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Prienų atstovybė sieks
daryti įtaką ne tik vietos, bet
ir centrinei valdžiai
Audronė Jankuvienė,
Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmų viešųjų ryšių vadovė

„Šiandien galime pagrįstai didžiuotis Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų atstovybe Prienuose. Tokius padalinius turi tik didieji apskričių centrai, todėl
mūsų rajonui tai yra svarbus įvykis“, –
oficialiame atstovybės atidaryme gegužės
28 d. kalbėjo jos vadovė, UAB „Ekofrisa“
direktorė Lina Padvaiskienė.
Jos teigimu, atstovybė skatins viešo
ir privataus sektoriaus bendradarbiavimą.
„Tai ypatingai svarbu, nes keičiasi mūsų
santykis su vietos savivalda, mes tampame atsakingais socialiniais ir ekonominiais partneriais, derinant tiek bendruomenės, tiek verslo interesus, – pabrėžė
naujosios atstovybės vadovė. – Politikai
gali priimti sprendimus, tiesiogiai įtakojančius mūsų visų gyvenimą, ir negalima
atmesti verslo visuomenės, kuri suteikia
darbo vietas krašto žmonėms, sąžiningai
mokėdama mokesčius, prisideda prie šio
krašto gerovės.“
Perima gerąją patirtį
Naujasis padalinys jau sėkmingai
perima gerąją patirtį iš Kauno PPA rūmų
ir kitų filialų veiklos. Prienuose, sekant
Kauno pavyzdžiu, įsteigta Verslo tary-

ba – patariamoji institucija savivaldybei,
veikianti miesto bendruomenės socialinio
kapitalo stiprinimo, miesto ekonominio
vystymosi skatinimo srityje, siekianti
daryti pozityvią įtaką Prienų įvaizdžio ir
strategijų kūrimui, prisidedanti prie įvairių
plėtros programų įgyvendinimo ir verslo
aplinkos tobulinimo. Verslo tarybą sudaro
Prienų miesto savivaldybės ir Kauno PPA
rūmų Prienų atstovybės deleguoti atstovai.
Verslo taryba jau yra pateikusi konkrečius
pasiūlymus rajono tarybai, susijusius su
žemės mokesčio diferencijavimu.
Plėtojant partnerystės su vietos savivalda principą, atstovybė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su rajono savivaldybe.
Tokias sutartis su rūmais yra patvirtinusios Kauno miesto ir rajono bei Jonavos
rajono savivaldybės.
Norėdama geriau suprasti rajone esančių verslo įmonių problemas, šiuo metu
atstovybė vykdo rajono verslo atstovų apklausą. Ja siekiama išsiaiškint, kas trukdo
verslui rajone, kuo įmonės galėtų prisidėti
didindamos Prienų rajono patrauklumą,
kuo vietos valdžia galėtų prisidėti prie
įmonių sėkmingos veiklos.
„Visi žinom seną tiesą, kad vienas
lauke ne karys ne tik vertinant iš verslo
pusės, bet ir kuriant bei paliekant kažką
gražaus mūsų rajonui. Rūmų nariai yra
nutarę inicijuoti ir telkti paramą Prienų

Atidarymo akimirkos

miesto ir rajono gražinimui“, – pasakojo
L. Padvaiskienė.
„Linkiu, kad dalyvavimas bendroje
atstovybės veikloje prisidėtų prie kiekvieno iš mūsų įmonės sėkmės istorijos“, –
atstovybės vadovė pakvietė visus Prienų
verslininkus burtis į rūmus.
Naujų galimybių ir sėkmės receptas
Įsteigtą atstovybę ir jos narius sveikino Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų
rūmų asociacijos prezidentas Rimantas
Stankevičius, linkėjęs daryti įtaką ne tik
savivaldai, bet ir centrinei valdžiai, ypač
formuojant regioninę politiką, mokesčių

sistemą, stiprinant savivaldą. „Manau,
kad verslo bendruomenės susibūrimas ir
atstovybės įkūrimas yra reikšmingas įvykis Prienuose. Rūmai yra unikali organizacija Lietuvoje: tai vienintelė iš verslo
asociacijų, veikianti pagal savo įstatymą,
organizuojanti veiklą regioniniu principu
ir vykdanti valstybės deleguotas funkcijas.“
Prienų rajono savivaldybės meras Vytas
Bujanauskas padėkojo Kauno PPA rūmų tarybos nariui, UAB „Hidrosta“ generaliniam
direktoriui Valdui Paulauskui už iniciatyvą
ir ilgai puoselėtą idėją veikti drauge PrieNukelta į 3 psl.

Tekstilės sektorius: kur dingo technologai ir siuvėjos?
Audronė Jankuvienė

Kaip sudominti ir skatinti jaunuolius
rinktis technologo arba siuvėjo specialybes? Kodėl jauni žmonės nenori sieti savo
darbinės ateities su Lietuvos eksporto lyderiu – tekstilės sektoriumi? Ar Švietimo ir
mokslo ministerija reaguoja į verslo išsakytas problemas? Kodėl darbo biržos nepajėgia tinkamai reguliuoti darbo jėgos pasiūlos
ir paklausos? Kam siuvėją perkvalifikuoti į
pardavėjas, jei rinkoje trūksta siuvėjų?
Šie ir panašūs klausimai buvo aptariami jau antroje Kauno prekybos, pramonės
ir amatų rūmų surengtoje verslininkų diskusijoje su Švietimo ir mokslo ministerijos
bei aukštųjų ir profesinio rengimo mokyklų atstovais. Tekstilės, baldų ir medienos
sektorių įmonininkai dar praėjusį rudenį
išdėstė itin aštrias kvalifikuotų darbuotojų
parengimo ir jų stygiaus problemas, todėl
dabar buvo tikimasi išgirsti naujų žinių iš
Švietimo ir mokslo ministerijos atstovų,
kokie sprendimai numatomi atsižvelgiant
į verslo poreikius.
Rūmų klubuose | 4 psl.

Pasak Kauno PPA rūmų prezidento
Benjamino Žemaičio, praėjusių metų lapkritį buvo suformuluotos šešios problemos ir galimi sprendimų būdai.

Ar bus kvotos?
Pirmasis pasiūlymas: valstybė privalo
skirti tikslines studijų kvotas tam tikroms
pramonės šakoms, nustatant jų poreikį.
Švietimo ir mokslo ministerijos Koleginių studijų skyriaus vedėjas Antanas Levickas konstatavo žinomą tiesą – jaunimas
linkęs rinktis socialinius mokslus, nes šios
krypties studijos pigesnės ir lengvesnės,
be to, esą garantuojančios pelningą darbą.
ŠMM atstovas pabrėžė, kad valstybės lėšos aukštajam mokslui skiriamos krepšelių principu, o Vyriausybės nutarimu lėšos
paskirstomos studijų krypčių grupėms.
Atskiriems sektoriams, pavyzdžiui, tekstilės, lėšos nedalijamos. Be to, pastaraisiais
metais populiarėja tikslinis priėmimas –
kai dalį studijų apmoka būsimasis darbdavys, įsipareigodamas po studijų įdarbinti
jauną specialistą. Taip specialistų stygiaus
Naujienos iš Jonavos | 5 psl.

problemą ketina spręsti Kauno PPA rūmų
nariai AB „Kauno Baltija“, „UAB „Omniteksas“, UAB „Terina“.
Verslininkai priminė, kad jie siūlė
įvesti kvotų sistemą. Atsakydamas į šį
priminimą, ŠMM atstovas aiškino, kad

prie ministro durų su panašiais prašymais
rikiuojasi ir informacinių technologijų, ir
žemės ūkio, ir kitų sričių atstovai, o objektyviai nustatyti poreikį sudėtinga.
Nukelta į 2 psl.

Verslininkai siūlė įvesti kvotų sistemą aukštosiose mokyklose

Apklausos iš chamber.lt | 7 psl.

Užsienio svečiai | 11 psl.
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Tekstilės sektorius: kur dingo technologai ir siuvėjos?
Atkelta iš 1 psl.

„Ar galima sumažinti krepšelių srautą
socialiniams mokslams, daugiau finansavimo numatant technologijų krypties
studijoms?“ – teiravosi rūmų prezidentas
B. Žemaitis.
„Jau sumažinta. Pavyzdžiui, M. Riomerio universitete krepšelių kiekis arti nulio.
Tačiau jaunuoliai plūsta toliau mokytis už
savo pinigus“, – komentavo A. Levickas.
Diskusijoje dalyvavę tekstilės įmonių „Kauno Baltija“, „Terina“, „Pakaita“,
„Angliškas stilius“ , „Liningas“ ir kt. atstovai pasisakė už dar reikšmingesnį valstybės reguliavimą.
Atgaivinti paskyrimų sistemą?
Antroji verslininkų suformuluota
problema ir jos sprendimo būdas – nustatyti tvarką, kad tikslinėse valstybės
finansuojamose vietose studijavę absolventai atidirbtų už valstybės lėšas, kurios
buvo skirtos jų studijoms. „Jei jaunuoliai
mokosi už valstybės lėšas ir paskui neatidirba už investuotas į jų išsilavinimą
visų mūsų lėšas, tai yra biudžeto išteklių
švaistymas. Valstybė kaip bankas, kuriam
nereikia grąžinti pinigų“, – kategoriškai
pakartojo UAB „Liningas“ technikos direktorius Raimundas Abromavičius ir kiti
tekstilininkai.
Švietimo ir mokslo ministerijos Koleginių studijų skyriaus vedėjas A. Levickas pabrėžė, kad tai sudėtingas teisinis
klausimas, nes priverstinis atidirbimas
būtų traktuojamas kaip žmogaus laisvių ir
teisių suvaržymas. Tačiau tikslinio finansavimo atveju jaunas specialistas įsipareigoja atidirbti 3 metus jo studijas iš dalies
(20 proc.) apmokėjusioje įmonėje.
Studentai turės daugiau pasirinkimo
Verslo atstovai taip pat reikalauja, kad
studentų praktikos turi būti ilgesnės trukmės ir griežčiau kontroliuojamos.
Apskritojo stalo diskusijoje dalyvavusios KTU Mechanikos, inžinerijos ir
dizaino fakulteto atstovės informavo, kad
be planuojamos praktikos, beveik vieneri
studijų metai bus paliekami laisvam studento pasirinkimui: jis galės dirbti, savanoriauti, išvykti į stažuotę ir pan.
AB „Pakaita“ generalinis direktorius

Algimantas Svilainis pasiūlė jau pirmame
kurse organizuoti pažintines praktikas. Kiti
tekstilininkai ragino pačius dėstytojus dažniau lankytis įmonėse, nes kartais akademinės bendruomenės atstovų požiūris yra
pasenęs ir nutolęs nuo realybės. KTU atstovės pripažino, kad yra nustatyta dėstytojų
stažuočių užsienio universitetuose tvarka,
tačiau stažuočių įmonėse sistemos nėra.
Supančioja profiliavimas
Verslo atstovai siūlo keisti mokyklose
profiliavimo ir privalomų egzaminų tvarką. Jų įsitikinimu, esama tvarka apriboja
mokinių studijų pasirinkimo galimybes
baigus vidurinę mokyklą.
AB „Kauno Baltija“ generalinis direktorius Vidas Butkus įsitikinęs, kad
vaikai mokyklose labiau linkę rinktis lengvesnius mokslus, o ne fiziką ir chemiją,
kurios reikalingos technologijų krypties
studijoms. Ir jei paskui jie nori rinktis šias
specialybes, supranta patekę į profiliavimo spąstus, ribojančius jų pasirinkimą
baigus mokyklą.
KTU dėstytojos atkreipė dėmesį, kad
į technologines specialybes galima įstoti
ir be fizikos privalomo egzamino, o pagal
mokyklinį balą. Be to, yra sudaryta galimybė tokiems studentams papildomai
mokytis ir pasivyti tuos, kurie laikė valstybinį egzaminą.
Įmonininkai teiravosi, gal būtų tikslinga įvesti 4-5 privalomus vienodus egzaminus visiems abiturientams? Ministerijos atstovas pranešė, kad planuojama
įvesti privalomą matematikos valstybinį
egzaminą, tam pritaria dauguma rektorių.
Verslo atstovams kelia susirūpinimą
ir prastas profesinis orientavimas. Pasak
rūmų generalinio direktoriaus Vytauto Šileikio, šiam tikslui buvo skirta 42 mln. Lt
projektinių lėšų, o koks jų panaudojimo
rezultatas? Nupirkta brangių autobusiukų,
mokyklose buvo įsteigti konsultantų etatai, bet realios naudos nejuntama.
Diskusijoje buvo paminėta, kad UAB
„Omniteksas“ visoms Kauno miesto ir
Kauno rajono mokykloms išsiuntė kvietimus dėl ekskursijos vienoje pažangiausių
tekstilės įmonių, tačiau tokia galimybe
susidomėjo tik viena mokykla.

Rūmų vadovai ir verslo atstovai pasigedo Švietimo ir mokslo ministerijos sprendimų dėl pernai teiktų pasiūlymų

Be to, kritikuota mokyklų reitingavimo sistema, kai geresnis balas teikiamas
už tai, kad vaikai išvyko mokytis į užsienį.
Apskritojo stalo diskusijos dalyviai
jau nebuvo tokie kategoriški dėl pernai
suformuluotos problemos, kad profesinio
mokymo mokyklose įsteigti praktinio mokymo centrai stovi be bent patenkinamo
apkrovimo. Pripažinta, kad tokie atvejai
tėra vienetiniai.
Kas kurs tekstilės sektoriaus įvaizdį?
Verslininkai įsitikinę, kad suformuota
klaidinga nuomonė visuomenėje nemotyvuoja jaunų žmonių savo ateities sieti su
tekstilės ir kitais gamybos sektoriais. Esą
jie labai nukentėjo krizės laikotarpiu, nors
yra atvirkščiai – būtent gamyba ir eksportas ištempė valstybę iš ekonominio sunkmečio.
UAB „Terina“ direktorius Jonas Vosylius replikavo, esą Lietuva gali girtis tik

lazeriais, o tradicinės gamybos šakos nepelnytai nuvertintos. Ir tai neretai daroma
valstybės lygiu.
A. Levickas priminė statybų bumą,
kai net nereikėjo agituoti žmonių dirbti
statybose – geri uždarbiai padarė savo,
ir darbo jėga pati plūstelėjo. Akademinės bendruomenės atstovės teiravosi, o
kiek uždirba technologai ir siuvėjos? Kur
dingsta profesinėse mokyklose parengtos
siuvėjos? Nueina į šešėlį, siuva kaimynėms, registruojasi darbo biržoje.
Diskusijos dalyviai sutarė, kad būtina
skirti daugiau dėmesio ir lėšų populiarinti,
viešinti tekstilės, baldų ir kitų probleminių šakų studijas tarp jaunimo ir visuomenės, pristatyti gamybinio sektoriaus
pasiekimus.
Daug kritikos strėlių diskusijos dalyviai paleido darbo biržų adresu. Todėl kitą
diskusiją numatoma surengti darbo biržų
veiklos klausimais.

Kauno problemų svarstymas Seimo narių nesudomino
Kauno miesto savivaldybėje gegužės
mėnesio posėdį surengusi Verslo taryba
tikėjosi konstruktyvaus pokalbio su Kaune išrinktais ar su šiuo miestu susijusiais
Seimo nariais. Deja, atvyko vos dvi Seimo
narės – Lietuvos socialdemokratų partijos
atstovės Birutė Vėsaitė ir Orinta Leiputė.
Verslo tarybai neseniai pradėjęs pirmininkauti Kauno meras Andrius Kupčinskas teigė, jog kvietimai elektroniniu paštu
siųsti maždaug dvidešimčiai Seimo narių,
nepaisant jų politinių pažiūrų ar įsitikinimų. Nes tikima, jog kauniečių problemos
politikams rūpi ne vien prieš rinkimus.
„Kada vyko debatai prieš rinkimus,
buvo daug kalbėta apie mūsų miestą,
girdėjosi pažadų, reikštas susirūpinimas,
kad Kaunas ne visai taip vertinamas, kaip
turėtų būti“, – priminė Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis.
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Seimo narės prisiminė, ką vienai iš jų
pavyko nuveikti energetikos srityje, kai
vadovavo Ūkio ministerijai, – paskatinti
teigiami pokyčiai, kurie leidžia sumažinti
šilumos kainas vartotojams.
Miesto merui užsiminus apie puoselėjamą projektą Petrašiūnuose Kaunui turėti
kogeneracinę elektrinę, ji pridūrė, jog 800
milijonų litų skiriama Vilniui bei Kaunui
šilumos gamybos modernizavimui. Bet
kur bus statoma kogeneracinė elektrinė,
dar neaišku.
Nenutylėta susitikime ir apie „Rail
Baltica“ geležinkelio vėžės projektą. Kai
kurių Kauno verslo atstovų nuomone,
lenkai labiau susirūpinę savo automagistralėmis nei tarptautiniu geležinkeliu. Ir
pastaruoju metu intensyviai tvarko savo
kelius. Be to, tarptautinio projekto kaštai
bus tokie dideli, kad už tuos pinigus būtų
galima visu maršrutu „Varšuva-Talinas“

nutiesti puikų, 6 eismo juostų kelią.
Seimo narės B. Vėsaitės teigimu, dėl
pirmojo „Rail Baltica“ etapo viskas sutarta, finansavimas yra, vėžė iki Kauno ateis.
Kalbama dėl antrojo etapo – dėl vėžės nuo
Kauno iki Vilniaus. Taip, estai nepatenkinti, „bet būtų visai logiška, jei geležinkelis
sujungtų 3 Baltijos valstybių sostines“.
Atremdama Vyriausybės pozicijos
kritiką dėl užsispyrimo neskirti nors pusės
lėšų, reikalingų Panemunės tilto statybai, B.
Vėsaitė prasitarė, jog nė vienas Vyriausybės
posėdis nepraeina be lobistinės Seimo narių
veiklos. Todėl ji mananti, kad tas spaudimas
duos naudos. Ministerija per 3 metus į šio
tilto statybą investavo 15 mln. Lt. Užtat pasirūpinta, kad Kauno savivaldybei būtų padidintas skolinimosi limitas, tai ji pati gali
dabar daugiau į tą objektą investuoti.
„Dėl Panemunės tilto su premjeru dar
sausio mėnesį buvom sutarę, kad šįmet

ministerija tiltui skirs 10 milijonų. Deja,
sprendimo vis nėra – gavom pusę tos sumos“, – aiškino Verslo tarybos pirmininkas A. Kupčinskas.
„Sieksim, kad tilto projektas atsirastų
Valstybės investicijų programoje, tuomet
finansavimas pagerės“, – žadėjo parlamentarė B. Vėsaitė.
Buvo skirta laiko ir oro transporto
problemų aptarimui, kurių sprendimą,
mero teigimu, palengvintų miestų savivaldybėms suteikta teisė įsivesti vadinamąjį „pagalvės“ mokestį. Kol kas tokią
privilegiją turi tik kurortai, galintys iš
turistų surinktus pinigus naudoti infrastruktūros gerinimui bei kitiems svarbiems
dalykams. Kaunas savo ruožtu „pagalvės“
mokesčio pinigus skirtų lėktuvų reisų plėtrai (populiarinimui), miesto reklamai, o
tai padėtų daugiau pritraukti turistų.
Pagal ELTOS inf.
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Prienų atstovybė sieks daryti įtaką ne tik vietos, bet ir centrinei valdžiai
Atkelta iš 1 psl.

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos
prezidentas Rimantas Stankevičius

Atidaryme dalyvavo Seimo narys Andrius Palionis

nų gerovei. „Neabejoju, kad rasime daug
sąlyčio taškų, ir bus žymiai lengviau tiek
mums priimti sprendimus, tiek jums plėtoti
veiklą“, – kalbėjo V. Bujanauskas.
Seimo narys Andrius Palionis atstovybės atidarymą įvertino kaip naujų galimybių ir sėkmės receptą, atvertas duris į verslo
plėtrą ir inovacijas. Jis paragino vietos verslo benduromenę aktyviai veikti, kai Vyriausybėje svarstomos Kaimo plėtros, kelių
priežiūros, sveikatos paslaugų plėtros ir
kitos programos ir skirstomos milijardinės
lėšos. „Sėkmės formulė – generuoti idėjas
laiku ir jas įgyvendinti“, – sakė A. Palionis.
„Rajonuose, miestuose buriasi įvairių
profesijų žmonės – ūkininkai, tautodailininkai, mokytojai, ir nesuprantama, jei nesivienija verslo žmonės. Prienų atstovybė
įsteigta po pusantrų metų darbo. Supratimas, kad bendromis pastangomis galima
nuveikti žymiai daugiau, kad susibūrus
keičiasi verslo santykis su valdžia – iš
mokesčio mokėtojo tampama jos partneriu, bręsta“, – kalbėjo rūmų prezidentas
Benjaminas Žemaitis.

Šiuo metu atstovybė vienija devynis narius: UAB „Doletos langai“, UAB
„Ekofrisa“, UAB „Hidrosta“, UAB „Mačiūnai“, UAB „Prienų langai“, UAB „Robotex“, UAB „Terina“, UAB „Techno
Wood“, UAB „Wilara“.
Belaukiant euro
Po oficialiosios renginio dalies AB
„Swedbank“ Pietų Lietuvos filialo valdytojas Saulius Drasutis Prienų ir Birštono
verslininkams pristatė verslo, savivaldybių
ir gyventojų finansų situaciją belaukiant
euro, pagrindinius Lietuvos makroekonomikos rodiklius, duomenis apie darbo ir
verslo situaciją Prienų savivaldybėje.
Banko atstovas atkreipė dėmesį, kad
vidutinis darbo užmokestis Prienų rajone
yra vienas mažiausių šalyje (1400 Lt – tai
mažiau nei siūlyta minimali 1500 Lt alga),
tačiau ir nedarbo lygis – vienas žemiausių tarp savivaldybių. Verslumo rodiklis
nėra didelis – tūkstančiui gyventojų tenka
17 veikiančių ūkio subjektų, rajonas šiuo
požiūriu atsiduria paskutiniame savival-

Gegužės mėnesio kronika

Gegužės mėnesį vykusiame Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos posėdyje buvo aptarti rūmų vykdomi europiniai projektai, jų teikiama nauda nariams. Taip pat
patvirtintas Revizijos komisijos darbo reglamentas. Į bendruomenę priimti 5 nauji nariai.
Prezidentas Benjaminas Žemaitis susitiko su Kauno miesto savivaldybės atstovais
dėl klubo „Verslas Kaunui“ iniciatyvos įrengti mieste verslo šlovės alėją.
Praėjusį mėnesį sulaukta daug garbingų svečių iš užsienio. Rūmuose priimta Japonijos Izumiotsu miesto prekybos ir pramonės rūmų delegacija. Susitikime su LR ambasadoriumi Belgijoje Gediminu Varvuoliu aptarta planuojama įmonių misija į Belgijos
Flandrijos regioną. Rūmų generalinis direktorius Vytautas Šileikis susitiko su Nyderlandų garbės konsule Lina van Kesteren.
Geresnio reguliavimo priežiūros komisijai ir Vyriausybei bei Seimui perduoti verslo bendruomenės pasiūlymai dėl administracinės naštos mažinimo verslui.
Rūmų vadovai su Lietuvos sporto universiteto kancleriu Mindaugu Balčiūnu aptarė abipusiai naudingo bendradarbiavimo galimybes.
Darbiniam vizitui į Švietimo ir mokslo ministeriją atvyko Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) direktorius James Calleja. Šiemet CEDEFOP atliks pameistrystės mokymo formos diegimo Lietuvoje analizę, kurios pagrindu bus parengtos
rekomendacijos tolesnei pameistrystės plėtrai mūsų šalyje. Susitikime, kuriame dalyvavo ir rūmų Profesinio rengimo skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Giedrienė, aptartas
pameistrystės mokymo formos diegimas Lietuvoje, geroji praktika ir susiję iššūkiai.
Daugiausiai susidomėjimo praėjusį mėnesį sulaukė seminarai „Verslo galimybės
Latvijoje“, „Teisiniai verslo aspektai Rusijos Federacijoje“ (Eksportuotojų klubas) bei
„Efektyvūs pardavimai: tapk profesionalu per vieną dieną“. Aktyviai veikė rūmų klubai: Sūduvos buhalterių klubas Marijampolėje šauniai paminėjo profesinę buhalterių
dieną, o Personalo vadovų klubo narės itin susidomėjo susitikimu su žurnalistu Ryčiu
Juozapavičiumi ir tema „Pasitikėjimo greitis“. Vadovų klubas diskutavo apie verslo
kultūrą Norvegijoje.
Gegužę išplatinta 15 BCD anketų su įmonių pasiūlymais, kurie skelbiami Enterprise Europe Network tinkle. Užregistruota 17 partnerystės susitarimų tarp Lietuvos
ir užsienio partnerių, naudojantis EEN paslaugomis. 10 užsienio įmonių susidomėjo
mūsų šalies įmonių paskelbtais verslo bendradarbiavimo pasiūlymais.
Rūmų specialistės Kaune atliko 490 prekybos dokumentų patikrinimų ir įformino
prekių kilmės sertifikatų, Marijampolėje – 93.
Profesinio rengimo skyriaus darbuotojos parengė 1104 asmens įgytų kompetencijų
vertinimo užduotis, įvertintos 891 asmens kvalifikacijos, sudarytos 48 vertinimo komisijos (pirminis profesinis mokymas). Tęstinio profesinio mokymo srityje parengta apie
pusantro šimto užduočių ir įvertinta 143 asmenų įgytosios kompetencijos.
RŽ inf.

Susirinkusieji klausėsi dviejų pranešimų verslui aktualiomis temomis

dybių dvidešimtuke. Prienų rajono savivaldybės biudžeto skolos nėra didelės (48
proc., šalies vidurkis – 65 proc.), tad pasiskolinti savivaldybei problemų nebūtų.
Tačiau įvertinus rajono darbuotojų skaičių
ir jų gaunamą atlyginimą, iš kurio pajamų
mokesčio surenkamas biudžetas, galimybės grąžinti skolas būtų sudėtingesnės, jei
nekils atlyginimai ir nedidės darbo vietų
skaičius.
UAB „Columbus Lietuva“ Klientų
aptarnavimo skyriaus vadovas Donatas
Bobelis pateikė daug praktinių patarimų,

ką turi žinoti kiekvienos įmonės vadovas
rengiantis euro įvedimui – kaip parengti
apskaitos, verslo valdymo sistemas, kada
tai padaryti ir pan. Kadangi „Columbus“
kolegos Estijoje ir Latvijoje jau vykdė kelis šimtus projektų, susijusių su euro įvedimu, D. Bobelis nurodė kelias pagrindines
kaimynų klaidas: tai manymas, kad sistemos bus pakeistos vienu mygtuko paspaudimu; kad tai – apskaitinininkų darbas;
kad rūpesčiai pasibaigs euro įvedimo dieną. „Pradėti rengtis euro įvedimui reikia
prieš pusę metų“, – pabrėžė D. Bobelis.

Antroji „Swedbank“ ir rūmų
kelionė po regionus
AB „Swedbankas“ ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai jau antrus
metus rengia susitikimų ciklą Kauno ir
Marijampolės regionų savivaldybėse. Kelionės maršrutai birželį driekiasi per Kauną, Raseinius, Kėdainius, Kaišiadoris, Jonavą, Alytų, Šakius, Marijampolę.
Renginių metu „Swedbank“ Pietų
Lietuvos filialo valdytojas Saulius Drasutis verslo atstovams pristato pagrindinius
Lietuvos makroekonomikos rodiklius, supažindina su svarbiausiais euro įvedimo
etapais, pateikia išsamių statistinių duomenų apie kiekvienos savivaldybės ir joje
veikiančio verslo bei gyventojų finansus,
taip pat pasiūlo praktinių patarimų, kaip
ruoštis euro įvedimui.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų vadovai vietos verslininkus supažindina su rūmų veikla, pristato teikiamas
paslaugas, pateikia pagrindinius narystės
rūmuose motyvus.
S. Drasutis atkreipia dėmesį, kad šiuo
metu Lietuva vykdo visus penkis būtinus
Mastrichto kriterijus. Tačiau kitais metais
gali atsirasti rizikos peržengti infliacijos
ribą, todėl įsivesti eurą geriausios sąlygos
šiemet. Jeigo to dėl kokių nors priežasčių

nepavyktų padaryti, Lietuva nuostolius
skaičiuotų milijardais.
Bankininko teigimu, Lietuva, neperėjusi prie naujosios valiutos 2007 m.,
prarado 6-8 mlrd. Lt. Tad šie praradimai,
palyginti su valstybės įsipareigojimu per
trejus metus į Europos stabilumo fondą
sumokėti 1 mlrd. Lt, žymiai didesni. Tiesa, vienkartinių euro įvedimo išlaidų neišvengsime. Jos valdžiai ir verslui atsieis
apie 1 mlrd. Lt.
Tačiau, pasak S. Drasučio, įvedus eurą,
dėl sumažėjusių skolinimosi palūkanų valdžia kasmet sutaupys po 200 mln. Lt, verslas – apie 230 mln. Lt. Dėl atkritusio valiutų
keitimo tiek verslas, tiek gyventojai sutaupys apie 15 mln. Lt. Euras turės teigiamos
įtakos ir BVP augimui – skaičiuojama, kad
ši valiuta padidins BVP plėtrą 2-3 proc.
Sociologinės apklausos rodo nemažą
Lietuvos gyventojų skepticizmą dėl naujosios valiutos įvedimo. Tačiau tyrimai
patvirtina, kad įvedus eurą ši nuomonė
smarkiai pasikeičia į gera. Taip nutiko
tiek Estijoje, tiek Latvijoje. Tikimasi, kad
ir Lietuvoje požiūris į eurą po jo įvedimo
pozityviai pasikeis.
RŽ inf.

AB „Swedbank“ Pietų Lietuvos filialo valdytojas Saulius Drasutis
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Inovacijos odontologijos klinikoje „Aukštėja“
Audronė Jankuvienė
„Po to, ką pamatėme, supratau, kad
labai drąsių inovacijų gali būti ne tik gamyboje, bet ir gana konservatyvia sritimi
laikomoje medicinoje“, – taip rūmų narių
pažintį su pažangiausias technologijas
diegiančia odontologijos klinika „Aukštėja“ įvertino rūmų prezidentas Benjaminas
Žemaitis.
„Savo gyvenimą paskyrėme tam, kad
Lietuvoje atsirastų aukščiausius pasaulio
standartus atitinkanti odontologijos klinika. Tokių įstaigų visoje Europoje tėra
keletas“, – susirinkusiems Rūmų klubo
nariams pasakojo klinikos vadovė Sandra
Butkienė.
„Aukštėjoje“ įsteigtas mokslinių tyrimų ir inovacijų centras, kraniomandibulinė akademija, skaitmeninė laboratorija.
Klinikos vadovai ir specialistai stažuojasi
bei organizuoja mokslines konferencijas
užsienyje, glaudžiai bendradarbiauja su
Europos, Lietuvos, Rusijos, Kazachstano
universitetais.
Sukurti ateities odontologijos diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos kliniką
padėjo nelengvai, po teisminių ginčų gau-

Klinikos šeimininkai Sandra ir Valdas Butkai

ta ES struktūrinių fondų 2 mln. Lt parama.
„Kai turi tikslą ir norą, galima įveikti visas
kliūtis ir pasinaudoti galimybėmis. Neplanuodami ateities, programuojame nesėkmes“, – sako Sandra ir Valdas Butkai.
Klinikoje taikomi daugumai pacientų
neįprasti gydymo būdai. Sutaisyti nesveiką dantį – tai jau darbo pabaiga. „Dantys
yra tarsi streso žemėlapis. Daugelis galvos
skausmų, spengimas ausyse, kaklo, nudaros raumenų įtempimas neretai atsiranda
dėl odontologijos problemų. Įprastai,
pavyzdžiui, LOR gydytojai gydo ausis,
neurologai – migreną, o tikroji negalavimų priežastis būna dantys. Tik po to, kai
įvertiname paciento kramtymo funkciją,
ją atstatome, sutvarkome žandikaulio sąnarius, atpalaiduojame raumenis, tik tada
gydome dantis. Atstatyti kramtymo funkciją svarbiau nei gražus dantis“, – aiškina
gydytoja S. Butkienė.
Klinikos vadovai ketina perimti norvegų patirtį ir Kauno vaikams taikyti specialią programą prieš kariesą. „97 procentai miesto moksleivių turi karieso pažeistų
dantų. Ir ne po vieną, o po 8-10. Situacija
blogesnė nei Indijoje. Todėl bendraujame
su Norvegijos Vestfoldo kolegomis, Kau-

Naujieji rūmų nariai su prezidentu Benjaminu Žemaičiu

no savivaldybe, ieškome fondų, kurie galėtų finansuoti tokią programą“, – pasakoja klinikos vadovė, aprodžiusi modernios
įstaigos kabinetus bei turimą įrangą.
Rūmų klube tradiciškai pasveikinti

nauji bendruomenės nariai – nekilnojamojo turto agentūra „Capital Kaunas“
(UAB „R.E. Experts“), UAB „Sneakybox” ir UAB „Nordfenster“.
RŽ inf.

Rūmų nariams parodyta nauja įranga

Personalo vadovės mokėsi, kaip kurti pasitikėjimą
Gegužės mėnesio Kauno personalo
vadovų klube buvo diskutuojama apie pasitikėjimą. Pranešimą „Pasitikėjimo greitis“ skaitė ir diskusiją moderavo „Franklin Covey Lietuva“ partneris, komunikacijos, asmeninio efektyvumo ir lyderystės
programų konsultantas, žurnalistas Rytis
Juozapavičius. Įdomi tema pritraukė gausų būrį personalo vadovių ir specialisčių,
kurios aktyviai dalyvavo bei atlikinėjo
praktines užduotis.
Iš pradžių buvo diskutuojama, kokia
yra pasitikėjimo „kaina“ ir kokie grįžta
„dividendai“. Dalyvės beveik vienbalsiai
nutarė, kad pasitikėjimo „kaina“ nėra tokia didelė, lyginant su grąža, taigi verta
kurti ir plėsti pasitikėjimą.
Išskirti keturi patikimumo branduoliai, dėl kurių yra pasitikima vieni kitais.
Du iš jų priklauso charakterio bruožams –
principingumas ir ketinimai, kiti du priskiriami kompetencijai – gebėjimai ir
rezultatas.
Principingumą siūloma suvokti kaip
vertybių, įsitikinimų ir elgesio vienovę,
nepaprastą sąžiningumą, nuolankumą ir
drąsą. Ketinimai – tai nuoširdus rūpestis kitais, abipusės naudos siekimas, kitų
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žmonių interesų gerbimas. Gebėjimai atskleidžia mūsų talentus, požiūrį, įgūdžius,
žinias ir stilių. Rezultatai – tai reikalingų
darbų atlikimas vengiant pasitikėjimo
mokesčių ir gaunant pasitikėjimo dividendus.
Dalyvės grupėse aktyviai diskutavo
apie žmones, kuriais jos pasitiki ir kurie
„patikimumo branduoliai“ skatina šį pasitikėjimą. Dažniausiai pasitikima yra dėl
kompetencijos – tam tikrų gebėjimų ar
pasiektų rezultatų.

Buvo analizuojami pasitikėjimą kuriančio elgesio tipai, esminiai procesai,
pasitikėjimo problemos ir sprendimai.
Pasak R. Juozapavičiaus, galima išskirti
13 pasitikėjimą kuriančio elgesio tipų:
kalbėti tiesiai, rodyti pagarbą, kurti skaidrumą, taisyti klaidas, rodyti lojalumą,
pasiekti rezultatų, tobulėti, pripažinti tikrovę, išsiaiškinti lūkesčius, praktikuoti
atskaitingumą, pirma išklausyti, laikytis
įsipareigojimų, išplėsti pasitikėjimą.
Dalyves ypač sužavėjo rodytas filmu-

kas „Lenktynės į Pietų ašigalį“ (galite rasti
„Franklin Covey Lietuva“ interenetiniame
puslapyje: http://www.franklincovey.lt),
kuriame įamžintos britų (vedama kapitono Robert Falcon Scott) ir norvegų (vedama kapitono Roald Amundsen) komandų
lenktynės, kurie pirmieji pasieks paskutinę vietą žemėje, kurios dar nelietė žmogus. Lektoriaus teigimu, ši istorija suteikia
svarbių įžvalgų dėl pasitikėjimo, komandinio darbo ir jo įtakos rezultatams.
RŽ inf.

Kauno personalo vadovų klubo narės susitiko su komunikacijos, asmeninio efektyvumo ir lyderystės programų konsultantu, žurnalistu Ryčiu Juozapavičiumi
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Verslo pietūs Jonavoje
Prabėgus metams po Jonavos rajono
savivaldybės sutarties pasirašymo su Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais
(KPPAR), atstovaujamais Jonavos atstovybės vadovo Alfonso Meškausko, rajono
meras Mindaugas Sinkevičius pakvietė į
verslo pietus. Per tuos metus Jonavos atstovybė išaugo ir tapo KPPAR filialu.
Aktualių verslui temų buvo daug, tačiau susitikimo – apskritojo stalo diskusijos „Metai po sutarties pasirašymo: bendradarbiavimas gerinant verslo aplinką
Jonavoje, įvykiai, tikslai ir planai” metu
analizuotos trys: Jonavos rajone esantys

laisvi komercinės paskirties sklypai/ pastatai; naujovės, nuo sausio 1 d. įsigaliojus
Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimams; šiuo metu rengiami Jonavos rajono
specialieji/detalieji planai ir į ką atkreipti
dėmesį; Jonavos turizmo ir verslo informacijos centro ateities vizija bei vietos
verslo poreikių tenkinimas.
KPPAR Jonavos filialo vadovo Alfonso Meškausko nuomone, puiku, kad
verslininkai ir savivaldybės vadovybė susitinka ir aktualiais klausimais kartu ieško
geriausio sprendimo. Sutartinai dirbant
galima išspręsti svarbius rajono bendruoSusitikime dalyvavo gausus verslo atstovų būrys

menės klausimus. Be to, susitikimo – apskritojo stalo diskusijos metu verslininkai
iš pirmų lūpų išgirdo apie galimybes investuoti Jonavos rajone.
Mero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, susitikimams su verslu visada bus
rasta laiko, o susitikimo forma ir turinys
priklausys nuo pačių verslininkų noro.
„Manau, jog šis susitikimas savivaldybei
yra puiki galimybė betarpiškai pabendrauti su rajono verslininkais, pristatyti savivaldybėje rengiamus planus ir rengiamas
miesto plėtros vizijas. Verslui tai galimybė
sužinoti naujausią informaciją ir galbūt užčiuopti naujas perspektyvas esamo verslo

Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius (dešinėje)

Išrinkta Jonavos filialo taryba
Gegužės 27 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialo narių susirinkime išrinkta filialo taryba, kuri veiks iki 2016 m. rūmų generalinės asamblėjos.
Susirinkime dalyvavo 17 įmonių atstovai (iš viso filialas vienija 31 Jonavos bendrovę). Į tarybą pasiūlyta rinkti: Alfonsą Meškauską, Jolitą Peleckienę, Elmantą Mickevičių, Gintautą Bruką, Vytautą Kudoką, Ramūną Miliauską, Edmundą Muloką.
Susirinkimo dalyviai vienbalsiai pritarė pasiūlytoms kandidatūroms. Išrinkti tarybos nariai bus atsakingi už šias sritis:
• tarybos pirmininkas, darbo koordinavimas, reprezentavimas, atstovavimas –
A. Meškauskas (UAB „Baldai jums“);

Projekto rezultatai pristatyti
Lietuvos profesinio rengimo
institucijoms
Birželio 4 d. Kauno viešbutyje „Daniela“ rinkosi Lietuvos profesinio rengimo įstaigų vadovai ir atstovai, atsakingi
už kokybę. Konferenciją atidarė LR Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento direktorius Saulius Zybartas, Lietuvos
inovatyvių profesinio rengimo įstaigų
asociacijos prezidentė Nijolė Deksnienė
ir „EXPANDVET“ projekto vadovė Aušra Giedrienė.
Šios konferencijos tikslas buvo pristatyti pasiektus projekto rezultatus (tematinio portalo www.bequal.info turinį: EQAVET pagrindu sukurtą elektroninį kokybės palyginimo įrankį, gerosios praktikos
centrą, naujienas, aktualijas, dokumentus,
nuorodas, straipsnius apie kokybės užtikrinimą), aptariant tolesnį jų panaudojimą
Lietuvos erdvėje.

Konferencijoje pasisakė projekto vadovė A. Giedrienė, darbdavių atstovė – „Hermis“ projektų vadovė bei ilgametė Kauno
PPAR asmens įgytų kompetencijų vertinimo narė Jurgita Juzėnaitė. N. Deksnienė
pristatė lyginamosios analizės įrankio patikros eigą ir rezultatus Lietuvoje, Lenkijoje,
Jungtinėje Karalystėje, Austrijoje.
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo
plėtros centro Informavimo ir administravimo skyriaus vedėja Lina Vaitkutė kalbėjo apie EQAVET taikymą Lietuvos profesiniame mokyme. Nacionalinė ECVET
ekspertė A. Giedrienė pristatė ECVET
įgyvendinimo galimybes Lietuvoje.
Konferencijos dalyviai teigiamai įvertino darbotvarkės pranešimus ir daugiau
informacijos norėtų gauti apie EQAVET
praktinį taikymą. Didžiausias susidomėjimas buvo pačiu kokybei skirtu portalu,

plėtrai ar naujo verslo pradžiai. Jeigu verslininkai liks patenkinti tokiu bendravimo
formatu, ir ateityje rengsime panašius susitikimus”, – sakė rajono vadovas.
Susitikime – apskritojo stalo diskusijoje dalyvavo mero pavaduotojai Remigijus Osauskas ir Vytautas Venckūnas,
administracijos direktorius Jonas Klemensas Sungaila, rajono Tarybos nariai,
verslo atstovai. Klausimų, pastebėjimų
turėjo verslininkai Antanas Benaitis, Jolita Peleckienė, Kęstutis Keraitis, rajono
Tarybos narys Edmundas Gedvila, kt.
RŽ inf.

• darbas savivaldybės darbo grupėse, rengiant verslo organizacijoms svarbius
sprendimus – E. Mickevičius (IĮ „Technoera“) bei J. Peleckienė (UAB „Binčis“);
• ryšiai su žiniasklaida ir kitomis darbdavių organizacijomis – G. Brukas (UAB
„Gudžionys“);
• atstovybės ambasadorius, naujų narių įtraukimas į rūmų veiklą – V. Kudokas
(UAB „Jonavos vandenys“);
• programos „Narys-nariui“ koordinavimas – R. Miliauskas ( AB „Achema“);
• atstovavimas Trišalėje taryboje ir darbas su profsąjunginėmis organizacijomis – E.
Mulokas (UAB „Jonavos autobusai“).
Kiekvienas rūmų ir tarybos narys pagal pageidavimą gali padėti kuruoti ne tik jam
priskirtą sritį.
RŽ inf.

ypač teigiamai įvertinta, jog informaciją
galima rasti lietuvių kalba.
Visi pristatymai yra patalpinti http://
chamber.lt/LT/Pradzia/Projektai/Vykdomi/Profesinio-mokymo-kokybes-uztikrinimo-sistemu-tobulinimas.

Apibendrinti projekto rezultatai bus
pristatyti 2014 m. rugsėjo 11 d. baigiamojoje projekto konferencijoje Kaune.
Daugiau apie „EXPANDVET“ skaitykite 8 psl.
RŽ inf.

Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacijos prezidentė Nijolė Deksnienė pristatė lyginamosios analizės įrankio
patikros eigą ir rezultatus
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Rūmų narių jubiliejai birželį
Jonavos rajone, Rukloje įsikūrusi
UAB „Saugera“ birželio mėnesį pažymi
15 metų sukaktį. Bendrovė pagal individualius užsakymus stato medinius rąstinius gyvenamuosius namus, pirtis, sodo
ir poilsio namelius, pavėsines, taip pat
gamina lauko baldus, vidaus ir lauko dailylentes, grindines ir terasines lentas.
Užsakovai dažniausiai yra privatūs
asmenys. Per pastaruosius penkerius
metus bendrovė pastatė ne vieną dešimtį
namų Lietuvoje. Nuolat didėjantys klientų užsakymai ir augantis jų pasitenki-

nimas atliekamų darbų kokybe leidžia
įmonei didžiuotis savo veikla.
Visame pasaulyje rąstiniai namai laikomi elitiniais. Jie pripažinti kaip patys
ekologiškiausi, psichologiškai jaukūs ir
sveiki namai. Skirtingai negu visos kitos
statybinės medžiagos, medis „kvėpuoja“,
medienos ląstelėse vyksta nuolatinė oro
apykaita. Todėl rąstiniuose mediniuose
namuose išlieka pastovus deguonies balansas, optimali oro drėgmė; nereikalingos kondicionavimo sistemos, nes natūrali ventiliacija vyksta per sienas. Mediena
saugo šilumą. Medinių sienų šilumos
izoliacija keliskart didesnė nei to paties
storio plytų ar betoninės sienos. Šilumos
izoliacijos savybių dėka mediniame name
ne tik šilta žiemą, bet ir vėsu vasarą.
Įmonė rąstinių namų statybai naudoja

Lietuvoje sukurtas lizingo
veiklos valdymo sprendimas
„AmberLeasing“ sparčiai
populiarėja Europos Sąjungos ir
Rytų rinkose
UAB „Columbus Lietuva“, kurios
pagrindinė veikla – verslo konsultacijos
ir verslo valdymo sistemų kūrimas, diegimas bei priežiūra, su savo sukurtu lizingo
veiklos valdymo sprendimu jau įžengė į
Estijos, Šveicarijos, Gruzijos rinkas, užmezgė kontaktus su Vokietijos bei Japonijos įmonėmis ir numato tolesnę pardavimų plėtrą.
„Pardavimų procese pasinaudojome
žiniomis bei galimybėmis, kurias atvėrė
įmonėje vykdomas projektas „Produkto
„AmberLeasing“ sertifikavimas, įmonės
pardavimų užsienio šalyse didinimas“,
dalinai remiamas iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų“, – sakė UAB Columbus Lietuva vyr. konsultantas Egidijus
Plynius. – „Pasinaudoję fondų parama,
ankstesnę sprendimo versiją papildėme
naujomis klientams patraukliomis galimybėmis: sukurtas mažmeninių paskolų
modulis, patobulintos integracijos su išorinėmis sistemomis, išplėstas sutarties
garantijų bei skolų valdymo funkcionalumas ir kitos.
Atnaujintas sprendimas yra plačiau
pritaikomas ir gali būti naudojamas įvairių rūšių lizingo paslaugas teikiančiose
įmonėse. Nemažai dėmesio skyrėme atnaujinto produkto populiarinimui: dalyvavome užsienio parodose, investavome į
reklamą internete. Todėl išsiplėtė pardavimų geografija, o eksporto pajamos iš šio
produkto nuo 2012 m. išaugo 2,9 karto.
Finansinių paslaugų sektorius – viena iš
strateginių mūsų įmonės veiklos krypčių,
todėl ateityje numatome dar intensyvesnę
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šio sprendimo plėtrą į Europos ir Rytų šalių rinkas“.
Papildoma informacija: Projektas
Produkto „AmberLeasing“ sertifikavimas, įmonės pardavimų užsienio šalyse
didinimas“ (Projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-04
-K-03-195) pradėtas 2012 m. kovo mėn.,
projekto trukmė 24 mėn. Projektas įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas
ir aplinkos verslui gerinimas“ VP2-2.1ŪM-04-K priemonę „Naujos galimybės“.
Sprendimas „AmberLeasing“ sukurtas
naudojant Microsoft Dynamics NAV platformą.
Apie Columbus Lietuva:
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 – įsteigtas 1999 m., konsultuoja
Lietuvos įmones, diegia ir prižiūri verslo
valdymo sistemas, kurių pagalba optimizuojami įmonių verslo procesai, gerinamas veiklos efektyvumas, sumažinamos
sąnaudos.
Daugiau informacijos: Daiva Jakštienė, „Columbus Lietuva“
Mob. 8 663 53724, el. p. djk@columbusglobal.com

lietuvišką medieną, kurią bendrovei tiekia
nuolatiniai partneriai. Gaminama ir iš užsakovo pateiktos žaliavos. Kitos statybinės medžiagos (pvz., stogo danga) naudojamos pagal klientų pageidavimą.
Naujo medinio rąstinio namo gamyba
su kontroliniu surinkimu gamykloje ir statyba sklype užtrunka nuo kelių savaičių iki
kelių mėnesių priklausomai nuo statomo
namo dydžio ir projekto sudėtingumo.

Bendrovė taip pat teikia atvykstamojo
turizmo paslaugas ir yra parengusi net 8
skirtingas programas norintiems susipažinti su Lietuva per 3, 4 ar 7 dienas arba tam
tikra tematika. Dar viena veiklos kryptis –
ekstremalios pramogos Lietuvoje (šuoliai
parašiutu, skrydis oro balionu, apžvalginis skrydis virš Nemuno kilpų regioninio
parko). Taip pat rengiamos įvairios kelių
valandų ekskursijos miesto paslaptis norintiems pažinti kauniečiams ir svečiams
po fortus, vaiduoklių keliais ir kt.

UAB „Modus Distribution“
Penkeri metai birželį sukanka Kaune
veikiančiai UAB „Rest turas“. Ši agentūra siūlo ne tik daug kelionių, patrauklių
„paskutinės minutės“ pasiūlymų įprastomis poilsio kryptimis, bet ir „sugauna“
gerų pasiūlymų iš Varšuvos į Maroką,
Madeirą, Keniją, Jamaiką ir kt.

Transporto, ekspedijavimo ir logistikos paslaugas teikiančiai kauniškei UAB
„Modus Distribution“ taip pat sukanka 5
metai. Įmonė sugebėjo išlikti konkurencinga rinkoje, nors įsikūrė prieš pat ūkio krizę.
Bendrovėje šiuo metu dirba 100 žmonių.
RŽ inf.

„Lifosa“ pelnė tris socialiai
atsakingo verslo apdovanojimus
Geros darbo sąlygos, dėmesys ir
darbuotojams, ir jų artimiesiems. Stipri
įmonės bendruomenė ir dėmesys aplinkosaugai. Tai – kriterijai, kuriuos pasitelkus
buvo atrinktos socialiai atsakingiausios
2013-ųjų Lietuvos įmonės.
Birželio 5-ąją socialiai atsakingiausios
Lietuvos įmonės pagerbtos Nacionalinių
atsakingo verslo apdovanojimų renginyje.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija jį
organizavo jau septintą kartą.
„Socialiai atsakinga įmonė 2013“
tapo rūmų narys AB „Lifosa“. Jai apdovanojimas skirtas už ilgametes tradicijas,
atvirumą naujovėms ir reikšmingų projektų socialinės atsakomybės srityje įgyvendinimą.
Bendrovei atiteko ir nominacija „Metų
darbovietė 2013“ didelių įmonių kategorijoje. Įmonė apdovanota už saugių ir sveikų darbo sąlygų užtikrinimą kiekvienam
darbuotojui. Jai atiteko ir sertifikatas už
aplinkosaugą – už kompleksines priemones, skirtas Baltijos jūros taršai mažinti.
Nominacija „Metų bendruomeniškiausia įmonė 2013“ didelių įmonių kategorijoje vėlgi atiteko bendrovei „Lifosa“.
Ši įmonė dėmesio nusipelnė ir už tai, kad
priimdama verslo plėtrai ir inovacijoms

reikalingus sprendimus atsižvelgia ir į
bendruomenės lūkesčius ir poreikius.
„Pelnas yra svarbus, bet ne vienintelis
įmonių tikslas. Bet jų vykdomos veiklos
atsakomybę bei pačios įmonės brandumą
rodo palankių darbo sąlygų užtikrinimas
dirbantiesiems, pavyzdžiui, darbuotojo
įsipareigojimų derinimas, atsižvelgiant į
jo šeimos poreikius. Tokiems darbuotojams sudaromas lankstus darbo grafikas.
Gerą darbo atmosferą sukuria ir tokia įmonių vadovybė, kuri diskutuoja su
darbuotojais, priimdama sprendimus. Ir
nenusigręžia nuo socialiai atsakingos veiklos“, – sakė socialinės apsaugos ir darbo
ministrė Algimanta Pabedinskienė.
RŽ inf.

„Lonas“ gamins lovas
Čiužinių gamybos bendrovė „Lonas“ šiemet rinkai pristatė savo kurtų ir pagamintų
lovų kolekciją. Pirmi pardavimų rezultatai rodo, kad sprendimas susitelkti į miegamojo
prekes pasiteisina, kaip ir strategija nestokoti dėmesio vietos rinkai.
„Apsisprendėme, kad mūsų sėkmės būdas – susitelkti į miego sistemos, miegamųjų, taigi ne tik čiužinių, bet ir lovų grotelių, pačių lovų ir visko, kas padeda gerai išsimiegoti, gamybos specializaciją“, – pasakoja Domas Jakutis, UAB „Lonas“ direktorius.
Dar 2011 m. pristatę pirmą lietuviškų čiužinių kolekciją, šių metų pradžioje bendrovė parduotuvėse pristatė ir 10 pačių sukurtų ir pagamintų lovų modelių. Pasak D.
Jakučio, išgryninant bendrovės veiklą atsisakyta kitų, su miegamuoju nesusijusių, prekių, kaip sėdmaišiai, vaikų baldai, gamybos. „Pirmieji rezultatai nuo metų pradžios
rodo kaip sniego kamuolį didėjančius pardavimus“, – naujos kolekcijos sėkmę fiksuoja
Jonavos bendrovės vadovas.
Pasak jo, investicijos į naujos produkcijos gamybą nebuvo labai didelės, nes ir
anksčiau bendrovė gamino eksportui tam tikrų lovų dalių. Kur kas daugiau darbo ir jėgų
esą teko skirti lovų modelių kūrybai. Naują kolekciją bendrovė kūrė beveik metus.
RŽ inf.
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Apklausose – verslo žmonių nuomonė
Rūmų svetainėje www.chamber.lt nuolat vykdomos operatyvios verslo bendruomenės apklausos. Jose pateikiamas tik vienas, su aktualijomis susijęs klausimas.
Tai – greitas ir nesudėtingas būdas sužinoti verslininkų požiūrį. Kaip rodo praktika, atsakymai gana taikliai atspindi verslininkų poziciją ar reakciją į tam tikrą aktualiją.
Apklausose galima palyginti nuomonių pasiskirstymą, taip pat įvertinti savo požiūrį – kiek jis sutampa su daugumos kitų atsakiusiųjų. Ilgainiui realijos atskleidžia,
kiek verslo žmonių požiūris buvo teisingas.
Jūsų dėmesiui pateikiame kai kurias praėjusio sezono apklausas ir jų rezultatus.
RŽ inf.

Koks verslininko įvaizdis visuomenėje?
Teigiamas

31%

Balsai: 16

Neigiamas

53%

Balsai: 27

Neutralus

16%

Balsai: 8

Ar realu Lietuvai įsivesti eurą 2015 m.?
Taip

34%

Balsai: 11

Ne

66%

Balsai: 21

Kaip vertinate Prezidento rinkimų rezultatus?
Džiaugiuosi

71%		

Balsai: 32

Nusivyliau

18%		

Balsai: 8

Man tas pats

11%		

Balsai: 5

Ar pritariate Verslo tarybos pasiūlymui
depolitizuoti savivaldybės įmonių valdymą?
Taip

91%

Balsai: 21

Ne

9%

Balsai: 2

Ar euro įvedimas būtų naudingas jūsų verslui?
Taip 		

36%		

Balsai: 12

Ne 		

48% 		

Balsai: 16

Neturės įtakos

15%		

Balsai: 5

Ar reikalingas referendumas dėl atominės elektrinės?

Kuris iš šių 2014 m. įvykių Jums bus svarbiausias?

Taip

81%

Balsai: 56

Ne

19%

Balsai: 13

Ar Lietuvoje per brangiai apmokestinama darbo jėga?

Lietuvos priėmimas į euro zoną

50%

Balsai: 15

Prezidento ir EP rinkimai 		

13%

Balsai: 4

Taip

70%

Balsai: 16

Mokesčių sistemos pakeitimai

37%

Balsai: 11

Ne

22%

Balsai: 5

Neturiu nuomonės

9%

Balsai: 2

Kiek pinigų skirsite Kalėdų dovanoms?
nuo 0 iki 100 Lt 		

33%

Balsai: 15

nuo 100 iki 500 Lt 		

33%

Balsai: 15

nuo 500 iki 1000 Lt

27%

Balsai: 12

daugiau kaip 1000 Lt

7%

Balsai: 3

Ar reikia jungtis Kauno universitetams?

Kuris pensijos kaupimo būdas Jums priimtiniausias?
Kaupti tik “Sodroje”
Kaupti II pakopos pensijų fonde

27%
53%

Balsai: 17
Balsai: 33

Kaupti savarankiškai III pakopos fonde

19%

Balsai: 12

Kokių darbuotojų itin trūksta rinkoje:
Aukščiausio lygio vadovų

22%

Balsai: 10

Vidurinės grandies vadovų 35%

Balsai: 16

Kvalifikuotų darbininkų

Balsai: 20

43%

Ar pritartumėte tiesioginiams merų rinkimams?
Taip

81%

Balsai: 30

Ne

19%

Balsai: 7

Ar Lietuva turi tęsti Visagino AE projektą?
Taip

31%

Balsai: 11

Ne

69%

Balsai: 24

Kas svarbiausia reformuojant mokesčių sistemą?
Darbo apmokestinimo mažinimas

63%

Balsai: 20

Didesni mokesčiai kapitalui

19%

Balsai: 6

Progresiniai mokesčiai 		

9%

Balsai: 3

PVM lengvatos 			

9%

Balsai: 3

Taip

48%

Balsai: 14

Ne

52%

Balsai: 15

Kur atostogausite vasarą?
Užsienyje

23%

Balsai: 15

Lietuvoje

53%

Balsai: 34

Neatostogausiu

23%

Balsai: 15

Rūmų bendruomenės balsas
išgirstas: deklaracija VDI
supaprastinta ir tampa savanoriška
Valstybinė darbo inspekcija (VDI) atsisako reikalavimo, pagal kurį samdomų darbuotojų turinčios bendrovės privalėjo užpildyti daugiau nei 200 klausimų apimančią
deklaraciją dėl saugos ir darbo teisės.
Daugiau nei 200 klausimų apimančią deklaraciją Darbo inspekcija sutrumpino iki
40 pagrindinių klausimų. Jeigu įmonės atnaujintos deklaracijos neužpildys, Darbo inspekcija žada nebausti verslininkų ir netaikyti kitokių sankcijų.
Tokių pataisų pavyko pasiekti po aktyvių Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų
rūmų asociacijos bei Kauno PPA rūmų veiklos. Asociacijos valdyba 2014 m. sausio 8 d.
kartu su Valstybinės darbo inspekcijos vadovais svarstė klausimyno turinį, tikslingumą
ir konstruktyviai sutarė, kad dokumentą būtina tobulinti ir supaprastinti.
Vasario mėnesį Kauno PPA rūmai surengė verslo atstovų ir Valstybinės darbo inspekcijos vadovų diskusiją – apskritąjį stalą, kuriame dar kartą buvo išreikšta verslo
bendruomenės pozicija ir pateikti siūlymai.
Atsižvelgdama į rūmų bendruomenės pastabas, Valstybinė darbo inspekcija priėmė
logišką ir racionalų sprendimą. Deklaracijoje nelieka daugiau nei pusantro šimto perteklinių klausimų. Be to, ji tampa savanoriška, t.y. tam tikra įmonės savikontrolės forma,
kurios turinys sutampa su tais klausimais, kuriuos kontroliuos į patikrinimą atvykę VDI
inspektoriai.
RŽ inf.
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Kokį dėmesį Europos šalys skiria
profesinio mokymo kokybei?
Pastaraisiais metais visose Europos
šalyse pastebimas padidėjęs švietimo
politikų, verslo pasaulio, žiniasklaidos ir
bendrai visuomenės dėmesys profesiniam
mokymui. Tvirtai tikima, kad profesinis
mokymas padės greičiau įveikti finansinės krizės pasekmes, padės spręsti gyventojų ir, ypač, jaunimo nedarbo problemas,
padės lengviau prisitaikyti prie augančios
ekonominės konkurencijos, technologijų
kaitos ir spręsti senėjančios visuomenės
problemas. Tuo pačiu didėja ir dėmesys
bei reikalavimai profesinio mokymo kokybei, nes tik kokybiškos ir visuomenės
bei darbdavių pasitikėjimą turinčios profesinio mokymo paslaugos pajėgios spręsti
šiandienos ir ateities iššūkius, o kaip niekad anksčiau greitai kintanti technologinė
aplinka „spaudžia“ profesinio mokymo
sistemas lanksčiai ir greitai atsinaujinti.
Tai, kad įgytų kompetencijų kokybė
priklauso nuo šalies švietimo sistemos
organizavimo ir kokybės užtikrinimo priemonių, patvirtino ir 2013 m. paskelbtos
OECD tarptautinio suaugusiųjų kompetencijų tyrimo (PIAAC) išvados: įvairiose šalyse tą pačią kvalifikaciją įgijusių
asmenų gebėjimai buvo labai nevienodi.
Pirmoji EQAVET (Europos profesinio
mokymo kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos) rekomendacijos įgyvendinimo peržiūra vyko 2013 m. Remiantis šių
vertinimų rezultatais 2014 m. pradžioje
Europos Komisija patvirtinto EQAVET
rekomendacijos įgyvendinimo ataskaitą
Europos Parlamentui.

Situacija Europos šalyse

Kaip parodė atliktas vertinimas, daugiau nei 20 Europos šalių yra sukūrusios
nacionalinius profesinio mokymo kokybės
užtikrinimo modelius ir daugeliui jų (BG,
CZ, EL, HU, HR, MT, RO, FYROM, prancūzakalbės BE dalies, ES, IT, LV, LT, SI)
EQAVET turėjo tiesioginės įtakos. Didžioji
dalis nacionalinių modelių apima tiek pirminį, tiek tęstinį profesinį mokymą. Dalis
šalių (pavyzdžiui, Suomija) dar iki EQAVET rekomendacijos turėjo nustačiusios
kokybės užtikrinimo sistemos modelius,
todėl EQAVET didesnės įtakos neturėjo.
Dauguma šalių yra parengusios profesinio mokymo paslaugų teikėjų kokybės standartus, kurie taikomi finansuojant,
akredituojant ir (arba) kurių laikytis reikalaujama įstatymais. Dauguma Europos

šalių jau turi arba šiuo metu rengia profesinio mokymo paslaugų teikėjams skirtą
kokybės užtikrinimo modelį, suderinamą
su EQAVET. Beveik visose šalyse įstatymais įteisintas profesinio mokymo įstaigų
išorės vertinimas (dažniausiai – inspektavimas). Daugelyje šalių įstatymais reikalaujama, kad profesinio mokymo įstaigos
reguliariai vertintų savo veiklą bei mokymo paslaugų kokybę ir veiksmingumą. Kai
kuriose šalyse savęs vertinimo ataskaitos
yra privalomos. 22 šalys įstatymais reikalauja, kad profesinio mokymo įstaigos
būtų įsidiegusios vidaus kokybės užtikrinimo mechanizmus, o šešiose šalyse (prancūzakalbėje BE dalyje, BG, FR, IT, LT,
SK) jų taikymas yra savanoriškas, bet skatinamas. Tarp šalių egzistuoja didelė savęs
vertinimo (savianalizės) modelių įvairovė:
kai kur reikalaujama peržiūrėti tam tikras
veiklos sritis, kitur paliekama pasirinkimo
laisvė, kai kurios šalys yra parengusios
metodines priemones (vadovus, metodikas, gaires, interneto svetaines). Kai kuriose šalyse (pavyzdžiui, Airijoje, Suomijoje)
įdiegtas kolegų – profesinio mokymo įstaigų atstovų tarpusavio vertinimas (angl.
peer review). Nepaisant to, kad daugelyje
šalių savęs vertinimas, išorės vertinimas,
akreditacija yra plačiai taikoma (arba to
reikalaujama įstatymais), pastebėta, kad
EQAVET kokybės ciklo (profesinio mokymo planavimas, įgyvendinimas, vertinimas
ir peržiūra) veikimas nėra užtikrintas.
Konkrečių iniciatyvų, šiuo metu įgyvendinamų Europos šalyse, pavyzdžiai1:
• Rumunijoje parengtas kokybės vadovas profesinio mokymo įstaigoms pasirengti išoriniam vertinimui;
• Belgija (flamandiškoji jos dalis) pasirengė profesinio mokymo kokybės strategiją iki 2020 m.;
• Vengrijoje diegiamas išorinis vertinimas, vykdomas savęs vertinimas, rengiami ekspertai;
• Latvijoje peržiūrimi profesinio mokymo kokybės kriterijai;
• Airijoje peržiūrėtos ir atnaujintos
kokybės gairės profesinio mokymo įstaigoms;
• Estijoje vykdomas projektas profesinio mokymų įstaigų akreditacijai pagal
švietimo sritis;
• Čekija šiuo metu didelį dėmesį skiria savęs vertinimo įrankių kūrimui;
• Prancūzijoje įgyvendinamas Leonar-

Ketvirtasis projekto EXPANDVET
partnerių susitikimas Vienoje

Gegužės 22-23 d. Vienoje, svečiuose pas Austrijos partnerį – BEST tęstinio mokymo centre vyko ketvirtasis partnerių susitikimas. Jame dalyvavo kolegos iš Lietuvos,
Austrijos, Graikijos ir Lenkijos.Projektas sėkmingai pasiekė planuotus tarpinius rezultatus, susitikimas buvo produktyvus – daugiausiai dėmesio skirta nacionalinių valorizacijos seminarų organizavimui bei baigiamosios konferencijos (planuojama 2014 m.
rugsėjo 11-12 d. Kaune) pasirengimui.
Projektui labai svarbu turėti ilgalaikę rezultatų panaudojimo ir sklaidos strategiją,
todėl bendras visų partnerių siekis yra išplėsti projekto partnerių bei naujų šalių, naudojančių elektroninį kokybės savianalizės įrankį, ratą. Projekto rėmuose bus kreipiamasi
į Portugaliją, Slovėniją, Švediją, Norvegiją, Latviją, kviečiant tęsti pradėtą projektą pagal Erasmus + programą. Šiuo metu bequal.info portalas veikia 12 kalbomis.
31 Lietuvos profesinio rengimo institucija jau pasinaudojo elektroniniu kokybės

8

Projekto komanda partnerių susitikime Didžiojoje Britanijoje kartu su EFVET prezidentu P. Hodgson (pirmas kairėje)

do da Vinci projektas pirminio profesinio
mokymo įstaigų savęs vertinimo sistemai
sukurti. Iki 2015 m. savęs vertinimą turės
vykdyti visos pirminio profesinio mokymo įstaigos.
• Suomijoje gairės ir įsipareigojimai
profesinio mokymo kokybei gerinti nustatyti profesinio mokymo kokybės rekomendacijoje (2008 m.) ir 2011-2020 m. kokybės strategijoje. Profesinio mokymo įstaigos iki 2015 m. privalės turėti veikiančias
kokybės užtikrinimo sistemas. Šalis remia
regioninius ir teminius profesinio mokymo
įstaigų tinklus, skatina tarpusavio vertinimą, organizuoja kokybės apdovanojimus.
• Lietuvoje visoms formaliojo profesinio mokymo įstaigoms buvo skirta
parama įsidiegti jų pačių pasirinktas vidines kokybės užtikrinimo sistemas (pavyzdžiui, ISO). Pasinaudojusios ES ir
nacionalinio biudžeto parama, profesinio
mokymo įstaigos susikūrė kokybės vadovus, organizavo mokymus savo personalui, nusimatė, kaip toliau siekti kokybės,
sekti ir gerinti savo procesus. Pradedamas
išorinis profesinio mokymo programų
vertinimas, kurio metu bus įvertintas populiariausių programų įgyvendinimas visose profesinio mokymo įstaigose pagal
tokias sritis, kaip mokymo(si) aplinka,
mokymo prieinamumas, mokymo modernumas, kvalifikacijų atitiktis Lietuvos
ūkio poreikiams ir kt. Tai pirmasis sisteminis vertinimas. Vertinimo išvados pasitarnaus profesinio mokymo sistemos tobulinimui, remiantis vertinimo išvadomis,
bus parengtos mokyklos ir nacionalinio
lygio rekomendacijos mokymo kokybei ir
efektyvumui gerinti.

Tolesni veiksmai

Sritimis, kuriose kol kas mažiau pažangos, Europos Komisija įvardijo mo-

kymosi realioje darbo vietoje kokybę,
geresnį EQAVET panaudojimą, siekiant
nacionalinių sistemų skaidrumo, Europos
šalių pasitikėjimo viena kitos profesinio
mokymo sistema ir mažiau kliūčių besimokančių mobilumui, geresnę dermę tarp
Europos instrumentų (Europos kvalifikacijų sandaros, EQAVET, Europos profesinio mokymo kreditų sistemos ir kt.).
Taip pat akcentuojama, kad vis dar neužtikrinama mokymosi rezultatų kokybė
(t.y. kvalifikacijų formavimo, vertinimo,
kvalifikacijos suteikimo kokybė), visų
suinteresuotųjų pusių (besimokančiųjų,
aukštojo mokslo sektoriaus, darbdavių,
verslo pasaulio atstovų ir kt.) įtraukimas į
profesinio mokymo planavimą, įgyvendinimą ir peržiūrą, nepakankamai išplėtoti
ryšiai tarp profesinio mokymo ir aukštojo
mokslo ir neužtikrinamas pereinamumas
tarp skirtingų švietimo sektorių.
Šaltiniai:
Europos profesinio mokymo kokybės
orientacinės sistemos (EQAVET) tinklas:
http://www.eqavet.eu
Europos Komisijos ataskaita Europos
parlamentui ir Tarybai dėl 2009 m. birželio
18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos dėl Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos sukūrimo įgyvendinimo: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2014:0030:FIN:LT:PDF
Lietuvos profesinio mokymo kokybės
užtikrinimo sistemos koncepcija ir modelis:
http://projektai.kpmpc.lt/get.php?f.1332
Parengė Lina Vaitkutė, Kvalifikacijų ir
profesinio mokymo plėtros centras, Informavimo ir administravimo skyriaus vedėja
Pristatyta 2013 m. lapkričio 26-27 d. EQAVET
nacionalinių punktų susitikime Briuselyje
1

palyginimo įrankiu ir „pamatavo“ save nacionaliniu ir europiniu lygmeniu. Kokybės
procesų lyginamoji analizė suskirstyta į keturias dalis, kuriose vertinamas planavimas,
vykdymas, vertinimas ir grįžtamasis ryšys bei procesų gerinimas. Pasirinkus skyrių
„Mano statistika“, mokymo įstaigos mato savo rezultatus, privalumus ir trūkumus palyginti su kitomis profesinio mokymo organizacijomis tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos
šalyse. BEQUAL statistika apibendrina duomenų visumą, taip pat rodiklius pagal šalį,
organizacijos tipą ir kt.
Daugiau informacijos apie EXPANDVET projektą:
Projekto svetainė: www.idec.gr/expandvet/
Linkedin: www.linkedin.com/groups/Quality-assurance-in-VET-4940977?gid=
4940977&goback=.gde_68302_member_229079158
Facebook: www.facebook.com/Expandvet
Twitter: HTTPS://twitter.com/EXPANDVET
Lyginamosios analizės įrankis: www.bequal.info
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Kauno ir Marijampolės regionų
ekonomikos apžvalga
Agnė Jaraitė,
Kauno PPA rūmų specialistė
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų specialistai parengė Kauno ir Marijampolės regionų ekonomikos apžvalgą.
Joje pateikiami svarbiausi makroekonominiai duomenys, atspindintys ūkio
raidos ir verslo aplinkos pokyčius. Tai
BVP rodikliai, veikiančių ūkio objektų ir
asmenų, įsigijusių verslo liudijimus, skaičiai, darbo statistika, eksporto ir investicijų duomenys, lyginami populiariausių
veiklos rūšių verslo liudijimų ir nekilnojamojo turto mokesčio dydžiai Kauno ir
Marijampolės regionų savivaldybėse.

Ši apžvalga gali būti naudinga pristatant regionų konkurencinius pranašumus
verslo partneriams, potencialiems investuotojams ir kt.
Keletas skaičių.
Pagal BVP lyginamąjį svorį bendrame šalies vidaus produkte Kauno apskritis užima 2-ą vietą po Vilniaus apskrities –
2012 m. Kauno apskrities BVP sudarė
19,6 % bendro BVP, per visą 2008-2012
m. laikotarpį ši dalis mažai svyruoja. Marijampolės apskrityje yra sukuriama daugiau nei 3 % šalies BVP.
2012 m. BVP vienam gyventojui
Kauno apskrityje siekė 37,4 tūkst. Lt ir
sudarė 98,2 % šalies vidurkio, o Marijam-

„Perskaičiuota
sąžiningai“
Gegužės 22 d. buvo oficialiai pristatytas Geros verslo praktikos, įvedant eurą,
memorandumo logotipas ir rengiama jo
naudojimo tvarka.
Memorandumo tikslas – kuriant abipusiu pasitikėjimu grindžiamą aplinką,
apsaugoti Lietuvos vartotojų interesus
įvedant eurą ir užtikrinti sąžiningą paslaugų ir prekių kainų perskaičiavimą. Laisvanoriško prisijungimo prie memorandumo
ir logotipo naudojimo tvarka, vadovaujantis Nacionalinio euro įvedimo planu,
jau patvirtinta.
Pasak ūkio ministro E. Gusto, į prisijungimą prie memorandumo reikėtų
žiūrėti ne kaip į papildomo suvaržymo
savanorišką prisiėmimą, o kaip į galimybę verslui, ypač smulkiajam, tapti labiau
matomu, žinomu, atpažįstamu.
Ūkio ministras atkreipė dėmesį, kad
po to, kai liepos mėn. pabaigoje Europos Sąjungos Taryba priims sprendimą
dėl Lietuvos priėmimo į Euro zoną, bus
suorganizuotas memorandumo pasirašymo renginys, kuris oficialiai pažymės
prisijungimo prie memorandumo proceso
pradžią.
Ūkio subjektai ir juos jungiančios
asociacijos bei kitos organizacijos, nedalyvausiantys oficialiame memorandumo
pasirašymo renginyje, prisijungti prie jo
galės ir vėliau, tai yra iki šių metų pabaigos.
Ūkio ministerija ketina skelbti „Sąžiningiausios savivaldybės rinkimus“ ir
apdovanoti savivaldybę, kuri daugiausiai
verslo paskatins prisijungti prie memorandumo. Apdovanojimas bus skiriamas
proporcingai atsižvelgiant į savivaldybės
dydį, gyventojų skaičių ir į tai kiek savivaldybės teritorijoje veikia verslo.
„Subjektų patogumui esame numatę
daug įvairių galimybių prisijungti prie
memorandumo: elektroniniu būdu, užpildant popierinę paraišką seminarų ir renginių metu arba užpildytą paraišką pateikti
el. paštu“, – kalbėjo ūkio viceministrė
R. Noreikienė.
Užpildytą paraišką bus galima pateikti tiesiogiai prisijungimą prie memo-

randumo administruojančiam organizatoriui arba Ūkio ministerijai, savivaldybės
administracijai ar seniūnijoms, viešosioms
įstaigoms („Versli Lietuva“, verslo inkubatoriams, verslo informaciniams centrams, turizmo ir verslo informaciniams
centrams), nevyriausybinių organizacijų
atstovams.
Pagal nustatytą tvarką, patikrinus
paraiškoje pateiktus duomenis, subjektas
bus įtrauktas į prisijungusių prie memorandumo sąrašą. Visi prisijungę prie memorandumo, įgis teisę naudotis specialiai
šiam tikslui sukurtu logotipu, ir juo galės
pažymėti prekybos ir paslaugų teikimo
vietas, naudoti jį prekių ir paslaugų reklamoje, visuomenės informavimo priemonėse, viešuose renginiuose ir oficialiuose
dokumentuose. Tokiu būdu vartotojai bus
informuojami, kad subjektas laikosi memorandume nustatytų principų.
R. Noreikienė pažymėjo, kad už Euro
įvedimo įstatymo pažeidimus atsakys tiek
fiziniai asmenys, tiek ir juridinių asmenų
vadovai. Fiziniai asmenys už pirmą pažeidimą bus įspėti, o už pakartotinį pažeidimą
bus nubausti iki 5 000 Lt bauda. Juridinių
asmenų vadovai ar jų įgalioti asmenys už
pirmą pažeidimą bus įspėti arba nubausti iki 1 000 Lt, už pakartotinį įstatymo
pažeidimą bus nubausti nuo 1 000 Lt iki
10 000 Lt bauda.
Patikrinimus vykdys Euro įvedimo
įstatyme įgaliotų institucijų darbuotojai.
Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai paskirta koordinuoti priežiūros institucijų veiklą.
Lietuvos statistikos departamentas
vykdys sistemingą ir nuoseklią 100 pagrindinių prekių ir paslaugų krepšelio kainų
stebėseną. Kainų stebėsena bus vykdoma
18 Lietuvos miestų, 1 800 prekybos ir paslaugų teikimo vietų. Duomenys apie kainų
pokyčius bus skelbiami visuomenei kiekvieno mėnesio pradžioje už praėjusį mėnesį. Pirmasis pranešimas apie visų 100 pagrindinių prekių ir paslaugų krepšelio kainų
stebėseną visuomenei apie bus paskelbtas
š. m. spalio mėn. (už rugsėjo mėn.).
RŽ inf.

polės apskrityje vienam gyventojui teko
24,7 tūkst. Lt BVP, tai sudarė 64,8 % šalies vidurkio.
Visą 2008-2012 m. laikotarpį Kauno
ir Marijampolės regionuose didžiausią
dalį BVP sukūrė didmeninė ir mažmeninė
prekyba, transportas, apgyvendinimo ir
maitinimo paslaugų veikla bei pramonė –
2012 m. atitinkamai 32,6 % ir 29,4 % regionų BVP. Šių veiklų svarba visą laikotarpį
regionuose nuolat didėjo – didmeninės ir
mažmeninės prekybos, transporto, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklos
struktūrinė dalis 2008 – 2012 m. išaugo
nuo 28,8 % iki 32,6 %, o pramonės – atitinkamai nuo 24,5 % iki 29,4 %.
Analizuojant pokyčių tendencijas galima teigti, kad po ekonominės krizės labiausiai atsigavo pramonė (2012 m. sukurta pridėtinė vertė sudarė 124,7 % 2008-ųjų
lygio), didmeninė ir mažmeninė prekyba,
transportas, apgyvendinimo ir maitinimo
paslaugų veikla (2008-ųjų lygį viršijo 17,8
%) bei žemės ūkis (2012 m. viršijo prieškrizinį lygį ir sudarė 112,1 %). Galima daryti išvadą, kad sunkiausiai po krizės „atsitiesti“ sekasi statybų sektoriui, kadangi
2012 m. sukurta pridėtinė vertė sudaro tik
57,9 % 2008-ųjų metų lygio.
Visą 2008-2014 m. laikotarpį lietuviškos kilmės prekių eksportas Kauno ir
Marijampolės apskrityse sudarė daugiau

nei 20 % bendro šalies eksporto (2014
m. – 21,2 %).
2008-2012 m. laikotarpiu tiesioginės
užsienio investicijos Lietuvoje nuolat
augo nuo 31733 tūkst. Lt iki 41781 tūkst.
Lt (pokytis 31,7 %), Kauno apskrityje –
nuo 3189 tūkst. Lt iki 5129 tūkst. Lt (pokytis 60,8 %), Marijampolės apskrityje –
nuo 138 tūkst. Lt iki 460 tūkst. Lt (pokytis
233,5 %).
Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, Kauno ir Marijampolės apskrityse 2008-2012 m. buvo
mažesnės už šalies vidurkį – 2012 m. atitinkamai 61,5 % ir 20,9 % šalies vidurkio.
Į Kauno regiono ekonominę veiklą 2012
m. daugiausia investavo Vokietija (957,1
mln. Lt), Rusija (817,6 mln. Lt) ir Kanada
(1032,8 mln. Lt). Taip pat nemažos investicijos įplaukė iš Suomijos, Lenkijos ir
Nyderlandų.
Marijampolės regione 2012 m. didžiausias investicijas pritraukė apdirbamoji gamyba (84 %) bei didmeninė ir
mažmeninė prekyba, variklių transporto
priemonių ir motociklų remontas (15 %).
Į Marijampolės regiono ekonominę veiklą
daugiausia investavo Rusija (64,5 mln.
Lt), Nyderlandai (79,4 mln. Lt) ir Estija
(32,5 mln. Lt).
Visa apžvalga skelbiama rūmų svetainėje chamber.lt, rubrikoje „Regionas“.

2014–2020 m. Europos
Sąjungos paramos prioritetai
Per ūkio ministro Evaldo Gusto susitikimą su verslo asociacijomis buvo pristatytos 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES) paramos investavimo kryptys ir prioritetai,
už kuriuos atsakinga Ūkio ministerija. Konkrečios priemonės gegužės mėnesį pateiktos verslo visuomenei viešam aptarimui.
Pasak ūkio ministro Evaldo Gusto, šiuo metu vienas iš pagrindinių 2014–2020 m.
ES struktūrinės paramos programavimo dokumentų, kuriuo vadovaujantis bus teikiama parama Lietuvai, yra derinamas su Europos Komisija. Gavus Europos Komisijos
įžvalgas ir sprendimus, bus galutinai suformuotos priemonės ir paskelbti kvietimai.
Ūkio ministerija 2014–2020 m. laikotarpiu administruos apie 3,5 mlrd. litų ES
struktūrinės paramos lėšų. Parama bus teikiama moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (MTEP) ir inovacijoms, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai skatinti,
energijos vartojimo intensyvumui pramonės įmonėse mažinti ir žmogiškųjų išteklių
konkurencingumui didinti, taip pat turizmo rinkodarai.
Susitikimo su asociacijomis metu buvo pristatyta, kokias priemones Ūkio ministerija formuoja visose minėtose srityse, išskyrus turizmo rinkodarą, MTEP ir inovacijas. MTEP ir inovacijos priemonės buvo pristatytos verslo atstovams prieš kelis
mėnesius per vykusį Inovatyvios ekonomikos tarybos posėdį.
Naujas finansinis laikotarpis išsiskirs tuo, kad pagal verslo priemones bus remiamas tik smulkusis ir vidutinis verslas. Didelės įmonės paramą galės gauti investuodamos į MTEP ir inovacijas. Daugiau 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos
bus teikiama per finansines priemones, mažiau – per subsidijas. Dar vienas naujojo
periodo išskirtinumas – regioniškumo aspektas. Įmonėms, kurios vykdys projektus
regionuose, parama bus teikiama palankesnėmis sąlygomis.
Parama smulkiajam ir vidutiniam verslui 2014–2020 m. laikotarpiu bus nukreipiama verslumo skatinimui, įmonių tarptautiškumo ir produktyvumo didinimui
(įskaitant ir privataus turizmo rėmimo iniciatyvas) ir ekologiškų inovacijų diegimui.
Naujuoju periodu didelis dėmesys bus skiriamas investavimui per finansines priemones (paskolas, garantijas, rizikos kapitalo fondus ir pan.), nes tokia parama mažiau
iškraipo konkurenciją, be to, lėšos grįžta ir gali būti panaudotos pakartotinai investuojant į kitas įmones.
Naujuoju periodu parama tiek mažoms, tiek ir didelėms pramonės įmonėms bus
teikiama, siekiant sumažinti jų energijos vartojimo intensyvumą, t. y. skatinamas atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas, didinamas pramonės įmonių energetinis efektyvumas, remiamas energetinio audito atlikimas ir kogeneracinių jėgainių
įrengimas.
Naujuoju ES struktūrinės paramos laikotarpiu Ūkio ministerija teiks paramą,
skirtą kelti dirbančiųjų įmonėse kompetenciją, vykdyti neformalią pameistrystę, kurti
žmogiškųjų išteklių stebėsenos prognozavimo ir plėtros mechanizmą.
Numatoma, kad pirmieji kvietimai teikti paraiškas paramai gauti gali būti paskelbti jau šiais metais, po to, kai Europos Komisija patvirtins investicijų veiksmų
programą ir pasirašys Partnerystės sutartį su Lietuva.
RŽ inf.
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KONTAKTŲ MUGĖ

Kauno ir Marijampolės regionų įmonių
kontaktų mugė
UAB „Azovlitas“
Importuoja ir prekiauja įvairių Europos ir Azijos
gamintojų plieno linijinių ir lakštinių gaminiais.
Ieško verslo kontaktų, plieno gaminių vartotojų, metalo konstrukcijų gamintojų, statybinių
firmų, katilų gamintojų.
Domina pasiūlymai iš užsienio metalurgijos
įmonių ir plieno tiekėjų.
Elektrėnų g. 10, LT-51218 Kaunas
Tel.: (8 37) 45 26 00
Faks.:(8 37) 35 02 48
www.azovlitas.lt
UAB ,,Baldai Jums“
Gamina svetainės, miegamojo, vaikų kambario
baldus iš ąžuolo ir beržo masyvo. Baldų ekspozicijas galima rasti internete: http://parduotuve.
baldaijums.lt/, www.baldaijums.lt,
firminėse parduotuvėse:
Fabriko g. 3, LT-55111 Jonava
Tel.: (8 349) 50 525, (8 655) 47 006
Faks.: (8 349) 59 226
El. paštas: svetlana@baldaijums.lt
Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius
Akropolio baldų centras
El. paštas: parduotuve@baldaijums.lt
Nemuno baldų centras
Taikos pr. 125B, Kaunas
Tel.: (8 699) 94 124
El.paštas: kaunas@baldaijums.lt
www.baldaijums.lt
UAB „Baltic Clipper“
Visos turizmo paslaugos užsienyje ir Lietuvoje. Rezervuoja, užsako ir parduoda aviabilietus,
viešbučius, vizas, organizuoja poilsio ir pažintines keliones, keliones šeimoms, poroms, grupėms, vaikams, pagal individualius užsakymus
į visas šalis.
Teikia verslo (tarnybinių) kelionių organizavimo paslaugas. Organizuoja konferencijas, mokymus, verslo renginius, sutinka užsienio svečius. 17 metų kelionių organizavimo patirtis!
Laisvės al. 61-1, LT-44304 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 03 00
Faks. (8 37) 22 34 71
www.bc.lt , www.avia.lt
UAB „Baltijos paslaugų brokeris“
Siūlo internetinėje parduotuvėje įsigyti karnavalinių kostiumų ir aksesuarų, pakavimo medžiagų, rankų darbo stiklo suvenyrų, įvairių
ortopedinių gaminių, medicinos, sporto prekių,
šiaurietiško ėjimo inventoriaus. Ieško klientų ir
sveikatingumo prekių tiekėjų.
K. Petrausko 26-201 kab., LT-44156 Kaunas
Tel.: (8 657) 61 704
El. paštas: info@bpb.lt
www.rinkaplius.lt
UAB ,,Baltijos polistirenas“
Gamina įvairias polistirenines pakuotes: buitinei technikai (šaldytuvams, televizoriams ir kt.)
ir kitus formuotus gaminius pagal individualius
kliento užsakymus. Ieško partnerių, užsakovų
polistireninėms pakuotėms.
S. Lozoraičio g. 15A,
LT-53229 Garliava, Kauno r.
Tel.: (8 37) 55 15 18 (8 656) 39 387
Faks.: (8 37) 55 10 15,
El.paštas: v.rimaitis@balpol.lt
www.balpol.lt
UAB ,,BDO auditas ir apskaita“
Tarptautinė audito kompanija, užimanti 5 vietą
pagal dydį Lietuvoje ir pasaulyje. Finansinių
ataskaitų auditas (finansinių pagal nacionalinius ir/arba tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus); kitos audito paslaugos įskaitant
Europos Sąjungos lėšų panaudojimo auditą ir
t.t.; įmonių apskaitos tvarkymas bei finansinės atskaitomybės parengimas; mokesčių ir
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apskaitos konsultacijos; reorganizavimo projektų sąlygų įvertinimas; bendrovių veiklos
atitikimo LR Akcinių bendrovių įstatymui
įvertinimas; ekspertizė ir atstovavimas ūkinėse-finansinėse, mokestinių ginčų ir bankroto
bylose; vidinės kontrolės ir audito paslaugos;
verslo konsultacijos (verslo analizė, valdymo
apskaita, sąnaudų įvertinimas, biudžeto bei
pinigų srautų projektavimas); finansinės konsultacijos (įmonių sujungimai ir įsigijimai,
pardavimo sandoriai).
Kęstučio g. 58-5, LT-44304 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 03 90
Faks.: (8 37) 20 27 40
El. paštas: info@bdo.lt
www.bdo.lt
UAB „Bernelių smuklė“
„Bernelių užeiga“ džiugina savo lankytojus
tradiciniais lietuviškos virtuvės patiekalais ir
tautine dvasia alsuojančia aplinka. Šiuo metu
veikia šeši šiam tinklui priklausantys restoranai
ir lauko smuklės. „Bernelių užeigai“ pirmajai
Lietuvoje suteiktas kulinarijos paveldo fondo
sertifikatas. Šis sertifikatas liudija, kad „Bernelių užeiga“ savo veikla (aplinka, svečių priėmimas, aptarnavimas, valgių paruošimas) atspindi per šimtmečius sukauptą tradicinę patirtį,
vaišių papročius ir kultūrą, tradicines valgių
gaminimo technologijas, regionų specifiką, ir
jai suteikiamas kulinarijos paveldo statusas.
K. Donelaičio g. 11, LT-44239 Kaunas
Tel.: (8 37) 20 88 02
Faks.: (8 37) 75 07 56
El. paštas: info@berneliusmukle.lt
www.berneliuuzeiga.eu
UAB „Betonika“
Gamina betono ir gelžbetonio gaminius.
Naglio g. 4A, LT-52367 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 01 00
Faks.: (8 37) 40 01 11
El. paštas: info@betonika.lt
www.betonika.lt
„Bitė Lietuva“
Kokybiško mobiliojo ryšio ir greičiausio mobiliojo interneto šalyje operatorius. „Bitės“ salonuose
visada galima rasti naujausių mobiliųjų telefonų
modelių, „Blackberry“ išmaniųjų telefonų ir išbandyti įvairias mobilių technologijų naujoves ir
paslaugas. „Bitės“ ryšiu Lietuvoje naudojasi daugiau nei 1 mln. vartotojų, kuriems nereikia daryti
kompromiso tarp kainos ir kokybės.
Salonus galima rasti visoje Lietuvoje
Tel.: 1501 (tik BITĖS klientams, nemokamas),
Tel.: (8 699) 23 230 (kitų operatorių klientams)
El. paštas: info@bite.lt
www.bite.lt
UAB „CertaBridge“
Teikia sertifikavimo paslaugas Lietuvos ir
užsienio kompanijoms, eksportojuončioms į
Rusiją, Baltarusiją, Kazachstaną ir Ukrainą.
Konsultuoja klientus visais eksporto į NVS
šalis klausimais ir yra su klientu nuo jo idėjos
eksportuoti iki sertifikato išdavimo ir atverto
kelio eksportuoti į Rytų šalis.
Saulėgrąžų 1-22, LT-46326 Kaunas
El paštas: info@certabridge.lt
www.certabridge.lt
UAB „Corpack“
Teikia rinkos dalyviams pakuotės iš gofruoto
kartono gamybos paslaugas. Turi galimybę gaminti maksimaliai įmanomų formatų pakuotę
iš gofruoto kartono (pagal FEFCO katalogą).
Gali ant dėžių uždėti spaudą. Papildoma paslauga savo klientams – lipnių etikečių iš ruloninio lipnaus etiketinio popieriaus gamyba.
Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas

Buveinės adresas: Eigirgalos km.,
Voškonių km., Kauno r.
Tel.: (8 686) 42 136 (gamybos vadovas Audrius), (8 698) 36 265 (direktorius Arvydas)
El. paštas: audrius@corpack.lt,
arvydas@corpack.lt, info@corpack.lt
UAB „Daumantai“
Majonezo, kečupo, pomidorų padažų, ekologiškų, be maisto priedų produktų, sojos padažų,
garstyčių, adžikos gamyba, didmeninė prekyba
ir eksportas.
Daukšių k., LT-57174 Kėdainių r.
Tel.: (8 347) 67 020
Faks.: (8 347) 61 557
El. paštas: daumantai@daumantai.lt
www.daumantai.lt
UAB „Dent art“
Viena pirmųjų privačių odontologijos klinikų
Kaune. Teikia aukščiausios kokybės odontologijos paslaugas (vaikų ir suaugusiųjų dantų
gydymas, estetinis plombavimas, endodontinis gydymas mikroskopo pagalba), burnos
higiena, burnos chirurgija, dantų implantacija.
Dantų protezavimas (metalo, bemetale keramika, nuimamais dantų protezais). Skubi pagalba. Įdiegta naujausia skaitmeninė rentgeno
diagnostikos aparatūra, moderni odontologinė
įranga. Dirba 8-20 val.
Sukilėlių pr. 102, LT-44304 Kaunas
Tel.: (8 37) 75 15 92, (8 686) 76 249
www.odontologijakaune.lt
UAB „Dizaino sprendimai“
Prekybinės įrangos ir baldų projektavimas, gamyba, prekyba.
Nauja ir naudota prekybinė įranga ir baldai.
Prekybinės įrangos ir baldų elektroninė parduotuvė.
Neries kr. 4-5, LT-48344 Kaunas
Dievogalos km., Alšėnų sen., Kauno raj.,
LT-53321 (gamyba)
Tel.: (8 610) 35 633
El. paštas: info@dizainosprendimai.lt
www.dizainosprendimai.lt
DnB bankas
Kviečia tapti banko klientu. Siūlo finansines
konsultacijas, specialias aptarnavimo sąlygas
naujiems klientams, sprendimus naujam verslui, paslaugas įmonių darbuotojams.
Laisvės al. 86, LT-44250 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 94 94
Faks.: (8 37) 40 94 06
www.dnbnord.lt
UAB „Doletos langai“
Gaminami mediniai, medžio-aliuminio, aliuminio langai, žiemos sodai, stikliniai fasadai,
stumdomos sistemos, langai „pasyviesiems“
namams. Viena moderniausių įmonių Europoje. Trys ketvirtadaliai produkcijos eksportuojama į Europos ir NVS šalis, taip pat JAV, Izraelį
ir Japoniją. Nuolat plečiama rinkos geografija.
Ieško partnerių/atstovų įvairiose šalyse.
Vilniaus 52, LT-59422 Jieznas
Tel.: (8 319) 57 270
Faks.: (8 319) 60 501
El. paštas: export@doleta.lt
www.doleta.lt
UAB „Dovaina“
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje, prekiaujančių autobusų, krovininių automobilių, puspriekabių ir priekabų atsarginėmis dalimis. Platus
turimų prekių asortimentas. Mūsų klientai – didžiausi Lietuvos bei kaimyninių šalių autobusų
parkai, transporto įmonės, bendradarbiaujame
su didžiaisiais Lietuvos vežėjais bei servisais.
Įmonė gamina stabdžių antdėklus bei kaladėles, teikia metalo apdirbimo (valymo, dažymo)
paslaugas, gamina metalo konstrukcijas. Pastaruoju metu didelis dėmesys skiriamas maisto
pramonės įrenginių gamybai.
Dovainonys, LT-56332 Kaišiadorių r.
Tel.: (8 346) 46 618, (8 346) 46 611
Faks.: (8 346) 46 713
Kaunas, Draugystės g. 19

Tel.: (8 37) 35 35 05
Klaipėda, Plieno g. 8
Tel./Faks.: (8 46) 38 55 04
El. paštas: dovaina@dovaina.lt
UAB „Enerstena“
Energetikos ir pramonės objektų statyba, rekonstrukcija, modernizavimas, remontas ir
techninis aptarnavimas. Projektuoja, komplektuoja, montuoja, paleidžia ir suderina įvairaus
dydžio katilines, kūrenamas biokuru, gamtinėmis dujomis, mazutu ir kitu kuru. Klientai:
šilumos tiekimo ir pramonės įmonės.
Raktažolių g. 21, LT-52181 Kaunas
Tel.: (8 37) 37 32 31
Faks.: (8 37) 45 90 56
El.paštas: info@enerstena.lt
UAB „Eoltas“
Automobilių atsarginės dalys Europoje, Japonijoje ir Amerikoje pagamintiems lengviesiems
bei komerciniams automobiliams.
Daugiau kaip 100 tūkstančių prekių asortimentas – nuo automobilių variklio ir važiuoklės
dalių iki automobilio priežiūros priemonių ir
aksesuarų.
Lengvųjų automobilių ir krovininio transporto
(iki 5 t) variklio, važiuoklės, elektrinės dalies
diagnostika ir remontas, automobilių plovimas
ir kitos remonto paslaugos.
Prekybos centrai:
Žemaičių pl. 65A, LT-48104 Kaunas
Tel. (8 37) 46 99 66, (8 697) 11 871
Faks. (8 37) 46 97 77
El. paštas viskasauto@eoltas.lt
Radvilėnų pl. 17, LT-50256 Kaunas
Tel. (8 37) 32 81 99
Tel./Faks. (8 37) 32 81 98
El. paštas arunas@eoltas.lt
Europos pr. 72, LT-46352 Kaunas
Tel. (8 37) 32 84 13
Tel./Faks. (8 37) 32 84 14
El. paštas alekstotas@eoltas.lt
Servisas
Žemaičių pl. 65A, LT-48104 Kaunas
Tel. (8 37) 46 94 44, (8 697) 11 872
Faks. (8 37) 46 97 77
El. paštas servisas@kaunas.eoltas.lt
UAB „Eura“
Ieško NT vystymo partnerio Karklytės kvartalo
gyvenamųjų namų su taupia šiluma, autobusų/
sunkvežimių serviso su saulės elektrine ant stogo ir vėjo generatoriumi ir/arba greito maisto
restorano/motelio statybai ir valdymui Šilainiuose palei Via Baltika Vakarinį lankstą.
Kęstučio 57-4, LT-44303 Kaunas
Tel.: (8 37) 79 68 54
Faks.: (8 37) 20 84 64
El. paštas: eura@eura.lt
www.eura.lt
UAB „Frondita“
Įmonių steigimo ir perregistravimo dokumentų
rengimas (per 3-4 dienas), buhalterinės apskaitos tvarkymas, antspaudų ir spaudų užsakymų
priėmimas (atliekama per 1 parą,reikalui esant
tą pačią dieną). Darbo patirtis – 20 metų.
Taikos pr. 4, LT-50187 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 32 20
Faks.: (8 37) 33 32 03
El. paštas: admin@frondita.lt
www.frondita.lt, www.imoniusteigimas.biz,
www.buhalterija-apskaita.lt,
www.imoniu-steigimas.lt
UAB „Galinta ir partneriai“
Grūdų bei birių maisto produktų importas ir
eksportas, kruopų bei dribsnių gamyba, ankštinių kultūrų perdirbimas, birių maisto produktų fasavimas, didmeninė prekyba Lietuvos
ir užsienio rinkose, importuojamų prekių distribucija Pabaltijo šalyse, nekilnojamojo turto
nuoma.
Veiverių g. 51C, LT-46336 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 85 40
Faks.: (8 37) 39 02 28
El. paštas: galinta@galinta.lt
www.galinta.lt
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai

gos importo, pardavimo, diegimo ir aptarnavimo srityse. Siūlo šių produktų
agento, atstovo ir/arba platintojo Rumunijos rinkoje paslaugas.
20121114036

Vengrijos bendrovė veikia grūdų ir įvairių maisto produktų (kviečių, kukurūzų, rapsų, miežių, sojų, cukraus, miltų ir t.t.) didmeninės prekybos srityje.
Siūlo platintojo paslaugas.

Rumunijos įmonė užsiima didmenine ir mažmenine biuro ir raštinės reikmenų prekyba. Ieško tiekėjų iš ES šalių ir siūlo paskirstymo paslaugas vietos
rinkoje.

20120706034

Turkijos bendrovė specializuojasi paruoštų pašarų ūkio gyvuliams gamyboje
ir didmeninėje prekyboje. Ieško paruoštų pašarų (ypač domina silosas ir granulės) gamintojų.

Kroatijos kompanija specializuojasi 3-sluoksnio parketo, masyvių medžio
plokščių, briketų, pjautinės medienos ir medinių elementų gamyboje. Ieško
prekybos tarpininkų (atstovų, platintojų), transporto/logistikos partnerių.

20120611023 BR

BRCY20130823002 Kipro įmonė užsiima valgomųjų aliejaus ir riebalų didmenine prekyba ir platinimu. Ieško bendrovių, gaminančių saulėgrąžų, sojos pupelių, alyvuogių
aliejų ir/ar eksportuojančių produkciją Europoje ir už jos ribų.

Armėnijos įmonė gamina ir parduoda (mažmeninė ir didmeninė prekyba) aukso ir sidabro papuošalus: karolius, pakabukus, žiedus, suvenyrus, medalius, kitus papuošalus pagal klientų reikalavimus. Ieško prekybos atstovų, partnerių.

20120611023 BR

Vokietijos kompanija specializuojasi gaminant ir platinant lifto duris, liftų
kabinas, saugos sistemas ir įrangą. Ieško tiekėjų, gaminančių metalo komponentus ir mazgus.

20120403002 BR

Vengrijos bendrovė aktyviai dirba ekologinio ir aktyvaus turizmo srityje.
Siūlo tarpininko (viešinimo) paslaugas savo regione užsienio turizmo įmonių
programoms, susijusioms su gamta.

20130430041

Rumunijos bendrovė turi 5 metų patirtį kūdikiams ir vaikams, taip pat motinoms skirtų prekių didmeninėje prekyboje (kūdikių vežimėliai, automobilių
sėdynės, su higiena ir sveikata susiję produktai, žaislai, žaidimai ir t.t.) .Siūlo
platintojo paslaugas.

20121004003 BR
20120103009 BR

20120911029

Vengrijos bendrovė gamina platų marinuotų daržovių asortimentą: marinuoti
agurkai, rauginti kopūstai, burokėliai, šviežios daržovės ir kt. Ieško verslo
partnerių, kurie gali tiekti daržoves. Ypač domintų agurkai ir dideli kopūstai
(3-6 kg).

20121015021 BR

Rumunijos bendrovė turi 10 metų patirtį šildymo, oro kondicionavimo ir vėdinimo įrangos importo, pardavimo, įrengimo ir priežiūros srityse. Siūlo savo
paslaugas kaip prekybos tarpininkas (platintojas, atstovas).

20120111005

Vokietijos tiksliųjų įrankių gamintojas ieško kontaktų su dėžių, metalo ir
plastiko kasečių, plastikinių įrankių, pakabų gamintojais, plieno (specifikacijos pridedamos) tiekėjais.

20120723008 BR
20121003012 BR

Graikijos kompanija specializuojasi liftų (MRL, virvinių, hidraulinių), taip
pat jų atskirų dalių gamyboje. Ieško abipusės gamybos bendradarbiavimo
partnerių (liftų, keliamosios įrangos gamybai).
Rumunijos bendrovė, veikianti kaip agentas, specializuojasi laboratorijų įran-

BRPL20140409002 Lenkijos mikroįmonė gamina mažų dydžių batus moterims. Siekdama sumažinti gamybos kaštus ir plėsti pasiūlą, ieško odinių batų gamintojų.
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.

Vokietijos verslo misija Kaune Rūmuose svečiavosi japonai
Enterprise Europe Network, veikiantis Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmuose, su partneriais iš Magdeburgo
prekybos ir pramonės rūmų gegužės 20 d.
Kaune organizavo Vokietijos ir Lietuvos
verslininkų susitikimus.
Renginyje dalyvavo 13 Vokietijos ir
39 Lietuvos įmonės, įvyko 51 susitikimas.
Vokietijos įmonėms buvo pateikta informacija apie Lietuvos ekonomiką, verslo
kultūrą, plėtros galimybes Kauno regione
ir Kauno laisvosios ekonomikos zonoje.
Lietuvos įmonės išklausė verslo galimybių ir verslo kultūros Saksonijos-An-

halto žemėje pristatymą.
Dauguma renginyje dalyvavusių Lietuvos ir Vokietijos įmonių sako, kad susitikimai buvo sėkmingi arba labai sėkmingi, ir
ketina plėtoti užmegztus kontaktus toliau.
Gegužės 21 d. Vokietijos įmonių atstovai lankėsi Maisto mokslo ir technologijų
kompetencijos centre bei jaunųjų mokslininkų darbų parodoje „TECHNORAMA“.
Tikimės ir ateityje sėkmingo bendradarbiavimo su Magdeburgo prekybos ir
pramonės rūmais ir Saksonijos-Anhalto
žemės įmonėmis.
RŽ inf.

Susitikimo nuotrauka ir įrašas rūmų svečių knygoje – istorijai

Sėkmingi susitikimai su Vokietijos verslininkais

Gegužės 19 d. Kauno PPAR prezidentas Benjaminas Žemaitis, generalinis rūmų
direktorius dr. Vytautas Šileikis ir Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė Rita Baidokaitė
priėmė su oficialiu vizitu atvykusią Japonijos delegaciją: Japonijos-Lietuvos prekybos ir pramonės rūmų Japonijoje (LCCIJ)
pirmininką bei Japonijos-Lietuvos mainų
centro vadovą Kenjiro Tamaki, Izumiotsu
miesto Prekybos ir pramonės rūmų pirmininką Takao Sawada bei jo valdomos
įmonės „Sawada Co.“ atstovą Ryo Umebayashi.
Vizito metu svečiai susipažino su Kauno verslo ir galimų investicijų aplinka,
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
bei filialų veikla, domėjosi rūmų bei Kauno miesto savivaldybės bendradarbiavimu,
vykdomais projektais bei galimu ekonominiu bendradarbiavimu tarp Kauno ir Izumiotsu miestų.
„Izumiotsu miestas – tai miestas, turintis stiprias tekstilės gamybos tradicijas.
Kaunas yra tekstilės pramonės lyderis
Lietuvoje. Tai yra puiki galimybė abiems

miestams užmegzti glaudžius ryšius ir juos
plėtoti tekstilės pramonės srityje. Turėtume
pagalvoti ir apie mokslo bei verslo bendradarbiavimą“, – teigė Takao Sawada.
Izumiotsu yra pietvakarinės Osakos –
antro pagal dydį miesto Japonijoje – priemiestis. Tai jaunas miestas, turintis apie 80
tūkst. gyventojų. Liepos mėnesį į Kauną
planuoja atvykti ir pats Izumiotsu miesto
meras bei verslininkų delegacija.
RŽ inf.
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SDG grupės pilietinė akcija „Baltijos
keliui – ketvirtis amžiaus“
Minint 50–ąsias 1939 m. pasirašyto
Molotovo – Ribentropo pakto metines,
1989 m. rugpjūčio 23 d. buvo suorganizuota masinė taiki demonstracija, kurioje,
manoma, dalyvavo per 2 mln. žmonių.
Nuo Talino per Rygą iki Vilniaus, susikibę rankomis, susijungė visų trijų Baltijos
tautų žmonės, nustebindami ir patraukdami pasaulio dėmesį tokia masine ir taikia
vienybės išraiška. 2009 m. liepos 30 d.
Baltijos kelias buvo įtrauktas ir į Tarptautinį registrą „Pasaulio atmintis“ (International Register „Memory of the World“).
Simboliška, kad kiekvienais metais
šis įvykis įvairiais būdais minimas visose trijose Baltijos valstybėse. SDG grupė
pasiryžo tęsti šią gražią tradiciją ir siekia
legendinį Baltijos kelią įveikti pakeliui

rengiant akcijas, atskleidžiančias mūsų
tautų siekių vienybę.
VšĮ „Saugi pradžia“ drauge su kitomis
SDG grupės įmonėmis kviečia entuziastingus visų trijų Baltijos valstybių žmones
dalyvauti automobilių žygyje legendiniu
Baltijos keliu nuo Vilniaus iki Talino,
aplankant Ukmergę, Panevėžį, Pasvalį,
Saločius, Bauskę, Rygą, Ciesę, Valmirą,
Riujieną, Viljandį, Tiūrį, Raklą.
ŽYGIS
Žygio starto vieta pasirinkome Vilniaus
Arkikatedros aikštėje 2013 m. gegužės 24
d. įmontuotą simbolinę plytą su Baltijos
kelio dalyvio pėdsakais. Tokios plytos
įmontuotos ir Rygos centrinėje aikštėje
priešais Laisvės paminklą (prie SEB banko

pastato) ir Taline Rugpjūčio 20- osios Nepriklausomybės aikštėje, kurioje ir finišuosime, įveikę Baltijos kelio distanciją.
Pėdų įspaudas parinktas tokio dydžio,
kad tiktų kiekvienam, norinčiam atsistoti
ir „pasimatuoti“ šiuos įspaudus. Tai vienas iš demokratiškiausių paminklų pasaulyje. Šios plytos svoris 75 kilogramai,
tarnauti ji turėtų, bent 300 metų, todėl mes
tikimės, kad kolonoje važiuos ne mažiau,
kaip 25 automobiliai, o ProFlash akcijose
sujungsime daugiau nei 75 entuziastus ir
atsitiktinius praeivius.
Skaičių magija, laikui bėgant, gali pasikeisti.
GLOBĖJAI
„Baltijos kelio“ plytų idėjos autorius
Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas.
Todėl šio renginio globėjais kviestume
tapti visus trijų sostinių merus, p. Artūrą
Zuoką, p. Nilą Ušakovą ir p. Jurį Ratą.
(Pernai naujienų portale Delfi.lt buvo
nušviestos merų viešnagės ceremonijose

skirtose Baltijos kelio dalyvio pėdų „įsodinimui“.) Tikimės, kad SDG įmonių grupės
iniciatyva bus jiems maloni staigmena ir
asmeniškai ir tikrai vertas dėmesio akcentas, papildantis įvykių skirtų Baltijos kelio
25- mečiui pažymėti sąrašus jų miestuose.
DALYVIAI
Pagrindiniai akcijos „Baltijos keliui – 25“ dalyviai – SDG įmonių grupės
darbuotojai, SDG automobilių kolona ir
autobusai. Į šį sambrūzdį ketiname įtraukti Jaunųjų Šaulių organizacijas, tikimės
pavienių ir entuziastingų žmonių grupių
dalyvavimo realiame ir virtualiame Žygyje. Laukiame, kad sostinėse pasitiks ir
dalyvaus akcijose prie „pėdučių“, daug
turistų, kurie, savo ruoštu, išnešios žinią,
kad Baltijos žmonės žino ir atsimena savo
istoriją, todėl jų požiūris į dabarties įvykius yra vieningas, demokratiškas ir jaunatviškas.
Ieškome rėmėjų, pritariančių šiai
idėjai ir galinčių prie jos prisijungti!

Du „Wilaros“ dešimtmečiai
Didžiulis būrys bičiulių ir medaus
valgytojų susirinko į gražų jubiliejų –
UAB „Wilara“ dvidešimtmetį. Tiek laiko prabėgo nuo to, kai buvo pagamintas
ir parduotas pirmasis avilys. Per šiuos
dešimtmečius mažytė įmonė tapo viena
pagrindinių bitininkystės reikmenų įmonių Lietuvoje, turinti didžiausią Baltijos
šalyse prekių bitininkams parduotuvę ir
gausiausią pasiūlą.
Šventėje buvo prisiminti svarbiausi
įmonės istorijos faktai, kurie neatsiejami
nuo jos direktoriaus Gedimino Olsevičiaus ir jo šeimos gyvenimo. Pirmiausia
Gediminas padėkojo savo mamai Lionginai, iš kurios paveldėjo kūrybiškumą,
atkaklumą, tikslo siekimą ir viską, be ko
šiandien nebūtų „Wilaros“.
Pasak G.Olsevičiaus, visa ko pradžia – 1991 metais iš kaimyno už „vagnorkas“ nusipirkti trys litrai medaus.
Medus buvo labai greitai suvalgytas,
o kitam stiklainiui greitai nusipirkti
mokytojo algos nepakako. Tuomet Gediminas prisiminė, kad jo abu seneliai
bitininkavo, prosenelis gamino avilius,
yra likęs ne tik senelio pasigamintas korių atakiavimo peilis, bet ir kitų įrankių.

Gediminas buvo ambicingas: „Negi aš
pats negaliu įsigyti ir prižiūrėti bičių
bei pasirūpinti, kad šeimyna nepristigtų
medaus“.
Doc., Lietuvos bitininkų sąjungos
viceprezidentas Algirdas Amšiejus, sveikindamas „Wilaros“ darbuotojus su jubiliejumi, džiaugėsi įmonės vadovo iniciatyvumu – juk neatsitiktinai G.Olsevičius
vienintelis iš visų dalyvavusių lietuvių
iš pernykščio pasaulinio „Apimondia“
kongreso Kijeve parsivežė auksą. Jis
išpranašavo ir dar vieną auksinį apdovanojimą kitąmet Turkijoje vyksiančiame
kongrese – už avilį. Pasak A.Amšiejaus,
ten yra reklamuojamos tokios „dėžės“,
kad „Wilaroje“ sukurti ir mikronų tikslumu pagaminti aviliai neturės sau lygių.
Jubiliejaus proga „Wilaros“ kolektyvą sveikino Seimo nariai Andrius Palionis ir Vytautas Kamblevičius, Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis ir daugelis
kitų svečių.
Parengta pagal Prienų ir Birštono
laikraščio publikaciją, autorė – laikraščio korespondentė Laima Duoblienė
Autorės nuotraukos

Gediminą Olsevičių sveikino rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis

G. Olsevičiaus šeima

Bendrovės kolektyvas

Drugelis iš gėlių papuošė Kauną
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro mokytojai ir mokiniai Aleksoto kalne kruopščiai dirbo ne vieną dieną. Šiemet Kaunas vėl papuoštas išskirtiniu kūriniu iš gėlių.
Drugeliui, sudarytam iš įvairiausių
žiedų, panaudota net apie 6 tūkst. sodinukų. Šio margaspalvio kūrinio plotis yra
apie 50, o aukštis – 30 metrų.
„Šiemet vyks Lietuvos dainų šventė,
todėl ir mūsų darbas skirtas šiam renginiui. Drugelio sparnuose galite pamatyti
smuiko ir boso raktus, ypatingai muzikos
simboliai turėtų matytis iš toliau – senamiesčio, važiuojant Aleksoto tiltu, – pasa-

koja projekto autorius, centro mokytojas
Jaunius Kaubrys. – Sodiname įprastas gėles Lietuvoje – serenčius, žiles ir šlamučius. Sutarėme su greta esančia mokykla,
kad karštomis vasaromis dienomis galėsime palaistyti želdynus ir drugeliu galėsime džiaugtis iki rudens“.
„Mūsų centras rengia aplinkos tvarkymo ir apželdinimo, floristikos specialistus, tad mokiniams ir mokytojams tai gera
praktika. Neabejoju, kad šis drugelis yra
didžiausias Lietuvoje“, – sakė šio centro
Smulkaus verslo organizavimo skyriaus
vedėja Rita Šostakienė.
RŽ inf.
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