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Audronė Jankuvienė

Trečioji Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų bendruomenės šventė – 89-asis 
rūmų gimtadienis – buvo kupinas gerų emocijų, išradingų ir linksmų užduočių, prizų ir 
pramogų. „Chamberio respublikos“ piliečių suvažiavimas šįkart vyko svetingoje kaimo tu-
rizmo sodyboje „Kaimas kryžkelėje“ netoli Upninkų. Pretekstas suvažiuoti į sodybą netoli 
Jonavos – per pusantrų metų nuo atstovybės iki filialo subrandinta verslo bendruomenė.

„Trečią vasarą renkamės paminėti rūmų gimtadienio, šįkart – 89-ojo. Tačiau šven-
tei yra ir kita priežastis – tai mainų poreikis: mainytis šypsenomis, idėjomis, džiaugs-
mais, – renginio pradžioje tarė žodį rūmų generalinis direktorius Vytautas Šileikis. 

„Be geros nuotaikos nebūtumėte kirtę „Chamberio respublikos“ sienos“, – sveikin-
damas susirinkusius sakė rūmų Jonavos filialo vadovas Alfonsas Meškauskas. 

„Chamberio respublikoje viskas priklauso nuo piliečių valios, norų ir lūkesčių. Tad 
susikurkite tokią aplinką, kurioje kiekvienam būtų smagu“, – linkėjo rūmų prezidentas 
Benjaminas Žemaitis.

Šventėje dalyvavo apie 140 bendruomenės narių, tarp jų – 20 vaikų, kurių mažiau-
siajai Tėjai – vos pusė metukų. Į tradicinį vasaros renginį susirinko nemažas būrys tų, 
kurie dalyvavo visose trijose rūmų gimtadienio (birželio18-oji) šventėse. Tai visa UAB 
„Sanveda“ šeima, vienas nuoširdžiausių visų rūmų švenčių pagalbininkų Giedrius Bu-
čas (UAB „Interjero elementai“), į Vilnių persikėlęs, tačiau mūsų bendruomenės ne-
pamiršęs Saulius Mikalauskas su šeima (UAB „Statybų ekonominiai skaičiavimai“), 
žinomas juvelyras ir brangakmenių specialistas Arūnas Kleišmantas, Verslo vadovų 
klubo pirmininkas Nerijus Šėža, Jonavos filialo vadovas Alfonas Meškauskas su žmo-
na (UAB „Baldai Jums“), Tomas Pivoras (UAB „TUV Uolektis“) ir kiti. Gausiausios 
komandos šįkart atvyko iš „SDG“ ir UAB „Interjero elementai“. 

Vasaros šventė 2014: 
tegyvuoja 

„Chamberio respublika“!

Komandiniai žaidimai nereikalavo specialių įgūdžių ar sportinės ištvermės (spor-
tininkams „Rio arena“ rengė futbolo ir tinklinio varžybas). Kai kurios užduotys netgi 
buvo „labai skanios“ – teko atpažinti penkių rūšių šokoladą ir sūrius, keturių rūšių šven-
tės partnerio AB „Volfas Engelman“ alų, specialiai komisijai – ragauti VšĮ „Sveikatingu-
mo idėjos“ finansuoto barbekiu konkurso šefų paruoštus kepsnius. Visoms komandoms 
reikėjo išradingumo, komandinės dvasios ir kūrybiškumo. 

Vieningiausia komanda pripažinta „Namiškiai“, linksmiausia – „B(V)okalistai“, dai-
ningiausi – „Eldorado“, sportiškiausia – „Gintaras“, kūrybiškiausia – „Kauno“, atspariau-
sia drėgmei – „Draugėnai“, gurmaniškiausia – „Linksmučiai“, greičiausia – „Meilučiai“, 
originaliausia – „Amberija“, triukšmingiausia – „Jaunimo“.

Laimėtojai pelnė tik „Chamberio respublikoje“ galiojančius pinigus – chamberius, 
kurie vėliau buvo išleisti prizams ir pramogoms audringame aukcione. Kas pasiūlė di-
džiausią kainą, laimėjo ir VšĮ „Psichologinio konsultavimo grupė“ asmeninio tobulė-
jimo kursus, ir agentūros „Eura“ kelionę, ir knygų, ir dėžę traškučių, ir „Chamberio 
respublikos“ šampano, ir žinomo pirtininko Antano Bagdono  („Saulėja SPA“ ir Lietu-
vos pirties bičiulių draugija) lietuviškos pirties ritualą. O didžiausias azartas užvirė dėl  
jaunos, kūrybiškos IĮ „Lennycraft“ (gyvibaldai.lt) pasiūto sėdmaišio...

Kaip ir dera artėjant Joninėms, piliečiai ieškojo savojo paparčio žiedo – rūmų rakto, 
kuris buvo paslėptas miško trobelėje. Kas norėjo daugiau adrenalino, UAB „Kelmukai“ 
keturračiais suko ratus Jonavos apylinkių miškais. 

„Chamberio respublikos“ piliečiai – visų rajonų komandos pateikė po vieną pos-
mą 2014 m. vasaros šventės dainai. Juos per kelias valandas į vieną sudėjo ir parinko 
melodiją gitara grojusio Gintauto Mažeikos vadovaujama kūrybinė grupė. Priedainiu 
tapo toks ketureilis: Tik draugai, tik draugai, mums svarbiausia tik draugai, Chamber 
rūmuose tikrai mes visi geri draugai.

Atlikta bendros kūrybos daina sukėlė aplodismentų bangą.
Koks gimtadienis be torto? Jį šventei pagamino rūmų narys „Lietuvos gurmanas“. 

O vakare – Joninių laužas, šokiai ir žaidimai iki paryčių...
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai nuoširdžiai dėkoja sodybos „Kaimas 

kryžkelėje“ šeimininkams – Astai ir Nedui Rimams už svetingumą, skanų maistą, puikų 
aptarnavimą ir rūpestį nuo ryto iki ryto.

Kitais metais birželio mėnesį sukaks 90 metų, kai Kaune buvo įsteigti pirmieji Lie-
tuvoje prekybos ir pramonės rūmai. Tad laukia išskirtinis jubiliejinis renginys, į kurį 
susirinks visų šalies rūmų atstovai.

Fotoreportažas iš vasaros šventės – 4-5 psl.

Audronė Jankuvienė,
Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmų viešųjų ryšių vadovė

Neseniai ES lėšomis atlikta „Investici-
jų skatinimo Kauno regione galimybių ana-
lizė“ atskleidė penkis prioritetinius ir pers-
pektyvius regiono sektorius. Tai logistika, 
mašinų įranga, verslo paslaugos, informa-
cinių ir ryšių technologijos, sveikatos ap-
sauga. Lyginant su kitais konkuruojančiais 

Kauno rajone itin trūksta 
gamybos ir biurų pastatų

regionais, buvo vertinami verslo paslaugų, 
informacinių ir ryšių technologijų išlaidų ir 
kokybės bei rizikos veiksniai.

Analizė, kurią atliko konkurso būdu at-
rinkta Olandijos kompanija „Buck Consul-
tants International (BCI)“, buvo pristatyta 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
bei Kauno rajono savivaldybės organizuo-
toje apskritojo stalo diskusijoje apie nekil-
nojamojo turto vystymą Kauno rajone.

Rūmų prezidentas B. Žemaitis pabrėžė būtinybę kurti vieningą patalpų poreikio duomenų bazę

„Chamberio respublikos“ vadovai linkėjo piliečiams būti laisviems ir džiaugtis gyvenimu Su vasaros gėrybėmis į vasaros šventę atvyko Gailutė ir 
Genadijus Laškovai (UAB „Verslo Aljansas“)

Gintautas Mažeika atvažiavo rimtai pasirengęs: gitara tapo itin 
reikalingu instrumentu  kuriant šventės dainą
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Kauno rajone itin trūksta gamybos ir biurų pastatų
Pasiūla arti nulio
Regioninės plėtros departamento prie 

VRM Kauno apskrities skyriaus vyriau-
sioji specialistė Neringa Valantinė pristatė 
minėtos investicijų skatinimo galimybių 
analizės rezultatus. 

Ji pabrėžė, kad nekilnojamojo turto 
pasiūla Kauno regione įvertinta žemiau-
siais – 1 arba 2 balais. Modernių biurų ir 
pramoninės paskirties patalpų pasiūla – 
beveik nulinė. Tad investuotojai neranda 
kur greitai įsikurti ir išeina. 

Klaida – statyti sau, bet ne rinkai
„OBER-HAUS“ Kauno biuro vado-

vas, nekilnojamojo turto ekspertas Sau-
lius Imbrasas sakė, kad Vilniuje šiuo metu 
statomi 8 didžiuliai biurų pastatai. „Kaune 
visi statosi sau, bet ne rinkai. Tai didelė 
klaida“, – pabrėžė nekilnojamojo turto 
ekspertas. „Kai mūsų klausia, ar turite ką 
nors pasiūlyti, mums reikia 2000 kvadra-
tinių metrų biuro patalpų, tenka pripažinti, 
kad pasiūlyti nėra ką“, – apgailestavo S. 
Imbrasas. Jis paminėjo, kad „Mikrovisa-
tos“ biurų pastatas Savanorių pr. yra pir-
mas Kaune, kylantis „plyname lauke“. 

Antra vertus, biurų kompleksų staty-
bą stabdo nuomos kainos. Kad projektas 
būtų pelningas, A klasės biuro nuomos 

Kauno apskrities Valstybinės mokes-
čių inpekcijos viršininko pavaduotojas, 
atliekantis viršininko funkcijas, Gintau-
tas Muznikas rūmuose veikiančiam Kau-
no finansininkų klubui pristatė naujają 
– išmaniąją mokesčių administravimo 
sistemą. 

Išmanioji elektroninių kasos aparatų 
sistema leistų mokesčių administratoriui 
internetiniu režimu gauti duomenis apie 
vykstančias ūkines operacijas, o verslui 
panaikintų prievolę pildyti kasos žurna-
lus, įvairias ataskaitas bei generuotų preli-
minarias mokėtojų deklaracijas. 

Vieninga sistema apjungtų išmanią-
sias elektroninių kasos aparatų, elektro-
ninių faktūrų, elektroninių važtaraščių 
sistemas, standartizuoto audito failo siste-
mą, akcizinių prekių apskaitos bei rizikos 
valdymo sistemas. Koncepcija parengta 
išanalizavus Portugalijos, Gruzijos, Šve-

Finansininkams pristatyta 
išmanioji mokesčių 
administravimo sistema

dijos, Olandijos bei kitų Europos šalių tai-
komas modernias elektronines mokesčių 
administravimo priemones.

Sistema galės naudotis tiek VMI, tiek 
ir kitos šalies institucijos. Inspektoriai, ne-
išeidami iš kabineto, netrukdydami įmo-
nių, galės prisijungti kad ir prie kiekvieno 
kasos aparato, matys, ką įmonės veikia, o 
šios galės pasitikrinti, ar dirba sąžiningai 
ir nedaro klaidų.

Jau sutarta, kad Valstybinė mokesčių 
inspekcija galės naudotis skaitmenine 
sistema, leidžiančia realiu laiku stebėti 
tabako produktų gamybą, prognozuoti 
biudžeto pajamas bei patikrinti tabako 
gaminių autentiškumą. Naujovė, bendra-
darbiaujant su tabako gamintojais, leis 
identifikuoti legalioje ir šešėlinėje rinkoje 
parduodamų gaminių kilmę. Bet kuriuo 
metu bus galima operatyviai stabdyti ne-
legalios produkcijos kontrabandą.

Manoma, kad Lietuvos šešėlinėje 
rinkoje praėjusiais metais cirkuliavo apie 
31 mlrd. Lt. Vien dėl nelegalios preky-
bos tabako gaminiais valstybės biudžetas 
kasmet praranda 250 mln. Lt akcizo ir 69 
mln. Lt pridėtinės vertės mokesčių. 

Skaičiuojama, kad įdiegus naujovę 
valstybės biudžetas galėtų papilnėti apie 
1,5 mlrd. Lt. 

Kauno finansininkų klubo nariams 

taip pat buvo pristatyti mokesčių mo-
kėjimo ir darbo su kasos aparatais euro 
įvedimo laikotarpiu rekomendacijos. Pa-
sak Rajono mokesčių mokėtojų skyriaus 
vedėjo pavaduotojos Irenos Gasiūnienės, 
bendrosios nuostatos yra apibrėžtos Euro 
įvedimo Lietuvoje įstatymo 6-ajame 
skirsnyje. Klube diskutuota dėl praktinių 
šių gairių įgyvendinimo.

RŽ inf.

kaina turėtų būti  ne mažiau kaip 35-37 
litai. Bet tai pasiekiama kaina. Užsienio 
investuotojai yra pasiryžę mokėti tiek pat, 
kiek Vilniuje. 

NT ekspertas prognozuoja, kad „Mi-
krovisatos“ pastatas bus pelningas projek-
tas. Nuomos kaina Kaune nesikeičia jau 
daugelį metų.

S. Imbrasas teigė Kauno rajone matąs 
logistikos ir gamybos pastatų perspekty-
vą, o Kauno mieste – biurų. 

Visi keliai veda pro Kauną
„Jei sakoma, kad visi keliai veda į 

Romą, tai Lietuvoje visi keliai eina pro 
Kauną“, – kalbėjo Kauno laisvosios eko-
nominės zonos valdymo bendrovės direk-
torius Vytautas Petružis.

Pasak LEZ vadovo, šiuo metu zona 
yra paskirstyta į tris projektus: gamybos ir 
logistikos, oro parko ir verslo gatvės. Šiuo 
metu darbai vyksta 6 statybų aikštelėse. Iš 
viso LEZ pritraukė 17 investuotojų, apie 
1,5 mlrd. Lt investicijų, sukurta 1000 nau-
jų darbo vietų.

Verslo gatvėje palei Jonavos kelią su-
projektuota 13 sklypų su visa infrastruktū-
ra. „Bet persilaužimo nėra, nors paklausa – 
didžiulė“, – tvirtino V. Petružis, pabrėžęs, 
kad LEZ lengvatas gautų ir NT vystytojas, 
tuo būdu sumažindamas projekto riziką ir 
pagreitindamas jo atsipirkimą.

NT ekspertai prognozuoja, kad greitai 
Vilniaus biurų rinka užsipildys, susidarys 
didžiulė konkurencija – tada NT vystyto-
jai atsigręš į Kauną. Jie kalba apie didžiu-
lių biurų patalpų poreikį tiek užsienio, 
tiek vietinėms įmonėms. Stiprus didelių 
kompleksų privalumas – rimtos adminis-
travimo garantijos ir priežiūros paslaugos, 
kurias smulkiai ir griežtai apibrėžti itin 
rūpi užsienio kompanijoms.

Kaip vienas iš potencialių ir solidžių 
nuomininkų diskusijoje ne kartą minėtas 
viešasis sektorius. Galingu stimulu išju-
dinti LEZ verslo gatvės projektą galėtų 

tapti, sakykim, Kauno rajono savivaldybės 
pastatas, jei savivaldybė ryžtųsi pasekti 
Vilniaus pavyzdžiu. „Nuo pirmojo objek-
to labai priklauso tolesnė sėkmė. Kažkam 
pralaužus ledus, netrukus kyla ir kitų susi-
domėjimas“, – kalbėjo NT vystytojai.

Nėra koordinuojančios institucijos
„Analizė parodė, ką turime daryti ir 

kokiomis kryptimis veikti, – sakė rajono 
meras Valerijus Makūnas. – Esame įsiti-
kinę, kad viešojo ir privataus verslo par-
tnerystė kuria aukštą gyvenimo kokybę 
rajone. Mes skatiname verslą mokesčių 
lengvatomis, investuodami į infrastruk-
tūrą, komunikacijas. Rajoną jau vadina 
mokesčių rojumi, nes naujoms įmonėms, 
įdarbinančioms 50 proc. krašto žmonių, 
taikomi nuliniai žemės ir nekilnojamojo 
turto mokesčiai, verslo liudijimų kainos – 
mažiausios šalyje. Labai sveikiname soci-
aliai atsakingo verslo partnerystę, kai gal-
vojama ne tik apie savo veiklą, bet ir apie 
šalia gyvenančiųjų aplinką, socialinius ir 
bendruomeninius projektus.“ 

Kaip vieną geriausių pavyzdžių me-
ras minėjo rūmų nario Vyto Čičelio va-
dovaujamos UAB „Dinaka“ investicijas 
Raudondvario ansamblyje. 

Kauno PPA rūmų prezidentas Benja-
minas Žemaitis pasiūlė, kad sukurti ben-
drą patalpų poreikio duomenų bazę būtų 
svarbiau nei sudaryti sklypų ir patalpų 
pasiūlos portalą, nes šie duomenys nėra 
paslaptis, jie plačiai viešinami. 

Kauno prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmų generalinis direktorius Vytautas 
Šileikis akcentavo, kad regione nėra ko-
ordinuojančios institucijos, kuri viešintų 
konkurencinius pranašumus, pritaikytų 
atliktos analizės rezultatus. „Institucijos 
pasidalijusios veiklas ir funkcijas, nesi-
dalija informacija, kiekviena žino savo 
kampą, o bendros koordinacijos trūks-
ta“, – kalbėjo V. Šileikis. Todėl sutarta 
veikti šia linkme.Susitikimo dalyviai

Kauno apskrities VMI viršininko pavaduotojas, atliekantis viršininko funkcijas, Gintautas Muznikas ir Kauno finansininkų klubo 
bei UAB „Aurita“ vadovė Vaida Butkuvienė
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Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmuose pradeda veikti dešimtasis – Mar-
ketingo vadovų klubas. Steigiamajame 
susirinkime, kuris įvyko birželio 10 d., 
dalyvavo 17 marketingo specialistų iš 
Kauno, Marijampolės, Kaišiadorių.

Klubo pirmininke išrinkta idėjos ini-
ciatorė, UAB „Baltic orthoservice“ mar-
ketingo vadovė Vilma Launikonienė. Be 
jos, pirmosios valdybos nariais tapo UAB 
„Novameta“ regiono vadovas Daivaras 
Dailidonis, Kauno kredito unijos rinkoda-
ros ir komunikacijos specialistė Erna Kri-
vickienė, UAB „Mantinga“ Marketingo 
skyriaus vadovė Jūratė Survilienė.

Tikslai
Klubas sieks skleisti profesinę infor-

maciją, kelti klubo narių kompetenciją, 
skatinti kūrybinius sprendimus, dalintis 
žiniomis ir patirtimi. Marketingo vadovai 
rinksis ne rečiau kaip kartą per mėnesį, 
antrą mėnesio antradienį. 

Klubo nariais gali tapti visi pageidau-
jantys Kauno ir Marijampolės regiono 
įmonių savininkai, marketingo vadovai ar 

Rūmuose įsteigtas 
Marketingo vadovų klubas

specialistai, dirbantys rinkodaros ar viešų-
jų ryšių srityje.  

Didelė nauda nedideliame būryje
„Klubo formatas, keitimasis patirti-

mi tarp tos pačios profesijos žmonių yra 
geriausias mokymosi ir žinių kaupimo 
būdas. Ilgainiui formuojasi narių pasitikė-
jimas, atvirumas, supratimas“, – steigia-
majame susirinkime kalbėjo rūmų prezi-
dentas Benjaminas Žemaitis. 

Kauno PPA rūmų direktorius Vytau-
tas Šileikis linkėjo naujajam sambūriui ne  
laukti, o būti aktyviems formuojant veiklos 
turinį, ne tik gauti, bet ir duoti, išnaudojant 
kiekvieno nario ekspertines galias.

„Klubas – tai didelė nauda nedide-
liame būryje“, – patirtimi su kolegomis 
dalijosi Verslo vadovų klubo pirmininkas 
Nerijus Šėža. Jis akcentavo tarpusavio 
profesinio bendravimo naudą, kai pas ly-
giavertį klubo narį nevaržomai gali klausti 
praktinio patarimo dėl problemų ir naujų 
iššūkių, o tie patys interesai stiprina porei-
kį būti drauge. N. Šėža palinkėjo naujajam 
klubui netapti seminarų klubu, o daugiau 

laiko skirti vidinėms diskusijoms, remtis 
rūmais, efektyviai išnaudoti jų galimybes. 
„Mūsų klubas tapo smagus, draugiškas, 
nes kiekvienas įnešame dalelę savęs“, – 
sakė Verslo vadovų klubo pirmininkas.

Pirmos įžvalgos
Pirmajame klubo susirinkime savo 

įžvalgomis dalijosi lektorė dr. Laimona 
Šliburytė, KTU Marketingo katedros do-
centė,  marketingo komunikacijos moks-
linių tyrimų ir verslo konsultavimo srityje 
dirbanti jau daugiau kaip 20 metų. Lektorė 
yra Europos reklamos akademijos (EAA) 
narė, stažuojasi ir bendradarbiauja su už-

sienio kolegomis Vokietijoje, Šveicarijoje 
ir Prancūzijoje.

Kalbėdama apie marketingo ateities 
tendencijas, dr. L. Šliburytė pabrėžė, kad 
pasikeitę vartotojai ir technologijos dik-
tuoja naujus iššūkius. Vartotojai linkę kuo 
mažiaus skaityti – jie nori daugiau matyti ir 
girdėti. Svarbiausia turinys, jo unikalumas, 
o ne kiekis ir dažnumas, istorijos kūrimas, 
sąlyčio taškai su vartotojais (įasmeninta au-
tomatizuota komunikacija realiuoju laiku, 
vartotojo įsitraukimas į pirkimo procesą). 

Kitas Marketingo vadovų klubo susi-
rinkimas numatomas rugsėjo mėnesį.

RŽ inf.

Audronė Jankuvienė

AB „Kauno Baltija“ ilgametė istori-
ja ir sėkmė įsitvirtinant užsienio rinkose 
sudomino Kauno PPA rūmų Eksportuo-
tojų klubo narius. Susitikimas bendrovėje 
užtruko beveik keturias valandas. Kitų 
įmonių eksporto vadovus ir vadybininkus 
domino gamybos ir kokybės kontrolės or-
ganizavimas, prekės ženklo kūrimas ir jo 
pristatymas užsienio rinkose, dalyvavimo 
parodose patirtis, partnerių paieška ir kt.

Darbo užtektų dar 1000 siuvėjų
Pasak AB „Kauno Baltija“ genera-

linio direktoriaus Vido Butkaus, įmonė 
yra viena didžiausių ir ilgiausiai veikian-
čių moteriškų viršutinių rūbų gamintojų 
Lietuvoje, įkurta 1940 m. Pagrindinė bu-
veinė ir gamybos cechas yra Kaune, dar 
keturios dukterinės gamybos įmonės yra 
kituose Lietuvos miestuose. Iš viso ga-
mybos patalpos užima apie 15.000 kv.m, 
triūsia beveik 500 dirbančiųjų. 

„Užsakymų ir įrangos pakaktų dar 1000 
darbuotojų. Tačiau nėra kam dirbti siuvėjo-
mis, arba nenori“, – apgailestauja bendro-
vės generalinis direktorius Vidas Butkus. 
Jo stažas įmonėje – 22 metai. Iš jų 16 metų 
dirbo komercijos vadovu, o pastaruosius 4 
metus – generaliniu direktoriumi.

Įmonė specializuojasi vidutinės ir 
aukštesniosios mados – kasdienių drabu-
žių, kokteilių, vakarinių suknelių, moder-
nios klasikos ir verslo drabužių moterims 
siuvimo srityse (suknelės, palaidinės, si-
jonai, kelnės, striukės, kostiumai, paltai ir 
t.t.). Per metus joje pagaminama 700 000 
rūbų. Didžioji produkcijos dalis ekspor-
tuojama į Didžiąją Britaniją (60 proc.), 
Prancūziją, Švediją, Suomiją. 

Išgyveno be stresų
„Kauno Baltija“ be didelių  sukrėtimų 

AB „Kauno Baltija“ eksporto 
sėkmės receptai

ir pavojingų audrų išgyveno visas pasta-
rųjų kelių dešimtmečių griūtis. Įmonė  pir-
moji sovietinėje sąjungoje gavo užsienio 
kontraktą – tai buvo pirmas žingsnis į Šve-
dijos rinką. Ilgainiui švedai tapo vienais 
pagrindinių užsakovų. Tai buvo pirmos 
labai reikalingos pamokos, kaip atsižvelg-
ti į užsakovo poreikius ir profesionaliai 
įvykdyti užsakymus, kaip, kur ir už kiek 
parduoti paslaugas ir panašiai, – prisimena 
V. Butkus. – Žlugus sovietinei sistemai ir 
dingus milijoniniams valstybiniams už-
sakymams, įmonė jau turėjo tris užsienio 
partnerius – švedus, suomius, vokiečius. 
Tai buvo ilgalaikiai mūsų partneriai – su 
jais bendradarbiavome 10-12 metų.“ 

Kai užsakovai iš Europos nubėgo į 
Kiniją, „Kauno Baltija“ taip pat sugebėjo 
išsilaikyti. O dabar užsakovai jau grįžta 
Europon. „Kinijoje atsigavo vidaus var-
tojimas, vietiniams pasidarė neaktualu 
gaminti eksportui, nes užsieniečių reika-
lavimai dideli, moka esą per mažai, per-
nelyg spaudžia nustatydami terminus ir 
panašiai“, – aiškina V. Butkus.

Privatizacija, sužlugdžiusi ne vieną 
garsią Kauno įmonę, „Kauno Baltijai“ reiš-
kė naują etapą: nutarta ryžtingai atsisakyti 
mokyklinių uniformų, vyriškų marškinių 
ir kitos masinės produkcijos, orientuotos 
sovietinei erdvei, ir investuoti į gamybos 
įrangą, kurį leistų siūti plataus spektro, 
aukštos kokybės drabužius. Bendrovė iki 
šiol yra lietuviško kapitalo įmonė.

Dabar 99 proc. produkcijos iškeliauja 
į užsienio rinkas. Bendrovė siuva žino-
miems prekės ženklams, Lietuvoje įsigyti 
„Kauno Baltijos“ gaminių – itin reta ga-
limybė. 

Kuria savo ženklą
Bendrovė antrus metus kuria savo 

prekės ženklų istoriją. Kiekvienais metais 
sukuriama po dvi – pavasario-vasaros ir 

rudens-žiemos kolekcijas su „LOULU 
ET TU“ ženklu. Kiekvieną jų sudaro po 
80 keturių spalvų modelių. Išskirtiniai jų 
bruožai – subtili elegancija ir moterišku-
mas. Audiniai atkeliauja iš viso pasau-
lio – Prancūzijos, Italijos, Pietų Korėjos, 
Didžiosios Britanijos ir t.t. 

Eksportuotojų klubo nariai domėjosi 
įmonės investicijomis į parodas: kiek tam 
skiriama lėšų, ar jos atsiperka? Pasak par-
davimų vadovo Andriaus Vegio, šio sekto-
riaus gamintojai privalo būti nuolat mato-
mi, nes konkurencija – didžiulė. Per pusan-
trų metų planuojama aplankyti 14 parodų. 

Įmonė bene pirmoji pasaulyje pradėjo 
taikyti 3D technologiją modeliuojant su-
dėtingus viršutinius drabužius. Iki šiol ji 
taikyta siuvant paprastesnius apatinio ir 
sportinio trikotažo gaminius. 

Susitikimo dalyviams buvo pristaty-
tos ateinančio sezono mados tendencijos, 
jų kūrimo paslaptys. 

AB „Kauno Baltija“ ne vienerius me-
tus užima lyderių pozicijas ir pelno ap-
dovanojimų: „Lietuvos metų eksportuo-
tojas 2004“, „Sėkmingai dirbanti įmonė 
2006“, „Sėkmingai dirbanti įmonė 2008“, 
2006 m. AB „Kauno Baltija“ apdovano-
ta už pasiekimus eksporto plėtroje, 2007  
m.pripažinta viena sėkmingiausiai dirban-
čių ir sparčiausiai besivystančių įmonių 
Lietuvoje.

Vido Butkaus nuopelnai pernai įver-
tinti aukščiausiu rūmų apdovanojimu – si-
dabro (II laipsnio) „Darbo žvaigžde“.

„Renginys organizuotas labai gerai. 
„Kauno Baltijos“ personalas buvo nuo-
širdus, atviras, dalijosi sukaupta patir-
timi. Pasisėmiau naujų minčių eksporto 
veiklos organizavimui“.

Virginijus Balnys (UAB „ITAB Nove-
na“ pardavimų direktorius)

„Dėkojame rūmams ir Vidui Butkui. 
Buvo tikrai įdomu. Aš – už tokius rengi-
nius.“

Andrius Didžgalvis (UAB „Vandens 
linija“ direktorius)

„Susitikimas  tikrai patiko. Įdomu su-
žinoti, kaip organizuoja darbą kitos įmo-
nės, kur ir kaip eksportuoja produkciją. 
Tikimės ir daugiau panašių išvažiuojamų-
jų renginių.“

Ugnė Pakalniškienė (UAB „Aconi-
tum“ eksporto vadybininkė)

Bendrovės generalinis direktorius Vidas Butkus supažindino 
su gamybos ir eksporto plėtra

Eksportuotojų klubo nariai aktyviai domėjosi bendrovės patirtimi

Naujojo klubo valdyba
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Vasaros šventė 2014: tegyvuoja „Chamberio respublika“!

Renkami komandų kapitonai, iždininkai, pavadinimai

Atkelta iš 1 psl.

Komandiniai žaidimai 

Nugalėtojai

Vaikai

Gausiausiai – beveik 20 žmonių – suvažiavo „SDG“ įmonių 
grupės darbuotojų

Sėkmingai nuridenti padangą virvutėmis reikėjo komandinės dvasios

Komandos lašas po lašo – ir trilitrinis pilnas vandens

Vikrios panelės sėkmingai pagavo skrendantį balioną su 
vandeniu

Vyrai rengiasi „Rio arenos“ surengtam tinklinio mūšiui

Viena „skaniausių“ užduočių – paragauti ir pasakyti penkių 
rūšių šokolado ir sūrių, keturių rūšių šventės partnerio AB 
„Volfas Engelman“ alaus pavadinimus

Pergalės džiaugsmas

Vieningiausia komanda pripažinta „Namiškiai“, linksmiausia – „B(V)okalistai“, dainingiausi – „Eldorado“, sportiškiausia – 
„Gintaras“, kūrybiškiausia – „Kauno“, atspariausia drėgmei – „Draugėnai“, gurmaniškiausia – „Linksmučiai“, greičiausia – 
„Meilučiai“, originaliausia – „Amberija“, triukšmingiausia – „Jaunimo“

Būsimieji verslo bendruomenės nariai

„Chamberio respublikoje“ smagiai leido laiką ir jauniausieji piliečiai 
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Pramogos

Veidai

Chamberiai buvo išleisti prizams ir pramogoms audringame 
aukcione

Didžiausias azartas užvirė dėl  jaunos, kūrybiškos IĮ 
„Lennycraft“ (gyvibaldai.lt) pasiūto sėdmaišio

Barbekiu konkurso antrasis nugalėtojas JuliusIšrinktas geriausias barbekiu šefas – Donatas

Vienas žinomiausių Lietuvos pirtininkų Antanas Bagdonas ir Giedrius Bučas ruošiasi lietuviškos pirties ritualams; paskui Antanas 
kai ką gerai išpėrė

Vyrai draugiškai rengėsi barbekiu konkursui Oficiali barbekiu komisija „aplipo“ kepsnių mėgėjais ir 
sirgaliais

Atokvėpio minutė jaukioje sodyboje

Jonas Osinskis, UADBB „Colemont draudimo brokeris“ 
Kauno regiono vadovas: „Esu dalyvavęs daugelyje panašių 
švenčių, tad galiu palyginti: rūmų šventė labai demokratiška 
ir liberali, rungtys – įveikiamos kiekvienam, komandos 
formuojamos laisvai, niekas su niekuo nekonkuruoja, vyrauja 
bendravimo laisvė“

Jonavos bendrovės „Binčis“ vadovai  Jolita ir Edvinas 
Peleckai: „Mes patekome į skirtingas komandas – turėjome 
progą išbandyti savo stiprybę“

Kelionių organizatorius ir entuziastas Antanas Būda: sportas – 
sveikata

Gintautas Mažeika ir Arūnas Kleišmantas – visų trijų rūmų 
vasaros švenčių bičiuliai

UAB „Statybų ekonominiai skaičiavimai“ generalinis 
direktorius Saulius Mikalauskas su šeima dalyvavo visuose 
rūmų gimtadieniuose: nors išsikėlė į Vilnių, Kauno rūmų 
bendruomenės nepamiršta

Bendrovės „Elodėja“ direktorius Stasys Banys, kaip ir dera 
siuvimo reikmenų prekybos įmonės šefui, išsiskyrė ypatingu 
kaklaraiščiu

„SDG“ įmonių grupės darbuotojo Tado Beinorio šeima – 
Kamilė ir Luknė

Tomas Pivoras (UAB „TUV Uolektis“) taip pat ištikimas visų 
trijų vasaros švenčių dalyvis

UAB „Sanveda“ vadovė Nijolė Ivančikienė atvyko su šeima 
penkiese: pusės metukų Tėja – jauniausioji „Chamberio 
respublikos“ pilietė, o trejų metukų Fausta dalyvavo visose 
trijose rūmų vasaros šventėse

Verslo vadovų klubo pirmininkas Nerijus Šėža nėra praleidęs 
nė vieno rūmų gimtadienio

Gimtadienio tortą pjausto rūmų Jonavos filialo vadovas 
Alfonsas Meškauskas ir rūmų generalinis direktorius Vytautas 
Šileikis

Keturračių pramoga džiuginęs UAB „Kelmukai“ direktorius 
Algirdas Motiejūnas su šeima

Kaimo turizmo sodyba „Kaimas kryžkelėje“ – rūpestingų 
šeimininkų Astos ir Nedo Rimų sukurta jauki erdvė
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UAB „Baldai Jums“ ištakos siekia 
1911 m. – prieš keletą metų įmonė pa-
minėjo šimtmetį. 1946 m. pradėjo veikti 
baldų fabrikas „Beržas“. Nuo 1947 m. jis 
pervadintas Jonavos baldų fabriku. 

Lygiai prieš 20 metų prasidėjo nau-
jas raidos etapas – įsteigta UAB „Baldai 
Jums“. 

Įmonė yra įdiegusi visą gamybos ci-
klą nuo rąstų pirkimo iki baldų pateikimo 
pirkėjui. Veikia moderniausias medienos 
džiovinimo ūkis Lietuvoje. Bendrovė taip 
pat turi CNC apdirbimo centrus ir kitą mo-
dernią įrangą. Visa produkcija gaminama 
iš natūralios medienos – masyvo. Įmonė 
turi FSC sertifikatą, kuris užtikrina, kad 
mediena buvo įgyta iš tinkamai tvarko-
mo miško. Baldų apdailai yra naudoja-
mos ekologiškos sertifikuotos medžiagos. 
Įmonė specializuojasi miegamojo ir sve-
tainės baldų gamyboje.

Pagrindinė gamybos kryptis – eks-
portas. 98 proc. produkcijos išvežama į 

Rūmų narių jubiliejinės 
sukaktys liepą ir rugpjūtį

prestižinius pardavimo tinklus Vokieti-
joje, Anglijoje, Austrijoje, Nyderlandų 
karalystėje, JAV, Skandinavijos šalyse. 
Lietuvos pirkėjų poreikiams atidarytos 
firminės parduotuvės Jonavoje, Vilniuje, 
Klaipėdoje ir Kaune. Interneto svetainėje 
galima susipažinti su įmonėje gaminamų 
baldų kolekcijomis ir juos užsisakyti.

1999 m. liepą pradėjo veikti UAB 
„Arnelitos prekyba“, prekiaujanti varž-
tais, veržlėmis, poveržlėmis ir kt. Klientų 
paslaugoms – optimaliai organizuotas san-
dėlio darbas, platus asortimentas, kvalifi-
kuotas personalas ir pilnas servisas. West-
bolt patirtis logistkos srityje garantuoja 
patikimus ir greitus prekių pristatymus.

Prekės pristatomos tiesiogiai kontei-
neriais jūros, žemės ar geležinkelio trans-
portu iš Rytų Azijos patikimų partnerių. 
Pirkėjams pageidaujant prekės Lietuvoje 
ir Europoje pristatomos nurodytu adresu 
sutartu laiku. Bendrovė turi savo auto-
transportą bei bendradarbiauja su trans-

porto firmomis. Prieš parduodant prekes 
atliekama jų kokybės kontrolė. 

2009 m. liepą įsteigta UAB „Inter-
metal“ užsiima didmenine ir mažmenine 
nerūdijančio plieno prekyba. Nerūdijan-
tis plienas tai – lakštai, vamzdžiai, stry-
pai, juostos, nerūdijančio plieno detalės 
vamzdynams ir kiti produktai. Nerūdijan-
tis plienas – tai plienas, turintis savyje ne 
mažiau kaip 13 proc. chromo. Bendros 
paskirties nerūdijančiame pliene paprastai 
būna iki 10 proc. nikelio, 18 proc. chro-
mo, likusi dalis – geležis.

UAB „Intermetal“ tiekia visų rūšių 
nerūdijantį plieną: benikelinį, bendros pa-
skirties (maistinį), molibdeninį, titaninį, 
rūgščiai ir karščiui atsparų. Įmonė Lie-
tuvos ir Baltijos šalių rinkai nerūdijantį 
plieną perka iš Vakarų ir Rytų Europos 
gamintojų ir didmenininkų. Kad greitai ir 
kokybiškai patenkintų klientų poreikius, 
UAB „Intermetal“ prekiauja iš sandėlių 
Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Dides-
nius prekių kiekius klientams pristato ne-
mokamai. Nerūdijantį plieną eksportuoja 
į Latviją, Baltarusiją ir Kaliningrado sritį.

UAB „Windex“ yra plastikinių langų 
ir durų gamintoja. Nuo 2009 m. gamina-
mi tiek standartiniai, tiek nestandartiniai 
plataus spektro funkcinių parametrų PVC 
langai ir įėjimo, balkonų bei terasų durys. 

Įmonės veikla paremta patirtimi, tra-
dicijomis, aukštais kokybės standartais. 
Naudojamos žinomų Europos gamintojų 
medžiagos. Gamyboje įdiegta moderni 
linija užtikrina aukščiausio lygio gaminių 
tikslumą ir kokybę, eliminuoja žmogiškojo 
faktoriaus klaidas. Produkcija žymima CE 
ženklu. Gamybos procesai griežtai kontro-
liuojami ir stebimi pagal ES reikalavimus.

Rugpjūčio mėnesį 15 metų sukaktį 
minės UAB „Vocalis“. Bendrovės vei-
kla – tekstilės gaminių didmeninė preky-
ba. Asortimentas – vyrų, moterų ir vaikų 

apatinis trikotažas, pižamos, pėdkelnės, 
puskojinės ir kojinės. 

Taip pat parduodamos kai kurių dra-
bužių kolekcijos ir aksesuarai: marškinė-
liai, kepuraitės, pirštinės ir t.t. Siūlomas 
platus drėgnų servetėlių asortimentas, 
muilai. Beveik visi didieji prekybos tin-
klai yra bendrovės klientai. 

2004 m. Kaune įkurtas mokslo ir tech-
nologijų parkas „Technopolis“. Vienas iš 
steigėjų yra Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmai, kiti – Kauno m. savivaldybė 
ir Kauno technologijos universitetas.

MTP „Technopolis“ įsteigtas siekiant 
paskatinti inovacijų kūrimą Kauno mies-
te, koncentruoti kritinę masę inovatyvių 
kompanijų ir vienyti jas po savo stogu 
siekiant bendros naudos. „Technopolis“ 
rengia ir įgyvendina įvairius nacionalinius 
ir tarptautinius projektus, kurie orientuoti į 
inovacijų paramos sistemos stiprinimą, da-
lyvių tarpusavio bendradarbiavimą, inova-
cijų kultūros, verslumo, kūrybiškumo ug-
dymą, žinių ir informacijos sklaidos terpės 
gerinimą. Parkas taip pat teikia inovacijų 
paramos konsultacines paslaugas, padeda 
įmonėms, įgyvendinančioms novatoriškus 
investicinius ar MTTP projektus, padeda 
rasti užsienio partnerius, skatina dialogą 
su mokslo ir tyrimų institucijomis, inici-
juoja įmonių tarpusavio bendradarbiavimą 
ir novatoriškų idėjų įgyvendinimą. Parkas 
atlieka technologinio verslo inkubatoriaus 
funkcijas – inkubuojamoms įmonėms pa-
lankiomis sąlygomis nuomojamos patalpos 
ir teikiamos verslo valdymo, informacinės, 
konsultavimo, kvalifikacijos kėlimo, bu-
halterinės apskaitos ir panašios paslaugos.

Įstaiga yra viena iš „Santakos“ slėnio 
programos įgyvendintojų. Taip pat vykdo 
įvairias jaunimo verslumą ir kūrybiškumą 
skatinančias iniciatyvas. Jau savo ženklą 
turintis, nuo 2010 m. organizuojamas tęs-
tinis jaunimo verslumo konkursas „Idėja 
mano ateities miestui (IMAM)“, skirtas 
populiarinti technologijų mokslus. „Tech-
nopolis“ kasmet organizuoja renginius 
akademinei visuomenei ir verslui aktu-
aliomis inovacijų sistemos aktyvinimo 
temomis.

RŽ inf.

Antrus metus vykusiame Kauno ma-
ratone „SDG“ įmonių grupės komanda ir 
vėl buvo neaplenkiama. Įveikti kilometrai 
SDG komandai jau antrus metus nulėmė 
garbingą apdovanojimą – Kauno miesto 
mero taurę už daugiausia nubėgtų kilo-
metrų.

Šiais metais SDG įmonių grupė, kurią 
sudaro: UAB „SDG“, UAB „SDG kodas“, 
UAB „SDG akademija“, UAB „SDG gru-
pė“, VšĮ „Saugi pradžia“ ir Estijoje esanti 
įmonė „OTG“, dar labiau pagausino savo 
bėgikų būrį. Skaičiai išties įspūdingi:  
įveikta apie 1945 km, o komandą suda-
rė beveik 200 bėgikų. Bėgime dalyvavo 
įmonių darbuotojai, jų šeimos nariai bei 
draugai. Taip pat už SDG komandą bėgo 
9 vaikai iš Kauno vaikų globos namų „At-
žalynas“, 11 vaikų iš Kauno savivaldybės 

SDG įmonių grupei – vėl Kauno 
miesto mero taurė

vaikų globos namų bei 15 vaikų iš Kauno 
samariečių vaikų dienos centro „Užuovė-
ja“. Šiems vaikams įmonių grupė padova-
nojo bėgimo batelius, kad jie galėtų sau-
giai įveikti maratono trasą. Verslo tauro už 
inovacijas socialinės atsakomybės srityje 
apdovanojimą pelniusios UAB „SDG“ ge-
neralinis direktorius Eduardas Jasas mano, 
kad dalyvavimas maratone – tai puiki pro-
ga šiems vaikams išbandyti save, pasijusti 
esant pilnaverte visuomenės dalimi.

Būdama lydere tarp konsultacijų 
kompanijų Lietuvoje, įmonių grupė tokių 
pačių principų laikosi ir organizuodama 
laisvalaikio renginius. Suvienijusi entu-
ziastingus bėgikus SDG dar kartą įrodė, 
kaip svarbu išlaikyti komandinę dvasią, 
vieningumą, gerą nuotaiką bei geranoriš-
kumą, siekiant užsibrėžtų tikslų. 

UAB „Subtilija“ įkurta 1995 m. kaip siuvimo įmonė. Per devyniolika metų vei-
kla išsiplėtė: šiuo metu bendrovė verčiasi ne vien siuvimu, bet ir vyriškų ir moteriškų 
drabužių, avalynės didmenine ir mažmenine prekyba, patalpų nuoma, teikia patalpų 
administravimo paslaugas, priima individualius užsakymus. Ši paslauga suteikia klien-
tams galimybę atrasti jiems tinkančią produkciją, kuri pristatoma tiesiai į biurus ar įmo-
nes, atsižvelgiant į jų specialius poreikius ir pageidavimus. Nuomojamos šiuolaikiškai  
įrengtos modernios patalpos Jonavos centre.

Bendrovė turi didelę patirtį siuvant viršutinius ir apatinius, taip pat  įkapių drabu-
žius. Kai kurie įmonėje sukurti modeliai užpatentuoti. Atliekami ypač skubūs užsaky-
mai, kurie pristatomi į pageidaujamą vietą. Bendrovė aptarnauja 90 proc. Lietuvoje 
laidojimo paslaugas teikiančių biurų. Tai rodo partnerių pasitikėjimą. Bendrovės siekis 
yra pasiūlyti tokį asortimentą, kad kiekvienas galėtų rasti sau priimtiną sprendimą ir 
geriausią kainą. 

Bendradarbiaujama su globos namais, siuvami drabužiai pagal specialius užsaky-
mus, taip pat drabužius aptarnaujančiam personalui. Įmonė itin rūpinasi siuvimo koky-
be ir operatyvumu. Veikla vykdoma net tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.

Įmonės prioritetai: profesionalumas; kokybė; operatyvumas; asortimento įvairu-
mas; lanksti kainų ir nuolaidų sistema; siūti pagal individualius užsakymus.

Bendrovė pelnė sertifikatus „Stipriausi Lietuvoje 2012“ ir „Stipriausi Lietuvoje 
2013“ – tai įrodo aukštą bendrovės mokumo ir patikimumo reitingą. Įmonė ne kartą 
įvertinta padėkomis už bendradarbiavimą ir labdarą. 

UAB „Subtilija“

Mero taurė – UAB „SDG“ generalinio direktoriaus Eduardo Jaso rankose

Naujas Narys
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
BRDE20140519002 Vokietijos logistikos įmonė ieško subrangovų transeuropiniam krovinių 

gabenimui sunkvežimiais. Maršrutai: Vokietijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, 
Nyderlanduose, Danijoje ir Šveicarijoje.

BRFI20140403001 Suomijos bendrovė specializuojasi   jūrų techninių paslaugų ir biodyzelino ga-
mybos ir plėtros srityse. Ieško partnerių, kurie turi didelės apimties biologinių 
atliekų iš žuvies, paukštienos ar mėsos perdirbimo pramonės ir kurie išgauna 
biodyzeliną tvarkydami šias atliekas. Bendrovė taip pat ieško naudoto, liku-
sio nuo maisto ruošimo, aliejaus šaltinių (maisto ir restoranų sektoriuje).

BRSE20140303002 Švedas papuošalų dizaineris ieško bendradarbiavimo partnerio, galinčio 
gaminti juvelyrikos kolekcijos liniją iš plieno (pagal pateiktą dizainą). 

BRFR20140516001 Prancūzijos kompanija specializuojasi geležinkelių sistemų srityje. Ieško lakš-
tinio metalo apdorojimo ir mechaninio suvirinimo gaminių tiekėjų. Potencia-
lus partneris turi turėti EN15085 ir turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001.

20100111040 Garsi Belgijos bendrovė, veikianti interjero architektūros, parduotuvių di-
zaino, šou kambarių įrengimo srityse, ieško metalo ir medienos dirbinių 
tiekėjų.

BRFR20140520001 Prancūzijos statybos bendrovė 30 metų specializuojasi medinių namų ir vi-
daus įrangos srityse. Nori plėsti savo produktų asortimentą ir ieško rąstinių 
namų, medinių namų ir vasarnamių, sodo namų ir namelių, sodo baldų (sta-
lų ir kėdžių), vartų, tvoros segmentų ir pan. gamintojų.

20121107004 Rumunijos inžinerijos kompanija užsiima reduktorių ir motoreduktorių pla-
tinimu, taip pat parduoda vakuuminius  siurblius, movas, grandines ir dir-
žus. Plečia savo turimų produktų asortimentą ir ieško įmonių, suinteresuotų 
parduoti elektros perdavimo ir su tuo susijusius produktus Rumunijoje.

20121213003 Rumunijos įmonė užsiima mažmenine moterų laisvalaikio drabužių pre-
kyba: vilnos audinio paltai, šilti paltai, suknelės, kostiumai, marškiniai, 

megztiniai, marškinėliai, kepurės, vilnos ir šilko šalikai, vakaro drabužiai 
(suknelės, kostiumai, marškiniai), moterų apatinis trikotažas ir kojinės. Siū-
lo kokybiškų drabužių gamintojams paskirstymo paslaugas vietos rinkoje.

BRUK20131217002 JK įmonė, įsikūrusi Londone, aktyviai veikia įrangos, programinės įrangos, 
tinklų tiekimo ir montavimo, paramos ir trikčių šalinimo, atnaujinimo ir t.t. 
srityse. Domisi programinės įrangos ar aparatūros tiekėjais.

20110330030 BR Italijos kompanija specializuojasi naujoviškų ir aplinkai nekenksmingų 
pakavimo ir transportavimo sprendimų platinimo srityje. Siūlo platintojo 
paslaugas įmonėms, turinčioms novatoriškas, ekologiškas sandėliavimo 
sistemas, domisi bendros įmonės kūrimu panašios veiklos srityje.

20110802020 BR Vengrijos bendrovė užsiima didmenine atsarginių dalių automobiliams pre-
kyba. Siūlo prekybininko arba prekybos tarpininko paslaugas šioje srityje.

BRES20140513001 Ispanijos lyderiaujanti kompanija specializuojasi kūdikių patalynės, pataly-
nės užvalkalų ir kūdikių baldų gamybos srityse. Siūlo platintojo paslaugas 
įmonėms, gaminančioms panašius produktus kūdikiams (pvz., vežimėlius, 
loveles, lopšius).

20100108040 BR Belgijos kompanija specializuojasi augalų ekstraktų kosmetikos ir farmaci-
jos pramonės srityje, kurioje siekiama pakeisti naftos darinius ir silikonus. 
Ieško naujų galimų tiekėjų, subrangovų.

20081208030 BR Kipro įmonė, įkurta 1968 m., užsiimanti mažmenine virtuvės reikmenų pre-
kyba, ieško partnerių Europoje ir už jos ribų. Pagrindinė įmonės produkcija 
yra indai, virtuvės reikmenys iš plastiko, porceliano ar keramikos, stiklo, 
naudojami stalui serviruoti, interjerui dekoruoti ir t.t.

BRGR20140520001 Graikijos kompanija gamina biuro, virtuvės, namų baldus, taip pat priedus 
ir susijusią įrangą (baldų formas, pertvaras, kartotekų sistemas ir t.t.). Ieško 
partnerio, galinčio laiku teikti transporto ir logistikos paslaugas.

Kiti verslo pasiūlymai anglų kalba skelbiami rūmų interneto svetainėje http://chamber.lt/
LT/Pradzia/Paslaugos/Verslo-pasiulymai arba interneto svetainėje http://www.paramavers-
lui.eu/index.php?1612999331 du kartus per mėnesį.

„Visų 550-ies AB „Freda“ darbuotojų vardu norime nuoširdžiai padėkoti už malonų 
bendradarbiavimą, nuolatinį ir visapusišką palaikymą, pagalbą bei tarpininkavimą tarp AB 
„Freda“ ir Kauno m. savivaldybės įgyvendinant pėsčiųjų perėjos įrengimo projektą“.

Tokią padėką Kauno PPA rūmų generaliniam direktoriui Vytautui Šileikiui įteikė 
bendrovės „Freda“ generalinis direktorius Antanas Ėmužis.

Bendrovė beveik dvejus metus siekė, kad darbuotojų saugumui būtų įrengta pės-
čiųjų perėja ties įmone. Nepavykus projekto suderinti su atsakingais Kauno m. savival-
dybės darbuotojais, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Benjaminas 
Žemaitis bei generalinis direktorius Vytautas Šileikis ėmėsi tarpininkavimo ir padėjo 
rasti įmonei svarbų sprendimą. 

AB „Freda“ metinė apyvarta siekia apie 300 mln. Lt., Šiemet bendrovė pradėjo dirbti 
keturiomis pamainomis. 2013 m. „Freda“ į Kauno m. biudžetą sumokėjo 3,6 mln. Lt gy-
ventojų pajamų mokesčio. Šiemet numatoma šį indėlį padidinti maždaug  iki 4 mln. Lt.

RŽ inf.

AB „Freda“ padėka

Perėja bendrovės darbuotojų saugumui buvo labai reikalinga

Birželio mėnesio rūmų veiklos apžvalgoje, kuri tradiciškai skelbiama chamber.lt 
puslapyje, pateikiama išsami informacija apie pirmojo vasaros mėnesio darbus.

Lietuvos PPA rūmų asociacijos prezidiumo posėdyje nutarta atkurti prieškario me-
tais įsteigtą „Darbo žvaigždės“ medalį.

„Swedbank“ verslo pusryčiuose Kaune, Raseiniuose, Kėdainiuose, Kaišiadoryse, 
Jonavoje, Marijampolėje ir Šakiuose dalyvavo dešimtys rajonų verslininkų. 

Nemažai reiškmingų renginių įvyko Kauno rajono savivaldybėje – tai diskusijos 
dėl nekilnojamojo turto vystymo, turizmo perspektyvų, investicijų skatinimo.

Geresnio reguliavimo priežiūros komisijai pateiktas rūmų nario pasiūlymas dėl 
NPD taikymo apskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį supaprastinimo. Siūlymas bus 
perduotas Vyriausybei.  

Respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje apie neformaliai įgytų kompe-
tencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos diegimą aukštajame moksle pranešimą skaitė 
rūmų Profesinio rengimo skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Giedrienė. 

Aktualūs prekių kilmės sertifikatų išdavimo klausimai aptarti visų rūmų sertifikatų 
specialistų posėdyje.

Kauno PPA rūmų tarybos posėdyje priimti 5 nauji nariai.
Praėjusį mėnesį vyko itin daug šventinių renginių. Tai trečioji rūmų vasaros šven-

tė – daugiau kaip 140 bendruomenės narių paminėjo 89-ąjį rūmų gimtadienį. Rūmų 
vadovai ir atstovai dalyvavo Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimuose, Lietuvos 
pramonininkų konfederacijos 25-mečio jubiliejaus renginiuose, Vokietijos ūkio apdo-
vanojimų ceremonijoje, Lengvosios pramonės darbuotojų dienos šventėje, Švedijos na-
cionalinės dienos minėjime, Didžiosios Britanijos karalienės Elžbietos II gimtadienyje, 
kurį surengė šios valstybės ambasada Vilniuje, ir kituose renginiuose.

Birželį vyko rūmų klubų susitikimai, o sąrašą dar papildė įsteigtas dešimtasis – 
Marketingo vadovų klubas.

Enterprise Europe Network tinkle išplatinta 11 Lietuvos įmonių BCD anketų. 15 už-
sienio kompanijų susidomėjo mūsų įmonių paskelbtais bendradarbiavimo pasiūlymais.

Profesinio rengimo skyrius parengė daugiau kaip 4200 užduočių pirminio profesi-
nio mokymo įstaigų asmenų įgytoms kompetencijoms vertinti. Įvertintos 3937 asmenų 
kvalifikacijos. Taip pat įvertintos penkios pirminio profesinio mokymo programos.

Rūmai Kaune išdavė 484 prekių kilmės sertifikatus, Marijampolėje – 77. 
RŽ inf.

Birželio kronika

Prienų atstovybė pasirašė 
verslo ir savivaldos bendradarbiavimo sutartį

Birželio 30 d. Prienų savivaldybėje oficialiai pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 
tarp Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Prienų atstovybės ir Prienų rajono savi-
valdybės. Sutartį pasirašė Savivaldybės meras Vytas Bujanauskas ir atstovybės vadovė, 
UAB „Ekofrisa“ direktorė Lina Padvaiskienė.

Prienų atstovybės funkcijos yra skatinti prekybos, pramonės, statybos, transporto, 
ryšių, amatų ir kitų verslo ūkio šakų plėtrą Prienų rajone, rengti pasiūlymus dėl ekono-
minės veiklos plėtojimo atstovaujamoje teritorijoje ir visame regione. 

Mero įsitikinimu, tik dirbant kartu 
galima padaryti daugiau rajono žmonių 
labui, o bendradarbiavimo sutarties pasi-
rašymas – puiki galimybė ne tik garsiai 
kalbėti apie verslo rūpesčius ir pasieki-
mus, bet ir puiki proga būti išgirstiems.

RŽ inf.
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Birželio 9–11 d. Grossete (Italijoje) 
įvyko antrasis Leonardo da Vinci nau-
jovių perkėlimo projekto „Savaiminio 
mokymosi pripažinimas darbo vietoje 
(INFORMALEA-JOB)“ partnerių susi-
tikimas. Projekto koordinatorius – Giano 
Ambiente srl. (Italija), Toskanos pramo-
nininkų konfederacijos projektų agentūra, 
įsikūrusi Grossete. 

Pagrindinis projekto tikslas – pagrei-
tinti kompetencijų pripažinimo procesą 
Toskanos regione, žmonių negrąžinant į 
formaliojo švietimo sistemą. 

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų vykdytas 2007-2009 m. naujovių per-
kėlimo projektas tapo šio projekto pagrin-
du. Mūsų vykdyto projekto metu išleistos 

Toskanos regionas perima 
Lietuvos patirtį

„Neformalaus ir savaiminio mokymosi pri-
pažinimo metodologinės rekomendacijos“ 
yra esminis perkėlimo objektas į Toskanos 
regiono švietimo sistemos aplinką. 

Rūmų vaidmuo projekte bus eksper-
tinis – analizuosim ir vertinsim naujas 
metodologijas, padėsim kurti el. įrankius 
kompetencijų vertinimui, vykdysim pa-
grindinius sklaidos darbus. Rūmų atstovai 
sudarys mokslinės darbo grupės branduo-
lį ir viso projekto metu teiks rekomenda-
cijas dėl projekto įgyvendinimo kokybės. 
Projekto baigiamajame etape rekomen-
dacijos bus išbandytos praktiškai Italijos 
partnerių organizacijose.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų Profesinio rengimo sk. vyr. specia-

Įgyvendintas Leonardo da Vinci 
mokytojų kvalifikacijos kėlimo 
ES šalyse projektas

listė, ECVET nacionalinė ekspertė Aušra 
Giedrienė susitikime skaitė pranešimą 
apie ECVET panaudojimą pripažįstant 
asmenų įgytas kompetencijas. 

Viena iš Europoje taikomų priemonių 
didesniam profesinio mokymo sistemų 
skaidrumui ir mobilumui užtikrinti yra 
Europos profesinio mokymo kreditų siste-
ma (ECVET) – asmenų profesinio moky-
mosi 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 besi-
mokančiuosius, 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 
panašiu principu, kaip aukštajam mokslui 
taikoma Europos kreditų perkėlimo ir kau-
pimo sistema (ECTS).

Įdomu tai, jog Italija projektų dėka 
pradėjo testuoti ECVET nuo 2010 metų. 
2011-2012 m. Italijoje buvo įgyvendin-
ti 220 projektų, skirtų išbandyti ECVET 
įrankį. Lietuva (projekto vykdytojas – 
Švietimo mainų paramos fondas) tik nuo 

šių metų pradėjo vykdyti projektą „Na-
cionaliniai ECVET ekspertai“, kuriuo 
siekiama skatinti ir plėtori ECVET pri-
taikomumą ir naudojimą mūsų šalyje. Iki 
šiol patirtis naudojant ECVET Lietuvos 
švietimo sistemoje buvo įgyta fragmen-
tiškai, dažniausiai dalyvaujant partneriais 
mobilumo projektų metu. 

Daugiau informcijos apie projektą: 
http://www.informaleajob.it

Daugiau informacijos apie ECVET: 
http://www.smpf.lt/lt/fondas/projektai/
ecvet; http://www.ecvet-team.eu

ECVET nacionalinė ekspertė Aušra Giedrienė

Lietuvos profesinio rengimo centrų mokytojams įteikti stažuočių sertifikatai

Kauno socialinių paslaugų ir staty-
bos verslo darbuotojų profesinis rengimo 
centras įgyvendino Leonardo da Vinci 
programos mobilumo projektą Nr. LLP-
LdV- VETPRO -2013-LT-0868 „Briugės 
komunikatas. Bendrą 2020 m. profesinio 
mokymo viziją įgyvendinant Lietuvos 
statybos sektoriaus profesinio rengimo 
centruose”.

Projekto tikslai – tobulinti, įvairinti, 
užtikrinti profesinio mokymo specialistų, 
dirbančių statybų sektoriaus profesinio 
rengimo centruose, kompetencijas šiose 
srityse: pažangių mokymosi metodų įdie-
gimas ir taikymas; bendrųjų ir specialiųjų 
profesinių gebėjimų ugdymas; prieinamo 
ir į karjerą orientuoto tęstinio profesinio 
rengimo ir mokymo, skirto darbuotojams, 
savarankiškai dirbantiems asmenims ir 
bedarbiams, tobulinimas; mokymosi re-
zultatais grindžiamų metodų įdiegimas 
ir taikymas; profesinių mokyklų mokinių 
bei mokytojų galimybių dalyvauti tar-
pvalstybinio judumo programose didini-
mas; ryšiai su informavimo, orientavimo 
ir konsultavimo tarnybomis; sektorinė 
partnerystė ES lygmeniu. Projekto pra-
džia 2013-09-01 – pabaiga 2014-08-31.

Projekto tikslinė grupė – profesinio 
rengimo specialistai, dirbantys statybų 
sektoriuje: Kauno socialinių paslaugų 

ir statybos verslo darbuotojų profesinio 
rengimo centro – 9 dalyviai, Šiaulių pro-
fesinio rengimo centro – 9 dalyviai, VšĮ 
Vilniaus statybininkų rengimo centras – 9 
dalyviai, Alytaus profesinio rengimo cen-
tro – 9 dalyviai.

Priimančios organizacijos: „The IBD 
Partnership“ (Jungtinė Karalystė), „As-
sociazione Europeople“ (Italija), „Wisa-
mar Bildungsgesellschaft gemeinnutzige 
Gmb“H (Vokietija), „Eurl ARISTOTE“ 
(Prancūzija).

Trečiasis vizitas vyko Paryžiuje, 
„Eurl ARISTOTE“ organizacijoje 2014 
m. kovo 28 – balandžio 4 d. Vizito metu 
susipažinta su Prancūzijos švietimo siste-
ma, aplankyti profesinio rengimo centrai 
ir kt. Vyko įdomūs seminarai.

Ketvirtojo vizito metu Vokietijoje, 
Leipcige 2014 m. balandžio 25 – gegu-
žės 4 d. pristatyta „Wisamar educational 
institute“ ir dualinė profesinio rengimo 
sistema Vokietijoje, projektas „Building 
the BEST BEST“ – profesinis rengimas 
statybose“. Aplankytos organizacijos ir 
įmonės.

Rekomendacijos iš vizitų: 
• Vyriausybė, ŠMM, Lietuvos pre-

kybos, pramonės ir amatų rūmai privalo 
peržiūrėti ir pakeisti LR Profesinio moky-
mo įstatymą, siekiant užtikrinti kokybišką 

mokinių (kvalifikuotų specialistų) paren-
gimą, orientuotą į darbo rinkos poreikius;

• organizuoti pastovius susitikimus su 
statybininkų asociacija, ugdyti darbdavių 
sąmoningumą ir pagarbą darbininkams, 
skatinti teikti paramą profesinio mokymo 
institucijoms; 

• Vyriausybė turi numatyti lengvati-
nes priemones įmonėms, kurios remia bei 
įdarbina jaunus specialistus; kelti profesi-
nio rengimo prestižą;

• profesinės mokyklos turėtų tapti jun-
giamąja grandimi tarp bendrojo lavinimo 
mokyklų, kolegijų ar aukštųjų mokyklų; 
aktyviau veikti ieškodamos galimybių 
bendradarbiauti su verslu; lanksčiau orga-
nizuoti ugdymo procesą.

Lietuvos statybinės įmonės ir organi-
zacijos neturi tokių glaudžių bendradar-
biavimo ryšių ir tradicijų tarp profesinių 
sajungų ir profesinio mokymo centrų, ko-
kie yra Prancūzijoje. Taip yra dėl to, nes 
nėra pakankamai informacijos, didelis 
atotrūkis tarp darbo rinkos ir profesinio 
mokymo mokyklų. Ypač reikia keisti po-
žiūrį į profesinio mokymo įstaigų sąveiką 
su kitomis organizacijomis.

Rekomenduotume į profesinių moky-

klų ir darbo rinkos centrų veiklą aktyviau 
įtraukti vyriausybines institucijas, profe-
sinėms mokykloms ir profesinio mokymo 
centrams jungtis į grupes ir susivieniji-
mus; skatinti įmones dalintis informacija, 
naujausių technologijų pritaikymo gali-
mybėmis bei sprendžiant, kokių specialis-
tų paklausa darbo rinkoje ir įmonėse yra 
didžiausia. 

Būsimųjų darbdavių dalyvavimas pro-
fesinio ugdymo procese turi tapti privalo-
mu. Manome, kad Prancūzijos patirtis šio-
je srityje – puikus pavyzdys mūsų šaliai.

Projektinė veikla vykdoma gavus Eu-
ropos Sąjungos paramą pagal Mokymosi 
visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos 
Respublikoje administruoja Švietimo mai-
nų paramos fondas.

Daugiau informacijos:
Ričardas Šeštokas, Kauno socialinių 

paslaugų ir statybos verslo darbuotojų pro-
fesinio rengimo centras, direktorius. Tel. 8 
37 451434 El. p. info@profcentras.lt 

Tomas Vilčinskas, Kauno socialinių 
paslaugų ir statybos verslo darbuotojų 
profesinio rengimo centras projektų vado-
vas. Tel. +37060319110 El. tomas.vilcins-
kas71@gmail.com 


