grupės
nariai – labai skirtingi, turėjo skirtingus
požiūrius ir siekius. Daugelis visiškai
priešingai įsivaizdavo klubo veiklą. Todėl
šios tarybos nariams buvo gerokai kritęs
ūpas veikti, dalis jų klubą paliko užuomazgos stadijoje.
Pagrindinė klubo idėja – sukurti platformą, kur vadovai galėtų socializuotis
savo lygmeniu, nes jų interesai dažnai
skiriasi nuo jiems įprastų socialinių grupių. Taip pat norėjome kurti partnerystės

Klubo dalyviai apžiūrėjo mokomąjį viešbutį ir restoraną, pasveikino naujus rūmų narius

restoranams ir viešbučiams reikalingas
prekes (higienos priemones, rankšluosčius, vienkartines šlepetes ir kt.), ir ICAN

tinklus, užsiimti vadovų kompetencijos
tobulinimu bei poveikiu verslo aplinkai.
Kadangi steigiamoji taryba buvo labai
sunkiai veikiantis darinys, savo iniciatyva
sukviečiau mažesnę grupę, ir per 3 mėnesius „paleidome“ klubą tokį, koks jis
šiandien yra.
– Ar galite palyginti, koks klubas
buvo tuomet ir kaip pasikeitė per trejus
metus? (nariai, valdyba, veikla, tikslai,
vertybės ir kita.)
– Iš principo klubas labai nepasikeitė. Natūralu, kad dalis žmonių nubyrėjo,
bet pagrindinis branduolys išliko tas pats.
Valdyba nežymiai keitėsi, pagrindinės
idėjos išliko tos pačios. Reikšmingiausi
pokyčiai yra susiję su stiprėjančiu santykiu tarp klubiečių, aiškesniu savęs kaip
Verslo vadovų klubo nario identifikavimu
ir aiškesniu savęs pozicionavimu.
Nariai keitėsi ir keičiasi. Mes niekad
nesiekėme masiškumo, todėl, kai žmogus savęs nemato klube, mes nepuolame
visais būdais jo sulaikyti. Narių dinamika jaučiama, bet negalime pasakyti, kad
branduolys yra tik iš senbuvių.
– Kaip organizuojami klubo renginiai, kaip dažnai susitinkate?
– Klubo susitikimus organizuoja valdyba, kuri susitinka bent kartą per mėnesį.
Nusprendžiame, kokius tikslus norime pasiekti artimiausiu metu, parenkame susitikimų tematiką bei numatome kviestinius
svečius. Susitikimų turinį organizuojame
pilnutinai valdyboje, o techninius dalykus
pavedame mus kuruojančiai rūmų darbuotojai Andrėjai – užsakyti salę ir išsiųsti
kvietimus klubo nariams.
Klubo renginiai pastaraisiais metais
vyko dukart per mėnesį. Tai vadindavome

mokymo centras, organizuojantis kalbų
mokymus verslo sektoriui ir kt.
RŽ inf.

Nerijus Šėža

turinio ir formos susitikimais. Bet pastebėjome, kad per didelis renginių intensyvumas pradėjo mažinti dalyvavimą. Todėl
kitais metais numatome po vieną turinio
susitikimą kas mėnesį. O formos susitikimai bus organizuojami neprisirišant nei
prie datos, nei prie reguliarumo. Bursimės
pagal poreikį ir norą.
– Kokius tikslus keliate sau kaip
klubo vadovui artimiausiems metams?
– Pagrindinis siekis – per kitus metus
sustiprinti klubą, kad daugiau žmonių įsitrauktų į aktyvesnę veiklą organizuojant
susitikimus, siūlant aktualias temas ir pan.
Taip pat sieksiu, kad klubas taptų labiau
atviras įvairioms į išorę nukreiptoms iniciatyvoms. Turiu mintyje išorinių diskusijų
organizavimą, pagalbą jauniesiems verslininkams (konsultacijos, mentoriavimas),
įsitraukimą į „startup“ veikas, aktyvesnį
dalyvavimą dialoge su miesto valdžia
Kaunui ir verslui aktualiomis temomis.
– Dėkojame už pokalbį.
Kalbėjosi Audronė Jankuvienė
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Kuo jaunesnis pradedi – tuo
daugiau įgyji patirties
Andrėja Starkutė,
Kauno PPA rūmų narystės koordinatorė, projekto renginių organizatorė
Balandžio pabaigoje KPPA rūmų Marijampolės filiale ir Kaune vyko renginiai
„Jaunimo galimybės versle“. Jie susilaukė
didelio Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų

Rūdos, Kauno ir Jonavos jaunuolių susidomėjimo – seminaruose dalyvavo apie
60 jaunų žmonių.
Lietuvos inovacijų centro konsultantas bei Kauno technologijos universiteto
doktorantas Saulius Kromalcas pasakojo, ko reikia sėkmingam verslui. Buvo
akcentuojama, kaip susikurti savo gyve-

Seminaruose dalyvavo apie 60 jaunų žmonių

Vladui Lašui įteiktos KTU
garbės daktaro regalijos
Balandžio 15 d. rūmų tarybos nariui,
UAB „Skubios siuntos“ vadovui, tarptautinės Verslo taikos premijos laureatui,
technikos mokslų daktarui Vladui Lašui
įteiktos KTU garbės daktaro regalijos.
KTU garbės daktaro laipsnis V. Lašui suteiktas už mokslo, technologijų,
inovacijų ir verslumo sąveikos Lietuvoje ir universitete puoselėjimą asmeniniu
indėliu ir tarptautiniais ryšiais. V. Lašo
iniciatyva KTU buvo sukurtas ir į kosmosą pakilo pirmasis lietuviškas palydovas
„LitSat-1“.
„Kartais įvyksta tai, apie ką nedrįsai
svajoti“, – pradėdamas padėkos kalbą
sakė V. Lašas. Jis padėkojo visoms komandoms, kurios padėjo įvykdyti tai, kas
neįmanoma ir pabrėžė universitetų misijos – kurti Lietuvos ateitį – svarbą. „Savo
laimėjimais turime padrąsinti jaunus žmo-

nes siekti dar daugiau“, – kalbėjo V. Lašas. Garbės daktaras padėkojo Universitetui, su kuriuo jį sieja gili profesinė ir
asmeninė patirtis. Akademinės bendruomenės garbės narys patikino, jog idėjų,
kurios padėtų garsinti ne tik KTU, bet ir
Lietuvos vardą, jis turi dar daug.
Tarptautinio verslo veteranui, antreprenerystės guru, Investicijų patarėjų tarybos prie Lietuvos Respublikos
Ekonomikos Ministerijos nariui Alex‘ui
Sozonoffui KTU garbės daktaro vardas
suteiktas už verslumo kultūros stiprinimą
universitete. A. Sozonoffas yra vienas iš
jaunojo verslo ugdymo erdvės „Startup
Space“ bei Inovacijų ir verslo centro steigėjų, kuruojantis ryšius tarp Aalto (Suomija), Stanfordo (JAV) ir KTU.
Kauno technologijos universiteto garbės galerijoje – 39 garbės daktarai. Pernai

nimo strategiją ir nusiteikti mokytis visą
gyvenimą, kokių gebėjimų reikia, siekiant
pradėti verslą, kaip reikalinga turėti idėją
ir pasirengti veiksmų planą.
Seminaruose taip pat buvo aptariamos verslo pradžios galimybės, teisiniai
klausimai bei finansavimo šaltiniai. Jaunimui buvo įvardintos Lietuvos įmonės
ir institucijos, kurias būtina „išnaudoti“,
kai reikalinga pagalba bei konsultacijos
pradedant ar plėtojant verslą: tai Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir
juose veikiantis Europos verslo paramos
tinklas, Lietuvos inovacijų centras, VšĮ
„Versli Lietuva“, Mokslo, inovacijų ir
technologijų agentūra (MITA).
Advokatų profesinės bendrijos „Magnusson ir partneriai“ asocijuota teisininkė Giedrė Petrulevičienė pristatė verslo
pradžios teisinius aspektus, teisinės formos pasirinkimo galimybes bei mokestinius ypatumus.
Informacinių renginių „Jaunimo galimybės versle“ metu pristatyti gerosios
praktikos pavyzdžiai – sėkmingo verslo,
už kurio vairo stovi jauni žmonės, istorijos. Į Marijampolėje vykusį renginį buvo
pakviestas UAB „Termodata“ 27 metų direktorius bei vienas iš savininkų Paulius
Bliuvas. Įmonė specializuojasi pastatų diagnostikos srityje (termoviziniai bei sandarumo tyrimai), teikia konsultacijas apie
reikalingą būsto remontą, šiltinimo būdą,
renovaciją ir kt.
Kaune vykusiame renginyje gerąja
praktika pasidalino 25-erių Domas Jakutis, įmonėje „Lonas“ dirbęs įvairiose pozicijose, šiuo metu tęsiantis šeimos verslą
ir užimantis direktoriaus pareigas. UAB
„Lonas“ yra gerai žinomas čiužinių gamintojas, šiais metais pristatantis ir naują
muzikinę lovų kolekciją.
Šio renginio metu jaunuoliai turėjo
galimybę susipažinti su Aiste Antanaityte,
dirbančia renginių, laidų vedėja, animatore ir projektų vadove „Autosport club
Kaunas“. Aistė pateikė patarimų iš savo

KTU garbės daktaro vardas buvo suteiktas geram V. Lašo bičiuliui, pasaulinio
garso britų verslininkui, milijardieriui serui Richardui Čarliui Nikolui Bransonui.
Jiedu drauge yra inicijavę projektą „The
Carbon Room“, skirtą klimato kaitą stabdančių technologijų diegimui.
KTU garbės daktarais yra tapę Prezidentas Valdas Voldemaras Adamkus, filantropas, verslininkas ekonomikos mokslų
daktaras Juozas Petras Kazickas, chemijos
srities mokslininkas, buvęs Danijos technikos universiteto rektorius dr. Hansas Peteris Jensenas ir kiti garsūs žmonės.
V. Lašas yra pasaulinių TED idėjų
konferencijų rėmėjas ir šios konferencijos
iniciatorius Lietuvoje, taip pat Kosmoso
mokslo ir technologijų instituto valdybos
pirmininkas ir įvairių kosmoso projektų
rėmėjas. Su kolegomis britais V. Lašas
įsteigė pasaulinį jaunimo verslo interneto srityje „greitintuvą“ Springboard.com.
Pernai rūmų tarybos narys apdovanotas
tarptautine Verslo taikos premija.
Keletas faktų apie Vlado Lašo gyvenimo būdą: mėgsta keliauti, aplankė daugiau
kaip 60 šalių, susiklosčius nepalankioms

verslo pradžios patirties – daryti ne taip,
kaip kiti, identifikuoti klaidas, neklausyti
nesėkmingų žmonių patarimų, o pasirinkti vieną autoritetą.
Marijampolės kolegijos studentė Laura Glaveckaitė renginį „Jaunimo galimybės versle“ įvardino kaip motyvuotą bei
uždegantį, kuriame informacija pateikta
koncentruotai ir aiškiai, o po renginio išeinanti užtikrintesnė dėl ketinimų pradėti
savo nuosavą verslą.
Kaune vykusio renginio dalyvė Justina Seniūnė sako: „Renginys buvo įdomus
ir nenuobodus. Seminaro metu buvo naudinga girdėti skatinimus ir motyvavimus
sugalvoti verslo idėją ir ją įgyvendinti.
Naudinga buvo teisinė informacija, susijusi su juridinių asmenų formomis ir jų
steigimo eiga. Labai patiko, kad seminaro
pabaigoje buvo galimybė išgirsti jaunų
verslininkų istorijas.“
Informacinio renginio aktyvus dalyvis Danielius Narauskas, studijuojantis
grafikos dizainą, teigia, kad „kai patiki
tuo, ką darai, tai pasidaro lengva; kuo
jaunesnis pradedi domėtis, tuo daugiau
patirties įgyji.“
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmai vykdo projektą „Verslumo skatinimas probleminiuose Lietuvos regionuose“
Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K-01-029. Pagrindinis projekto uždavinys – visuomenės, ypač
jaunimo, verslumo skatinimas. Projekto
veiklomis siekiama paskatinti verslumą
Jonavos, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybėse – naujų smulkaus ir vidutinio
verslo subjektų steigimąsi ir plėtrą, padėti
veikiančioms įmonėms plėsti savo verslą
ir steigti naujas darbo vietas.
Vykdomas informacinių renginių ciklas skirtas jaunimui, norinčiam gauti
daugiau informacijos ir žinių apie tai,
kaip pradėti nuosavą verslą, kaip įveikti
kliūtis pradėjus verslą, apie jo galimybes
ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Teikiamos konsultacinės paslaugos smulkiojo ir
vidutinio verslo subjektams bei asmenims,
planuojantiems pradėti verslą, šiose srityse: verslo teisinės formos pasirinkimas,
mokesčių sistema, darbo teisė, verslo procesų valdymo klausimai, konkurencinė
aplinka, partnerių paieška,finansinių šaltinių paieška, eksporto galimybės.

Vladas Lašas

aplinkybėms – akmenų griūčiai atskyrus
nuo grupės – vienas užkopė į aukščiausią Alpių viršukalnę – 4808 m Monblaną. Mažiuku lėktuvu keturiese perskrido
Atlantą, apskriejo aplink pasaulį.
RŽ inf.
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Rūmų narių sukaktys:
skirtingos veiklos leido
įsitvirtinti rinkoje
Vilkaviškyje veikianti UAB „Gintrėja” pažymi savo veiklos dvidešimtmetį.
Pagrindinės įmonės veiklos kryptys –
mažmeninė prekyba ir paslaugų teikimas,
laisvalaikio organizavimas. Pradėjusi veiklą nuo prekybos buitine technika, įmonė
nuolat plėtė paslaugas, ieškojo naujų veiklos sričių.
Šiuo metu „Gintrėja“ siūlo platų
stambios ir smulkios buitinės technikos,
vaizdo, garso, foto prekių asortimentą
moderniame buitinės technikos salone
„Elektromarkt”; elektronikos ir radiodetalių pasirinkimą; elektros įrankių ir staklių
įvairovę; kompiuterinę techniką; mobiliųjų telefonų ir jų priedų asortimentą, Kauno
salono „Tarp gėlių“ paslaugas, nuomoja
patalpas prekybai, biurams, paslaugoms ir
kt. Boulinge organizuojami banketai, furšetai, vaikų gimtadieniai. Teikiamos autoplovyklos, spec. technikos paslaugos.
Šiuo metu UAB „Gintrėja“ prekybos
ir paslaugų srityje bendradarbiauja su
daugiau kaip 400 firmų Lietuvoje ir užsienyje.
„Džiaugiamės ir esame dėkingi žmonėms, kurie kartu su mumis kuria bendrovę“, – padėką klientams ir darbuotojams
skelbia UAB „Gintrėja“.

Jau dvidešimt metų Jonavoje veikia
R. Benaitienės individuali įmonė „Mubas“, prekiaujanti mokyklinėmis ir biuro
prekėmis, teikianti kopijavimo, laminavimo, spaudos ir kitas paslaugas.

UAB ,,Jonavos paslaugos” įsteigta
1999 m. gegužę, reorganizavus uždarąją
akcinę bendrovę ,,Jonavos butų ūkis” ir
specialiosios paskirties uždarąją akcinę
bendrovę ,,Jonavos komunalinės paslaugos”. Bendrovės steigėjas – Jonavos rajono savivaldybės taryba.
Pagrindinės UAB ,,Jonavos paslaugos” veiklos kryptys: Jonavos miesto ir
seniūnijų daugiabučių gyvenamųjų namų
bendrosios nuosavybės administravimas,
bendrojo naudojimo objektų nuolatinė
techninė priežiūra ir remontas, namų ir
prie jų esamų teritorijų valymas, komunalinių atliekų tvarkymas ir kita veikla.
Bendrovės darbai ne kartą įvertinti
padėkomis ir nominacijomis. Už pažangą
ir pastangas modernizuoti daugiabučius
ir padėti jų gyventojams sutaupyti lėšų
įmonei įteikta aplinkos ministro padėka.
Minint Pasaulinę būsto dieną spalio mėnesį, pagerbti 10 geriausių šalies administratorių. Tarp jų – ir bendrovė „Jonavos
paslaugos“.
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UAB „Jonavos paslaugos“ pateko
tarp „Verslo žinių“ organizuojamo sparčiausiai augančių įmonių Lietuvoje projekto „Gazelė 2011“ nominantų. Įmonei
įteiktas sertifikatas, kuriuo pažymima,
kad „UAB„Jonavos paslaugos“ yra pripažinta viena iš sėkmingiausiai dirbančių ir
sparčiausiai besivystančių Lietuvos bendrovių“.
Įmonė yra pelniusi sertifikatą „Stipriausi Lietuvoje 2012“. Svarbiausias
vertinimo kriterijus suteikiant šį sertifikatą – aukštas įmonės mokumo reitingas,
kuris parodo mažą prognozuojamą statistinę tikimybę nevykdyti įsipareigojimų.

UAB „Uma trans“ pradėjo veikti
1999 m. tuometiniu pavadinimu „Vietras“. 2007 m. pasikeitus savininkams,
bendrovė buvo reorganizuota bei pervardinta į UAB „Uma trans“.
Šiandien tai yra yra keleivių pervežimo įmonė, kuri aptarnauja 6 maršrutus
Kauno rajone. Per metus pervežama apie
800 000 keleivių.
Įmonė eksploatuoja daugiau negu 20
įvairaus dydžio transporto priemonių. Kai
kuriomis jų, pavyzdžiui, prabangiu limuzino klasės „Mercedes Benz“ miniautobusu, veža keleivius užsakomaisiais reisais.
UAB „Uma trans“ branduolį sudaro
administracija bei kvalifikuotų vairuotojų komanda. Bendrų pastangų dėka
siekiama užtikrinti komforto, saugumo
bei patikimumo jausmą kelionės metu.
Vienas pagrindinių kolektyvo uždavinių – pasiekti, kad bet kuri kelionė būtų
maloni.
Bendrovė pernai ėmėsi naujos veiklos – įsteigė gėlių saloną „AntRibos“.
Floristai dizaineriai Antanas Mažonas
ir Rita Bagdzevičiūtė aiškina, kad žodį
„riba“ pasirinko dėl to, kad yra kitokie:
stovi ant ribos tarp to, kas sena ir vertinga,
ir to – kas nauja ir madinga. Jie dekoravo
visus „Vičiūnų“ grupės restoranus, centrinę telekomunikacijų bendrovės „Bitė“
būstinę Vilniuje, „Molo“ prekybos centrą
ir kt. Salone kuriamos puokštės, įvairios
kompozicijos, vykdomi renginių dekoravimo užsakymai, originaliai puoselėjama
ritualinė floristika.

Odontologijos klinika „DENTART“ yra viena pirmųjų privačių klinikų Kauno mieste. Anksčiau ji vadinosi
„Irmos Rubikienės stomatologijos kabinetas“. 2009 m. reorganizuota į UAB
„DENT-ART“. Klinikos direktorė ir viena
iš dirbančių gydytojų yra Irma Rubikienė.
Visos šiuolaikinės klinikos gali pasigirti puikia aparatūra, gerais specialistais,

neįtikėtino efektyvumo procedūromis.
Tokias galimybes turi ir šis nedidelis, bet
profesionalus, gerai savo darbą išmanantis
ir, svarbiausia, Hipokrato priesaikos besilaikantis kolektyvas. Per visus klinikos
gyvavimo metus gydytojų kaita nebuvo
didelė. Dirbo geri specialistai, kurie šiuo
metu yra sukūrę savo privačias klinikas.
Paruoštas ir į gyvenimą išleistas būrelis
studentų, kuriems buvo sudarytos sąlygos šalia studijų gauti ir praktinių žinių,
patarimų stebint ar asistuojant patyrusiam
gydytojui specialistui.
Klinikos vadovė labiausiai džiaugiasi, kai po daugelio metų su kitomis problemomis apsilanko tie patys pacientai.
Smagu, kad jie yra ištikimi, atveda ir savo
vaikus. Pasitikėjimas – geriausias pripažinimass.

UAB „Columbus Lietuva“ sukanka
15 metų.
Columbus yra pasaulinė konsultacijų
kompanija ir daugelį apdovanojimų pelnęs verslo valdymo sprendimų bei technologijų kūrėjas ir diegėjas. Patirtis šioje
srityje sukaupta per daugiau nei 20 metų,
iš daugiau nei 1000 sėkmingų diegimų visame pasaulyje – šios žinios nuolat atnaujinamos ir pritaikomos kuriant naujus produktus bei gerinant klientų aptarnavimą.
Biuras Lietuvoje – UAB „Columbus
Lietuva“ konsultuoja Lietuvos įmones,
diegia ir prižiūri verslo valdymo sistemas, kurių pagalba optimizuojami įmonių
verslo procesai, gerinamas veiklos efektyvumas, sumažinamos sąnaudos.
Šiuo metu bendrovė itin daug dėmesio skiria paslaugoms, padedančioms
įmonėms pasirengti perėjimui prie euro.
Tam pasitelkiama ir kolegų Latvijoje ir
Estijoje patirtis.
Su savo sukurtu lizingo veiklos valdymo sprendimu „Columbus Lietuva“
jau įžengė į Estijos, Šveicarijos, Gruzijos
rinkas, užmezgė kontaktus su Vokietijos
bei Japonijos įmonėmis ir numato tolesnę
pardavimų plėtrą. Eksporto pajamos iš šio
produkto nuo 2012 m. išaugo 2,9 karto.

UAB „Euroeka“
UAB „Euroeka“ veikla – gamybos ir
kitokių atliekų rinkimas, gabenimas, apdorojimas ir eksportas, didmeninė, mažmeninė prekyba antrinėmis žaliavomis.
Įmonė veikia jau 10 metų.

VšĮ „Šeimos
sveikatos
sprendimai“
Dešimties metų sukaktį gegužę mini
ir VšĮ „Šeimos sveikatos sprendimai“.
Ji teikia paliatyviosios slaugos paslaugas
Kauno rajone ir mieste.
Paliatyvi pagalba – tai visuma gyvenimo kokybės gerinimo priemonių, skirtų
nepagydoma progresuojančia liga sergantiems pacientams ir jų artimiesiems.
Tokios pagalbos tikslai – mažinti ligonio
fizines kančias bei jų išvengti; nustatyti
ligonius varginančius simptomus, siekti
juos kontroliuoti ir mažinti; nustatyti psichologines ir socialines ligonio bei jo artimųjų problemas, padėti jas spręsti stiprinant norą gyventi, o mirtį laikant natūraliu
procesu; pagerinti ligonio ir jo artimųjų

gyvenimo kokybę; padėti ligonio šeimai
ar jo artimiesiems netekties laikotarpiu.
Paliatyvios pagalbos komandą sudaro šeimos gydytoja, bendruomenės slaugytojas,
socialinis darbuotojas bei jų padėjėjai.

Prieš penkerius metus įsteigta „ARJ
Capital“ – bendrovė, vykdanti investicinę veiklą Lietuvos bei užsienio rinkose.
Ilgai kaupta patirtis ir kompetencinės
komandos žinios šiandien leidžia priimti
palankiausius sprendimus bei greitai reaguoti į rinkos pokyčius. Bendrovės ištekliai investuojami į perspektyvų verslą,
projektus, nekilnojamąjį turtą, žaliavas
bei kitas materialias bei nematerialias
vertybes.
Bendrovė savo veiklą pradeda su patikimu partnerių bei kitų investicinių įmonių bendradarbiavimu, padedančiu priimti geriausius sprendimus ir investicijas
paversti maksimalia tiek pelno, tiek socialine grąža. „ARJ Capital“ siekia gerinti
Lietuvos bei užsienio investicinę aplinką
bei kurti pelningą investicijų skatinimo
sistemą, pritraukiant finansavimą, atliekant išsamią rinkos analizę, ieškant inovatyvių projektų bei juos vystant. Gilios
žinios davė pradžią įmonės ruošiamiems
projektams, kurių dėka šiandien bendrovė sėkmingai vykdo veiklą. Investavimo
filosofija reiškia optimalų balansą tarp rizikos ir grąžos.

Siekdama minimalizuoti savo klientų
finansines, laiko ir darbo sąnaudas, susijusias su transporto planavimu, penkerius
metus dirbanti UAB „LOGNET“ organizuoja bei vykdo logistikos projektus. Įmonė dirba su daugeliu Europos Sąjungos ir
NVS šalių vežėjų, tai leidžia užtikrinti
nenutrūkstamą paslaugų tiekimą.
Kruopščiai atrinktų ir per laiką patikrintų vežėjų bei terminalų duomenų bazė
leidžia klientams pasiūlyti optimaliausius
variantus pervežant, sandėliuojant, perkraunant krovinius ar siuntas.
Įmonės darbuotojai gali pasiūlyti
paslaugas nuo voko siuntimo į bet kurią
pasaulio šalį iki didžiulių negabaritinių
krovinių pervežimo, naudojant bet kurį
transportavimo būdą.
Bendrovė vadovaujasi trimis pagrindinėmis taisyklėmis. Pirma – aukšti kokybės standartai. Tai reiškia: išsamus klientų
informavimas apie vykdomų projektų
eigą; greitas reagavimas į iškilusias problemas; projektų priežiūra nuo pradžios
iki pabaigos). Antroji taisyklė – lankstumas. Šiuo metu logistika keičia savo darbo pobūdį. Verslas vis labiau ieško optimaliausių transportavimų būdų; tai leidžia
nebekaupti atsargų sandėlyje, o atsivežti
jų tik tiek, kiek tuo metu reikia. Tam,
kad nepritrūktų produkcijos / žaliavų,
reikalinga užtikrinti nuolatinį jų tiekimą.
Todėl bendrovė visuomet įsiklauso į klientų poreikius, problemas, susijusias su
logistika, ir padeda jas išspręsti.
Trečia taisyklė – patikimumas. Ištikimausi klientai žino, kad UAB „LOGNET“ pasirūpins jų kroviniais, kad ir
kur jie būtų. Nesvarbu ar tai būtų dokumentų siunta, ar didžiulis negabaritinis
krovinys.
RŽ inf.
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AB „Aksa“: įspūdingi darbai
žymi 50 metų jubiliejų
Šiemet viena iš didžiausių Lietuvos
gelžbetonio įmonių pažymi išskirtinę sukaktį. Įmonė įkurta prieš 50 metų, 1964aisiais.
Ilgametė patirtis, patikimos gamybos
tradicijos ir pastovios investicijos į gamybos įrangos atnaujinimą bei asortimento
plėtrą leidžia vartotojams pasiūlyti labai
platų gelžbetonio gaminių asortimentą.
Greiti užsakymų įvykdymo terminai ir
aukšti kokybiniai parametrai, palanki kainodara, pagarba klientui – tai AB „Aksa“
ilgalaikio bendradarbiavimo su klientais
pagrindas.
Spartus augimas per dešimtmetį
AB „Aksa“ nuosekliai siekė savo
tikslo – išplėsti savo gaminių asortimentą taip, kad klientui būtų siūlomas pilnas
gelžbetonio gaminių asortimentas ir būtų
patenkinti visi vartotojų poreikiai – tiekiant gelžbetonio gaminius tiek pramoniniams objektams, tiek individualios statybos objektams.
Pramoninės statybos objektams siūlomas pilnas gaminių asortimentas – praktiškai be jokių ilgių ar skerspjūvių apribojimų – kolonos, rygeliai, sieninės ir cokolinės plokštės, trisluoksnės šiltintos plokštės, fasadinės plokštės – spalvotos, teracinės ar su įvairių formų raštais, denginio
sijos ir denginio plokštės. Individualios
statybos objektams – perdangos plokštės,
itin šilti sieniniai elementai surenkamiems
namams, pamatų blokai, sąramos, BROLIO blokeliai, šuliniai.
AB „Aksa“ investicijos į gaminių
asortimento plėtimą, įrangos atnaujinimą,
kokybės vadybos ISO sistemos įdiegimas
leido įmonei pasiekti įspūdingų pajamų
augimo rodiklių. Prieš įmonės modernizavimo programos pradžią 2003 m. įmonės
pardavimų pajamos sudarė 3,9 mln. Lt; o
2013 m. pasiekė jau 24,8 mln. Lt.
Žingsniai į užsienio rinkas
Lietuvos statybų rinkos sunkmečiu
2009–2010 m. AB „Aksa“ dideles pastangas skyrė eksporto rinkų paieškai. Iki tol
AB „Aksa“ gaminius tiekė tik Lietuvos
rinkai, o ir patys gelžbetonio gaminiui
eksportui nėra palankūs – tai stambiagabaritiniai ir sunkūs gaminiai, todėl
eksportuojant transporto išlaidos sudaro
didelę dalį gaminio kainos struktūroje.
AB „Aksa“ nuoseklus darbas ir intensyvios pastangos ieškant eksporto rinkų palaipsniui davė savo vaisių. 2011 m. įmo-

nė pradėjo vykdyti pirmuosius eksporto
projektus, o šiandien gelžbetonio gaminių
tiekimo geografija apima jau nemažai
šalių – gelžbetonio gaminiai tiekiami į
Baltarusiją, Švediją, Suomiją, Norvegiją,
Rusiją ir Latviją.
Ypač džiugina tie eksporto projektai,
kurie pasiekti bendradarbiaujant su lietuviško kapitalo įmonėmis, kai Lietuvos
verslui investuojant į kitas šalis, gelžbetonio gaminiai tiekiami iš AB „Aksa“. Pirmasis iš Lietuvos investuotojų, su kuriuo
buvo pasirašyta tiekimo sutartis, buvo
UAB „Vakarų medienos grupė“. Ši įmonė
Mogiliovo LEZ planavo įgyvendinti investicinį projektą – turėjo būti pastatytas
60 000 m2 gamybinių pastatų kompleksas. Ši investicija buvo daroma kartu su
švedų koncernu IKEA, o bendros investicijos sudarė apie 100 mln. eurų. Todėl
2011 m. birželio mėnesį įvykęs sutarties
dėl pagrindinių gelžbetonio konstrukcijų
tiekimo visam šiam kompleksui pasirašymas su AB „Aksa“ buvo aukštas bendrovės įvertinimas ir pasitikėjimo išraiška. Sutarties vertė sudarė apie 4 mln.Lt,
bendra tiekimo apimtis – apie 6000 tonų
gelžbetonio gaminių. Šie buvo patiekti 2011 m. rugpjūčio – 2012 m. vasario
mėn. Dalis gaminių buvo itin sudėtingos
19 metrų kolonos, kurių gamyba ir pristatymas į Baltarusiją reikalavo ypatingų
technologinių ir logistikos sprendimų.
Gretimame Mogiliovo LEZ sklype
savo investicijas planavo kita stambi Lietuvos gamybinė grupė UAB „Koncernas
SBA“. Matydama, kaip sparčiai šalia
kyla sudėtingos gelžbetonio konstrukcijos, UAB „Koncernas SBA“ savo pastatų
komplekso gelžbetonio tiekimą taip pat
patikėjo AB „Aksa“. Bendra tiekimo apimtis šiam objektui sudarė viršijo 1 mln.
Lt. Šiame objekte gelžbetonio konstrukcijų montažą atliko lietuviško kapitalo įmonės UAB „Alvora“ Baltarusijos padalinys.
Prasidėjęs bendradarbiavimas su šia įmone
plėtojosi ir toliau – buvo pasirašyta sutartis
dėl daugiau nei 300 vnt. kolonų logistikos
centrui Baranovičiuose tiekimo (bendra
apimtis viršijo 1 mln. Lt, bendras gaminių
svoris 1500 tonų), gaminiai taip pat tiekti ir
smulkesniems objektams Baltarusijoje.
Didžiausi gelžbetonio gaminiai –
Kauno oro uoste ir Visagino atominėje
elektrinėje
AB „Aksa“ didžiuojasi visais savo
įvykdytais projektais, jai svarbūs tiek di-

Socialinis projektas
„Atsisakyk greituko“
Pirmuosius veiklos metus minintis socialinis projektas „Atsisakyk greituko“ sulaukė per 1000 pagalbos prašymų iš greitųjų kreditų bendrovėse paskolas paėmusių piliečių. Daugiau nei pusę iš jų sudarė bendrovių „Vivus“ ir „SMSCredit“ skolininkai.Per
mėnesį į projektą vidutiniškai kreipiasi apie 100 asmenų, kurių vidutinė refinansuojama
paskola yra 5-7 tūkst. litų.
Šiuo metu kredito unijose refinansuojama paskola yra 10 kartų mažesnėmis palūkanomis, tad refinansavę savo „greitukų“ paskolas asmenys moka 3 – 4 kartus mažesnes
įmokas. Taip kas mėnesį „atsiranda“ papildomi keli šimtai litų.
„Kiekvieną besikreipiantįjį turime įvertinti pagal LB atsakingo skolinimosi reikalavimus. Tai reiškia, kad turime atsakingai vertintine tik skolininko patikimumą, bet ir
refinansuojamos paskolos įmokos dydį, kad asmuo nepatirtų sunkumų ir galėtų mokėti
įmokas laiku.“ – teigia Kauno kredito unijos specialistė Gintarė Gužienė.

Orlaivių angaro Kauno oro uoste denginio konstrukcijas laiko „Aksos“ pagamintos kolonos, kuri kiekviena svera po 33 tonas

delių projektų užsakovai, tiek individualūs klientai. Gelžbetonio gamintojo, kaip
ir statybininko, profesija išsiskiria tuo,
kad tavo darbai ryškiai matomi – važiuodami per Lietuvą bendrovės darbuotojai
džiaugiasi matydami objektus, kuriame
yra ir AB „Aksa“ indėlis.
Didžiausi iš pastaraisiais metais
įvykdytų gelžbetonio tiekimo projektų
yra UAB „Amalva“ gamybiniai pastatai
Lentvaryje, UAB „BOD Group“ naujųjų
technologijų centras Vilniuje, Santariškių
klinikų akušerijos ir ginekologijos korpusai, UAB „Amilina“ gamybiniai pastatai
Panėvežyje, „Sanitex“ logistikos terminalai Kauno raj., AB „Achema“ azoto rūgšties cechas; AB „AD REM“ terminalai
Klaipėdos LEZ, prekybos centrai „Maxima“ Kaune (T. Masiulio g., V.Krėvės pr.),
„Prisma“ Kaune.
Ypatingą vietą įmonės veiklos istorijoje užima išskirtiniai projektai, išsiskiriantys savo technologiniu sudėtingumu.
2013 m. AB „Aksa“ gelžbetonio gaminius
tiekė moderniai lėktuvų techninės priežiūros ir remonto bazei Kauno oro uoste.
Orlaivių angaro denginio konstrukcijas
laiko „Aksos“ pagamintos gelžbetonio
kolonos, kurių kiekvienos svoris sudaro
net 33 tonas! Šių milžiniškų sunkiasvorių
kolonų ilgis – apie 22 metrus. Šio projekto
gelžbetonio kolonos yra ne tik sunkiausias
svorio atžvilgiu gaminys AB „Aksa“ istorijoje, bet, ko gero, ir apskritai sunkiausias
Lietuvos gelžbetonio gamintojų pagamintas gelžbetonio gaminys.
AB „Aksa“ pagamintos denginio
sijos buvo patiektos Visagino atominės
elektrinės panaudoto kuro saugykloms.
Pagal užsienio ekspertų parengtą projektą
gamintos gelžbetoninės sijos – išskirtinis
įmonės gaminys strateginės svarbos Lietuvos objektui. Įgyvendindama vokiečių

parengtą projektą AB „Aksa“ taikė ypatingą gelžbetoninių sijų gamybos technologiją – specifinio panaudojimo tikslais
atidengtas granito sklaldos sluoksnis. Sijų
pervežimui į Visagine esantį objektą pasitelktos itin didele krova pasižyminčios
transportavimo platformos – vienos sijos
svoris siekė 27 tonas.
Vienam Švedijos prekybos centrui
buvo pateiktos sieninės plokštės su atidengtu teraciniu paviršiumi. Dalis iš šio
objekto sieninių plokščių buvo daromos
su sudėtingu geometrinių figūrų raštu,
kurio suformavimas buvo itin daug profesionalumo pareikalavęs darbas.
Naujausias AB „Aksa“ investicinis
projektas – modernios ekstruzinių perdangos plokščių gamybos linijos, kuriose
plokštės gaminamos įtempiant lynus. Šios
gamybos linijos pakeitė senos technologijos perdangos plokštes, kurios buvo
gaminamos formose ir buvo armuojamos
armatūra.
Socialiai atsakinga bendrovė
AB „Aksa“ yra socialiai atsakinga
įmonė, besirūpinanti savo darbuotojais
bei suprantanti savo, kaip verslo įmonės,
atsakomybę Kauno bendruomenei ir visai
Lietuvai. AB „Aksa“ jau daug metų prisideda prie legendinės Kauno „Žalgirio“
krepšinio komandos rėmimo, parama
taip buvo teikiama Prienų krepšinio komandai, Kauno „Atletui‘, „Aksa-United“
futbolo komandai, žaidžiančiai Lietuvos
pirmenybių III lygoje, bendradarbiaujama
su fondais, vykdančiais socialines ir kultūrines programas.
„Jau 50 metų dirbame savo klientams“ – šis šūkis, ko gero, taikliausiai atitinka ilgametę AB „Aksa“ patirtį ir nueitą
kelią.
RŽ inf.

Specialistės teigimu, realiai galima padėti tik kas ketvirtam besikreipiančiam. To
priežastis – skolininko neatitikimas atsakingo skolinimosi nuostatams. Mokamos paskolos įmokos, pratęsimo ir administravimo mokesčiai „greitukams“ viršija bet kokias
sveiku protu suvokiamas aukštumas. Tad sudėjus visas asmens patiriamas išlaidas pastarasis nebeatitinka atsakingo skolinimosi nuostatų ir negali būti perkredituojamas.
„Tiesiog primygtinai rekomenduojame apgalvoti kiekvieną išleidžiamą litą. Prieš
perkant daiktą labai gerai pasvarstyti, ar jis papuola į būtiniausių sąrašą, ar negalėtumėte be jo išsiversti. Gal būt galima įsigyti ne tokį brangų, bet kokybišką ir mažiau
kainuojantį arba atidėti pirkimą vėlesniam laiku.“ – pataria Gintarė.
Vidutinis besikreipiančių į projektą „Atsisakyk greituko“ piliečių amžius – 30 metų
(vyriausiam skolininkui – 65-eri, o jauniausiajam – 18 metų). Dažniausiai refinansuojama suma yra5000-7000 litų. Didžiausia refinansuota paskola – beveik 90 tūkst. litų.
Norintiems refinansuoti greitųjų kreditų paskolas daugiau informacijos tinklalapyje – www.atsisakykgreituko.lt.
Informacija taip pat teikiama:
El. paštu: pagalba@atsisakykgreituko.lt ir info@atsisakykgreituko.lt
Telefonu: 85 215 73 51 ir 837 752762
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Pažangus
augimas
ir ECVET
Aušra Giedrienė,
Kauno PPA rūmų Profesinio rengimo skyriaus vyr. specialistė, nacionalinė ECVET ekspertė
Pastaruoju metu ES daug erdvėje
kalbama apie „Europa 2020“ – Europos
Sąjungos dešimties metų ekonomikos augimo strategiją. Ja siekiama ne tik įveikti
daugelyje valstybių narių tebesitęsiančią
ekonomikos krizę, bet ir šalinti ES augimo modelio trūkumus bei sudaryti sąlygas kitokiam – pažangesniam, tvaresniam
ir labiau integraciniam – augimui.
Pasitikėjimo sistema
Strategijoje iškelti penki pagrindiniai
tikslai, kuriuos ES turi pasiekti iki dešimtmečio pabaigos. Jie skirti tokioms sritims:
užimtumas, švietimas, moksliniai tyrimai
ir inovacijos, socialinė įtrauktis ir skurdo
mažinimas bei klimato kaita ir energetika.
Į strategiją įtrauktos ir septynios „pavyzdinės iniciatyvos“, kurias vykdydamos

Europos Sąjunga ir nacionalinės valdžios
institucijos suvienija pastangas strategijos
„Europa 2020“ prioritetus padedančiose
įgyvendinti šiose srityse: inovacijos, skaitmeninė ekonomika, užimtumas, jaunimas, pramonės politika, skurdas ir tausus
išteklių naudojimas.
Viena tokių iniciatyvų yra Pažangus
augimas, kuriuo siekiama skatinti jaunimo
mobilumą (padėti studentams ir stažuotojams išvykti studijuoti į užsienį; geriau
parengti jaunimą darbo rinkai; pagerinti
studijų Europos universitetuose kokybę ir
jų patrauklumą; pagerinti visų lygių švietimą ir mokymą (akademinė kompetencija, lygios galimybės).
Švietimas Europoje (šaltinis – http://
ec.europa.eu/europe2020)
• Apie 25 proc. Europos moksleivių nesugeba gerai skaityti.
• Per daug jaunuolių meta mokslus
neįgiję kvalifikacijos.
• Vidutinio lygio kvalifikaciją įgyjančių jaunuolių dalis didesnė, bet ši kvalifikacija dažnai neatitinka darbo rinkos
poreikių.
Viena iš Europoje taikomų priemonių
didesniam profesinio mokymo sistemų
skaidrumui ir mobilumui užtikrinti yra
Europos profesinio mokymo kreditų sistema (ECVET) – asmenų profesinio mokymosi rezultatų perkėlimo, pripažinimo ir
kaupimo sistema. Ji palengvina mokymosi
rezultatų perkėlimą iš vienos šalies į kitą,
iš vienos profesinio mokymo sistemos į
kitą. Tai pasitikėjimo sistema, leidžianti
išvengti būtinybės antrą kartą vertinti besimokančiuosius, o jų mokymosi rezultatus
pripažinti neatsižvelgiant į tai, kur ir kaip
jie įgyti. Taip pagerėja asmenų galimybės
įsidarbinti, mokytis ar kelti kvalifikaciją
bet kurioje Europos šalyje. ECVET veikia

Pasaulinė darbuotojų saugos
ir sveikatos diena paminėta
rungiantis protų mūšyje
„SDG“ įmonių grupė, kaip ir kiekvienais metais, balandžio 28-ąją minėjo Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos dieną. Tradicija tapusią darbo pirštinių dalinimo akciją gatvių sankryžose šiemet papildė
nauja iniciatyva – kartu su prekybos, pramonės ir amatų rūmais organizuoti protų
mūšiai „Būkime saugūs ir sveiki darbe!“
Visą balandžio mėnesį Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių įmonės, organizacijos ir tiesiog aktyvūs piliečiai buvo kviečiami dalyvauti protų mūšių
pirmuosiuose turuose. Simboliška, kad

Žaidimo nugalėtoja tapo UAB „Bitė Lietuva“ komanda iš Vilniaus.
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miestų komandos–nugalėtojos balandžio
28 d. susirungė finale, kuris vyko Kaune.
Šiuo smagiu ir intelektualiu renginiu buvo
siekiama atkreipti kiekvieno dėmesį į aktualias darbuotojų saugos ir sveikatos problemas Lietuvoje ir pasaulyje, pasidalinti
patirtimi, žiniomis ir paskatinti kiekvieną
būti atsakingą tiek už save, tiek už savo
kolegą ar šeimos narį.
Finale „galvas surėmė“ net 8 komandos–finalistės: „E-bros“ (UAB „EBros“), „Kietu buku daiktu“ (Aleksandro
Stulginskio universitetas), „Konkurentai“

panašiu principu, kaip aukštajam mokslui
taikoma Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS).
Lietuvos kontekstas
Lietuva politinį įsipareigojimą įgyvendinti ECVET priėmė 2014 m. Tačiau
tai nėra visiška naujovė mūsų šalyje –
ECVET įgyvendinimo pavyzdžių galima
rasti mobilumo ir naujovių perkėlimo
projektuose nuo 2009 m. (informacijos
šaltinis – adam-europe.eu). Kol neturime
modulinių mokymo programų, mobilumo
ir strateginių partnerysčių projektai lieka
pagrindiniu ECVET išbandymo įrankiu.
Tiesa, jau šių metų rugsėjo mėnesį yra
planuojama, kad dienos šviesą išvys pirmieji ECVET elementai naujose profesinio mokymo modulinėse programose.
Nuo 2014 m. Švietimo mainų paramos
fondas, bendradarbiaudamas su LR švietimo ir mokslo ministerija, administruoja
projektą „Nacionaliniai ECVET ekspertai“. Atrinkti 5 nacionaliniai ekspertai vykdys tokias su ECVET susijusias veiklas:
• mokymų ir konsultavimo veiklos
ECVET klausimais profesinio mokymo
paslaugų teikėjų, įmonių, kitų suinteresuotų institucijų atstovams;
• pagalba rengiant strategijas bei diegiant ECVET šalyje, bendradarbiavimas su
Nacionalinių kvalifikacijų koordinavimo
punktu ir Nacionaliniu profesinio mokymo
kokybės užtikrinimo orientaciniu punktu;
• dalyvavimas visuomenės informavimo veiklose, ECVET naudojimo vadovų
rengimas, dokumentų vertimas;
• pagalba kuriant suinteresuotų asmenų tinklą nacionaliniu, sektoriniu arba
regioniniu lygiu, kuriuo būtų siekiama
įgyvendinti ECVET praktikoje.
Daugiau informacijos apie ECVET
galima rasti:

1) 2009 m. birželio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl
Europos profesinio mokymo kreditų sistemos (ECVET) sukūrimo: http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2009:155:0011:0018:LT:PDF
2) ECVET tinklapis www.ecvet-team.eu
3) Leidinys lietuvių kalba „ECVET –
geografiniam mobilumui“: http://www.
smpf.lt/uploads/documents/docs/1027_7
4295a22b66d683dc5d1a741abea7ef5.pdf
4) 2013 m. Cedefop tyrimas: Monitoring ECVET implementation strategies in
Europe http://www.eksperciecvet.org.pl/
img/eksperciecvet/Mfile/61/file.pdf
5) Leidinys: Necessary conditions for
ECVET implementation - http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4113_en.pdf
6) Tinklapis www.ecvet-toolkit.eu –
visa informacija apie tai, kas yra ECVET,
kodėl ir kaip naudoti, įvairūs gerosios
praktikos pavyzdžiai, dokumentai, sutarčių pavyzdžiai ir pan.
7) El. žurnalas „The ECVET magazine“ http://www.ecvet-team.eu/magazines

(VDU Teisės fakulteto studentai) iš Kauno, „Klevo lapai“ iš Panevėžio; „Misija
Nulis“ (UAB „Philip Morris Lietuva“) iš
Klaipėdos; „BITE“ (UAB „Bitė Lietuva“)
iš Vilniaus; „Rol-Statga“ (UAB „Statga“)
ir „Spartuoliai“ (Karinės oro pajėgos) iš
Šiaulių.
Žaidimo nugalėtoja, surinkusi daugiausiai taškų, tapo UAB „Bitė Lietuva“
komanda iš Vilniaus. Jai už įspūdingą
žaidimą buvo įteikta atminimo statulėlė ir
vertingas prizas – kuponas komandos poilsiui Visuomenės harmonizavimo parke.

Antrosios ir trečiosios vietų nugalėtojai –
A. Stulginskio universiteto ir UAB „Statga“ komandos taip pat buvo pasveikintos
ir apdovanotos atminimo prizais.
Renginio metu buvo ir linksmų akimirkų, ir naujų žinių, netikėtų klausimų
bei sprendimų, smagaus juoko ir geros
nuotaikos. Dalyviai džiaugėsi prasmingai
ir įdomiai praleidę vakarą, įgavę naujų žinių darbuotojų saugos ir sveikatos tema,
sveikino organizatorius su šia naudinga ir
reikalinga iniciatyva.
RŽ inf.

UAB „Enerstena“
vadovas
išrinktas
„Litbioma”
prezidentu

Susirinkimo metu trumpai pristatyti
biomasės energetikos plėtros tendencijų,
2014-2020 m. ES struktūrinės paramos lėšų
nukreipimo biomasės energetikos projektams finansuoti ir kiti atsinaujinančių energijos išteklių srityje dirbančioms įmonėms
aktualūs klausimai bei asociacijos veikla
2013 m., planai ateinantiems metams.
Pagrindiniai naujojo prezidento tikslai
yra tęsti asociacijos pradėtus darbus, didinti jos žinomumą, skatinti eksportą, remti
biokuro deginimo įrengimų gamintojus.
Naujasis LITBIOMA prezidentas Virginijus Ramanauskas žada stengtis, kad
asociacijos veikla ir toliau būtų naudinga mūsų šaliai, kad žmonės turėtų darbų
o valstybė – pajamų. Kad didėtų šalies
energetinė nepriklausomybė, o gyventojams tiekiama šiluma būtų galimai pigesnė ir prieinamesnė. Jis tiki, kad šiais tikslais vadovausis visos biokuro asociacijos
įmonės, taip pat kviečia ir kitas įmones, ne
asociacijos nares, jungtis prie asociacijos,
kad kartu būtų galima dirbti efektyviai ir
naudingai mūsų šaliai.
RŽ inf.

Iki šiol Lietuvos biomasės energetikos
asociacijai „Litbioma“ 11 metų vadovavo
Remigijus Lapinskas. Jo teigimu, atėjo
metas užleisti postą naujam žmogui.
Naujo asociacijos prezidento rinkimai vyko visuotiniame narių susirinkime
balandžio 18 d., Aleksandro Stulginskio
universitete (Kauno raj.). Remigijų Lapinską prezidento poste pakeitė bendrovės „Enerstena“ generalinis direktorius
Virginijus Ramanauskas. Atnaujinta ir
asociacijos valdyba.

Aušra Giedrienė tapo viena iš penkių nacionalinių ECVET
ekspertų
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Duris atvėrė išskirtinis Baltijos
šalyse sektorinis praktinio
mokymo centras
Iškilminga ceremonija, kurios laukta
ne vienerius metus, Kauno centre pagaliau atidarytas Kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų sektorinis praktinio mokymo
centras „Modus“. Jis įkurtas Karaliaus

Mindaugo profesinio mokymo centro bazėje, o infrastruktūra atitiks aukščiausius
šiuolaikinio paslaugų verslo reikalavimus.
Atidarymo ceremonijoje dalyvavo Seimo
nariai, Švietimo ir mokslo, Ūkio ministe-

Į centro statybą, pastatų rekonstrukciją ir įrangos įsigijimą investuota 16 mln. Lt

rijų vadovai, socialiniai partneriai, verslo
atstovai ir kiti svečiai. Naująjį mokymo
centrą pašventino Kauno arkivyskupas
metropolitas Sigitas Tamkevičius.
„Ne vienerius metus atkakliai siekėme įgyvendinti šį projektą. Dėkoju
ministerijos vadovams, visiems partneriams ir ypatingai mūsų bendruomenei
už pastangas ir atkaklumą, kuris padėjo
pasiekti tikslą. „Modus“ įkurtas Kauno
centre, neabejoju, kad jis taps traukos
vieta siekiantiems mokytis ir tobulėti. Šio
centro įkūrimu ypatingai džiaugiasi darbdaviai, kurie laukia kvalifikuotai parengtų
specialistų. Siekiame diegti naujausias
technologijas ir rengti šiuolaikiškus darbuotojus“, – kalbėjo Karaliaus Mindaugo
profesinio mokymo centro direktorė dr.
Laimutė Anužienė.
Sektorinis praktinio mokymo centras
„Modus“ bus išskirtinis ne tik Lietuvoje,
bet ir Baltijos šalyse. „Išvertus iš lotynų
kalbos „modus“ reiškia „dermė“, o centre bus siekiama atspindėti visuomenės
ir verslo poreikius. Karaliaus Mindaugo
profesinė mokykla turi puikų įvaizdį visuomenėje. Neabejoju, kad naujajame
centre bus rengiami šiuolaikiški, turintys
gerus praktinius įgūdžius darbuotojai.
Taip pat svarbu, kad baigę mokslus jie bus
patrauklūs darbdaviams, kurs ateitį Lietuvoje“, – sakė švietimo ir mokslo ministras
prof. dr. Dainius Pavalkis.
Į naujojo mokymo centro statybą,

pastatų rekonstrukciją ir įrangos įsigijimą
investuota 16 milijonų litų. Jame įrengti
kirpimo, kosmetikos, manikiūro, pedikiūro, kūno masažo, SPA, makiažo ir permanentinio makiažo, kirpimo, siuvimo ir
dailiųjų amatų, kompiuterizuota mokymo
klasė, išvaizdos stiliaus studija, foto ir floristikos studijos, patalpos kirpimo ir kosmetikos egzaminų centrui.
„Džiugu, kad jaunimas renkasi praktiškas profesijas, o ne tas, kurios madingos, tačiau nepadeda rasti darbo ir susikurti ateitį“, – sakė Kauno pramonės,
prekybos ir amatų rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis.
Naujajame centre kirpimo, grožio ir
susijusių paslaugų sektoriaus specialistai
bus rengiami pagal 8 mokymo programų
modulius: kirpimo, kosmetikos, siuvimo,
išvaizdos dizaino, drabužių priežiūros,
aplinkos dizaino, dailiųjų amatų, klientų
aptarnavimo. Centre bus galimybė tobulinti kvalifikaciją mokantis atskirus kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų srities
mokymo modulius. Sektorinio mokymo
centro įkūrimas svarbus ne tik Kauno regiono profesinio mokymo įstaigoms, bet
ir socialiniams partneriams, vidurinėms
mokykloms, gimnazijoms, aukštosioms
mokykloms, darbo rinkos mokymo centrams.
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro informacija

Pedagogo kompetencijos: veikla,
problemos, perspektyvos
VšĮ Kauno mechanikos mokykloje
balandžio 25 d. buvo surengta mokslinė – praktinė konferencija „Pedagogo
kompetencijos: veikla, problemos, perspektyvos.“
Vienas svarbiausių valstybinės švietimo strategijos tikslų – sujungti bendrąjį
lavinimą ir profesinį mokymą. KTU edukologų komanda padėjo naujausius edukologijos pagrindus profesinės mokyklos
ugdytojams, o mokyklos atstovai parodė,
kad moka teoriją taikyti praktikoje.
Konferencijos dalyvius pasveikino
mokyklos direktorius dr. P. Čepas, skaitęs
plenarinį pranešimą „Profesinio rengimo
dinamika ir perspektyvos inžinerinio sektoriaus specialybėms“. Doc. dr. A. Augustinienė savo pranešime „Konceptualiosios
visuomenės iššūkiai pedagogo kompetencijai“ nukėlė konferencijos dalyvius į
2070-uosius metus. Profesinio mokymo
svarbą akcentavo ir doc. dr. V. Tutlys pranešime „Profesinio mokymo pritaikymas

socialinės atskirties asmenų socialinei
integracijai“. Doc. dr. N. Čiučiulkienės
pranešimą „Naujos profesinės pedagogo
kompetencijos: reversinė mentorystė“ pagyvino nuoširdus bendravimas su mokytojais ir mokiniais.
VšĮ Kauno mechanikos mokyklos
Gimnazijos skyriaus vedėja mokytoja
metodininkė Rita Jakštienė, skaičiusi pranešimą „Pedagogo veiklos įtaka Kauno
mechanikos mokyklos mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymui“, akcentavo
ugdytojo asmenybės svarbą profesinėje
mokykloje. Profesorės N. Bankauskienės
ir lekt. R. Masaitytės-Apuokienės pranešimas „Pedagogų veikla: problemos ir
tyrimai“ itin sudomino auditoriją. Pirmą
konferencijos dalį baigė VšĮ Kauno mechanikos mokyklos mokytojas metodininkas M. Mainonis, skaitęs pranešimą
„Gamtosauginių mokyklų programos integracija į ugdymo turinį“. Po pietų penkiose sekcijose vyko seminarai.

Nauja UAB „TUVLITA“ paslauga –
energetikos darbuotojų atestavimas
Valstybinė energetikos inspekcija prie LR Energetikos ministerijos suderino sertifikavimo schemą ir suteikė teisę Lietuvos ir Vokietijos UAB „TUVLITA“ vykdyti energetikos objektus ir įrenginius statančių bei eksploatuojančių darbuotojų atestavimą, suteikiant atitinkamas kvalifikacijas. Sertifikavimo schema atitinka Lietuvos standarto LST
EN ISO/IEC 17024:2012 reikalavimus.
Energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo reikalavimai numato, kad energetikos įmonių vadovai (pavaduotojai) ar jų įgalioti asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja
energetikos įrenginių eksploatavimo veiklai, privalo periodiškai tobulinti kvalifikaciją.
Šie asmenys ne rečiau kaip kas 5 metus privalo tobulinti savo kvalifikaciją kursuose arba

KTU docento dr. M. Starevičiaus vadovaujami studentai demonstravo savo sukurtą elektromobilį

KTU vyr. inžinierius B. Dzidolikas
skaitė pranešimą tema „CNN galimybės
ir panaudojimas šiuolaikinėje pramonėje“. Ypač kolegos domėjosi kompiuterinio valdymo staklių perspektyvomis,
nes nuo rugsėjo VšĮ Kauno mechanikos
mokykloje žada startuoti nauja programa.
Abiturientai ir mokiniai, baigę 10 klasių,
galės įgyti labai paklausią, darbdavių

graibstomą, metalo apdirbimo staklininko
specialybę.
Jaunųjų teoretikų ugdytojai iš KTU
mano, kad tai pirma, bet ne paskutinė
mokslinė-praktinė konferencija su praktikais iš VšĮ Kauno mechanikos mokyklos.
Parengė: Judita Meiglaitė, lietuvių
kalbos vyresnioji mokytoja

kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, išklausydami ne mažiau kaip 20 akademinių
valandų paskaitų.
Energetikos darbuotojai, kurie tiesiogiai eksploatuoja elektros, šilumos, dujų ir naftos
energetikos įrenginius pagal užimamas pareigas (pareigybės aprašymą, nuostatus) arba
faktiškai atliekamą darbą, turi savo kvalifikaciją tobulinti energetikos įmonėse arba atitinkamose mokymo įstaigose. Kvalifikacijos tobulinimo trukmė priklauso nuo energetikos
įrenginių sudėtingumo ir energetikos darbuotojo praktinio ir teorinio pasirengimo ir turi
būti ne mažesnė kaip 16 akademinių valandų per metus.
Inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojai, statantys (montuojantys) energetikos
objektus ir įrenginius, ne rečiau kaip kas 5 metus privalo tobulinti savo kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo kursuose arba kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose išklausydami ne mažiau kaip 20 akademinių valandų paskaitų.
Informacija ir registracija: 8 699 42025, 8 614 65856, el.p. atestavimas@tuvlita.
lt,www.tuvlita.lt.
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KONTAKTŲ MUGĖ

Kauno ir Marijampolės regionų įmonių
kontaktų mugė
Vilniaus kooperacijos kolegija
Ekonomikos ir vadybos profesinio bakalauro
studijos Vilniuje ir Kaune.Tyrimų ir kvalifikacijos kėlimo paslaugos.
Kauno skyrius: Vytauto pr. 43,
LT-44354 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 41 48
El. paštas: kaunas@vkk.lt
Vilniaus skyrius: Konstitucijos pr. 11,
LT-09308 Vilnius
Tel.: (8 5) 275 01 83, (8 5) 275 01 03
El. paštas: info@vkk.lt
www.vkk.lt
Vilniaus kooperacijos kolegijos Kauno skyrius
Vilniaus kooperacijos kolegija – ilgametę patirtį
turinti ekonominio profilio mokykla Lietuvoje.
Vilniaus ir Kauno skyriuose rengiami vadybininkai, ekonomistai, buhalteriai kooperacijos ir
valstybinėms įmonėms, akcinėms bendrovėms
bei kitoms organizacijoms. Studijų programos:
informacinių sistemų diegimas ir priežiūra,
verslo ekonomka, mažmeninės bankininkystės
ekonomika, buhalterinė apskaita, pardavimo
valdymas, maitinimo verslo organizavimas,
verslo vadyba, komunikacijos ir informacijos
vadyba, verslo anglų kalba ir komunikacija
(vyksta šios programos vertinimas).
Vilniaus skyrius: Konstitucijos pr. 11,
LT-09308 Vilnius
Tel.: (8 5) 275 01 83, 275 01 03
El. paštas: info@vkk.lt, www.vkk.lt
Kauno skyrius: Vytauto pr. 43,
LT-44354 Kaunas
Tel. (8 37) 32 41 48
El. paštas: kaunas@vkk.lt
www.vkk.lt
VšĮ „Vilties žiedas“
Teikia profesinės reabilitacijos paslaugas. Veikia profesinės reabilitacijos metodinis centras,
ECDL testavimo centras, verslo praktinio mokymo firma. Gamina ir individualiai pritaiko
ortopedijos priemones, slaugai skirtus siūtinius
gaminius. Ieško partnerių užsienyje.
A. Juozapavičiaus pr. 7C, LT-45251 Kaunas
Tel.: (8 37) 75 62 07
www.viltiesziedas.lt
UAB „Viparkas“
Išsprendžia sudėtingas verslo administravimo ir
informacijos valdymo problemas. Pritaiko sprendimus efektyvesniam išteklių panaudojimui ir
kaštų optimizavimui Virtualiame verslo centre
teikia visas verslo administravimo paslaugas:
nuo raštvedybos iki išbaigtų verslo procesų, nuo
pirminių duomenų iki veiklos rodiklių analizės.
Jums nereikia verslo valdymo sistemos, IT įrankių – viską suteiks virtualus verslo centras.
Studentų 29-56, LT-51364 Kaunas
Tel.: (8 615) 50 512
El. paštas: Viparkas@viparkas.lt
www.viparkas.lt, www.cloudoffice.lt
UAB „Vynėja“
Vyno namai „Brome“ – jauki, pačiame Kauno
centre įsikūrusi gero skonio ir kokybės oazė.
Čia siūloma rinktis iš plataus vynų asortimento ir gausios tauriųjų gėrimų pasiūlos. Galima
įsigyti įvairių gurmaniškų užtepėlių, alyvuogių,
tikrojo Balsamico acto, pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus ir kt. Rengiamos įvairios teminės degustacijos – pradedant vyno ir baigiant
kavos, konjako, viskio, kalvadoso ir kitų gėrimų. Taip pat organizuojamos privačios degustacijos įmonių darbuotojams ar partneriams bei
draugų ratui asmeninių švenčių proga.
A. Mickevičiaus g. 23, LT-44245 Kaunas
Tel.: (8 615) 35 162; (8 662) 22 664
El. paštas: info@brome.lt
www.brome.lt
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UAB „Vocalis“
Importo ir eksporto įmonė, dirbanti Lietuvos,
Latvijos, Estijos rinkose. Verčiasi plačiai vartojamų pramoninių prekių didmenine prekyba.
Prekių asortimentas yra įvairus ir kintantis pagal klientų poreikius, sezoniškumą, vartojimo
tendencijas: kojinės, apatinis trikotažas, pirštinės, kepurės, higienos, kosmetikos prekės ir kt.
Aukščiausia kokybė už geriausią kainą.
Totorių g. 3A, LT-44237 Kaunas
Tel.: (8 37) 42 20 33
Faks.: (8 37) 42 20 33
El. paštas: info@vocalis.lt
www.vocalis.lt
UAB „Windex“
Gamina standartinius ir nestandartinius PVC
langus ir duris: nuo minimalius standartus atitinkančių produktų iki aukščiausius šilumos bei
garso izoliavimo parametrus atitinkančių ir individualiems poreikiams skirtų gaminių. ieško
partnerių/atstovų įvairiose šalyse.
Taikos pr. 141, LT-51132 Kaunas
Tel.: (8 37) 47 39 38
Faks.: (8 37) 40 69 82
El. paštas: info@windex.lt
www.windex.lt
UAB „Aconitum“
Vaistų ir maisto papildų gamintojas garantuoja
preparatų kokybę ir saugumą. Visi preparatai
gaminami Lietuvoje iš aukščiausios kokybės
Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančių
žaliavų pagal Geros gamybos praktikos (GGP)
standartus. Kokybę ne vieną kartą aukštai įvertino Lietuvos pramonininkų konfederacija:
įmonės gaminami maisto papildai pelnė ne
vieną aukso medalį geriausio metų gaminio
kategorijose.
Inovacijų g. 4, LEZ, LT-54469 Kauno r.
Tel.: (8 37) 32 80 08
Faks.: (8 37) 33 84 87
El. paštas: aconitum@aconitum.lt
www.aconitum.lt,
internetinė parduotuvė 		
www.gyvenksveikai.lt
UAB „Acorus Calamus“
Vaistažolinių arbatų ir produktų iš vaistažolių
(kapsulės, sirupai, pastilės ir kt.) gamyba ir
prekyba. Gaminama produkcija su prekiniais
ženklais „Gripolis“, „Bronchos“, „Neuro-3“,
„E. Šinkūnaitės arbatos“. Gamina įvairias reklamines arbatas ar jų rinkinius pagal individualius užsakymus.
Statybininkų g. 6A, LT-83182 Pakruojis
Tel.: (8 37) 31 07 86
Faks.: (8 37) 31 24 61
El. paštas: info@acorus.lt
www.vaistazoles.lt, www.acorus.lt
UAB „Adeo Web“
El. prekybos sistemos „Magentas“ vystymas
ir tobulinimas. Mobiliųjų aplikacijų kūrimas:
Android ir iOS, el. verslo sistemų sprendimai.
Lietuvoje dirba su AB „Audimas“, UAB „Iris“,
UAB „Baltijos kontaktų grupė“ ir kt.
Studentų g. 65, LT-51369 Kaunas
Tel.: (8 676) 47 849
El. paštas: info@adeoweb.lt
www.adeoweb.lt, www.adeoweb.biz
UAB „Ainava“ Kauno padalinys
Teikia kasdieninio patalpų valymo, teritorijos
priežiūros, įvairias kitas valymo paslaugas, kurias galima užsakyti vieną kartą arba sudaryti
ilgalaikę sutartį.Valo biurų, bankų, verslo centrų, gamybines, automobilių servisų, salonų,
prekybos centrų, medicinos įstaigų patalpas.
Atsižvelgia į kiekvieno kliento veiklos specifiką, norus, pageidavimus ir pagal tai pritaikome
valymo būdus, priemones bei grafikus.

Veiverių g. 134, LT-46352 Kaunas
Tel.: (8 37) 42 90 00
Faks.: (8 37) 42 90 01
El. paštas: kaunas@ainava.lt
www.ainava.lt
UAB „Aivita“
Didmeninė prekyba įvairiais įrankiais, grindjuostėmis, kopėčiomis, dažais ir kitomis prekėmis.
Asortimentą sudaro apie 10 000 pavadinimų
prekės.
Svirbygalos 6, LT-46281 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 76 41
www.aivita.lt
AB „Aksa“
Gelžbetoninių gaminių gamyba.
Elektrėnų g. 10, LT-51218 Kaunas
Tel.: (8 37) 35 14 05
Faks.: (8 37) 45 57 84
El. paštas: info@aksa.lt
www.aksa.lt
UAB „All Group“
Dizaino studija „ALLdesign“ teikia interjero
dizaino konsultacijas, vykdo interjero, baldų,
grafinio dizaino projektus. Dizaino paslaugų
įvairovė leidžia pasiūlyti nestandartinių apdailos sprendimų, esant poreikiui, išpildyti visą
interjero projektą iki smulkiausių detalių. Maksimalus kliento poreikių išpildymas, konkurencinga kaina, šiuolaikiškumas bei kūrybiškumas.
Darbinės užsienio kalbos: anglų, italų, rusų.
Komerciniams objektams siūloma: firminis stilius, pakuotės, reklaminiai projektai, produkto
dizainas, baldai. Interjero koncepcijos ir kompleksiniai projektai.
Privatiems objektams siūloma: grafinio dizaino
sprendimai namų interjerams, baldų dizainas,
aksesuarai. Interjero konsultacijos, interjero
dizaino projektai.
Kuršių g.7, LT-48107 Kaunas
Tel.: (8 652) 59 522
Faks.: (8 37) 21 20 99
El. paštas: design@allgroup.lt
www.allgroup.lt
UAB „Alvinta“
Aplinkosaugos dokumentų tvarkymas; atliekų
(pavojingų, nepavojingų) tvarkymas (ATĮR
219195);
darbuotojų profesinės rizikos vertinimas ir kitos
su darbo sauga susijusios paslaugos; prekyba
kompanijų „Chemjay“, „Norstar“ produkcija.
Studentų g. 65-407, LT-51369 Kaunas
Tel.:(8 37) 30 08 16, (8 37) 30 08 22,
(8 685) 12 411
Faks.:(8 37) 45 15 99
El.paštas: alvinta@ktc.lt
www.alvinta.ktc.lt
UAB „Anona“
Reklamos agentūros specializacija – reklaminiai suvenyrai ir verslo dovanos, sportiniai prizai, įvairūs apdovanojimai, antspaudų gamyba
ir smulkiatiražė spauda. Veikia nuo 1991 m.
Turi lazerinio graviravimo, tampografijos, graviravimo smėliu ir kitas technologijas, reikalingas reklaminei produkcijai ženklinti.
Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 37 65
Faks.: (8 37) 32 37 65
El. paštas: info@anona.lt
www.anona.lt
UAB „Arvi ir ko“
ARVI įmonių grupė sėkmingai veikia trąšų,
biodegalų, pašarų, cukraus gamybos ir prekybos, kalakutienos mėsos gamybos, perdirbimo
ir prekybos, akmens anglies, techninės druskos
prekybos, šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo, krovinių ekspedijavimo srityse.
J. Basanavičiaus a. 8, LT-68308 Marijampolė
Tel.: (8 343) 31 020
Faks.: (8 343) 51 576
El. paštas: arvi@arvi.lt
www.arvi.lt

UAB „Asiga“
Projektuoja, gamina išskirtinius baldus ir interjero detales. Teikia baldų projektavimo paslaugas pagal individualius kliento užsakymus.
Turi didelę patirtį baldų privačiam ir viešajam
sektoriui gamyboje. Taikomi aukšti kokybės
reikalavimai projektavimo paslaugai ir gaminamai produkcijai.
Neries g. 4, Domeikava, LT-54370 Kauno r.
Tel./faks.: ( 8 37) 26 31 24
Tel.: (8 655) 32 332
El. paštas: albertas@asiga.eu
www.asiga.eu
UAB „Aša“
Sprendimai stiklo tobulinimui. Plėvelių gamintojo SOLAMATRIX Inc. (JAV) atstovas Pabaltijo šalims. Plėvelių nuo akinimo, karščio,
sužalojimo šukėmis, žaibiškos vagystės klijavimas pastatams ir automobiliams. Stiklo pertvarų ir baldų stiklų dekoravimas ornamentais
ir įvariaspalve spauda. Ieško partnerių – baldininkų ir stiklo pertvarų statytojų.
Partizanų g 17, LT-49476 Kaunas
Tel.: (8 37) 41 15 66
Faks.: (8 37) 41 08 20
El. paštas: info@pleveles.lt
www.pleveles.lt
AB ,,Atrama“
Gamina kieto kuro šildymo katilus, akumuliacines talpas, automobilinius dujų balionus, buitinius dujų balionus. Gamina iš metalo pagal
užsakovo pateiktus brežinius. Ieško produkcijos pirkėjų tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse.
Raudondvario pl. 162, LT-47174 Kaunas
Tel./faks: (8 37) 36 25 42
El. paštas: sales@atrama.lt; info@atrama.lt
www.atrama.lt
UAB „Autokurtas“
„Mersedes-Benz“ lengvųjų automobilių ir komercinio transporto priežiūra ir remontas; originalios, neoriginalios, dėvėtos detalės. „Volvo“, „Scania“ naujos ir dėvėtos detalės, šių ir
kitų markių sunkvežimių priežiūra ir remontas.
Autonominių („Webasto“, „Eberspacher“) šildytuvų pardavimas, montavimas, priežiūra ir
remontas. Tachografų patikra, priekabų remontas. Padaliniai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje,
Šiauliuose.
Verslo g.13, LT-54311 Kumpių k. Kauno r.
Tel.: (8 37) 39 10 90
Faks.: (8 37) 39 14 54
El. paštas: info@autokurtas.lt
www.autokurtas.lt
UAB „Autotoja“
Oficiali „TOYOTA“ ir „LEXUS“ atstovybė
Kaune.Prekiauja „TOYOTA“ ir „LEXUS“
markės naujais ir naudotais automobiliais, šių
markių automobilių aksesuarais ir atsarginėmis
dalimis.
Teikia garantinio aptarnavimo, techninės priežiūros paslaugas bei visų markių automobilių
kėbulo remonto ir dažymo darbus.
Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 80 32
Faks.: (8 37) 31 27 79
www.autotoja.lt
UAB „Aveiras“
Vienas iš didžiausių lazerinio graviravimo centrų Lietuvoje atlieka lazerinio graviravimo ir
markiravimo paslaugas pramonei: metalinių,
medinių, plastikinių detalių markiravimas-žymėjimas. Identifikacinių lentelių įrengimams
gamyba. Darbuotojų kortelių gamyba. Apdovanojimų, padėkų ,suvenyrų ir verslo dovanų
gamyba bei graviravimas. Iškilių polimerinių
lipdukų gamyba. Įvairių ženkliukų, raktų ir
rūbinių pakabukų gamyba. Antspaudai. Dirba
nuo 1995 m.
Lydos g. 4, LT-44213 Kaunas
Tel.: (8 37) 20 87 04
Faks.: (8 37) 20 36 73
El. paštas: info@aveiras.lt
www.aveiras.lt
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
20120731020

Prancūzijos prekybos agentas specializuojasi atsinaujinančios energetikos
šaltinių (medienos šildymo sistemų, saulės, biomasės, kogeneracijos ir kt.)
reklamos ir pardavimų srityje. Siūlo savo paslaugas šių produktų gamintojams, norintiems parduoti savo produktus Prancūzijoje.

20130121004 BR

Lenkijos bendrovė dirba CNC apdirbimo, projektavimo ir gamybos srityje
(gamina jūrinių variklių detales, statybos ir baldų pramonės detales). Siūlo
savo aukštos kokybės frezavimo ir tekinimo paslaugas, ieško partnerių abipusei gamybai.

BRES20140120002 Ispanijos kompanija specializuojasi tarptautinės prekybos ir konsultavimo
srityje. Padeda susisiekti su platintojais, prekybos tinklais, mažmeninės
prekybos parduotuvėmis. Siūlo savo paslaugas skirtingų sektorių įmonėms
(ypač žemės ūkio ir maisto), norinčioms įeiti į Ispanijos rinką.
20120611027 BR

Lenkijos inžinerijos įmonė veikia elektronikos, įrankių ir mašinų dizaino, technologijų, programinės įrangos programavimo, konstravimo, dokumentų tvirtinimo srityje, dirba mechaninės inžinerijos, elektronikos, medicinos, gamybos
inžinerijos srityse. Siūlo ir ieško subrangos, abipusės gamybos partnerių.

20101118037

Prancūzijos kompanija specializuojasi apšvietimo įrangos platinimo srityje.
Ieško apšvietimo (apdailos, arhitektūrinio, tretinio) įrangos gamintojų, norinčių platinti savo produktus Prancūzijoje.

20090708014 BR

Lenkijos įmonė užsiima vaisių ir daržovių iš viso pasaulio platinimu vidaus
rinkoje ir užsienyje. Ieško aukštos kokybės produktų tiekėjų.

BRDE20140305001 Vokietijos įmonė, kurios pagrindinė veiklos yra aliejuoto dumblo, naudotų
tepalų, naftos produktų, riebaluoto vandens valymas, siūlo atstovo/platintojo
paslaugas įmonėms, gaminančioms vandenvalos produktus ir siūlančioms
įvairias su tuo susijusias tehnologijas ir komponentus.

Europos Komisijos apklausa,
Skirta Mažosioms ir
vidutinėms įmonėms
Dėl privalomojo KILMĖS ŽENKLINIMO neperdirbtiems maisto
produktams ir produktams, sudarytiems iš vienos arba
daugiau sudedamųjų dalių, sudarančių daugiau
kaip 50 proc. maisto produkto
Pagal dabartines ES taisykles maisto
produktų kilmės nuoroda turėtų būti suteikta, kai jos nebuvimas gali suklaidinti
vartotojus dėl produkto kilmės. Šiuo metu
privalu nurodyti neperdirbtos jautienos ir
jautienos produktų (reikalavimas nustatytas po galvijų spongiforminės encefalopatijos protrūkio), importuotos fasuotos
paukštienos, medaus, vaisių ir daržovių,
žuvies, kiaušinių, vyno ir alyvuogių aliejaus kilmę. Dėl to susiformavo tam tikri
vartotojų lūkesčiai, ir tai yra priežastis,
kodėl nuostatų dėl maisto produktų kilmės ženklinimo rinkinys buvo pristatytas
naujame Europos Parlamento ir Tarybos
reglamente (ES) Nr 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams.
Informacijos apie maistą teikimo vartotojams reglamentu nustatytos konkrečios taisyklės dėl maisto produktų savanoriško kilmės ženklinimo ir dėl privalomos
tvarkos nurodyti gaminio kilmę fasuotai
neperdirbtai kiaulienai, paukštienai, avienai ir ožkienai. Dabar Komisija svarsto
galimybę išplėsti privalomą kilmės ženklinimą ir kitiems maisto produktams.
Atsižvelgdama į tai, šiuo metu Europos Komisija renka nuomones ir pasiūly-

mus ataskaitai, kuri turi būti pateikta Europos Parlamentui ir Tarybai iki 2014 m.
pabaigos.
Šie pakeitimai dėl ženklinimo apimtų
visą tiekimo grandinę nuo gamybos iki
pardavimo ir galutinio vartotojo (įskaitant
maisto produktus, tiekiamus maitinimo
įstaigose) šiose fasuoto maisto produktų
kategorijose:
• neperdirbti maisto produktai (pavyzdžiui, ryžiai ir ankštiniai augalai,
kvietiniai miltai, kurie įeina į neperdirbtų
maisto produktų sąrašą pagal ES reglamentuojančius įstatymus);
• vienos sudėties produktai (pavyzdžiui, augalinis aliejus, vaisių sultys,
kava, cukrus, pomidorų tyrė, šaldyti vaisiai ir daržovės);
• sudedamųjų dalių produktai, sudarantys daugiau kaip 50 % maisto produkto
(pavyzdžiui, pomidorų padažas, kvietinė
duona ar makaronai, tunų konservai).
Pakeitimai neapimtų mėsos ir pieno
gaminių bei produktų, kuriems jau yra
taikomi specialieji teisės aktai ir kurie
privalo turėti kilmės ženklinimą (medus,
vaisiai ir daržovės, neperdirbta žuvis,
alyvuogių aliejus, vynas, kiaušiniai, ne-

BRRO20140313001 Rumunijos bendrovė dalyvauja civilinėse, struktūrinės inžinerijos ir statybos
veiklose, pradedant nuo planavimo, projektavimo ir statybos darbų, įskaitant
vandens ir elektros sistemų įrengimą ir vidaus apdailą. Įmonė siūlo, savo kaip
statybinių medžiagų platintojo, paslaugas vietinėje rinkoje.
BRPL20140323001 Lenkijos įmonė gamina naujoviškus užkandžius ir ieško biodžiovintų vaisių
gamintojų (be konservantų, su 18-25 % drėgme). Domina: ananasai, bananai,
mango, vynuogės, Goji uogos, obuoliai, braškės, agrastai, abrikosai, persikai,
kriaušės. Tiekėjai neturi būti prekybos arba vaisių perdirbimo įmonės, tačiau
tiesioginiai džiovintų vaisių gamintojai.
BRBG20140328001 Bulgarijos kompanija specializuojasi elektros įrenginių projektavimo, kabelinių
linijų, elektros tinklų, elektrinių ir pastočių, relinės apsaugos sistemų įrenginių
srityje. Ieško gamintojų ir tiekėjų: elektros įrangos, relinės apsaugos ir automatikos sistemų, sistemų kontrolės ir kt., siūlo prekybos tarpininko paslaugas.
BRHU20131016001 Ilgametis vengrų porceliano gamintojas ieško partnerių, kurie gamintų pridėtinę vertę klientui turinčius, papildomus jo prekės ženklo produktus: stiklo
dirbinius, staltieses, stalo įrankius, stalo papuošimus ir pan.
BRIT20131210006 Italijos kompanija nori įtraukti naujus produktus į savo asortimentą ir siūlo
platintojo paslaugas stogo, energijos efektyvumo, šildymo/šaldymo gaminiams ir kt. Įmonė turi 15 agentų Šiaurės Italijoje, daugiau nei 25 kitų bendradarbių ir 800 aktyvių klientų.
BRBE20140327001 Belgijos įmonė ieško pusiau paruoštų ar pilnai paruoštų užkandžių, valgomų
rankomis, gamintojų. Domina vištienos vėrinukai ir kepti užkandžiai (suktinukai). Bendrovė yra suinteresuota abipusiu gamybos susitarimu.
20110829001

Rusijos bendrovė gamina ir siūlo LED produktus (vidaus, lauko, pramoniniam apšvietimui). Ieško prekybos tarpininkų, platintojų.

BOCZ20140224002 Čekijos įmonė ieško diagnostikos įrangos, reagentų ir eksploatacinių medžiagų, skirtų sveikatos priežiūros įstaigoms, platintojų.
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.

perdirbta jautiena ir jautienos produktai
(pvz., malta jautiena), kiauliena, aviena ir
paukštiena).
Taip pat EK siekia išsiaiškinti:
• poveikį tiekimo ir maisto gamybos
grandinei, atsižvelgiant į išlaidas;
• administracinį poveikį ūkininkams,
prekybininkams, maisto gamintojams ir
mažmenininkams;
• poveikį prekybai, ES rinkoje ir su
trečiosiomis šalimis;
• poveikį įmonių konkurencingumui,
įskaitant sąnaudų ir kainų konkurencingumą, gebėjimą atsinaujinti ir pritaikyti
inovacinius sprendimus, įmonių tiekimo
lankstumą.
Jūsų įmonė turi galimybę įtakoti
rengiamą ES teisės aktą dėl privalomojo maisto produktų kilmės ženklinimo
pateikdama savo nuomonę apklausoje.
Tai padės suformuoti Europos Komisijos
poziciją.

Apklausą vykdo Enterprise Europe
Network (Europos verslo ir inovacijų
tinklas), kuriam Lietuvoje atstovauja Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai bei VšĮ „Lietuvos
inovacijų centras”.
Tyrimas, kuriame bus aprašyti šios
apklausos analizė ir Komisijos ataskaitos
rezultatai, bus vėliau paskelbtas tinklapyje: http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm
Prašome Jūsų įmonės vadovaujančių
asmenų atsakyti į klausimyną ir užpildytą
dokumentą atsiųsti el.paštu: irma.taparauskiene@chamber.lt iki 2014 m. gegužės 28 d.
Klausimynas skelbiamas rūmų svetainėje chamber.lt, naujienų rubrikoje:
http://chamber.lt/LT/Pradzia/Naujienos/Rumu-naujienos/Europos-Komisijos-apklausa-skirta-mazosioms-ir-vidutinems-imonems

„Vikingų dienos“ Airijoje
Ingrida Braziūnienė,
Kauno PPA rūmų tarptautinių ryšių vadybininkė
Vykdant Enterprise Europe Network projekto, kurį Lietuvoje koordinuoja Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmai, veiklas, nuolat organizuojami įvairūs kontaktų renginiai bei verslo misijos.
Balandžio mėnesį Dubline, Airijoje, vyko kasmetinis verslo kontaktų renginys
„Vikingų dienos 2014“, kuriame dalyvavo projekto partneriai iš Jungtinės Karalystės,
Airijos, taip pat Baltijos bei Skandinavijos šalių.
Kiekvienas partneris turėjo galimybę pristatyti perspektyviausius savo regiono pasiūlymus iš Enterprise Europe Network bendradarbiavimo duomenų bazės, talpinančios technologijų perdavimo, bendrų mokslinių tyrimų bei verslo bendradarbiavimo
pasiūlymus.
Šį kartą projekto partneriams buvo pateikti pasiūlymai iš tradicinių mūsų regiono
verslų: baldų gamybos, medinių namų statybos bei tekstilės pramonės. Užsienio partneriai taip pat domėjosi metalo bei nerūdijančio plieno gaminių gamyba Lietuvoje,
liofilizacijos technologijomis, galimybe vykdyti bendrus projektus su novatoriškus IT
sprendimus vystančiomis įmonėmis, gamybos įmonėmis, galinčiomis teikti subrangos
paslaugas.
Kompanijos, kuriomis buvo domėtasi, jau užmezgė pirmą kontaktą su užsienio
verslininkais. Tikimasi, kad bendradarbiavimas nenutrūks ir duos konkrečios naudos
tiek Lietuvos, tiek užsienio įmonėms.
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Paminklas Rutinai
Kasdienybė ryja mūsų dienas, tapdama Rutina – drungna ir saugia terpe egzistavimui, nusiraminimui, nepersistengimui. Nuobodulinė komforto zona – Rutinos teritorija.
„Paminklas Rutinai yra kuklus bandymas atspėti nevienareikšmę Rutinos prigimtį
ir išmatuoti Kauno Rutininę temperatūrą“, – sako paminklo autorius architektas Audrys
Karalius.
Paminklas Rutinai – bendras visą Lietuvą išjudinusio festivalio „Dizaino savaitė“
2014 ir beprasidedančio Kauno gatvės meno festivalio „Nykoka“ projektas.
„Nuo šiol kiekvienais metais stengsimės, kad „Dizaino savaitė“ paliktų kokį nors
įsimintiną meninį objektą miesto viešosiose erdvėse ir paminklas Rutinai – yra pirmoji
mūsų dovana Kaunui“, – sako „Dizaino savaitės“ 2014 Kaune vadovas Giedrius Bučas.
Pagamintas iš masyvaus 8 milimetrų rūdinto plieno lakšto, paminklas Rutinai gegužės 11-ąją oficialiai atidengtas Kauno senamiestyje, apleistame skverelyje Muitinės
ir V. Kuzmos gatvių kampe.
Paminklo mecenatas – metalo meistras Mindaugas Dimšlys. Rėmėjai – „Idėjų parkas“, Pagerinimo fondas, Rolandas Malaiška.
Prie paminklo kūrimo prisidėjo ir rūmų nariai: dizaino salonas „Interjero erdvė“
(UAB „Interjero elementai“), UAB „Verslo aljansas“ ir UAB „Serfas“ vadovas Saulius
Valunta.
Visų rėmėjų vardai iškalti paminkle.
„Dizaino savaitės“ organizatorių inf.

Paminklas atidengtas Kauno senamiestyje, Muitinės ir V. Kuzmos gatvių kampe. Linos Stonkutės nuotrauka

Auga gerumo ąžuolai
Sambūrio „Gerumo ąžuolas“ įkūrėjas
ir lyderis, rūmų nario AB „Gija“ generalinis direktorius Valdas Pacevičius sako,
kad sambūris Lietuvoje jau pasodino apie
5 tūkst. ąžuolų.
2012 m. rugsėjį į sambūrio veiklą įsitraukė ir V.Adamkus, pasodinęs ąžuoliuką
Vilkijos bažnyčios šventoriuje, šalia tremtiniams skirto kryžiaus.
Siekdami paskatinti visuomenę labiau
rūpintis gamtos apsauga, „Gerumo ąžuolo“ nariai nusprendė šalia V. Adamkaus
sodinto šio ąžuoliuko pastatyti paminklinį
akmenį su prezidento bareljefu ir iškaltais
jo pasakytais žodžiais: „Kaip šio ąžuolo
šaknys įsitvirtinusios į šventą Lietuvos
žemę, privalu, kad ir mūsų šaknys neatitrūktų nuo savo tautos!”.
Įspūdingą riedulį bendruomenei padovanojo Vilkijos ūkininkai Vida ir Alvydas Mizgaičiai, o prezidento bareljefą
pagamino Lietuvos monetų kalykla.

„Esu sujaudintas jūsų dėmesio ir pagarbos. Sprendimą atidengti monumentą
laikau gestu, skirtu ne tik man. Tai pagarbos ir dėkingumo ženklas visiems, kurie
įvairiose Lietuvos vietose dalyvauja ąžuolų sodinime, kurių dėka tūkstančiai ąžuolų
puoš ateities Lietuvą.
Esame tauta, kurios ąžuolai žiloje senovėje buvo šventi, kuri savo ąžuolynus
saugojo kaip brangiausią erdvę, ne tik
kaip teritoriją, bet ir savo sielos erdvę,
papročius, kurie jungė į vieną tautą, valstybę. Jeigu lyginti Lietuvą su ąžuolynu,
reikia kalbėti ir apie labai skaudžius dalykus, apie iškirstą šventąjį ąžuolyną. Jis
dabar vėl atgimsta ir tegul būna ilgaamžis
ir tvirtas“, – kalbėjo V. Adamkus.
Sambūris „Gerumo ąžuolas“ Vilkijoje įkurtas 2006 m. Iš pradžių sambūryje
dalyvavo tik jo įkūrėjai su šeimomis, vėliau jis išsiplėtė ir dabar vienija daugiau
kaip100 narių.

Iškilmių akimirka Vilkijoje

Pasak V. Pacevičiaus, sambūrio nariai
sodina ąžuolų giraites, kelia inkilus, valo
miškus, veža jaunimą į pažintines ekskursijas, renka medžiagą apie ąžuolą ir jo
reikšmę lietuvių tautos gyvenime.

Pernai sambūris Kalvarijos savivaldybėje pasodino 1 200, o Šilininkuose
(Šakių r.) – 3 600 ąžuolų.
RŽ inf.

Naujas narys. VIZITINĖ KORTELĖ

Vasaros anglų kalbos vaikų dienos stovykla

ENGLISH
SUMMER CAMP

iCAN mokymo centras:

Kvieèia 5-13 m. vaikus smagiai bei naudingai leisti laikà,
stovyklaujant „iCAN“ mokymo centre!

Uþsienio kalbų kursai
Saviugdos bei verslo mokymai
Vertimai

www.ican.lt

Tel +370 672 44 526

info@ican.lt

facebook’e: https://www.facebook.com/MokymuCentrasIcan
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