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Audronė Jankuvienė, 
Kauno PPA rūmų viešųjų ryšių va-

dovė

Rugpjūčio 28-29 d. Marijampolėje 
vykusi baigiamoji tarptautinė konferenci-
ja „Sėkmingo verslo kūrimas“ vainikavo 
dvejus metus vykdytą projektą „Create4-
Compete – Kūrybiškumas SVV kompe-
tencijoms ir konkurencingumui didinti“ 
Nr. ILPR.02.03.00-72-120/10-00. Projek-
tą iš dalies finansavo 2007-2013 m. Lietu-
vos, Lenkijos, Rusijos EKPP bendradar-
biavimo per sieną programa.

Renginyje dalyvavo apie 150 verslo, 
nevyriausybinių organizacijų, mokslo ins-
titucijų ir valdžios atstovų iš Lietuvos ir 
Kaliningrado srities.

Konferencijoje buvo apibendrinti pro-
jekto rezultatai ir pasiekimai, gvildenamos 

Sėkmingo verslo magija
koučingo vadovams, koučingo technikos 
vadovų darbe ir personalo valdymo sri-
tyje, saviraiškos temos. Dalyviai dalijosi 
asmenine patirtimi ir karjeros bei gyveni-
mo pokyčiais, kuriuos paskatino projekto 
metu organizuoti mokymai, vyko kūrybi-
nės laboratorijos, apdovanoti aktyviausi 
projekto dalyviai. Kad kūrybiškumas ir 
drąsa siekti to, kas atrodo neįmanoma, yra 
svarbūs ir versle, konferencijos dalyviams 
įrodinėjo „Skanios magijos“ iliuzionistas 
Justinas Malinauskas. 

Lietuvos, Lenkijos, Rusijos EKPP 
bendradarbiavimo per sieną programos 
Jungtinio techninio sekretoriato projektų 
vadovė Jurgita Mačiūnaitė Kauno PPA 
rūmų Marijampolės filialo koordinuotą 
projektą įvertino kaip vieną iš trijų ge-
riausių, skirtų verslo konkurencingumui 
stiprinti.

Gausu svečių ir projekto dalyvių
„Tai neeilinės svarbos renginys“, – 

sveikindamas konferencijos dalyvius, kal-
bėjo Kauno PPA rūmų prezidentas Benja-
minas Žemaitis. Šiuos žodžius patvirtino 
socialinės apsaugos ir darbo  ministrės 
A. Pabedinskienės, Seimo nario A. Mi-
trulevičiaus, Marijampolės savivaldybės 
mero V. Brazio, Marijampolės regiono 
tarybos pirmininko A.Žvaliausko, gau-
sios – apie 50 verslo žmonių delegacijos 
iš Kaliningrado dalyvavimas renginyje ir 
turininga dviejų dienų darbotvarkė. 

Projektą pradėjusi vykdyti Kauno pre-
kybos, pramonės ir amatų rūmų Marijam-
polės filialo direktorė, o dabar – socialinės 
apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabe-
dinskienė („Štai kaip reikia daryti karjerą“, 
– ministrės pavyzdį apibūdino Marijam-
polės filialo tarybos pirmininkas Kęstutis 
Svitojus) pabrėžė tris svarbius dvejus metus 
trukusios veiklos aspektus. Pirma, mokytis 
ir dalintis idėjomis galėjo smulkiojo ir vidu-
tinio verslo atstovai, antra, investicijos atėjo 
į regionus, o trečia, tarptautinis bendradar-
biavimas stiprėja ir vietiniu lygmeniu. 

Aukšti vertinimo balai
Iš viso projekte dalyvavo apie 130 Ma-

rijampolės ir Kauno regionų bei Kalinin-
grado srities įmonių. Projekto naudingumą 
jos įvertino daugiau kaip 8 balais iš 10 ga-
limų. Apie ketvirtadalis įmonių jau pradėjo 
arba artimiausiu metu pradės plėtoti verslą, 
bendrus projektus abipus sienos. 

Pasak projekto koordinatorės Ritos 
Baidokaitės, veiklų dėka atsirado nau-
jos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros 
galimybės, kuriami nauji produktai ar 
paslaugos, įgyvendinti struktūriniai po-
kyčiai įmonėse, įdiegtos naujos vadova-
vimo technologijos, modernizuotas verslo 
modelis, paskatinti vadovavimo kultūros 
ir metodų pokyčiai. Kai kurie mokymų 
dalyviai pakeitė veiklos profilį – tapo kou-
čeriais. Sukurta ugdančiųjų vadovų tinklo 
internetinė svetainė. „Varomoji bet kurios 
organizacijos jėga yra darbuotojai“, – pa-
brėžė R. Baidokaitė, originaliai apibūdinu-
si projekto komandą, partnerius, kolegas. 

Nukelta į 2 psl.

Nukelta į 4 psl.

Konferencijos svečiai ir dalyviai

Sveikinimo žodį tarė Kauno PPA rūmų prezidentas Benjami-
nas Žemaitis

Projektą pradėjo vykdyti dabartinė socialinės apsaugos ir 
darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė

Audronė Jankuvienė

Rugsėjį baigėsi dvejus metus trukęs 
tarptautinis projektas, skirtas gerinti ko-
kybės užtikrinimo sistemas profesinio 
mokymo institucijose ir skatinti naudoti 
EQAVET profesinio mokymo kokybės 
užtikrinimo sistemą. Jo metu projekto do-
norė Graikija perdavė gerąją praktiką Lie-
tuvai, Austrijai, Lenkijai ir Didžiajai Brita-

nijai. Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai buvo vieni iš šešių partnerių.

Projekto rezultatai – elektroninis ko-
kybės palyginimo (savianalizės) įrankis, 
profesinio mokymo kokybės užtikrinimo 
tematinis portalas www.bequal.info ir 
Linkedin sukurta virtuali praktikų gru-
pė (189 nariai) „Quality assurance in 
VET“ – buvo pristatyti baigiamojoje pro-

Konferencija sudomino daugiau kaip 80 dalyvių

„Expandvet“ projektas: 
galimybė įsivertinti, lyginti ir 
tobulinti
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Sėkmingo verslo magija
Laukime tęsinio
„Ką darysime po to, kai projektas 

baigsis?“ – apie sėkmingo bendradar-
biavimo tęsinį konferencijoje jau svars-
tė INOK bendrovių grupės prezidentas 
Oleg Matukevič. Jo įsitikinimu, svarbus 
bendros veiklos rezultatas – tai nutiestas 
tiltas naujiems projektams, sukurti įmo-
nių, verslo paramos organizacijų ir Ka-
liningrado bei Lietuvos koučerių tinklai. 
Paaiškėjo, kad turime daug panašių pro-
blemų – tai užimtumas, specialistų rengi-
mas regionams, profesinių įgūdžių forma-
vimas, įsidarbinimo galimybių įvairovė ir 
plėtra. „Naujas projektas galėtų sujungti 
žmones, kurie nori mokytis, kurie nori da-
lintis žiniomis ir investuoti savo laiką, pi-
nigus, energiją“, – kalbėjo O. Matukevič.

Apie pokyčius Kaliningrado srities 
įmonėse (naujos valdymo technologijos, 
pagerėję santykiai kolektyvuose, susti-
printa darbuotojų motyvacija, jų paren-
gimas pokyčiams) kalbėjo Kaliningrado 
prekybos ir pramonės rūmų prezidentas 
Aleksey Zinovjev. Jis akcentavo ir išo-
rines permainas: atrastas naujas rinkas, 
naujus produktus ir paslaugas, sužadintas 
ambicijas ieškoti naujų projektų.

Kas dar svarbu versle, kai atrodo, 
kad viską žinai?

Tokiu retoriniu klausimu savo prane-
šimą renginyje pradėjo Baltijos koučingo 
centro vadovas, ICF Lietuva prezidentas 
Povilas Petrauskas. „Koučingo kompeten-
cijos ir yra sėkmingas raktas į sėkmingesnį 
bendravimą, supratimą ir susitarimą tarp 
žmonių bei įmonių. Augam ne tada, kai 
žinom atsakymus, o tada, kai turim klausi-
mų“, – kalbėjo P. Petrauskas, itin pabrėžęs 
ryšio, dėmesio, klausymo ir klausinėjimo, 
veiksmų ir atsakomybės kompetencijas.

Apie lyderio ir vadovo efektyvumą 
gausiai auditorijai pasakojo sertifikuota 
koučingo specialistė, UAB „Grow People“ 
savininkė ir direktorė Žana Dragunova. 
„Koučingas vadovams padeda pasiekti 
gyvenimo balansą, pašalinti įtampą, atrasti 
džiaugsmą, geriau suprasti žmones ir juose 
pastebėti tai, kas buvo nematoma, galiausiai 
formuoti gerą komandą“, – sakė lektorė.

„Vadovo tikslas ir sukurtas galutinis 
vertingas produktas – tai savarankiškai 
ir atsakingai dirbantis darbuotojas. To ir 
moko koučingas, šiuolaikinės visuome-

nės bendravimo kultūra“, – aiškino ser-
tifikuotas koučingo specialistas, Kauno 
koučingo ir NLP klubo steigėjas Andrius 
Jarašiūnas, kartu paneigdamas pagrindi-
nius mitus apie šių metodų taikymą vado-
vo darbe.

„Kodėl darbuotojai nesutaria, tarkim, 
dėl neišplauto kavos puodelio? Atrodo, 
tai smulkmena? Anaiptol. Tai vertybių 
susidūrimas. Vertybės yra pagrindinės 
elgesio, nuomonių ir nesutarimų priežas-
tys“, – kalbėjo konsultacijų ir mokymų 
bendrovės „Grand Partners“ vyr. verslo 
konsultantė Lina Preikšienė. Ji aiškino, 
kaip sužinoti bazines darbuotojų nuosta-
tas, nes žodžiai ir deklaracijos dar nieko 
nereiškia. O jei organizacijos ir darbuoto-
jo vertybės nesutampa, jis jaučiasi nepa-
tenkintas ir dar nuolat prašo pinigų, kad 
kaip nors jam būtų kompensuota už tai, 
kad jis čia jaučiasi nelaimingas.Vertybių 
vadybą lektorė siūlo naudoti darbuotojų 
atrankoje, deleguojant užduotis, moty-
vuojant darbuotojus.

Asmeninės patirtys
Maksim Golubev, bendrovės „Balko-

GM“ direktorius:
„Ką daryti, kad mano įmonė nevirstų 

narveliu, o darbuotojai – beždžioniukais, 
kurie jau nebenori aukščiau ant kopėčių 
padėtų bananų? Kur dingsta naujų dar-
buotojų kūrybiškumas, ugnelė, naujovių 
iniciatyva? Supratau, kad esu kaltas pats, 
juos įsprausdamas į rėmus, standartus, 
taisykles, o kiti darbuotojai neleidžia jam 
lipti kopėčiomis. Dabar žinau: jei įmonėje 
nieko nauja neįvyko, viskas po senovei, 
vadinasi, blogai. Štai konkreti situacija. 
Darbuotojas valandą, dvi naršo po inter-
netą. Standartinis direktoriaus sprendimas 
būtų toks: aš nesirengiu mokėti tau už tai, 
kad žaidi internete, gali eiti ten, kur tau už 
tai mokės. Koučingo techniką įvaldęs va-
dovas elgiasi taip: „Duodu mėnesį laiko 
daryti ką nori, mokėsiu už tai algą, tačiau 
po mėnesio atnešk naują produktą“. Po 
mėnesio gavome produktą, kurį sėkmin-
gai pardavinėjame iki šiol.“

Birutė Velykienė, projekto mokymų 
dalyvė:

„15 metų dirbau verslo konsultante. 
Prieš metus į mano duris pasibeldė nau-
ja galimybė, ir aš ją pasinaudojau. Tapau 
sertifikuota koučingo specialiste ir neuro-

lingvistinio programavimo meistre.“
Vygandas Rutkauskas, projekto moky-

mų dalyvis:
„Dar pernai atrodė, kad viską žinau, 

man viskas aišku. Dabar suprantu, kad 
bendravimo metodai, poelgiai, tikslai gali 
būti kitokie. Galime valdyti situacijas, 
arba būti valdomi jų. Tapau išmintinges-
nis, o rezultatai – protingesni. Aš pakei-
čiau profesiją.“

Elena Khrapovitskaja, projekto mo-
kymų dalyvė:

„Aš dirbau verslininkų klubo vyk-
dančiąja direktore. Atrodė, viskas puiku: 
stabilus darbas, geras atlyginimas, dvi ke-
lionės po pasaulį per metus. Tačiau jutau 
vidinį nepasitenkinimą, tarsi prievartą sau. 
Pernai Oleg Matukevič pakvietė mokytis 
koučingo. Atsirado smalsumas, džiaugs-
mas, ieškojau atsakymo į klausimą – ko aš 
noriu? Esu dėkinga projektui už pokyčius 
savyje. Išėjau iš darbo. Dabar rengiu pro-

jektą našlaičiams „Aš – savo gyvenimo 
autorius“, kuris skatina juos pasitikėti sa-
vimi, tikėti svajone ir peržengti kliūtis.“

Maksim Solomatin, projekto mokymų 
dalyvis:

„Kasmet sausio 1-ąją rašydavau, ko 
aš noriu ir ko sieksiu. Tačiau tas pats kar-
tojosi metų metais. Dėkoju projekto dės-
tytojams. Darbo nepakeičiau, bet ėmiausi 
naujų iššūkių. Viena iš mano iniciatyvų – 
koreguoti Kaliningrado prekybos ir pra-
monės rūmų, kuriuose dirbu, strategiją. 
Po pirmų rezultatų suvokiau savo klaidas 
ir supratau, ką dariau ne taip. Nesuprati-
mą, pasipriešinimą pokyčiams įveikėm 
tada, kai darbuotojai irgi įsitraukė į svars-
tymą, suprato tikslus. Užuot patys ieškoję 
išeities už kitus, leiskime jiems patiems 
rasti atsakymą. Koučingas – tai savo tiks-
lų siekimas jums priimtinu greičiu. 

Kai tik patekės saulė, jums teks bėgti, 
kas bebūtumėte.“

Tarptautinė projekto komanda

Baigiamojoje konferencijoje dalyvavo apie 150 žmonių

Kaliningrado prekybos ir pramonės rūmų prezidentas Aleksey 
Zinovjev (kairėje) ir Baltijos koučingo centro vadovas Povilas 
Petrauskas

INOK bendrovių grupės prezidentas Oleg Matukevič

Projekto koordinatorė Rita Baidokaitė ir iliuzionistas Justinas Malinauskas
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Lietuvos prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmų asociacijos generalinis direkto-
rius Rimantas Šidlauskas:

Euro įvedimas, nors ir neabejotinai 
naudingas bei reikalingas, pareikalaus pa-
stangų tiek iš verslininkų, tiek iš vartoto-
jų. Siekiant išvengti nereikalingų įtampų 
ir problemų, derėtų į visą procesą žiūrėti 
lanksčiau. Svarstant, kaip geriau pasiruoš-
ti 2015 metams, reikėtų prisiminti, kad 
verslininkai nelygūs verslininkams ir vie-
niems susidoroti su papildomais iššūkiais 
bus sudėtingiau nei kitiems.

Smulkiajam verslui reikia 
lankstesnės euro 
įvedimo tvarkos

Nuo kitų metų sausio pirmosios visi, 
tiek stambūs, tiek ir smulkūs prekybinin-
kai, grąžą pirkėjams turės atiduoti eurais. 
Tuo patenkinti ne visi – atokesnėse kaimo 
vietovėse dirbantys prekeiviai baiminasi 
dėl to, kad ne visą laiką turės kasoje pa-
kankamai pinigų: Lietuvos bankas yra 
paskaičiavęs, kad grynųjų pinigų poreikis 
palyginti su dabartiniu išaugs 3-5 kartus.

Kaip verslininkų atstovai, pasigenda-
me informacijos ir aiškesnio plano, kaip 
smulkieji, kaimo prekybininkai bus aprū-
pinami eurais, kad visą laiką jų turėtų ka-

soje. Akivaizdu, kad komerciniai bankai 
tokiu savotišku smulkiųjų prekybininkų 
„kreditavimu“ užsiimti nesiruošia, o savi-
valdybės gūžčioja pečiais. Drįsčiau teigti, 
kad jei situacija nesikeis, smulkieji preky-
bininkai neišvengiamai bus verčiami tapti 
laikinosiomis pinigų keityklomis. Dėl to 
jie patirs nuostolių ir, ko gero, ne savo 
noru turės pažeidinėti teisės normas.

Svarbu pažymėti – nekalbame apie  
didesnius ir mažesnius prekybos tinklus, 
kurie turi pakankamą apyvartą ir su tokio-
mis problemomis nesusidurs. Tuo tarpu 
mažieji prekybininkai, itin svarbūs regio-
nų gyvavimui ir plėtrai, stipriai nukentės.

Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir 
prekybininkų asociacija teigia, kad pusei 
metų vienam smulkiam verslininkui rei-
kėtų suteikti iki 10 tūkst. litų beprocentę 
paskolą. Mes siūlome šiek tiek paprastes-
nį sprendimą – kurį laiką po euro įvedi-
mo tam tikroms prekybininkų grupėms 
leisti grąžą atiduoti litais. Euro įvedimo 
tai tikrai nesutrikdys, tačiau ženkliai pa-

lengvins verslininkų dalią, sumažins pa-
pildomas jiems kylančias problemas bei 
nepasitenkinimą naujos valiutos įvedimu.

Taip pat girdime, kad pinigų inkasa-
vimu nuo kitų metų užsiims ne bankai, 
bet privačios bendrovės „Eurocash“ bei 
„G4S“. Kiek žinoma, jos dirba komerci-
niu pagrindu. Taigi, tarp bankų ir juridinių 
asmenų įsiterps komercinės struktūros. 
Spėjame, kad jiems už paslaugas turės 
mokėti ir bankai, ir verslas. Kokios papil-
domos sąnaudos gresia? Apie tai nekalba 
nei Vyriausybė, nei Lietuvos bankas. Ne-
teigiame, kad viskas bus blogai, tačiau 
aiškumo ir informacijos reikia daugiau ir 
greičiau.

Mes už abipusį solidarumą. Nega-
lime tik iki cento skaičiuoti paslaugų ar 
prekių (ne)pabranginimo ir siekti verslo 
įsipareigojimų laikytis gerosios praktikos. 
Valdžios institucijų sprendimai bei jų gali-
mos pasekmės taip pat turi būti išaiškina-
mos iki detalių – visa tai tiesiogiai siejasi 
su valstybės konkurencingumu.

Rugpjūčio 18 d. Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės rūmuose Lietuvos verslo 
asociacijų ir savivaldos atstovai kartu su 

Prie Geros verslo praktikos memorandumo 
galima prisijungti iki sausio 1-osios

Vyriausybės, Ūkio ir Finansų ministerijų 
vadovais uždegė žalią šviesą Geros verslo 
praktikos, įvedant eurą, memorandumui. 

Dokumentą pasirašė ir Lietuvos pre-
kybos, pramonės ir amatų rūmų asociaci-
jos prezidentas Rimantas Stankevičius.

Dabar estafetė perduodama  Lietuvos 
įmonėms, verslo atstovams, savivaldai, 
kurios galės savanoriškai prisijungti prie 
memorandumo ir įsipareigos įvedant Lie-
tuvoje eurą elgtis su vartotojais sąžiningai, 
t. y. nesinaudoti euro įvedimu kaip pre-
tekstu padidinti prekių ir paslaugų kainas 
ir užtikrinti sąžiningą paslaugų ir prekių 
kainų perskaičiavimą bei jų skelbimą.

Visi, prisijungę prie memorandumo, 
įgyja teisę naudotis specialiai šiam tikslui 
sukurtu logotipu „Perskaičiuota sąžinin-
gai“ ir juo pažymėti prekybos ir paslaugų 
teikimo vietas, naudoti jį reklamoje, ofici-
aliuosiuose dokumentuose ir renginiuose 
ir informuoti vartotoją, kad laikosi memo-

randume nustatytų principų.
„Memorandumo pasirašymas – nuo-

seklus žingsnis, pereinant nuo prognozių ir 
spekuliacijų apie būsimus kainų pokyčius 
prie realių darbų. Pasirašę memorandumą 
atsakingai ir sąžiningai dirbantys verslo 
atstovai įsipareigos, kad euro įvedimas ne-
taptų nepagrįsto kainų augimo pretekstu. 
Gyventojai galės stebėti, o valstybinės ins-
titucijos privalės kontroliuoti, kaip šio įsi-
pareigojimo laikomasi praktikoje ir, esant 
reikalui, taikyti sankcijas“, – teigė Minis-
tras Pirmininkas Algirdas Butkevičius.

Prisijungti prie memorandumo bus 
galima iki euro įvedimo dienos, tai yra iki 
2015 m. sausio 1 d., internetu arba užpil-
džius paraišką ir ją pateikus prisijungimą 
prie memorandumo administruojančiam 
organizatoriui arba Ūkio ministerijai, 
savivaldybės administracijai, valstybės 
ar savivaldybių institucijų, įstaigų, nevy-
riausybinių organizacijų atstovams, VšĮ 
„Versli Lietuva“ ir jos atstovams Lietuvos 
miestuose, verslo inkubatoriams, verslo 
informaciniams centrams.

RŽ inf.

Liepos mėnesį Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmuose viešėjo politikų 
ir verslininkų delegacija iš Japonijos. Ją 
sudarė Izumiotsu miesto meras Haruhiko 
Ito, Pramonės ir prekybos rūmų prezi-
dentas, Sawada Co., Ltd. vadovas Takao 
Sawada, Fuji Ltd. prezidentas Kiyokazu 
Fujii, Comet Co. Ltd. prezidentas Tos-
hihiko Isaka, Sone Automobile Co. Ltd. 
pirmininkas Sanji Noi, Izumiotsu miesto 
Bendrosios politikos departamento vado-
vas Tomoharu Kashiba, JELC Interpreter 
(Japonijos-Lietuvos mainų centro) atsto-
vai Kensaku Shioya ir Kenjiro Tamaki.

Svečius pasveikino Kauno PPA rūmų 
prezidentas Benjaminas Žemaitis. Jis pa-

Vasaros 
kronika: 
svarbūs 
susitikimai

pasakojo apie rūmų veiklą, svarbiausius 
istorijos faktus, Lietuvos rūmų sistemą. 
Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė Rita 
Baidokaitė Japonijos politikams ir vers-
lininkams pateikė išsamią Kauno regiono 
ekonomikos apžvalgą, regiono konkuren-
cinius pranašumus, kodėl verta čia inves-
tuoti, svarbiausius ūkio sektorius.

Izumiotsu miesto pramonės ir pre-
kybos rūmų prezidentas Makota Sawada 
padėkojo už galimybę antrą kartą lankytis 
rūmuose. Pirmas vizitas vyko šių metų 
gegužės mėnesį. 

Pasak Makotos Sawados, japonų de-
legacijai didžiulį įspūdį padarė aukštos 
kvalifikacijos darbo jėga ir žmonių išsila-
vinimas. Garbusis svečias pakvietė Kauno 
PPA rūmų prezidentą B. Žemaitį nors kar-
tą per metus apsilankyti Izumiotsu mies-
te ir jau šių metų spalį atvykti su Kauno 
miesto savivaldybės vadovų ir verslinin-
kų delegacija. Izumiotsu miesto meras 
Haruhiko Ito pabrėžė, kad būtina plėtoti 
komunikaciją tarp Izumiotsu ir Kauno bei 
stiprinti ekonomikos ryšius. Izumiotsu 
yra augantis pietvakarinės Osakos – antro 
pagal dydį miesto Japonijoje priemiestis. 

Kaune atidarytas Suomijos garbės 
konsulatas, kuriam vadovaus buvęs eu-
roparlamentaras, Vytauto Didžiojo uni-

versiteto profesorius Leonidas Donskis. 
Atidaryme dalyvavo Kauno PPA rūmų 
prezidentas Benjaminas Žemaitis bei 
Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė Rita 
Baidokaitė.

Pasak L. Donskio, garbės konsulatas 
Kaune Suomijai būtinas todėl, kad Kau-
nas yra be galo svarbus ikikarinės Lietu-
vos diplomatinio ir akademinio gyveni-
mo paveldu ir jo suomišku komponentu. 

Kaune iki Antrojo pasaulinio karo gyveno 
ir kūrė tokie suomių kilmės kultūros gran-
dai kaip legendinis filosofijos profesorius 
Vosylius Sezemanas bei jo sūnėnas, talen-
tingas Suomijos švedų rašytojas Henris 
Parlandas. 

L. Donskio teigimu, garbės konsulas 
Kaune padės plėtotis abiejų šalių verslui 
ir kultūros ryšiams.  

RŽ inf.

Memorandumą pasirašė beveik 50 verslo asociacijų

Rūmuose viešėjo Japonijos politikų ir verslininkų delegacija
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Jonavos rajono savivaldybės Tarybos posėdyje vasarą buvo patvirtinti Trišalio susi-
tarimo bei Trišalės tarybos nuostatų projektai. 

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialas į Trišalę tarybą delegavo 
filialo tarybos pirmininką Alfonsą Meškauską ir UAB „Jonavos autobusai“ direktorių 
Edmundą Muloką.

Jonavos rajono Trišalės tarybos tikslas – spręsti Jonavos rajono socialines, ekono-
mines ir darbo problemas, tarpusavio susitarimais siekti pagerinti Jonavos rajono gy-
ventojų gyvenimo kokybę, derinti socialinių partnerių interesus Jonavos rajono labui. 

Tokios Trišalės tarybos prie savivaldybių Lietuvoje veikia jau daugiau nei dešim-
tmetį. Jos yra įsteigtos Alytuje, Kaune, Klaipėdoje, Mažeikiuose, Panevėžyje, Plungėje, 
Radviliškyje, Šiauliuose, Ukmergėje, Utenoje, Varėnoje, Vilniuje ir kituose miestuose.

„Achemos“ darbuotojų profesinė sąjunga dar prieš du metus inicijavo trišalės ta-
rybos kūrimą Jonavos mieste. Tam buvo parengtas projektas „Trišalio dialogo skatini-
mas Lietuvoje Jonavos rajone“, kuris įgyvendinamas bendrai finansuojant Norvegijos 
finansinio mechanizmo Visuotinio deramo darbo ir trišalio dialogo skatinimo fondų. 
Projekto partneriais tapo – Jonavos profesinių sąjungų susivienijimas, Jonavos rajono 

Jonavoje kuriama Trišalė taryba

jekto konferencijoje Kaune. Joje dalyva-
vo daugiau kaip 80 žmonių – partneriai iš 
Graikijos, Austrijos ir Lenkijos, Lietuvos 
pirminio ir tęstinio mokymo institucijų, 
socialinių partnerių atstovai.

Išbandė 31 profesinio rengimo įs-
taiga

„Profesinio rengimo svarbą, kaip ir 
kvalifikuotų bei motyvuotų darbininkų 
stygių, suvokia ir jaučia daugelis šalies 
įmonių. Tai itin reikšminga specialistų 
rengimo grandis, ypač gamybai“, – sveiki-
nimo žodį tarė Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų prezidentas Benjaminas Že-
maitis, pabrėžęs tiek programų turinio ko-
kybės, tiek apskritai profesijos patrauklu-
mo reikšmę rengiant verslo ir darbo rinkos 
poreikius atitinkančius darbininkus.

Kauno PPA rūmų Profesinio rengimo 
skyriaus vyr. specialistė Aušra Giedrienė 
pristatė Europos Sąjungos gaires ir reko-
mendacijas dėl profesinio mokymo ko-
kybės užtikrinimo orientacinės sistemos 
EQAVET sukūrimo. Tai yra priemonė, 
skirta padėti ES šalims narėms stebėti ir 
gerinti savo profesinio mokymo sistemas, 
remiantis bendrais Europos standartais. 
Rekomendacija nėra privaloma, ji turi 
būti įgyvendinama atsižvelgiant į nacio-
nalinius teisės aktus ir praktinius ypatu-
mus. Nereikalaujama taikyti konkrečių 
kokybės užtikrinimo metodų ar priemo-
nių, rekomendacija nustatomi bendrieji 
principai ir gairės, kurie padeda vertinti ir 
tobulinti profesinį mokymą.

EQAVET kokybės kriterijai, orien-
taciniai aprašai, praktiniai patarimai, ter-
minų žodynas yra pateikiami svetainėje 
www.eqavet.eu.

A. Giedrienė konferencijos dalyviams 
pristatė svetainę www.bequal.info, kuri da-
bar išversta į 12 kalbų, tarp jų – ir lietuvių.

Kokia to nauda profesinio rengimo įs-
taigai? Užpildžius klausimyną, kiekviena 
įstaiga mato savo rezultatus, privalumus ir 
trūkumus. Visus juos galima palyginti  su ki-
tomis profesinio mokymo organizacijomis 
tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos šalyse. 

Savianalizės įrankį Lietuvoje išbandė 
31 profesinio rengimo įstaiga – Kauno 
taikomosios dailės mokykla, Marijampo-
lės profesinio rengimo centras, Karaliaus 
Mindaugo profesinio mokymo centras, 
UAB „Verslo aljansas“, Kauno statybi-
ninkų rengimo centras, Kauno maisto 
pramonės ir prekybos profesinio mokymo 
centras, Kauno buitinių paslaugų ir verslo 
mokykla, Kauno mechanikos mokykla, 
Kauno socialinių paslaugų ir statybos 
verslo darbuotojų profesinio rengimo cen-
tras, Kauno ryšininkų mokykla ir kt.

Svetainės Gerosios praktikos centre 
pateikti 52 pavyzdžiai, iš kurių galima 
pasimokyti ar pasisemti idėjų kokybei 
gerinti.  

A. Giedrienė paragino Lietuvos pro-
fesinio rengimo įstaigas nesikuklinti ir 
pateikti savo gerąją patirtį, taip pat prisi-
jungti prie praktikų grupės Linkedin, nes 
ten pateikiama daug naujienų iš visos Eu-
ropos, žinių apie rengiamas konferencijas, 
ieškoma projektų partnerių ir kt.

Įrankis gerokai patobulintas
Lietuvos inovatyvių profesinio rengi-

mo įstaigų asociacijos prezidentė Nijolė 
Deksnienė papasakojo, kaip vyko lygina-
mosios analizės įrankio patikra keturiose 
valstybėse – Lietuvoje, Lenkijoje, Aus-
trijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Patikroje 
dalyvavo 125 profesinio mokymo įstaigos, 

iš jų 31 – Lietuvoje. Tuo buvo siekiama 
išbandyti įrankį partnerių šalyse, įvertinti 
vartotojų atsiliepimus ir teikti rekomen-
dacijas. Atsižvelgiant į gautas pastabas ir 
pasiūlymus, lyginamosios analizės įrankis 
buvo gerokai atnaujintas: klausimynai iš 
esmės patobulinti, patikslinta vertinimo 
skalė, tiksliau apibūdinti pavyzdžiai, įver-
tinant nacionalinius aspektus ir kt.

Tik „varnelės“ ataskaitose nebepa-
kanka

EfVET vykdančioji sekretorė, Mari-
jampolės kolegijos tarptautinių studijų ir 
ryšių skyriaus vedėja Rasa Zygmantaitė 
konferencijoje pabrėžė, kad nuo „varne-
lės“ ataskaitose ar klausimynuose kokybė 
nepasikeis. Labai svarbu žinoti, kokioje 
situacijoje esame, ir nuolat analizuoti ko-
kybės procesus. Jos nuomone, pas mus ne-
proporcingai daug dėmesio skiriama mate-
rialiniams ištekliams, tačiau šioji bazė be 
žmogiškojo faktoriaus bemaž nieko verta.

EfVET yra 1991 m. gegužę įkurta ne-
vyriausybinė Europos profesinio mokymo 
įstaigas vienijanti organizacija, aktyviai 
reiškianti savo poziciją ir didinanti įtaką 
ES profesinio ir techninio mokymo koky-
bės procesuose. Nariai yra nuolat infor-
muojami apie ES politikos vystymo kryp-
tis ir jų įgyvendinimą, jie gali dalyvauti 
ES politikos kūrimo procesuose: išsako-
ma bendra pozicija dėl naujų programų, 
įrankių ir mechanizmo švietimo kokybei 
gerinti. Dalijamasi gerąja patirtimi, suda-
romos sąlygos daugialypei komunikacijai 
tarp narių, kuriamos partnerystės ir ben-
dradarbiaujama per projektinę veiklą. 

Partnerių patirtis
Apie profesinio rengimo kokybę ir 

iniciatyvas Austrijoje pasakojo Dorina 
Stamou, atstovavusi Austrijos partnerį 
BEST. Ji pabrėžė, kad 80 proc. Austrijos 
moksleivių renkasi profesinio rengimo 
kelią. Jų sėkminga karjera ir gebėjimai 
įsitvirtinti darbo rinkoje lemia ir tai, kad 
nedarbo lygis šioje šalyje – vienas ma-
žiausių Europoje. 

Kalbėdamas apie verslo ir profesinio 
mokymo įstaigų bendradarbiavimą Lenki-
joje, dr. Bartosz Kalinowski iš Lodzės uni-
versiteto akcentavo, jog mokykloms labai 
reikalingos ekspertinės žinios prognozuo-
jant, kokių profesijų reikia verslui. Daug 
naudos tobulinant programų kokybę gali 
suteikti absolventų veiklos tyrimai – t.y. 
svarbu sekti ir analizuoti mokyklas baigu-
sių žmonių tolesnę karjerą – kaip jiems se-
kasi prisitaikyti prie darbo rinkos ir darbda-

vių reikalavimų, su kokiomis problemomis 
jie susiduria, kokių kompetencijų trūksta, 
kiek nukrypta nuo profesijos ir mokymosi 
programų ir kt. B. Kalinowski taip pat pa-
brėžė, kad ir patys jaunuoliai turi stebėti ir 
analizuoti darbo rinką ir priimti teisingus 
sprendimus formuodami savo karjerą.

Projekto donorės Graikijos organiza-
cijos IDEC S. A. atstovė Natassa Kazant-
zidou pasakojo, kad dar 2008 m. buvo 
pradėtas pirmasis projektas, kuriuo buvo 
siekiama sukurti tokią kokybės vertinimo 
sistemą, kurią galėtų taikyti visos ES ša-
lys. Tai buvo sudėtingas uždavinys, nes 
profesinio rengimo sistemos ir praktikos 
skirtingose šalyse labai skiriasi, yra įvai-
rių praktikų netgi toje pačioje šalyje. Tad 
reikėjo sukurti labai universalią, lanksčią 
ir plačiai pritaikomą sistemą, rasti ben-
drus vardiklius. Dabar BEQUAL.INFO 
platforma taikoma Graikijoje, Ispanijoje, 
Prancūzijoje, Vokietijoje, Rumunijoje, 
Belgijoje, Italijoje, Turkijoje, Lietuvoje, 
Lenkijoje, Austrijoje ir Didžiojoje Brita-
nijoje. Joje užsiregistravo 450 profesinio 
mokymo įstaigų. 2014 m.  projektas bus 
tęsiamas Latvijoje, Suomijoje ir Čekijoje.

Pasak konferencijoje kalbėjusios 
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plė-
tros centro Profesinio mokymo kokybės 
skyriaus vadovės Rūtos Karvelytės, 2011 
m. startavo nacionalinis projektas „Profe-
sinio mokymo kokybės išorinis vertini-
mas“. Išorinio vertinimo poreikį supona-
vo nepakankama profesinio mokymo ko-
kybė ir atitikimas rinkos poreikiams 2-10 
m. perspektyvoje; skirtumai tarp tai pačiai 
kvalifikacijai įgyti skirtų programų, ES 
strateginės nuostatos ir rekomendacijos 
šalims narėms ir kt. Įvertintos 93 popu-
liariausios (apdailininko, staliaus, mūri-
ninko betonuotojo, logisto ekspeditoriaus, 
virėjo, konditerio, padavėjo, barmeno, 
kirpėjo, kosmetiko ir kt.) programos 69 
profesinio mokymo įstaigose. 

Numatoma sukurti informacinę siste-
mą, kurioje bus patalpinti vertinimo rezul-
tatai.  Ja ateityje galės naudotis profesinio 
mokymo įstaigos atlikdamos savianalizes, o 
vertintojai – rengdami vertinimo ataskaitas.

Apie ES paramą švietimo sektoriui  
konferencijos dalyviams papasakojo 
UAB „SIKC“ (Struktūrinių investicijų 
konsultavimo centro) projektų įgyvendi-
nimo grupės vadovas, poetas ir literatū-
ros kritikas Gintaras Bleizgys. Jis pateikė 
daug naudingų patarimų ir įžvalgų apie 
naujas galimybes pasinaudoti ES parama. 
O pabaigoje paskaitė naujausių savo eilių, 
palydėtų gausiais plojimais.

„Expandvet“ projektas: galimybė įsivertinti, lyginti ir tobulinti
Atkelta iš 1 psl.

verslo darbdavių asociacija, Jonavos rajono savivaldybė. Vėliau prie projekto prisijun-
gė ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialas.

Vykdant projektą pirmiausia buvo atliktas darbo santykių problemų Jonavos rajone 
tyrimas, situacijos analizė, apklausti socialiniai partneriai, parengtos rekomendacijos. 
Vyko mokymai, diskusijos, vizitai į kitas Lietuvos savivaldybes, Norvegiją.

Trišalio susitarimo pasirašymas ir pirmas Jonavos rajono savivaldybės Trišalės tarybos 
posėdis numatomas rugsėjo mėnesį, prieš Jonavos rajono savivaldybės Tarybos posėdį. 

Su Trišalio susitarimo ir Trišalės tarybos nuostatų projektais galima susipažinti in-
terneto svetainėje www.jtt.lt.

Paskutiniame Jonavos filialo tarybos posėdyje buvo pateiktas siūlymas visoms 
tarybos narių įmonėms prisidėti prie Gerosios verslo praktikos, įvedant eurą, memo-
randumo. Visos jos jau pateikė prašymus. Kaip juridinis asmuo, prie memorandumo 
prisijungia ir KPPAR Jonavos filialas.

Nuo spalio 1 d. rūmų Jonavos filialas pradės vykdyti valstybės deleguotą funkciją – 
išdavinės prekių kilmės sertifikatus. Tai patogu ir aktualu rajono verslininkams.

Nutarta, kad šiemet kalėdiniame rajono verslininkų pagerbimo vakare bus teikia-
mos trys nominacijos: „Metų mecenatas“, „Metų inovacijų šauklys“ ir „Metų bitė“. 
Spalio 22 d. filiale planuojama surengti atvirų durų dieną.  

RŽ inf.

Projekto vadovė Aušra Giedrienė UAB„SIKC“ (Struktūrinių investicijų konsultavimo centro) 
projektų įgyvendinimo grupės vadovas, poetas ir literatūros 
kritikas Gintaras Bleizgys
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UAB „Baldgama“ – Marijampolėje įsi-
kūrusi nestandartinių baldų gamintoja, pa-
gal individualius užsakymus projektuojanti 
ir gaminanti plataus asortimento baldus ir 
sistemas, liepos mėnesį pabaigė naują plė-
tros etapą. Kaip teigia įmonės direktorius 
Evaldas Burba, į naujas, vokiečių gamybos 
briaunų laminavimo stakles įmonė investa-
vo daugiau nei ketvirtį milijono litų. 

„Esame nedidelė įmonė. Mūsų klien-
tai – ne tik Marijampolės, bet ir kitų šalies 
regionų gyventojai, įmonės, biudžetinės 
organizacijos. Priimdami sprendimą dėl 
investicijų, galvojome, kaip nauja įran-
ga pasitarnaus klientų poreikiams: kiek 
sutrumpins gamybos terminą,  prailgins 
gaminio tarnavimo laiką. Investavome ne 
į įrangą, o į esamus ir būsimus klientus, 
siekdami dar geriau patenkinti jų lūkes-
čius“, – teigia įmonės vadovas.

„Briaunų laminavimas – vienas iš 
svarbiausių baldų gamyboje kokybės ro-
diklių, lemiantis gaminio vaizdą ir ilgaam-
žiškumą. Nauja įranga suteikia galimybes 
iki 4 kartų didinti darbo našumą. Naujos 
staklės – pilnai automatizuotos, valdymas 
atliekamas kompiuteriu. Naujos įrangos 
dėka sumažėjo klaidų tikimybė, produk-

cija tapo dar kokybiškesnė. Nauja įranga, 
gamyboje naudojama vokiečių furnitūra 
leis patenkinti klientų, turinčių dar dides-
nius lūkesčius ir finansines galimybes, po-
reikius. O tuo pačiu padidins mūsų įmo-
nės pranašumą prieš rinkoje veikiančius 
gamintojus“, – šypsosi įmonės direkto-
rius. Tokio lygio įrenginius Lietuvoje turi 
vos keletas baldus gaminančių įmonių. 

„Nuolat dalyvaujame Milano, Turino 
ir kitose parodose, domimės naujovėmis, 
mums įdomu tai, ką darome. Galbūt dėl to 
klientai vertina mūsų patarimus, konsul-
tacijas, vizualinius sprendimus. Matome, 
kad tai padeda jiems priimti sprendimus 
įsirengiant gyvenamąją vietą ar komerci-
nes patalpas. Nors ši investicija buvo at-
likta mūsų įmonės lėšomis, matome gali-
mybių dalyvauti 2014 – 2020 m. LR Ūkio 
ministerijos ir kitose programose nuose-
kliai diegiant novacijas gamybos linijoje 
ir klientams pateikiant individualius ir no-
vatoriškus sprendimus“, – sako E. Burba.

Daugiau informacijos: 
Salone, esančiame PC „Senukai“, 

Stoties g. 47, Marijampolė 
Mob. tel. (8 -656) 74047; el.p.: info@

baldgama.lt; www.baldgama.lt

„Baldgama“ investuoja į klientus

Daugiau nei 100 nevyriausybinių jau-
nimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 
atstovų susirinko į pirmąjį informacinį 
seminarą Europos Sąjungos programos 
„Erasmus+“ projektų vykdytojams. 

Pasirašytos ir pirmųjų strateginių par-
tnerysčių projektų įgyvendinimo sutartys. 
Viena iš organizacijų, vykdysiančių pir-
mąjį tokio pobūdžio projektą Lietuvoje – 
rūmų narys, viešoji įstaiga „Sveikatingu-
mo idėjos“. Projekto „Self–E“ metu jie 
bendradarbiaus su ISM Vadybos ir eko-
nomikos universitetu, Rytų Lenkijoje įsi-
kūrusiu Mokslo ir technologijų parku bei 
Suvalkų valstybine aukštesniąja Edward 
F. Szczepanik profesine mokykla.

Projekto tikslas – ištirti dabartinius 
mokyklinio amžiaus jaunimo verslumo 
įgūdžius Lietuvos ir Lenkijos mokyklose, 
identifikuoti su tuo susijusias problemas. 
Pagal gautus duomenis ekspertų grupė 
parengs verslumo ugdymo metodologiją, 
paremtą neformaliojo ugdymo principais. 
Ši metodologija bus testuojama, atnauji-

nama, 9 mėnesius taikoma kaip neforma-
liojo ugdymo metodika mokyklinio am-
žiaus jaunimo grupėms.

Populiariausia veikla išlieka tarptauti-
niai jaunimo mainų projektai. Be kitų pro-
jektų, kuriuos sudaro Europos savanorių 
tarnybos veiklos, jaunimo darbuotojų mo-
bilumo ar struktūrinio dialogo projektai, 
„Erasmus+“ pristato naujovę – strateginių 
partnerysčių projektus, kuriais skatinamas 
skirtingų sektorių bendradarbiavimas. 
Švietimo institucijų, jaunimo nevyriausy-
binių organizacijų ir verslo įmonių atsto-
vai kviečiami kurti ir įgyvendinti bendrus 
projektus, taip perduodant gerąją patirtį iš 
vieno sektoriaus į kitą.

„Erasmus+“ yra Europos Sąjungos 
švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto pro-
grama, įgyvendinama 2014–2020 metais. 
Lietuvoje programą administruoja Jauni-
mo tarptautinio bendradarbiavimo agen-
tūra ir Švietimo mainų paramos fondas.

RŽ inf.

Tarp pirmųjų „Erasmus+“ 
projektų – rūmų narys VšĮ 
„Sveikatingumo idėjos“

Audronė Jankuvienė

„Ir  nesvarbu, kuo groji – svarbiau-
sia, kad skamba darniai“. Tokiais rengi-
nio vedėjo Rolando Vilkončiaus žodžiais 
prasidėjo įspūdinga bendrovės „Serfas“ 
20 metų jubiliejaus ir naujos gamyklos 
„AGBG“ atidarymo šventė.  

Susirinkusieji 300 svečių – partneriai, 
tiekėjai, užsakovai iš Lietuvos ir užsie-
nio – aplodismentais apipylė įmonės kū-
rėjus – Tautvydą ir Saulių Valuntas, kurie 
per 20 metų kartu, kantriai ir nelengvai, 
ėjo iki tokios sėkmės ir pripažinimo. Plo-
jimais buvo pagerbtas visas „talentingas 
ir galingas „Serfo“ orkestras“ – įmonės 
vadovų ir specialistų komanda.

„1994 m. rugsėjo 4 d. pats save priė-
miau į darbą – buvau vienintelis darbuo-

tojas, – prisiminė bendrovės direktorius 
Saulius Valunta. – Dabar įmonėje dirba 
apie 120 žmonių. Pradėjome nuo preky-
bos statybinėmis medžiagomis. Tuomet 
atstovavo trims gamintojams. Šiandien 
bendradarbiaujame su daugiau nei 20.“

1997 m. įmonė ėmėsi ir prekybos 
plieno gaminiais, populiarindama lengvų-
jų plieno statybinių konstrukcijų profilius.  
Įsigyti nauji pastatai, kurie buvo renovuoti 
ir pritaikyti prekybai metalu – investuota 
į atskirą geležinkelio atšaką, suprojek-
tuotos didelėms krovininėms mašinoms 
patogios pasikrovimo vietos ir kt. Vienas 
sunkiausių raidos etapų – Rusijos krizės 
laikotarpis: apyvarta tuomet krito dvigu-
bai, susidarė milžiniški nuostoliai, tačiau 
bendrovė išgyveno. 

2003 m. sausį „Serfe“ pagaminti pir-
mieji daugiataške suvirinimo mašina viri-
nami tinklai, kurie gavo prekybinį ženklą 
„ATG“. 2005 m. šis gaminys įvertintas 
Lietuvos pramonininkų konfederacijos 
„Aukso medaliu“. Vėliau įmonėje įdieg-
ta daug technologinių naujovių, pradėti 
gaminti nauji gaminiai, tinklai, strypynai, 
kurie buvo vieninteliai tokie produktai 
Lietuvoje, įgyvendinti ES struktūrinių 
fondų finansuojami projektai.

2010 m. „Serfas“ vienas pirmųjų iš 

UAB „Serfas“:  
viskas 
sustyguota

Baltijos šalių sertifikavo savo armatūros 
gaminius Švedijoje, Norvegijoje bei Len-
kijoje, po metų – Suomijoje. Supirkus 
sklypus Technikos gatvėje, 2012 m. pra-
dėta projektuoti „ABGB“ – armatūrinių 
gaminių betonui gamykla. Joje sumon-
tuota viena stambiausių linijų Baltijos ir 
Skandinavijos regione, per mėnesį galinti 
pagaminti 4000 tonų tinklų, kurių pakaktų 
aptverti pusę Lietuvos.

„Geriausi pastatai prasideda nuo 
griaučių, kuriuos mes gaminame ir kurie 
pasislepia betone“, – sako S. Valunta.

Šventė vyko naujosios gamyklos te-
ritorijoje, kurią puošė iš armatūros strypų 
sukurti smuiko raktai su ugnies fakelais, 
iš vielos susuktos didžiulės stiklo stalų 

atramos, o sukrauti armatūros tinklai tapo 
meniškomis aplinkos dekoracijomis. Net-
gi vietoje tradicinės atidarymo juostelės 
buvo perkirptas armatūros strypas. 

Ceche, į kurį investuota 15 milijonų 
litų, svečiams buvo parodyta itin ekspre-
syvi sunkiojo metalo, ugningų elektrinių 
smuikų, švelniosios fleitos muzikos, švie-
sos, liepsnų, oro akrobačių ir vaizdo insta-
liacija. O milžinišką tortą į cechą įgabeno 
siunkiasvorė technika. 

Šventėje dalyvavo ne tik Kauno, bet 
visų Lietuvos prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmų bei asociacijos prezidentai.

Vakaro linksmybės tęsėsi „Crystal 
Club“ su išskirtine Ispanijos grupe – „Fre-
edonia“.

KPPAR prezidentas Benjaminas Žemaitis Sauliui Valuntai įteikė dailininko Egidijaus Rudinsko ofortą su rūmų simbolika

„Serfo“ vadovų ir specialistų komanda dėkojo partneriams ir užsakovams

Nauja įranga padidins „Baldgamos“ konkurencinį pranašumą
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Aušra Giedrienė,
Kauno PPA rūmų profesinio rengi-

mo skyriaus vyr. specialistė, naciona-
linė ECVET ekspertė

Viena iš Europoje taikomų priemonių 
didesniam profesinio mokymo sistemų 
skaidrumui ir mobilumui užtikrinti yra Eu-
ropos profesinio mokymo kreditų sistema 
(ECVET) – asmenų profesinio mokymosi 
rezultatų perkėlimo, pripažinimo ir kau-
pimo 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. 

Kalbėdami apie ECVET teikiamas 
galimybes, ekspertai pastebi, jog švietimo 
pasaulis, palyginti su verslo bendruomene, 
turi daugiau informacijos apie šios siste-
mos naudą ir per projektinę veiklą aktyviai 
bando diegti ECVET elementus.

Tačiau tai, kad verslo pasaulis mažai 

ECVET – 
naudinga verslui

įsitraukęs į šią sistemą, nereiškia, jog jam ji 
yra nenaudinga. Tarkime, kai įmonės ieško 
naujų darbuotojų, susiduria su problemo-
mis, kaip įvertinti kandidatų į darbuotojus 
profesinius pasiekimus. O jei dar darbina-
mas užsienietis? Sprendimo būdas gali būti 
ECVET.

ECVET įgyvendinimo rekomendacijo-
je (2009 06 18) aprašytos pagrindinės šios 
sistemos sąvokos ir principai. Žvelgiant 
į šią rekomendaciją paprasčiau, asmens 
kvalifikacija  tarsi suskaldoma į mokymosi 
rezultatų vienetus (žinias, įgūdžius, gebėji-
mus),  kuriuos galima įvertinti ir patvirtinti 
dokumentais. 

Aišku, įmonei svarbu būti užtikrintai, 
jog patvirtinti dokumentai yra išduoti pati-
kimos institucijos. „Eurochambres“ tinklas 
galėtų būti vienas tų patikimų partnerių, 
kuris vertintų ir dokumentuotų mokymosi 
rezultatų vienetus.

Papildomos informacijos apie asmens 
mokymosi rezultatus suteikia ECVET taš-
kai. Jie leidžia palyginti vieno rezultato 
vieneto svarbą su kitu mokymosi rezultato 
vienetu, „pamatuoti“ atskiro vieneto svorį 
tam tikroje kvalifikacijoje. Tačiau norint 
skaičiais išreikšti mokymosi rezultatų 

bendrą svorį kvalifikacijoje, nacionalinėse 
profesinio rengimo sistemose reikia turėti 
kreditų sistemą. 

ECVET įgyvendinimas ES šalyse su-
teikia galimybę vienodai suvokti mokymo-
si pasiekimų vienetus. Vienodas jų „pers-
kaitymas“ Europos įmonėms palengvins 
darbuotojų samdymo procedūrą, nes bus 
tinkamai dokumentuotos asmenų kompe-
tencijos. ECVET supaprastins ir tarptautinį 
darbuotojų mobilumą.

Apibendrinant įmonės gaunamą nau-
dą dėl ECVET (įdarbinant darbuotojus), 
galima išskirti šiuos sistemos privalumus: 
skaidrumą, nuoseklumą, palyginamumą, 
tarptautiškumą ir patikimumą.

Skaidrumas įmonėms suprantamas 
kaip aiškus suvokimas apie būsimojo 
darbuotojo gebėjimus. Kompetencijos, 
aprašytos pagal darbo operacijas, lengvai 
susisieja su realiomis darbo užduotimis 
įmonėse, kurios panašios visose šalyse. 
Mokymosi rezultatų vienetų susiejimas su 
realiomis darbo užduotimis, darbo vietos 
reikalavimo ir atitikimo jai procedūrą daro 
skaidresnę.

Ši sistema turėtų dominti įmones, ku-
rios nori palyginti kompetencijas už savo 
šalies ribų. Kadangi mokymosi rezultatų 
vienetai yra paremti darbo užduotimis ir 
operacijomis, pastarąsias nesunku palygin-
ti ir „suprasti“ tarptautiniu lygiu. Tikimasi, 
jog sistemos nuoseklumas sudomins darb-
davius ir paskatins patiems prisidėti kuriant 
kvalifikacijų mokymosi rezultatų vienetus, 
palengvinant asmens perėjimą iš profesinio 

rengimo sistemos į konkrečią darbo vietą. 
Mokymosi rezultatų vienetai ypač 

svarbūs profesinio mokymo tarptautišku-
mui, nes ECVET įrankis puikiai tarnauja 
profesinio mokymo palyginamumui ES. 
Pvz., tarptautinėms kompanijoms, vykdan-
čioms veiklą už savo šalies ribų, dažniausiai 
būna itin svarbu, kad darbuotojų techninis 
pasirengimas ar gebėjimai būtų vienodo 
lygmens nepriklausomai nuo darbo vietos. 
Todėl struktūrizuojant ir naudojant moky-
mosi rezultatų vienetus profesinio rengimo 
srityje galima stipriai pagerinti naujų dar-
buotojų paieškos/atrankos mechanizmą.

Taipogi ECVET gali pasitarnauti įmo-
nių darbuotojų perkvalifikavimui (ypač 
vyresniojo amžiaus), kuomet atsiranda pa-
pildomų naujų darbo vietai keliamų kvali-
fikacinių reikalavimų.

Apibendrinus ECVET teikiamas gali-
mybes įmonėms reikia pabrėžti, jog Lietu-
voje šios sistemos įgyvendimas vyksta pa-
syviai, dažniausiai iniciatyvos kyla iš švie-
timo pasaulio ir užsienio patirties. Svarbu 
paminėti, jog Lietuvoje taip pat galima pa-
sinaudoti ES parama, konkrečiai Švietimo 
mainų paramos fondo administruojamo-
mis programomis ir praktiškai įgyvendinti 
ECVET elementus per projektinę veiklą. 

Programų projektų planavimo ir vyk-
dymo klausimais konsultuoja Švietimo 
mainų paramos fondas,  www.smpf.lt. 

Dėl projektinės idėjos, partnerių paieš-
kos galite kreiptis į Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmus, Profesinio rengimo 
skyrių, Aušrą Giedrienę.

Vykdant bendradarbiavimo sutartis tarp 
VšĮ Kauno mechanikos mokyklos, Alytaus 
profesinio rengimo centro, Marijampolės 
profesinio rengimo centro, Ukmergės tech-
nologijų ir verslo mokyklos bei Švietimo 
mainų paramos fondo 2013-2014 mokslo 
metais VšĮ Kauno mechanikos mokykla 
administravo  vieną mobilumo projektą 
ir buvo partneriais Alytaus profesinio ren-
gimo centro ir Ukmergės technologijų ir 
verslo mokyklos projektuose. 

Leonardo da Vinci programos projek-
tai suteikia galimybę mokiniams ir moky-
tojams stažuotis, kelti savo kvalifikaciją ir 
didinti profesines bei bendrąsias  kompe-
tencijas Europos Sąjungos mokymo įstai-
gose ir kitose organizacijose, naudojantis 
Europos Komisijos lėšomis. 

VšĮ Kauno mechanikos mokyklos 
parengto projekto Nr. LLP-LdV-IVT-
2013-LT-0844 „Profesinio tobulėjimo 
skatinimas technologiškai inovatyvioje 
aplinkoje elektrotechninių specialybių 
moksleiviams“  dėka 24 automobilių re-
monto specialybių mokiniai iš partnerinių 
mokyklų  2 savaites tobulino savo profesi-
nius įgūdžius Stredna otborna polytehnic-
ka škola mokykloje, Zlate Moravce mies-
te  Slovakijoje ir Glasgow Kelvin College 
kolegijoje Glasgo mieste Škotijoje. Šios 
mokymo įstaigos užsienyje pasirinktos 
todėl, kad jų mokymo bazės atitinka mūsų 
mokymo programų įgyvendinimo reikala-
vimus naujoviškiausių įrengimų pagalba. 
Jų turimos mokymo bazės yra aprūpintos 
Bosch, Toyota ir kitų garsių firmų dia-

gnostinėmis įrangomis. 
Stažuočių metu mokiniai įgijo ne tik  

profesinės patirties, tačiau susipažino su 
užsienio šalių kultūra, istorija, jaunimo 
problemomis, darbo atlikimo tvarka, ga-
lėjo įsivertinti savo bendrąsias kompe-
tencijas ir palyginti jas su užsienio šalių 
jaunimo kompetencijomis.

Būdami partneriais, Alytaus profesi-
nio rengimo centro administruojamame 
projekte Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0803 
„Tobulėkime kartu“ atrinkome :

• 4 elektros įrengimų elektromecha-
niko specialybės mokinius 2 savaičių sta-
žuotei Švedijoje, 

• 2 automobilių kėbulų remontininko 
specialybės mokinius 2 savaičių stažuotei 
Prancūzijoje; 

• 6 automobilių elektromechaniko 
specialybės mokinius 2 savaičių stažuotei 
Čekijoje;

• 2 automobilių kėbulų remontininko 
specialybės mokinius 2 savaičių stažuotei 
Čekijoje.

Šie mokiniai stažuotės metu įgijo 
profesinės patirties dirbdami Prancūzijos, 
Čekijos autoservisuose bei Švedijos mo-
kyklos gamybinėje bazėje. 

Pagal Alytaus profesinio rengimo 
centro administruojamą projektą Nr. LLP-
LDV-VETPRO-2012-LT-0712 „Edukolo-
ginių idėjų ir technologijų mainai-profesi-
nio tobulėjimo galimybė“ atrinkome:

• 4 elektros įrenginių elektromecha-
niko profesijos mokytojus 1 savaitės sta-
žuotei Prancūzijoje;

• 4 automobilių kėbulų remontininko 
profesijos mokytojus 1 savaitės stažuotei 
Švedijoje;

• 3 automobilių elektromechaniko 
profesijos mokytojus 1 svaitės stažuotei 
Švedijoje.

Vizito metu profesijos mokytojai su-
sipažino su Švedijos ir Prancūzijos  švieti-
mo sistema, mokymo programomis, prak-
tinio mokymo metodais ir įranga.

Būdami partneriais, Ukmergės tech-
nologijų ir verslo mokyklos administruo-
jamame projekte  Nr. LLP-LdV-IVT-
2013-LT-0836 „Automobilių remonto 
specialybės mokinių praktinių įgūdžių 
tobulinimas ES šalyse“ atrinkome:

• 2 automobilių elektromechaniko 
specialybės mokinius 3 savaičių stažuotei 
Austrijoje;

• 2 automobilių elektromechaniko 
specialybės mokinius 3 savaičių stažuotei 
Vokietijoje;

• 2 automobilių kėbulų remontininko 
specialybės mokinius 3 savaičių stažuotei 
Latvijoje.

Mokiniai stažuotės metu įgijo profe-
sinės patirties dirbdami Austrijos, Vokie-
tijos ir Latvijos didžiausiuose ir populia-
riausiuose autoservisuose bei priimančių 
mokyklų  gamybinėse bazėse.

Pagal Ukmergės technologijų ir vers-
lo mokyklos administruojamą projektą 
Nr. LLP-LDV-VETPRO-2013-LT-0866 
„Nuotolinio mokymo taikymas suaugu-
siųjų profesinio mokymo procese“ atrin-
kome:

• 1 mokytoją 1 savaitės stažuotei Aus-
trijoje;

• 2 mokytojus 1 savaitės stažuotei Vo-
kietijoje.

Vizito metu mokytojai susipažino su 
Vokietijos ir Austrijos švietimo sistema ir 
įgijo žinių apie nuotolinio mokymo ga-
limybes taikant jas profesiniame ugdyme.

Mainų vizitų dalyviai 2014 m. birželio 
25 dieną susirinko į VšĮ Kauno mechani-
kos mokykloje vykusią 2013-2014 m.m. 
Mokymosi visą gyvenimą programos pro-
jektų baigiamąją veiklos rezultatų sklaidos 
konferenciją, kurioje dalyvavo mokiniai ir 
darbuotojai, buvę stažuotėse. Jie pristatė 
savo veiklas, dalijosi įgytomis patirtimis. 

Kiekvienais mokslo metais išvykstan-
čių stažuotis užsienyje mokinių skaičius 
didėja, o tai skatina mokinius geriau mo-
kytis anglų kalbos ir pasirinktos specialy-
bės profesinių paslapčių. 

Parengė VšĮ Kauno mechanikos mo-
kyklos projekto vadovė Daiva Veličkaitė

Mokiniai stažuojasi užsienyje

Konferencijos dalyviai



KauNo PreKYBos, PraMoNės ir aMatŲ rŪMŲ žiNios   |   Nr. 586

7

Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
20130225021 Danijos kompanija specializuojasi skaitmeninio spausdinimo srityje ir ieško 

subrangovų – spaustuvių, galinčių spausdinti didelius kiekius brošiūrų, kny-
gų ir katalogų, taip pat plataus masto paplūdimio vėliavų ir didelių iškabų.  

BRSE20130917001 Švedijos kompanija, dirbanti parduotuvių interjero srityje, ieško plieno (taip 
pat stiklo, veidrodžių, akrilo) subtiekėjų. Ypač domina: plieno gaminiai, per-
foruoto plieno gaminiai, plieno vamzdžiai, plieno vielos (apdoroti milteliniu 
būdu, chromuoti, poliruoti ir kt.)

BRUK20140124003 Londone įsikūrusi įmonė gamina sporto papildus ir ieško pakuočių, tinkamų 
sąlyčiui su maistu („spoutbags“ – skysčiams, „lamizip pouches“ – biriems 
produktams, pirminis kiekis po 2000 vnt.) gamintojų/tiekėjų. Fotografijos ir 
detalūs išmatavimai pateikti pasiūlyme.

BRES20140714001 Ispanijos bendrovė, užsiimanti agentų veikla (maisto produktų, gėrimų, ta-
bako srityse) siūlo paslaugas įmonėms, norinčioms parduoti produktus arba 
įkurti savo verslą Ispanijoje.

20130328006 Austrijos kompanija, viena iš pirmaujančių variklių ir generatorių gamintojų, 
ieško bendradarbiavimo su velenų ar jų atskirų detalių, tekintų detalių ir pan. 
tiekėjais/gamintojais.

BRPL20140627001 Konsultacinė kompanija iš Šiaurės Vakarų Lenkijos specializuojasi kokybės 
valdymo sistemų, mokymų ir audito srityje. Nori būti sertifikavimo schemų, 
kurių dar nėra Lenkijoje, platintoja.

20130318035 BR JK įmonė yra alternatyvių sveikatos prietaisų (skausmo, astmos ir alergijų sri-
tyse) didmenininkė ir platintoja.  Ieško novatoriškų gaminių, siūlo prekybos 
tarpininkavimo paslaugas.

20130507015 BR Tarptautinė maisto importo ir platinimo kompanija, įsikūrusi Škotijoje, ieško 
sertifikuotų maisto produktų gamintojų. Ypač domintų švieži vaisiai (įvairio-
se pakuotėse, šaldyti, džiovinti ir kt.), mėsa (skardinėse), daržovės ir ankšti-
nės daržovės (šaldytos, fasuotos ir kt.), pieno produktai ir desertai, medus, 
uogienės, aliejai ir t.t. Siūlo distributoriaus paslaugas.

20120510019 Danijos bendrovė veikia kaip agentas namų dekoro srityje. Ieško naujų, no-
vatoriškų, įdomaus dizaino gaminių: juvelyrinių dirbinių, aksesuarų, baldų, 
interjero dizaino elementų, šviestuvų, lempų ir kt. gamintojų arba įmonių, 
dirbančių su analogiškais produktais.

BRPL20140718001 Lenkijos įmonė, užsiimanti techninių dujų, šildytuvų, konvektorių, degiklių, 
oro kondicionierių platinimu, nori išplėsti asortimentą ir ieško naujų produk-
tų tiekėjų.

BRBG20140320002 Bulgarijos įmonė specializuojasi organinių ir ekologiškų maisto produktų, 
papildų ir natūralios kosmetikos pardavimų srityje. Ieško gamintojų ir siūlo 
atstovo, agento paslaugas Europos rinkose.

BRPL20140807001 Lenkijos įmonė specializuojasi faneros, medžio drožlių plokščių (kurios nau-
dojamos baldų ir statybų sektoriuose) importo ir eksporto srityje. Siūlo pagal-
bą įmonėms, kurios nori parduoti analogiškus produktus Lenkijoje. 

BRRO20140625001 Rumunijos kompanija specializuojasi veterinarijos ir farmacijos prekių na-
miniams gyvūnėliams didmeninėje prekyboje, yra viena iš pirmaujančių 
veterinarinių vaistų, vakcinų, maisto papildų, premiksų, insekticidų, gyvūnų 
maisto, kosmetikos ir aksesuarų ir t.t. platintojų. Ieško naujų produktų tiekė-
jų, siūlo atstovo paslaugas Rumunijos rinkoje.

BRDE20140703001 Vokietijos kompanija, gerai žinoma aukštos kokybės biuro baldų, biuro kė-
džių gamintoja, ieško subkontraktoriaus kėdžių aptraukimui. 

TRHU20140715001 Vengrijos aplinkos inžinerijos įmonė ieško aplinkos tvarkymo sistemų pro-
jektavimo ir įrengimo kaimuose partnerių. Domina atsinaujinančios energeti-
kos sritis, techninis bendradarbiavimas ir moksliniai tyrimai.

RDBG20140722001 Bulgarijos įmonė ruošia projekto pasiūlymą pagal „Eurostars R&D“ progra-
mą. Pasiūlymas susijęs su naujų technologijų plėtra grindų gamyboje ir apima 
integruotus sudėtingų charakteristikų išteklių ir energijos taupymo šaltinius 
statybų sektoriuje (šilumos izoliacija,  atsparumas drėgmei, garso izoliacija ir 
apdaila). Įmonė ieško projektų partnerių – įmonių, turinčių patirties dirbant 
su grindų danga, statybinėmis medžiagomis, izoliacinių darbų srityje, metalo 
pjovimo operacijomis, pastatų statyba, įrengimu ir t.t. 

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.

Nuo 2009 m. Jonavoje yra įsikūru-
si UAB „Soloservis“, kuriai priklauso 
prekės ženklas „SOLOS“. Įmonė, pasi-
žyminti aukšta darbų kokybe ir lanksčia 
kainų politika, šiandien yra moderni ir 

Bendrovei 
„Soloservis“ – 
5 metai

Bendras įmonės plotas – 54000 kv. m

sėkmingai veikianti gamykla, teikianti 
komercinio transporto priemonių, žemės 
ūkio puspriekabių gamybos ir pardavimo 
bei statybinių metalo konstrukcijų gamy-
bos paslaugas jau 5 metus. Įmonėje įdieg-
ta ISO 9001 ir ISO 1090. Bendras įmonės 
plotas 54.000 kv. m. Gamybinės patalpos 
sudaro 9.700 kv. m. 

Aukšta produkcijos kokybė bei šiuo-
laikiškų sprendimų įgyvendinimas įmonei 
leidžia aktyviai konkuruoti tiek Lietuvoje, 
tiek užsienyje bei įgyvendinti pačių rei-
kliausių klientų lūkesčius ir reikalavimus. 
Per 5 veiklos metus UAB „Soloservis“ 
praplėtė savo rinkas ne tik Europoje, bet ir 
Skandinavijoje bei kitose šalyse. Įmonė da-
lyvauja įvairiose parodose ir semiasi naujų 
ir originalių idėjų, kurias pritaiko savo ga-
myboje kurdama naujus produktus. 

UAB „Soloservis“ siekia įsitvirtin-
ti užsienio rinkose ir padidinti eksporto 
pardavimų apimtis iki 70 proc. bei tapti 
patikimu partneriu savo klientams ir dar-
buotojams.

RŽ inf.

S. Burakienės individuali įmonė 
„Svaja“ kartu su dvylika įmonių bei in-
dividualia veikla užsiimančių asmenų iš 
visos Lietuvos pasinaudojo VšĮ „Versli 
Lietuva“ kvietimu įgyvendinti įmonių 
grupinių eksporto iniciatyvų projektą ir 
pateikė paraišką dalyvauti tarptautinėje 
dovanų parodoje Osakoje, Japonijoje. 
Paraiška buvo įvertinta teigiamai.

Rugsėjo 25-26 dienomis vykstan-
čioje parodoje dalyviai turės galimybę 
pristatyti savo produkciją, susipažinti su 
įmonėmis, veikiančiomis visame pasau-
lyje – Azijoje, Europoje, Afrikoje, Ame-
rikoje, rasti smulkiajam verslui naudin-
gų kontaktų Japonijos rinkoje. Parodoje 
bus pristatomas įmonių grupių eksporto 
potencialas bei plečiami verslo ryšiai. Ši 

Japonijos rinka iš arčiau

Tęsiamas bendradarbiavimas 
su Bairoitu

Rugsėjo pradžioje rūmų prezidentas 
Benjaminas Žemaitis ir generalinis di-
rektorius Vytautas Šileikis lankėsi Vokie-
tijoje, Bairoite (Bayreuth). Su šio miesto 
rūmais pasirašytas bendradarbiavimo su-
tarties pratęsimo memorandumas.

2009 m. sudarytoje sutartyje numa-
tyta parama abiejų regionų įmonių ko-
operacijai, informacijos ir žinių mainai, 
bendradarbiavimas specialistų rengimo ir 
kvalifikacijos kėlimo srityje, tarptautinėje 
projektinėje veikloje.

RŽ inf.

finansinė parama padeda įmonėms išplėsti 
produkcijos bei paslaugų eksporto mastą. 

Įmonių ir individualia veikla užsii-
mančių asmenų bendradarbiavimas, bū-
rimasis į klasterius leidžia plėsti eksporto 
iniciatyvas, prisistatymas bendrame sten-
de verslininkams kainuoja mažiau, geriau 
reprezentuoja Lietuvą, verslo potencialą, 
stiprina šalies įvaizdį.

Įmonių grupinių eksporto iniciatyvų 
skatinimas yra viena iš VšĮ „Versli Lietu-
va“ Europos regioninės plėtros fondo lė-
šomis finansuojamo projekto „Galimybės 
verslui kurtis ir plėstis“ veiklų.

Stasė Burakienė, savininkė. Tel.(8 
611) 462 12, el.paštas: svaja@kaunas.
omnitel.net



Nr. 586   |   KauNo PreKYBos, PraMoNės ir aMatŲ rŪMŲ žiNios

8

SL 2279. RedAkcINĖ kOLegIjA.
RūMŲ LAIkRAšTIS NR. 586, 2014 M. RUgSĖjO 19 d.
STeIgĖjAS IR LeIdĖjAS: kAUNO PRekybOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RūMAI. TIRAžAS: 900 egz.

Adresas: k. donelaičio g. 8, LT-44213 kaunas, tel. (8 37) 22 92 12, faks. (8 37) 20 83 30, internetinė svetainė www.chamber.lt

  ISSN 2029-462X

Laikraštis prenumeruojamas rūmuose. Rūmų nariams platinamas nemokamai.

KONTAKTŲ MUGĖ

Kauno ir Marijampolės regionų įmonių 
kontaktų mugė
UAB „Garlita“ 
Gamina (mezga, siuva) viršutinį ir apatinį mo-
terišką, vyrišką, vaikišką trikotažą: įvairius 
uniforminius megztinius, mokyklines unifor-
mas, šalikus, kepures, pledus. Trikotažo ga-
mybos srityje turi daugiau nei 30 metų darbo 
patirtį. Gamina uniforminius megztinius polici-
jos ir muitinės pareigūnams, kariuomenei pagal 
NATO standartus. Įmonei suteiktas NATO ko-
mercinis kodas. Turi kokybės ir aplinkosaugos 
sertifikatus ISO9001 ir ISO14001. Bendradar-
biauja su Didžiosios Britanijos, Švedijos, Dani-
jos, Norvegijos, Vokietijos kompanijomis.
Pagirių km., Garliavos apl. sen., 
LT-53282 Kauno r. 
Tel.: (8 37) 39 36 77
Faks.: (8 37) 39 38 93
El. paštas: garlita@garlita.lt
www.garlita.lt

UAB „Gaskadas“
Padeda užsienio įmonėmis perkelti gamybą 
į Lietuvą, suranda personalą, instaliuoja įran-
gą, sutvarko visus reikalingus dokumentus iki 
įmonės paleidimo. Gali laikinai arba nuolat 
administruoti įmonę. Įmanomos įvairios ben-
dradarbiavimo galimybės.
Išnuomuoja gamybines 1500-3000 kv. m patalpas 
šalia Kauno, tinkančias įvairiai gamybai (1 kv m 
kaina po 1 eurą per mėn.). Tvarkingos, su bal-
dais, apskardintos, yra katilinė, vieno aukšto lubų 
aukštis 3 metrai. Galima nuomuotis dalimis.
Jugintų km., Babtų seniūnija, 
LT 54326 Kauno r.
Tel.: (8 652) 25 000 Deividas
El. paštas: 333Deividas@gmail.com

UAB „Gerovė“
Viena iš didžiausių Baltijos šalyse polietileni-
nių gaminių gamintojų. Turi 21metų patirtį ga-
minant reklaminius maišelius, šiukšlių maišus, 
fasavimo maišelius, ritinius, įvairių matmenų 
plėvelę, ekologišką pakuotę. Gali įgyvendinti 
individualius klientų projektus. Dirba Lietuvos, 
Rusijos ir Europos Sąjungos rinkose.
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas
Tel.: (8 37) 45 56 74
Faks.: (8 37) 31 28 15
El. paštas: gerove@maiseliai.lt 
www.maiseliai.lt 

UAB „Gintarinis suvenyras“
Prekiauja kūriniais iš gintaro, lino ir žalvario, 
taip pat išskirtiniais gaminiais iš medžio, odos, 
keramikos, porceliano. Per dešimtį metų su-
kaupė didžiulę patirtį atrinkdama gamintojus 
ir kūrėjus, tikrindama gaminių kokybę, nusta-
tydama tinkamiausią jų kainą. Pirkdami tinklo 
parduotuvėse išsirinksite kokybišką, meniniu 
požiūriu vertingą gaminį bei gausite profesio-
nalią konsultaciją.
„Gintaro-sidabro“ galerija (Vilniaus g. 14), 
parduotuvė „Linas-medis“ (Vilniaus g. 32) sa-
lonas „Old Town Gifts“ (Vilniaus g. 44), do-
vanų ir suvenyrų parduotuvės (Laisvės al. 50, 
Vilniaus g. 32).
Vilniaus g. 32, LT-44287 Kaunas
Tel./Faks.: (8 37) 22 51 26
El. paštas: info@gintarinissuvenyras.lt
www.gintarinissuvenyras.lt, www.balticbuy.lt, 
www.balticbuy.com, www.oldtowngifts.lt

UAB „Gravera“
Stiklo apdirbimo įmonė. Naujausios techno-
logijos įrenginiai užtikrina nepriekaištingą 
gaminių tikslumą ir kokybę. Įmonė pjauna, po-
liruoja, šlifuoja, gręžia, matina, grūdina, lenkia 
ir grūdina, emaliuoja, laminuoja lakštinį stiklą. 

Daug eksportuoja į Rytų ir Vakarų Europą, 
Skandinaviją. Ieško naujų eksporto galimybių. 
Draugystės 19, LT-51230 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 77 33
Faks.: (8 37) 33 89 02
Mob. 8 682 41 457
El. paštas: info@gravera.lt
www.glass.lt

UAB „Grenn Prints“ spaustuvė
Visos spaudos ir dizaino paslaugos (reklaminė, 
reprezentacinė spauda, firminis stilius).
Ekologiška spauda (popierius, dažai, CO2 emisi-
jos, išskirtos transportuojant popierių, kompen-
savimas). Knygų leidyba. Reklaminė (firminė) 
pakuotė (maišeliai, dėžutės, saldainių dėžutės ir 
popierėliai, šokolado popierėliai). Reklaminiai 
suvenyrai (ženkliukų, raktų pakabukų, magnetu-
kų, atidarytuvų gamyba). Skaitmeninė spauda.
Europos pr. 42, LT-46367 Kaunas 
Tel.: (8 37) 29 19 49, (8 601) 01 364
Faks.: (8 37) 29 19 49
El. paštas: info@greenprints.lt
www.greenprints.lt 

UAB „Helisota“ 
Mi-8, Mi-17 sraigtasparnių kapitalinis remon-
tas, techninis aptarnavimas ir modernizacija. 
Sraigtasparnių atsarginių dalių tiekimas ir lo-
gistikos paslaugos. 
Europos pr. 5, LT-46329 Kaunas
Tel.: (8 37) 42 16 37
Faks.: (8 37) 42 04 20
El. paštas: helisota@helisota.lt 
www.helisota.lt

UAB „Hispack Baltic“
Plastikinių gaminių iš kokybiško bešvinio 
plastiko gamyba. Produkcija gaminama iš me-
džiagos, kuri gali sąveikauti su maistu ir yra ne-
kenksminga. Gaminių asortimentą sudaro plas-
tikinės lentynos, stelažai, mobilūs konteineriai, 
dėklai, suoleliai, vežimėliai, plastikiniai baldai 
vaikų darželiams, inventorius baseinų patal-
poms, nestandartinės konstrukcijos iš plastiko 
ypatingiems sandėliavimo sprendiniams, kur 
keliami aukšti higienos reikalavimai ir kt.
Gaižiūnų g. 4, LT-50126 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 21 23; (8 67) 60 7483
Faks.: (8 37) 30 21 23
El. paštas: info@hispackbaltic.lt
www.plastikineslentynos.lt;
www.plasticshelves.eu

„If P&C Insurance AS“
Viena didžiausių Baltijos regione ne gyvybės 
draudimo bendrovių. Įmonėje šiuo metu dirba 
per 660 žmonių, aptarnaujama apie 330 tūkst. 
klientų Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinkose. 
Atsižvelgia į individualius klientų poreikius 
kiekvienu gyvenimo etapu ir pateikia optimalų 
draudimo sprendimą. Gali pasiūlyti ir taupų, tik 
nuo pačių didžiausių nelaimių apsaugantį drau-
dimo produktą, ir plačiausią apsaugą (beveik 
nuo visko) suteikiantį draudimą. 
Savanorių pr. 221, LT-50183 Kaunas
Tel. (8 37) 40 72 79 arba 1620
Faks.: (8 37) 32 32 89
www.if.lt  

UAB „Inalva“
Transporto-kompleksinės logistikos paslaugas 
teikianti įmonė.
Savanorių pr. 287-367, LT-50127 Kaunas
Tel: (8 37) 31 16 90
Faks: (8 37) 31 15 74
El. paštas: info@inalva.lt
www.inalva-logistics.com

UAB „Indigo Print“
Ofsetinė ir skaitmeninė spauda, įvairūs pospau-
diminiai darbai, greiti darbų atlikimo terminai, 
ypač aukšta darbų kokybė, lanksčios kainos, 
profesionalus dizainas ir maketavimas, produk-
cijos pristatymas visoje Lietuvoje. Gamina visų 
rūšių kalendorius, katalogus, albumus, žurna-
lus, reklaminės paskirties spaudinius, dėžutes, 
pakuotes, aplankus, firminę įmonių produkciją, 
žemėlapius, blonknotus, etiketes, įvairių dydžių 
dovanų maišelius. Susega, suklijuoja knygas 
bei pakuotes, iškerta, laminuoja, biguoja, per-
foruoja, siuva knygas, įriša spirale, lakuoja, 
folijuoja, numeruoja, sulanksto pagal poreikius. 
Dirba Lietuvoje ir užsienyje.
Piliakalnio g. 1, LT-46223 Kaunas
Tel./faks.: (8 37) 20 58 38, 22 75 12
El. paštas: info@indigoprint.lt
www.indigoprint.lt

UAB „Informacijos saugumo agentūra“
Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir 
susijusi veikla (remontas ir kt.).
Laisvės al. 15A, LT-44238 Kaunas
Tel.: (8 37) 29 18 21, (8 686) 84 088
Faks.: (8 37) 39 14 03
www.isagency.eu

VšĮ Informacijos technologijų mokymo cen-
tras
IT kvalifikacijos tobulinimas ir tęstinis mo-
kymas, konsultavimas. Rengia kompiuterinės 
grafikos, kompiuterinio projektavimo, kompiu-
terinio raštingumo kursus IT vartotojams ir pro-
fesionalams. Leidybos akademija – profesiona-
lūs leidybos, tinklapių kūrimo ir maketavimo 
mokymai. Kompiuterijos akademija – metinė 
moksleivių mokykla. Autorizuotas Adobe mo-
kymo centras, Pearson Vue, Prometric, ECDL 
testavimo centras, Corel mokymų partneris. 
Microsoft IT Academy programos narys, Auto-
desk KOGRA-CAD-Kaunas mokymo centras.
Dalyvauja rengiant ir realizuojant IT mokymų 
projektus, finansuojamus iš ES ir kitų fondų 
programų.  
Kęstučio 59-32, LT-44303 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 74 60
Faks.: (8 37) 22 83 91
El. paštas; info@itmc.lt
www.itmc.lt

UAB „Interjero elementai“
Teikia faneravimo, klijavimo paslaugas mem-
braniniu ir plokštuminiu presais. Gamina bal-
dines detales ir interjero elementus pagal indi-
vidualius užsakymus. Ieško baldų gamintojų, 
dizainerių, architektų bendradarbiavimui.
Gamyba: Plento g. 6, Užliedžiai, 
LT-54305 Kauno r. 
Tel.: (8 673) 22 423
Faks.: (8 37) 40 68 85
El. paštas: gamyba@interjeroelementai.lt,
info@interjeroelementai.lt
Kuršių g. 7, LT-48107 Kaunas
Tel.: (8 679) 89 958
Faks.: (8 37) 40 68 85
El. paštas: salonas@interjeroerdve.lt
www.interjeroerdve.lt
www.interjeroelementai.lt

BĮ UAB „Irona“
Gamina nestandartinius metalo gaminius ir kons-
trukcijas statybų, maisto apdirbimo, logistikos 
ir kt. pramonės įmonėms, reklamos bei dizaino 
agentūroms, individualiems naudotojams, daly-
vauja daugiabučių rekonstrukcijos projektuose. 
Gamina metalines laiptų konstrukcijas, pandu-
sus, turėklus, balkonus, tvoras, vartus, taip pat 
dekoratyvinius kalviškus metalo gaminius inter-
jerui ir eksterjerui (pertvaros, baldai, gėlių laiki-
kliai, medlaikiai), metalo dirbinius dovanoms.
Lakštingalų g. 3, Šveicarija, LT-55302 Jonavos r.
Tel.: (8 611) 84 541
El. paštas: info@irona.lt
www.irona.lt

UAB „Ispado”
Konsultuoja ir moko visuose grožio ar SPA 
verslo etapuose. Siūlo veiksmingus ir individu-
lius sprendimus.
Raguvos g. 4, LT-44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 74 09 98
www.ispado.lt

Jūratės Gulbinienės įmonė
Gamina mažmeninei ir didmeninei prekybai 
bei pagal individualius užsakymus aukštos 
kokybės konditerijos gaminius: tortus, pyra-
gus, pyragaičius, sausainius, šakočius, skruz-
dėlynus, šimtalapius. Gamyboje nenaudojami 
konservantai. Kepinių išvaizda priklauso nuo 
pirkėjo fantazijos. Kvalifikuoti konditeriai gali 
įgyvendinti visas klientų idėjas. Pagal susitari-
mą gaminius pristato į reikiamą vietą.
Alaušo g. 11, LT-49369 Kaunas 
Tel.: (8 37) 33 78 08
Faks.: (8 37 ) 33 78 95
El. paštas: jurate@tortai-pyragai.lt
www.tortai-pyragai.lt

VšĮ „Kauno aukštųjų ir informacinių tech-
nologijų parkas“
Parkas yra integruoto mokslo, studijų ir verslo 
centro (slėnio) „Santaka“ partneris ir dalyvauja 
šio slėnio plėtros programoje. Teikia įmonėms 
inovatyvų verslą skatinančias paslaugas – tai 
konferencijų ir mokymų organizavimas, rin-
kodaros, finansų, intelektinės nuosavybės ap-
saugos konsultacijas, rinkos ir technologijų 
analizė, inovacinių projektų ir verslo planų 
rengimas, užsienio partnerių paieška, jauni-
mo verslumo įgūdžių ugdymas. Tarptautinės 
mokslo parkų asociacijos, jungiančios per 300 
mokslo ir technologinių parkų ir 250000 „hi-
tech“ kompanijų 72 pasaulio šalyse, narys.
Breslaujos g. 3B,  LT-44403 Kaunas
Tel.: (8 37) 49 10 30 
Faks.: (8 37) 49 10 50
El. paštas: info@techpark.lt

Uab „Kauno buhalterijos centras“
Viena iš didžiausių lietuviško kapitalo buhal-
terinių paslaugų įmonių Kaune jau 10 metų 
teikia šias profesionalias paslaugas: įmonių 
buhalterinė apskaita; įmonių steigimas, par-
davimas, pertvarkymas; registracijos adreso 
paslauga Kaune ir Vilniuje; projektų finansų 
valdymas; personalo apskaita ir administravi-
mas; apskaitos programos „Centas“ platinimas 
ir diegimas.
Kiekvieną buhalterinių paslaugų klientą aptar-
nauja asmeninis buhalteris, kurio darbą koordi-
nuoja vyr. buhalteris – taip užtikrinama aukšta 
paslaugų kokybė. Buhalterinių paslaugų klien-
tams suteikiama nuotolinė darbo vieta – gali-
mybė realiu laiku peržiūrėti, tvarkyti ir kon-
troliuoti apskaitos informaciją, savarankiškai 
įvesti pirminius apskaitos dokumentus. 
Taikos pr. 88A - 405, LT 51183 Kaunas 
Tel.: (8 37) 24 53 33
Faks.: (8 37) 24 59 99 
El. paštas: info@buhalterijoscentras.lt
www.buhalterijoscentras.lt
www.isteigimas.lt

UAB „Kauno energetikos remontas“
Pagrindinės veiklos sritys: elektros įrenginių, 
katilų, turbinų remontas, jų atsarginių detalių 
gamyba. Įvairaus diametro vamzdžių katilų 
šildymo paviršiams lankstymas, technologinių 
vamzdynų, didelio skersmens vamzdžių, ka-
minų, atvamzdžių ir vamzdynų talpoms, stam-
biagabaričių statybinių plieninių konstrukcijų 
pastatams (gamykloms, sandėliams, adminis-
traciniams ir visuomeniniams pastatams ir kt.) 
ir įvairių kitų metalo konstrukcijų gamyba.  
Chemijos g. 17, LT-51331 Kaunas
Tel.: (8 37) 45 67 02,  45 66 87
Faks.: (8 37) 45 29 48
El. paštas: ker@ker.lt
www.ker.lt


