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Kauno aerodromas: vizijos nėra

Verslo diena su pasaulio diplomatais
Nukelta į 3 psl.

Nukelta į 4 psl.

Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė

Viename perspektyviausių ir kitąmet 
100 metų sukaktį minėsiančiame Kauno 
S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome – ne-
mažai kliūčių naujam verslui vystyti. O 
nuo lapkričio 1 d. jis tapo nacionaliniam 
saugumui strategiškai svarbiu valstybės 
objektu. Tai paaiškėjo spalio 30 d. vyku-
siame  Verslo tarybos posėdyje. 

Vienas tarp šešių perspektyviausių
Posėdyje dalyvavęs susisiekimo vi-

ceministras Arijandas Šliupas pristatė Su-
sisiekimo ministerijos užsakymu atliktą 
Lietuvos aerodromų ateities studiją. Joje 
pateikiama išvada, kad Kauno S. Dariaus 
ir S. Girėno aerodromas patenka tarp šešių 
perspektyviausių šalies aerodromų. Jis ver-
tinamas kaip turintis potencialo ir galimy-
bių trijose veiklose – oro turizmo, oro taksi, 
mokymų veiklose. Tiesa, akcentuota, kad 
aerodromo norai – „oficialiai nepagrįsti“.

S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo fi-
nansavimo lėšų poreikis siekia 10,8 mln. 
Lt. Iš šios sumos 7 mln. Lt reiktų kilimo 
ir tūpimo bei riedėjimo takų atnaujini-
mui, 3,6 mln. Lt – angarų atstatymui ir 
60 tūkst. Lt – meteorologinių matavimo 
priemonių atnaujinimui, ryšio priemonių 
tobulinimui. 

Viceministras informavo, kad pagal 
2014-2020 m. ES finansinės paramos gai-
res Kauno aerodromas negalės pretenduoti 
į europinę paramą infrastruktūrai vystyti. 
Pasinaudoti ES struktūrinės paramos fon-
dais galima tik per smulkiojo ir vidutinio 
verslo skatinimo, švietimo, mokslo, kul-
tūros, visuomenės poreikius atitinkančio 
viešojo valdymo sritis.

A. Šliupo nuomone, išsprendus žemės 
nuosavybės klausimus, geriausia būtų per 
koncesiją ar kitu būdu pritraukti privatų 
kapitalą: statyti angarus, kitus reikalingus 
objektus, o iš gautos naudos finansuoti 
viešąją erdvę. 

„Kadangi nėra galimybės gauti nei ES 
paramos, nei Kauno m. biudžeto lėšų, be-
lieka privataus verslo investicijos“, – pri-
tarė Verslo tarybos narys politikas Marijus 
Panceris.

Valdo savivaldybė, žemė – valstybės
VšĮ „Kauno S.Dariaus ir S.Girėno 

aerodromas“ dalininkė yra Kauno m. sa-
vivaldybė.  Aerodromo 192 ha valstybinė 
žemė valdoma panaudos teise. Sutartis 
galioja iki 2016 m. 

Kauno m. mero Andriaus Kupčinsko 
teigimu, jei žemė būtų valdoma patikė-
jimo teise, atlikus detaliojo plano pa-
keitimus, aerodromui atsirastų daugiau 
galimybių, čia galėtų būti statomi nauji 
lėktuvų angarai, kiti paveldosauginius rei-
kalavimus atitinkantys objektai, įrengtos 
rekreacijos zonos.

Viceministras pasiūlė nelaukti 2016 
m., o jau dabar mėginti pakeisti sutartį. Jis 
taip pat pasigedo aerodromo administraci-
jos vizijos, kaip numatoma plėtoti veiklą. 

Posėdyje dalyvavę verslininkai pra-
šė S.Dariaus ir S.Girėno aerodromo di-
rektoriaus Eugenijaus Raubicko vietoj 
nuotraukos iš paukščio skrydžio pateikti 
aerodromo zonavimo planą, iš kurio būtų 
aišku, kur verslas jau dabar gali investuo-
ti. Tačiau planas nebuvo pateiktas.

S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo di-
rektorius neigė, jog objektas yra apmiręs 
ir nesutvarkytas. „Aplaupytų sienų galima 
surasti visur, tačiau skaičiai kalba patys už 
save – per 2013 m. aerodromas aptarna-

vo 35 000 skrydžių, čia veikia tarptautinė 
Baltijos aviacijos akademija, kurioje mo-
kosi būsimi pilotai, kuriama vaikų avia-
cijos mokykla“, – pažymėjo aerodromo 
vadovas. Buvo priminta, kad Lietuvos 
aviacijos muziejus priklauso Kultūros mi-
nisterijai.

Tačiau, anot E Raubicko, būtina pai-
syti, jog aerodromas yra urbanistinis, in-
žinerinis, istorinis paminklas ir čia galioja 
paveldosaugos reikalavimai, todėl juos 
turi atitikti nauji statiniai. 

Nori investuoti
Verslo tarybos narys Zigmantas Dar-

gevičius teiravosi, kiek ES lėšų investuota 
į aerodromą per 2007-2013 m. laikotarpį.  
Paaiškėjo, nė lito. Užtat 13 mln. Lt pra-
rasta vien dėl sustabdytos „Technopolio“ 
antrojo etapo plėtros.

Verslininkas ir Kauno m. tarybos bei 
Verslo tarybos narys Tautvydas Barštys, 
„KG Group“ valdybos pirmininkas, tvirti-

Marijampolėje spalio 21 d. vyko eko-
nomikos srityje dirbančių Lietuvos diplo-
matų, komercijos atašė, valstybės institu-

cijų vadovų susitikimas su Marijampolės 
regiono verslininkais bei vietos savivaldos 
atstovais. Renginyje dalyvavo daugiau nei 

pusė šimto ekonomikos atstovų, dirbančių 
37 pasaulio šalyse. 

Verslo kontaktų mugę Marijampolėje 
organizavo Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų Marijampolės filialas. 

Vilniuje spalio 18 d. prasidėjęs meti-
nis ekonomikos srityje įvairiose pasaulio 
šalyse reziduojančių diplomatų bei komer-
cijos ataše susitikimų ciklas truko 4 dienas. 
Tokie susitikimai tradiciškai rengiami nuo 
2000-ųjų metų. Šį kartą Lietuvos diploma-
tai lankėsi Marijampolėje ir Šiauliuose.

Susitikimas su didžiausių Marijampo-
lės regiono įmonių vadovais, verslininkais 
bei vietos savivaldos atstovais vyko Mari-
jampolės „Mercure“ viešbutyje. Čia buvo 
surengta diskusija žemės ūkio produkcijos 
gamybos bei realizavimo klausimais bei 
forumas „Verslas ir diplomatija“, kuriame 
buvo nemažai diskutuojama apie tai, ką 
galėtų Lietuvos diplomatai užsienio šalyse 

nuveikti mūsų šalies verslo plėtros labui 
ir į ką turėtų atkreipti dėmesį mūsų krašto 
verslininkai, norėdami realizuoti savo pro-
dukciją svetur. 

Svečiai apsilankė keturiose Marijam-
polės įmonėse – UAB „Marijampolės 
pieno konservai“, UAB „Arvi kalakutai“, 
UAB „Mantinga“ ir UAB „Marijampolės 
cukrus“. Vėliau vyko verslo kontaktų mugė 
su Marijampolės regiono verslininkais bei 
iškilmingas verslo apdovanojimų įteikimas 
regiono įmonėms. 

Šiemet nutarta pagerbti ir paskatinti 
jaunus, neseniai savo verslą pradėjusius 
žmones. Iš kiekvienos Marijampolės regi-
ono savivaldybės buvo pasiūlyta apdova-
noti po vieną verslo įmonę. Iš Kalvarijos 
savivaldybės – UAB „Medgita“, kurios 
vadovas ir įkūrėjas Tomas Gibas (25 m.). 
Įmonė įregistruota 2013 m., veiklos sri-
tis – medžio apdirbimas. Iš Kazlų Rūdos 

Verslo kontaktų mugėje bendravo 66 dalyviai. Aurelijos Baniulaitienės nuotrauka

Verslo taryboje posėdžiaujantys rūmų ir pramonininkų atstovai bei miesto vadovai tarėsi dėl aerodromo ateities
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Tokios mintys nuskambėjo Raudon-
dvario oranžerijoje įvykusioje verslo 
popietėje „Kaip sumažinti nedarbo lygį 
Kauno rajone“.

Į renginį atvyko Kauno rajono savi-
valdybės, Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų, Kauno teritorinės darbo bir-
žos, Aleksandro Stulginskio universiteto, 
Kauno kolegijos vadovai, mokslininkai, 
verslininkai.

Kauno rajono meras Valerijus Ma-
kūnas pastebėjo, kad per metus regis-
truotas nedarbas Kauno rajone sumažėjo 
nuo 8,6 iki 6,8 proc. Jaunimo iki 29 metų 
nedarbas siekia dar mažiau – 3,2 proc.  
„Labiausiai nedarbo mažėjimui įtakos turi 
stipri ir socialiai atsakinga verslo ben-
druomenė“, – pabrėžė meras.

Renginyje dalyvavę verslininkai tvir-
tino, kad Lietuvos švietimo sistema yra 
praradusi ryšį su gyvenimu. Inovacijomis 
ir kokybiška produkcija pasaulyje žino-
mos „Garlitos“ siuvimo įmonės vadovas 
Juozas Martikaitis pasakojo, kad per 20 
veiklos metų iš profesinių mokyklų ne-
sulaukė nė vieno siūlymo bendradarbiauti 
rengiant siuvėjas.

Nusivylęs švietimo sistema verslinin-
kas dažnai pats imasi profesinio rengimo. 
Jis prisiminė, kaip vienais metais surinko 
niekur neįstojusias Garliavos mokyklų 
abiturientes ir surengė joms specialius 

Nedarbo nėra, yra nenoras dirbti
kursus, mokėdamas tūkstančio litų stipen-
diją per mėnesį. „Iš 41 kursus lankiusios 
merginos net 36 liko dirbti įmonėje“, – 
tvirtino J. Martikaitis, retoriškai klausda-
mas, kodėl įmonė turi daryti tai, ką priva-
lo profesinio rengimo mokyklos?

„Via Baltica“ restorano savininkas 
Vytas Čičelis ir kiti verslininkai kritikavo, 
jų nuomone, pernelyg liberalią pašalpų 
sistemą. „Nedarbo nėra, yra nenoras dirb-
ti“, – kalbėjo verslininkai.

Intelektualius verslo produktus ku-
riančios „Elintos“ įmonės vadovas Vy-
tautas Jokužis siūlė Skandinavijos ir kitų 
Vakarų valstybių pavyzdžiu mokslą glau-
džiau sieti su būsimuoju darbu. Jo nuo-
mone, labai svarbu, kad vyresniųjų kursų 
studentai galėtų dirbti pagal specialybę, 
tada lengviau įsilietų į darbo rinką.

Pasak Aleksandro Stulginskio universi-
teto rektoriaus prof. dr. Antano Maziliausko, 
ryšys su darbdaviu būtinas jau studijų metu. 
ASU  siekia, kad studentas ateitų į verslą 
jau pasiruošęs dirbti. Yra 5 inkubuojamos 
studentų įmonės, imitacinės verslo praktinio 
mokymo įmonės. ASU statomas komunika-
vimo ir technologijų centras, kuriame bus 
tyrimų laboratorijos su moksline įranga. Tai 
150 mln. Lt investicija. Prie rinkos poreikių 
taikomos naujos studijų programos.

Kauno regiono profesinio mokymo įs-
taigų asociacijos vadovas Alvydas Grevas 

Grupė rūmų narių turėjo galimybę 
apsilankyti LSMU Naujausių farmacijos 
ir sveikatos technologijų centre. Verslo 
informacinės popietės metu verslininkai 
susipažino su vieno moderniausių Lietu-
voje mokslo centro mokslininkais, labora-
torijomis, vykdomais tyrimais.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų pažintis su LSMU Naujausių far-
macijos ir sveikatos technologijų centru 
prasidėjo nuo dalykinio kontakto, kai per 
Enterprise Europe Network tinklą iš Itali-
jos buvo gautas partnerių prašymas orga-
nizuoti verslo misiją Lietuvoje.

Vienas iš susitikimų buvo surengtas 
Kauno „Santakos“ slėniui priklausančia-
me LSMU Naujausių farmacijos ir svei-
katos technologijų centre. 

Vizito metu Katanijos universiteto 
biotechnologijų klinikos vadovas Renato 

Apie mokslo ir verslo 
bendradarbiavimą – 
„Santakos“ slėnio LSMU centre

Bernardini rado inovatyvių sprendimų, 
kurie padėtų jų vykdomuose Alzheimerio 
ir smegenų vėžio tyrimuose. Vėliau buvo 
pasirašytas technologinio bendradarbiavi-
mo susitarimas.

Fundamentalūs ir taikomieji sveikatos 
ir sveikatos technologijų moksliniai tyri-
mai, veiksmingesnių vaistų paieška ir kū-
rimas, natūralių biologiškai aktyvių jungi-
nių, ląstelių genetikos, vaistinių medžiagų 
tiekimo sistemų biofarmaciniai tyrimai – 
tai darbai, vykdomi naujajame centre. 

Atviros prieigos centro koordinato-
rius Albinas Brancevičius pabrėžia, kad  
čia nuosekliai siekiama skatinti mokslo ir 
verslo bendradarbiavimą, pritraukti užsie-
nio investicijas ir naujus išradimus pritai-
kyti praktikoje.

Pasak aštuonerius metus Kembridžo 
universitete dirbusios ir į Lietuvą sugrįžu-

sios prof. Vilmantės Borutaitės, bendra-
darbiaujama su užsienio šalių universite-
tais. Kai kurie projektai bendri, o moks-
lininkai įvaldę skirtingus metodus. Juos 
sujungus pasiekiama įdomių ir vertingų 
rezultatų, ko viena grupė nepadarytų.

Į centrą investuota daugiau kaip 64 
mln. Lt  ES ir valstybės biudžeto lėšų. Jis 
užima 11 tūkst. kv. m plotą. Moksliniai ty-
rimai, studijų procesas ir praktinė veikla – 
viskas telpa šiame centre. Taip ugdomi 
aukščiausio tarptautinio lygio specialistai, 
teikiamos specializuotos itin aukštos koky-

mano, kad Lietuvoje per daug universite-
tų ir profesinių mokyklų (74 mokyklos, 
45635 mokiniai), iš kurių daugelis apgai-
lėtinos būklės, jų finansavimas silpnas.

Kauno kolegijos vadovas Mindaugas 
Misiūnas pritarė, kad specialistų trūksta, 
bet neaišku, kokių reikia. Jis mato esminę 
problemą jau mokyklose, kuriose reikėtų 
suaktyvinti karjeros planavimą. Dabar 
vaikai eina arba jau pramintu keliu, arba 
renkasi paklausiausias profesijas.

Kauno teritorinės darbo biržos direk-
torius Tautvydas Bielozarevičius Kauno 
rajono pastangas ir iniciatyvas mažinti 

Dalia Sinkevičienė,
KPPAR Jonavos filialo direktorė

Spalio 10 d. švenčiant Lietuvos vietos savivaldos dieną, jau devintus metus „Auk-
sinės krivūlės” apdovanojimais už ryškiausias iniciatyvas ir darbus buvo pagerbtos Lie-
tuvos savivaldybės.

Jonavos rajono savivaldybei skirta  „Auksinė krivūlė” už atsakingą partnerystę su 
verslu. 

Rajono meras Mindaugas Sinkevičius, atsiimdamas apdovanojimą, sakė: „Verslo 

„Auksinė krivūlė“ – 
už partnerystę su verslu

nedarbą įvertino kaip itin reikšmingas, o 
Užimtumo rėmimo skyriaus vedėja Rasa 
Juknevičienė ir Jaunimo darbo centro 
skyriaus vedėja Milda Švėgždaitė prista-
tė biržoje taikomas aktyvios darbo rinkos 
politikos priemones ir jaunimo garantijų 
iniciatyvą Kauno rajone.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis 
pažadėjo su verslo bendruomene apiben-
drinti išsakytas mintis ir numatyti konkre-
čias priemones, padėsiančias spręsti opias 
darbo rinkos problemas.

RŽ inf.

ir savivaldos bendradarbiavimas yra itin svarbus tiek vietos bendruomenei, tiek savi-
valdos plėtrai. Džiaugiuosi, kad Jonava yra patraukli savivaldybė verslui. Tai – svarbus 
įvertinimas, kuris įpareigoja ir ateityje stengtis, kad verslo – savivaldos sąveika tik sti-
prėtų”. 

Mero žodžius patvirtina konkretūs nuveikti darbai, glaudus bendradarbiavimas su 
Jonavos verslininkus vienijančiu  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos 
filialu.

2012 m. rudenį įsteigta rūmų atstovybė iškart sulaukė ir Jonavos rajono vadovų 
dėmesio. Maždaug po pusmečio buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, vyko vers-
lo bei savivaldos apskritojo stalo diskusijos. Kartu svarstytas 2014 m. savivaldybės 
biudžetas, atsižvelgta  į verslininkų pateiktus siūlymus dėl biudžeto formavimo. Praėjus 
metams apskritojo stalo diskusijoje įvertinta, kaip vyksta tarpusavio bendradarbiavimas 
gerinant verslo aplinką Jonavoje, kaip reiktų stiprinti savivaldos ir verslo sąveiką.

„Auksinės krivūlės“ apdovanojimas liudija, kad Jonavoje verslas ir valdžia yra par-
tneriai, kartu sprendžiantys miesto problemas.

bės paslaugos verslui, viešajam sektoriui.
Centras skirtas maždaug tūkstančiui 

žmonių, devyniems šimtams studentų ir 
šimtui mokslininkų bei kitų darbuotojų. 
Erdves puošia įspūdingas paveikslas – 
dailininko Agnio Stelingio darbas, sumo-
deliuotas iš medikų pateiktų atliekamų 
tyrimų nuotraukų.

Rūmų nariai apžiūrėjo ir Universite-
tinę vaistinę, kurioje gaminami vaistai, 
kosmetikos priemonės, o studentai įgyja 
praktinių įgūdžių.

A. J. 

Kauno PPA rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis ASU rektorius prof. dr. Antanas Maziliauskas

Rūmų nariai apžiūrėjo vieną moderniausių mokslo centrų Lietuvoje
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2014 m. gruodžio 6 d. 18 val. viešbučio Park Inn 
(K. Donelaičio g. 27) Alfa salėje.

Renginio metu pagerbsime nusipelniusius 
Rūmų bendruomenės narius, 

vaišinsimės, šoksime bei praleisime smagų ir jaukų vakarą 
bendraminčių būryje.

Nuoširdžiai Jus kviečia 
Rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis

Rūmų generalinis direktorius Vytautas Šileikis

Aprangos kodas: RETRO. 
Prašome segėti rūmų „Darbo žvaigždes” ir „Padėkos ženklus”.

Būtina išankstinė registracija

Kauno aerodromas: vizijos nėra
Atkelta iš 1 psl.
na: „Noriu angarą čia statyti, bet tam nėra 
sudaryta sąlygų, jau dešimt metų čia nie-
kas nevyksta, todėl neinvestuoju“. 

Kaip sako Arvydas Šabrinskas, VšĮ 
„Ikaras“ steigėjas, privačiam aviacijos 
verslui nėra galimybių plėtoti veiklą šia-
me aerodrome, nors aviatoriai yra pasi-
rengę naujų lėktuvų angarų įrengimui. 
„Aviatoriai čia į angarus jau yra investavę 
apie 1 mln. Lt, bet nėra galimybių šias in-
vesticijas įteisinti, nes angarai – tai laikini, 
o ne ilgalaikiai statiniai. Čia yra stagnacija 
ir verslas čia negali vystytis dabartinėmis 
sąlygomis“, - konstatavo A. Šabrinskas. 

„Aerodromo vadovybė nėra suintere-
suota verslo atėjimu į šį objektą“, – sako 
Kauno m. tarybos narys Rimantas Mikaitis. 

Tiesa, naujas statinys S. Dariaus ir 
S. Girėno aerodromo teritorijoje visgi ne-
trukus bus pastatytas – tam nebūta kliū-
čių. Į šį aerodromą iš Fredos mikrorajono 
perkeliamas Karinių oro pajėgų (KOP) 

aviacijos bazės paieškos ir gelbėjimo 
postas, statyboms Kauno m. savivaldybė 
skiria 13 mln. Lt. 

Į aerodromą bus perkeltas KOP gel-
bėjimo postas, o kariškių atlaisvinta 35 ha 
teritorija bus skirta miesto plėtrai. Planuo-
jama, jog naujas statinys Kauno aerodro-
me bus pastatytas iki 2016 m. 

Beje, aerodromo teritorijoje rengia-
ma motokroso trasa. „Ką ji turi bendra su 
aviacija?“ – teiravosi posėdžio dalyviai.

Strateginis objektas
Seimo narys Rytas Kupčinskas infor-

mavo, kad pakeitus įstatymą nuo lapkričio 
1 d. Kauno S.Dariaus ir S.Girėno aerodro-
mas yra pripažįstamas valstybės strateginės 
reikšmės objektu, svarbiu nacionaliniam 
saugumui, ir jo teritorija yra vientisa. 

Tad kyla naujų klausimų, kaip su šiuo 
statusu galės būti derinamos privačios in-
vesticijos.

Lapkričio 4 d. Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmų tarybos posėdžio 
sprendimu nusipelniusiems asmenims ir 
svarių rezultatų pasiekusioms įmonėms 
skirti 2014 m. apdovanojimai. 

Sidabro (II laipsnio) „Darbo žvaigž-
de“ apdovanojamas Vytas Čičelis, UAB 
„Dinaka“ direktorius. 

Bronzos (III laipsnio) „Darbo žvaigž-
de“ apdovanojamas UAB „Naujasis Ne-
vėžis“ generalinis direktorius Gediminas 
Krutulis, Kauno m. meras Andrius Kup-
činskas, UAB „Doletos langai“ ir UAB 
„Doleta“ steigėjas ir akcininkas Vytautas 
Silevičius ir UAB „ICECO“ generalinis 
direktorius Valdemaras Šalauskas.

Paskirti rūmų 2014 metų 
apdovanojimai

KVIETIMAS

RĖMĖJAIMecenAtAs

KvIečIAMe į  tRAdIcInį 
KAuno pReKybos,  pRAMonĖs IR AMAtų RūMų 

VERSLO BENDRUOMENES 
RETRO VAKARA

 Apdovanosime nusipelniusius Kauno regiono verslo bendruomenės narius
 Skelbsime artėjantį rūmų 90-ąjį gimtadienį
 Žavėsimės smetoniškos muzikos ansamblio „Arendure“ pasirodymu
 Šoksime kartu su diksilendo grupe OldCityBand
 Mokysimės šokių paslapčių
 Vaišinsimės, pramogausime, kelsime taures verslo bendruomenės rate. 

Svečius rūmų vadovai pasitinka nuo 18:00 val.
Programos pradžia 18:30 val.
Renginio vieta: viešbutis park Inn (K. Donelaičio  g. 27, Kaunas) Alfa salė
Renginys mokamas: vienam asmeniui 207,17 Lt (60 EUR), dviems asmenims 
345,28 Lt (100 EUR).

Dalyvavimui renginyje būtina išankstinė registracija: 
el. p. irma.taparauskiene@chamber.lt, tel. nr.: 8 37 229212.
Jūsų registraciją patvirtinsime atsiųsdami el. paštu (faksu) sąskaitą 
išankstiniam apmokėjimui.
PVM sąskaitas faktūras išrašysime ir išsiųsime paštu po renginio. 

PROGRAMA

Registracija vyksta iki 2014-11-24

Rūmų „Padėkos ženklais“ pagerbia-
mi Algimantas Stasys Anužis, AB DNB 
banko Kauno verslo regiono vadovas, ir 
Jonas Sirvydis, ilgametis AB „Achema“ 
generalinis direktorius, abu – rūmų tary-
bos nariai.

„Lietuvos eksporto prizas 2014“ skir-
tas UAB „Eoltas“.

Mažuoju eksporto prizu apdovanoja-
ma Prienų UAB „Wilara“.

Rūmų ambasadorių titulai suteikiami 
Skaidrai Vaicekauskienei, VšĮ „Informa-
cijos technologijų mokymo centras“ di-
rektorei, ir Eduardui Jasui, UAB „SDG“ 
generaliniam direktoriui.

Už svarų indėlį bendruomenei apdo-

vanojamos UAB „SDG“, UAB „Garlita“ 
ir Vilkaviškio UAB „Gintrėja“.

Aktyviausiais rūmų nariais pripažinti 
„Magnusson ir partneriai“, UAB „Interje-
ro elementai“, UAB „Jonavos autobusai“ 
ir AB „Fasa“.

Metų Kauno regiono profesinio mo-

kymo institucija tapo Karaliaus Mindau-
go profesinio mokymo centras.

Apdovanojimai bus teikiami (pagal 
atskiras kategorijas) Vyriausybėje, regio-
nuose arba tradicinio metinio rūmų ben-
druomenės renginio metu. 

RŽ inf.

Rūmų „Darbo žvaigždėmis“ ir „Padėkos ženklais“ apdovanota beveik 70 nusipelniusių asmenų

Aerodromo perspektyvas svarstė ir Seimo narys Rytas Kupčinskas (antras iš kairės), ir miesto politikai

Posėdyje dalyvavo susisiekimo viceministras Arijandas Šliupas
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Apie trisdešimt Jonavos rajono vers-
lininkų susidomėjo Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmų veikla ir atvyko į 
filiale surengtą atvirų durų dieną. 

Pasak filialo tarybos pirmininko, 
UAB  „Baldai Jums“  generalinio direkto-
riaus Alfonso Meškausko, susibūrę rajono 
įmonių vadovai aktyviai bendradarbiauja 
su vietos valdžia, svarsto verslui ir gyven-
tojams aktualias problemas, aptaria ren-
giamus Savivaldybės sprendimų projek-
tus. Žinia gana plačiai sklinda, tad ir kiti 
verslo atstovai panoro daugiau sužinoti 
apie Kauno PPA rūmų vykdomas funkci-
jas, verslui teikiamas paslaugas. Tai UAB 
„Jonavos vara“, AB „Jonavos grūdai“, 
UAB „Rizgonys“, kaimo turizmo sody-
ba „Kaimas kryžkelėje“, kurioje vyko 
šių metų vasaros šventė, UAB „Lintera“, 
UAB „Rivauta“ ir kt.

Geriau prekiauti nei kariauti
Kaip sakė rūmų prezidentas Ben-

jaminas Žemaitis, rūmai yra geriausias 
dialogo su valdžia ir kitais verslininkais 
instrumentas nuo 16 amžiaus. Nors vers-
lininkai linkę skaičiuoti ir tikisi naudos, 
rūmai nėra pelno siekianti ir jį tiesiogine 
prasme kurianti organizacija. Per verslo 
interesų atstovavimą, įtaką priimant įsta-
tymus ir kitus teisės aktus, kvalifikacijos 
kėlimą ir mokymus, tarptautinių partnerių 
paiešką plačiais rūmų tinklais, neformalų 
verslininkų bendravimą didėja vadovų ir 
specialistų kompetencija, stiprėja įmonių 
konkurencingumas.

„Kaip gyventi be karo? Reikia pre-
kiauti“ – tokius Prancūzijos karaliaus ir 
viduramžių verslininkų žodžius pakarto-
jo rūmų generalinis direktorius Vytautas 
Šileikis, ypatingai pabrėžęs rūmų tin-
klaveiką ir patirtį vykdant tarptautinius 
projektus. Pasaulyje veikia 3000, Euro-
poje – 1706 prekybos rūmai. Tai galinga 
informacijos ir kontaktų mainų platforma, 
kokios neturi jokia kita verslo organizacija 

Visuomet atviros Jonavos 
filialo durys

Lietuvoje.  Be to, rūmai turi didelį sociali-
nių partnerių tinklą ir pačioje šalyje. Tai ne 
tik valstybinės, valdžios institucijos, bet ir 
mokslo, švietimo įstaigos. „Rūmai veikia 
regioniniu principu ir yra arčiausiai verslo 
ir vietos valdžios“, – pabrėžė V. Šileikis.

Šeimos verslo istorija
Kaip paaiškėjo renginio metu, Jo-

navos verslininkams tai buvo puiki ga-
limybė susipažinti ne tik su rūmais, bet 
ir vieniems su kitais. Pasirodo, net greta 
dirbantys verslininkai nebuvo tarpusavyje 
pažįstami arba nežinojo, kokiu verslu ver-
čiasi kaimynas.

Greičiausiai ir Domo Jakučio, UAB 
„Lonas“ direktoriaus, papasakota šeimos 
verslo istorija daug kam buvo nauja ir neti-
kėta. Čiužinių versle dirba visa Jakučių di-
nastija – Kazimieras Jakutis, trys jo sūnūs ir 
žmona. „Krizė buvo laimingas atsitiktinu-
mas, nes dėl jos mūsų ilgamečiai partneriai 
čekai suabejojo, ar verta pirkti mūsų verslą, 
gal palaukti. Džiaugiamės, kad nenupirko. 
Atskyrėme verslus, nutarėme išsigryninti 
svarbiausią verslo  kryptį. Netrukus visai 
nutraukėme bambagyslę su jais ir pradėjo-
me kurti lietuviškų čiužinių kolekciją. Da-
bar mūsų strategija – kurti viską, kas susiję 
su miego komfortu. Mūsų tikslas – stiprinti 
prekės ženklą, eiti nuoseklaus, bet tvirto 
augimo keliu. Versle kaip gamtoje – arba 
augi, arba miršti“, – pasakojo D. Jakutis. 

Įmonė turi 10 parduotuvių, joje dirba 
apie 60 žmonių. Šiemet planuojama pa-
siekti 11 mln. Lt apyvartą. 93 proc. apy-
vartos sudaro pardavimai Lietuvoje. 

Rūmai – vieta generuoti ir realizuo-
ti svajones

IĮ „Technoera“ įkūrėjas ir vadovas El-
mantas Mickevičius pirmą kartą su rūmais 
susipažino dar 2010 m. rudenį, kai Jonavoje 
buvo surengtas pirmasis verslo ir valdžios 
forumas. Jau tuomet jaunas verslininkas 
suprato, kad veikiant išvien bus lengviau. 
Dabar jis – vienas aktyviausių filialo narių.

„Kažkada supratau, kad lubos radijo 

gamyklos ceche man per žemos, ir nuo 
tada pradėjau savo kelią svajonės link. 
Esu amato atstovas, daugeliui jaučiuosi 
reikalingas, o dabar mano svajonė – turėti 
savo radijo stotį Jonavoje. Rūmai yra vie-
ta generuoti svajones ir jas įgyvendinti“, – 
sakė E. Mickevičius.

UAB „Subtilija“ akcininkė (savinin-
kė) Karolina Bielskuvienė papasakojo, 
kaip siuvimo įmonė rado savo nišą kon-
kurencijos lauke, pradėjusi siūti laidoji-
mui skirtus drabužius. Šiandien bendrovė 
yra šios veiklos lyderė Lietuvoje. Ji jau 
pasinaudojo verslo partnerių paieškos pa-
slauga rūmuose. 

Jonavos Senamiesčio gimnazijos 
karjeros koordinatorė Jolanta Macaitienė 
padėkojo rūmams už iniciatyvą moky-
klose surengti verslo pamokas „Išbandyk 
profesiją“. Dešimtokai turėjo ir praktikos 
dienų galimybę Jonavos bendrovėse, o tai 

padėjo jiems apsispręsti, kuri profesija 
jiems nėra tokia artima, kaip svajojo, arba 
patvirtino jų pasirinkimą.

Atvirų durų dienos dalyviai apžiūrė-
jo bendrovės „Lonas“ gamybos cechus, 
„Baldai Jums“ ekspoziciją ir neformaliai 
pabendravo prie kavos puodelio. 

Jonavos verslininkai išsiskirstė nešini 
segtuvais su informacija apie narystę rū-
muose, o kai kurie jau panoro drauge va-
žiuoti į Kėdainius, rūmų klubą „Lifosoje“ 
ir dalyvauti kituose rūmų renginiuose.

Verslo diena su pasaulio diplomatais
savivaldybės – UAB „Itsuma“, kurios 
vadovas ir įkūrėjas – Domantas Ozerens-
kis (22 m.). Įmonė įkurta šiais metais, jos 
profilis – internetinė prekyba akiniais. Iš 
Vilkaviškio rajono savivaldybės – UAB 
„Ginerda Logistics“, įsteigta 2011 m. trijų 
jaunų žmonių: brolių Igno ir Lino Kaba-

cevičių bei Kęstučio Ščiglinsko. Direkto-
rius – Ignas Kabacevičius (27 m.). Įmonės 
veiklos profilis – logistikos ir transporto 
paslaugos. Iš Šakių rajono savivaldybės –  
UAB „Graphic Node“, įkūrėja ir direktorė 
Živilė Unguvaitytė. Nuo 2011 m. veikian-
ti įmonė – trečioji Lietuvoje, kurianti ir 
internetu užsienio rinkose (JAV, Austra-

Atkelta iš 1 psl.

Atvirų durų dienos susitikimai

lijos, Didžiosios Britanijos) parduodanti 
dizaino produktus „Apple“ firmos kom-
piuteriams. Iš Marijampolės savivaldybės 
– UAB „Capulus“, vadovė Neringa Dap-
kevičienė. Šios įmonės kavinukę „Coffe 
Hill“ miesto centre jau spėjo pamėgti ma-
rijampoliečiai už jos savitą stilių ir naujai 
diegiamas kavos gėrimo tradicijas. 

Apdovanojimus, kuriuos įsteigė Kau-
no prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
Marijampolės filialas, jauniesiems vers-
lininkams įteikė filialo tarybos pirminin-
kas, UAB „Mantinga“ generalinis direk-
torius Kęstutis Svitojus. Juos pasveikino 
savivaldybių vadovai. 

Ceremonijoje dalyvavo ir įvairiose 
pasaulio šalyse dirbantys Lietuvos diplo-
matai, komercijos atašė, Marijampolės 
regiono stambiųjų verslo įmonių vadovai. 

RŽ inf.

Aktyvios diskusijos verslo kontaktų mugėje
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Į AB „Lifosa“, vieną iš trijų didžiau-
sių Lietuvo įmonių, galima patekti tik 
per kasmet rengiamas atvirų durų dienas 
arba... per Kauno PPA rūmų klubą. Spalio 
28 d. apie 40 rūmų narių sugužėjo į šią iš-
skirtinę šalies įmonę.

2013 m. bendrovė minėjo 50 metų 
veiklos sukaktį. Ta proga Kėdainių mies-
tui buvo padovanota daugiafunkcinė 
arena, kainavusi 17 mln. Lt. Sukakčiai 
pažymėti dar buvo išleista knyga „Patirtis 
yra aukso vertės“ – „Lifosos“ metraštis, 
kuriame chronologine tvarka pateikiami 
faktai ir įvykiai nuo Chemijos kombinato 
(1963 m.) iki AB „Lifosa“.  

Nuo 1998 m., kai įmonė buvo priva-
tizuota, dvigubai sumažėjo darbuotojų, o 
našumas išaugo 2-2,5 karto. 1999 m. krizė 
skaudžiai kirto ir kėdainiškiams. Kainos 
krito 3 kartus, iki pusės produkcijos sa-
vikainos. 2002 m. AB „Lifosa“ kontrolinį 
akcijų paketą įsigijo Rusijos kompanija 
„EuroChem“.

Pagrindinė bendrovės produkcija yra 
azoto-fosforo trąša – diamonio fosfatas, 
kurio gamybai reikalingos fosforo rūgštis 
bei sieros rūgštis gaminamos bendrovėje. 
Fosforo rūgšties gamybos proceso metu 
išsiskiriantis fluoras sugaudomas ir utili-
zuojamas perdirbant į aliuminio fluoridą. 
Iš fosforo rūgšties taip pat gaminami prie-
dai pašarams – monokalcio fosfatas. „Li-
fosa“ pagamina elektros energijos daugiau 
nei Kauno hidroelektrinė, o pagaminta ši-

Rūmų klubas „sniegynuose”  
luma šildo visą Kėdainių miestą. 

Didžiausią produkcijos dalį (96-98 
proc.) bendrovė eksportuoja į visus pa-
saulio žemynus, išskyrus Australiją ir 
ašigalius.

Kasmet bendrovė apie 40 mln. Lt ski-
ria investicijoms. Vieni didžiausių projek-
tų vykdyti 2010 m. Tuomet gamybos įran-
gai ir plėtrai skirta 89,4 mln. Lt. Įdiegtos 
naujos gamybos linijos, pastatytas ilgiau-
sias Lietuvoje (880 metrų ilgio) transpor-
teris, pagrindinės žaliavos – apatito san-
dėlis, talpinantis 100 tūkst. tonų fosfatinių 
žaliavų, kurių gamybos procesui pakanka 
visam mėnesiui. Prie sandėlio įrengtas ge-
ležinkelio krovos mazgas ir transporterių 
sistema, sudarantys galimybę tiekti žalia-
vas tiesiai į gamybos linijas. Bendras uži-
mamas įmonės plotas – 292 hektarai.

Bendrovėje keturiomis pamainomis 
dirba 959 darbuotojai.Vidutinis atlygini-
mas sudaro 5200 Lt. Amžiaus vidurkis – 
47 metai. 248 darbuotojai dirba daugiau 
kaip po 25 metus. 

„Tai ir privalumas, ir trūkumas“, – 
sako bendrovės istoriją, veiklą ir verty-
bes pristatęs administracijos direktorius 
Juozas Baniota. Įmonei trūksta inžinierių 
mechanikų, energetikų, darbininkų – šalt-
kalvių, elektrikų, mechanikų. Todėl su 
Kėdainių profesinio rengimo centru pasi-
rašyta bendradarbiavimo sutartis.

Pasakodamas apie bendrovės socialinę 
atsakomybę, vadovas pabrėžė, kad laikoma-
si trijų pagrindinių paramos krypčių: vaikų 
švietimas, vaikų sportas ir vaikų sveikata. 

AB „Lifosa“ didžiuojasi daugybe ap-
dovanojimų: „Sėkmingai dirbančios įmo-
nės“ apdovanojimas bendrovei įteiktas 
net septynis kartus, „Lietuvos metų eks-
portuotojo“ vardas suteiktas šešis kartus. 
2010 m. AB „Lifosa“ pripažinta „Metų 
bendruomeniškiausia įmone“ už pasitikė-
jimą savivaldybe bei socialinių, kultūrinių 
ir ekologinių galimybių suteikimą vietos 
bendruomenei. 2013 m. bendrovei įteik-

Spalio 29 d. KTU Ekonomikos ir 
verslo fakulteto konferencijų centre vyko 
apskritojo stalo diskusija, skirta vienijan-
čiam tikslui – sėkmingai partnerystei tarp 
universiteto ir verslo įmonių.

Diskusijoje dalyvavo 24 verslo įmo-
nių vadovai ir 18 KTU atstovų.

Sveikinimo žodžius tarė Kauno preky-
bos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas 
Benjaminas Žemaitis, rūmų generalinis 
direktorius dr. Vytautas Šileikis, Ekono-
mikos ir verslo fakulteto prodekanas Kęs-
tutis Duoba, KTU Studijų departamento 
direktorė Berita Simonaitienė.

Prie keturių stalų bendromis koman-
domis susėdę universiteto dėstytojai ir 
verslininkai svarstė, kaip sukurti tvarų ir 
sėkmingą bendradarbiavimą. Renginio 
moderatorė pateikė tris klausimus: kokios 
kyla bendradarbiavimo problemos? kokie 
galimi problemų sprendimai ir jų formos? 
kokios prielaidos užtikrintų sėkmingą ir 
tvarų bendradarbiavimą?

Visos komandos turėjo pateikti po tris 
verslui ir universitetui aktualiausias pro-
blemas. Paskelbus atsakymus, išgrynintos 
šios: bendradarbiavimas yra fragmentiš-
kas; absolventų žinios neatitinka rinkos 
poreikio; nepakankamas KTU ir verslo 
bendradarbiavimas tyrimų srityje; neefek-
tyvi praktikų sistema, trukmė neatitinka 
verslo poreikių; trūksta išteklių; nerealūs 
absolventų lūkesčiai ir menka studentų 
motyvacija; menka komunikacija tarp 
universiteto ir verslo, dėl to neidentifikuo-
jamas bendradarbiavimo poreikis; baigia-
mųjų darbų temos menkai susijusios su 
įmonės poreikiais praktikoje; atotrūkis 

Verslo ir mokslo bendruomenės 
narių diskusija KTU 

tarp teorijos ir praktikos; nesuteikiama pa-
kankamai praktinių žinių; menkas verslo 
įsitraukimas į studijų procesą; nėra prak-
tikų mentorių; švietimo sistema neatitinka 
rinkos poreikių.

Antrajame diskusijos raunde visos ko-
mandos turėjo pasiūlyti problemų spren-
dimus ir formas. Suformuluota keliolika 
galimybių: sukurti verslui aktualių temų 
„banką“; kviestis konsultantus iš verslo; 
bakalauro temas formuluoti konkrečios 
verslo problemos sprendimui; nuolat 
kviesti verslo atstovus skaityti paskaitų, 
integruoti jų pateiktas realias užduotis; 
taikyti probleminį mokymą; kviesti prak-
tikus peržiūrėti studijų programų turinį, 
modulius; optimizuoti studijų procesą, 
pvz. 2 savaitės vyksta paskaitos, 2 – prak-
tika; rengti bendrus praktinius projektus; 
sukurti internetinę platformą; rengti dės-
tytojų vizitus į verslo įmones su studen-
tais, dėstytojų stažuotes, vykdyti bendrus 
mokslinius tyrimus; organizuoti gerosios 
praktikos sklaidą; rengti seminarus vers-
lui; diegti vieno langelio principą.

Problemų sprendimams įgyvendinti 
buvo išsakyta įvairių nuomonių dėl iš-
teklių ir prielaidų. Pažymėta, kad spren-
dimams realizuoti reikia motyvacijos, 
atsakomybės pasiskirstymo, atsakingo 
požiūrio į priimtus sprendimus, veiksmus 
ir projektus, tarpusavio pasitikėjimo, ben-
dradarbiavimo kultūros, efektyvios komu-
nikacijos ir operatyvaus reagavimo į susi-
tarimus, tinkamos finansavimo sistemos. 

Įvertinę prielaidas ir išteklius diskusijos 
dalyviai priėjo vieningos nuomonės, kad ne-
delsiant galima pradėti imtis „vieno lange-

lio“ principo diegimo KTU, duomenų bazės 
(banko) kūrimo, gerosios praktikos sklaidos, 
KTU ir verslo kvalifikacijos kėlimo, dėsty-
tojų stažuočių versle organizavimo.

Po porą valandų trukusio darbo su-
darytas preliminarus bendradarbiavimo 
planas. Jame numatyta per savaitę KTU 

parengti partnerystės formą (anketą); per 
mėnesį pasiūlyti temas galimam ben-
dradarbiavimui; per artimiausią pusmetį 
rengti reguliarius susitikimus. Per dvi sa-
vaites planuojama suformuoti komandą 
temų bankui sukurti.

RŽ inf.

Diskusijos dalyviai identifikavo partnerystės problemas ir apibrėžė galimas bendradarbiavimo formas

Kviečiame į renginius
Lapkričio 25 d. 9.30 val. rūmuose 

vyks seminaras „Verslo sėkmė: maisto 
technologijos ir finansavimo galimybės“.

Lapkričio 25 d. 10 val.  organizuojami 
verslo pusryčiai su Kauno rajono savival-
dybės vadovais ir specialistais.

Lapkričio 25 d. 15 val. Kauno preky-
bos, pramonės ir amatų rūmuose rengia-
ma Atvirų durų diena.

Lapkričio 27 ir 28 d. kviečiame į 
praktinę sesiją rūmuose „Pardavimo įgū-
džių tobulinimo programa: efektyvaus 
pardavimo modelis – PROFESSIONAL“. 
Lektorius – Perlis Vaisieta, verslo vadybos 
konsultantas – ekspertas, koučingo speci-
alistas, CAGR Consulting Group verslo 
partneris.

Lapkričio 26-27 d. – tarptautinis verslo 
kontaktų renginys „BALTIC BUSINESS 
ARENA 2014“ ir Baltijos verslo forumas 

Taline. Registracija susitikimams iki lap-
kričio 21 d. Dvišaliai susitikimai vyks lap-
kričio 27 d. Sektoriai, kurie gali dalyvauti: 
švariosios technologijos; atsinaujinantys 
energijos šaltiniai; tvari statyba; informa-
cijos ir ryšių technologijos; gyvosios gam-
tos mokslai; informacija ir komunikacija; 
maisto produktų ir gėrimų technologijos; 
kūrybinės industrijos; automatizavimas.

Lapkričio 27-28 d. finansų ir apskaitos 
specialistus kviečiame dalyvauti 9-ojoje 
tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 
„APSKAITA IR FINANSAI: MOKSLO 
IR VERSLO INTEGRACIJOS KELIU“, 
kuri vyks Aleksandro Stulginskio univer-
sitete (Kauno r.) ir Lietuvos žemės ūkio 
konsultavimo tarnyboje (Kėdainių r.)

Detalesnė informacija apie visus 
renginius – www.chamber.lt, renginių 
kalendoriuje.

tas „Socialiai atsakingos įmonės 2013“ 
apdovanojimas. 2012 m. projekto „Lietu-
vos verslo lyderiai – 2012“ ceremonijos 
metu „Lifosa“ pripažinta „Efektyviausia 
įmonė“.

Po grupės ekskursijos ir fotosesijos 
įspūdinguose gipso kalnuose rūmų pre-
zidentas Benjaminas Žemaitis pasveikino 
du naujus narius. Tai mažoji bendrija „Pra-
monės inžinerija“ ir UAB „Vadasiga“.

Apie 40 bendruomenės atstovų dalyvavo ekskursijoje po „Lifosos“ gipso kalnus
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dimus, geriausiai atitinkančius klientų 
poreikius.

UAB „Betonika“ turi dvi gamyklas: 
Kaune ir Senuosiuose Trakuose. Įmonėje 
dirba apie 300 darbuotojų, 2013 m. meti-
nė apyvarta sudarė 47 mln. Lt. Nuo 2009 
m. vykdomas eksportas į Baltarusijos rin-
ką, nuo 2013m. – į Kaliningrado rinką.

Bendrovė teikia surenkamo gelžbeto-
nio konstrukcijų sprendimus gyvenamo-
sios ir negyvenamosios paskirties pasta-
tams bei infrastruktūros objektams. 

Pagal individualius užsakovo poreikius, 
įvertinant pastato paskirtį ir reikalingas ap-
krovas, gaminami reikalingų parametrų 
gelžbetonio gaminiai (su reikiamomis įdė-
tinėmis detalėmis ar išėmomis): perdangos 
plokštės, TT ir STT tipo plokštės, vienas-
luoksnės ir trisluoksnės sienos, kolonos, 
sijos, rygeliai, laiptų maršai ir aikštelės.

Teikiamos visos su surenkamo gelžbe-
tonio projektu susiję paslaugos: konsulta-
vimas, projektavimas, pagamintų gaminių 
sandėliavimas sutartam terminui, traversų 
skolinimas, transportavimas, montavimas 
(per subrangovus), darbų techninė prie-
žiūra, garantijos.

Surenkamo gelžbetonio sprendimai 
teikiami įvairiems objektams: gyvenama-
jai statybai (daugiabučiams, kotedžams, 
individualiems namams); administraci-
niams pastatams; prekybiniams pasta-
tams; gamybiniams pastatams, logistikos 
centrams / sandėliams; sporto paskirties 
statiniams (stadionams, sporto salėms); 
automobilių stovėjimo aikštelėms (gali 
būti kelių aukštų aikštelės) ir kt.

2012 m. bendrovė apdovanota rūmų 
asociacijos „Lietuvos eksporto prizu“. Jos 
produkcija yra pelniusi „Metų gaminio“ 
nominaciją. Įmonės generalinis direkto-
rius – Vytautas Niedvaras.

15 metų sukaktį lapkritį mini ir vais-
tų gamintoja UAB „Aconitum“, viena iš 
vaistų ir maisto papildų gamybos lyderių 
Lietuvoje. Kiekvienais metais įmonėje 
pagaminama ir į rinką išleidžiama dau-
giau kaip 5 nauji preparatai. Įmonė turi 
„Geros gamybos praktikos“ pažymėjimą, 
produktų gamyboje įdiegta Rizikos veiks-
nių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų 
sistema (RVASVT).  

Bendrovėje vykdomas pilnas gamy-
bos procesas. Pakavimas į lizdines plokš-
teles atliekamas „Uhlmann“ technologine 
linija. Įmonėje įdiegta vandens išgrynini-
mo sistema „Milipore“. 

UAB „Aconitum“ vadovaujasi šiomis 
vertybėmis: inovacijos, kokybė, ekologija 
ir pažanga. 

Bendrovė įgyvendino didelės apimties 
ekologinį projektą ir preparatų gamyboje 

pradėjo naudoti atsinaujinančius energijos 
šaltinius – geoterminę ir saulės energiją. 

Inovacijos – viena kertinių įmonės 
vertybių, kasmet rinkai pristatomi keli 
nauji vaistiniai preparatai. Naujo vaisto 
sukūrimas yra aukštos kvalifikacijos ir 
technologijų reikalaujantis procesas, trun-
kantis nuo 5 iki 7 metų.

Eksportas yra labai svarbi tarptautinės 
prekybos dalis. Lietuviškų vaistų ir mais-
to papildų gamintoja „Aconitum“ savo 
produkciją pradėjo eksportuoti dar 2006 
m. Bendradarbiaujama su kai kuriomis 
Europos ir Azijos valstybėmis. Šiuo metu 
eksportuojami tik maisto papildai ir vyks-
ta vaistų registracija kitose šalyse.

UAB „Aconitum“ gaminamus prepa-
ratus ne kartą puikiai įvertino farmacijos 
ekspertai: pelnyti 9 aukso medaliai, 6 
prizai už inovacijas, tarptautinis „Baltijos 
šalių inovacijų prizas“, kurį įteikė Baltijos 
asamblėja, „Žinių ekonomika“ apdovano-
jimas ir dar daugelis kitų. Bendrovė net 
trejus metus iš eilės (2010 m., 2011m. ir 
2012 m.) pelnė apdovanojimą „Metų eks-
portuotojas“.

Šių metų birželį įmonė visą savo ga-
mybinę bazę perkėlė į naujas patalpas, 
esančias Kauno laisvojoje ekonominėje 
zonoje.

UAB „Baltijos kvapai“ savo veiklą 
skaičiuoja nuo 2009 m. rudens. Bendrovė 
gamina kvepiančias, rankų darbo žvakes 
iš natūralaus sojų pupelių vaško, naudo-
dama augalinius kvapniuosius aliejus. 

Įmonė parduoda tik pačių pagamintas 
daugiau nei 100 kvapų žvakes. Bendrovė 
negamina ir neparduoda žvakių, kurių su-
dėtyje yra nenatūralų ar naftos produktų, 
pvz.: parafino ar gelio; bičių vaško žvakių, 
nes tokių žvakių gamintojų Baltijos šalyse 
jau yra; palmių vaško žvakių, nes tai tam-
pa opia aplinkosaugos problema; žvakių, 
kurios būtų tinkamos tik kaip dekoravimo 
elementai ar puošybos detalės. 

„Mūsų žvakes reikia deginti ir tiesiog 
būtina jomis džiaugtis“, – sako bendrovės  
įkūrėjas ir direktorius Thomas Andrew 
Foley.

„Baltijos kvapų“ žvakėmis prekiauja 
nemažai parduotuvių ir salonų. Bendro-
vė siūlo įvairių dovanų idėjų – vestuvių 
ar kitomis progomis, naujagimiui, verslo 
partneriams ir darbuotojams, taip pat res-
toranams, viešbučiams, SPA centrams, 
renginiams ir kt.

Pernai bendrovė apdovanota pirmą-
kart įsteigtu Kauno m. savivaldybės ap-
dovanojimu „Verslo tauras“. 

RŽ inf.

Norvegijos ir Lietuvos UAB „Scan-
dinavian Accounting and Consulting“ 
(SAC) – tarptautinė audito įmonė, tei-
kianti audito, buhalterinės apskaitos, kon-
sultacijų, likvidavimo, verslo vertinimo, 
ir PVM registravimo paslaugas šalies ir 
užsienio kapitalo įmonėms. 

Bendrovė įsteigta 1994 m. Nuo įstei-
gimo pradžios bendrovės veiklą plėtojo 
partneriai – atestuoti auditoriai Laimutė ir 
Thor Tinglum, kurie ir šiuo metu aktyviai 
dalyvauja bendrovės veikloje. Bendrovė 
yra sertifikuota Lietuvos auditorių rūmuose 
ir pripažinta tarptautinio tinklo „Baker Til-
ly International“ tikrąja narė ir atstovauja 
Lietuvai šioje organizacijoje. „Baker Tilly 
International“ yra vienas iš aštuonių ge-
riausių buhalterijos ir verslo paslaugų tin-
klų pasaulyje, kuriam šiuo metu atstovauja 
161 nepriklausomi nariai 137 šalyse.

Bendrovės vertybės – įmonių savi-
ninkų, investuotojų, verslo dalyvių intere-
sų apsauga, išsaugant nepriklausomumą, 
patikimumą ir vertingo verslo partnerio 
statusą. Profesionalumas, konfidencialu-
mas, atsakomybė, sąžiningumas ir etikos 
standarto reikalavimai yra svarbiausi ben-
drovėje taikomi principai. 

Įmonės vizija – tapti savo srities 
kompanija-lydere, kuriančia ilgalaikes 
vertybes savo klientams. Misija – teikti 
aukščiausios kokybės audito, apskaitos ir 
konsultacijų paslaugas, padėti įgyvendin-
ti klientų siekius ir būti svarbia jų verslo 
dalimi. 

„Savo veiklą grindžiame ne vien 
standartiniais sprendimais. Kiekvienas 
sprendimas savaip unikalus, sukurtas at-
sižvelgiant į konkrečią situaciją ir savitus 
kliento poreikius bei interesus. Ieškome 
novatoriškų, efektyviausių sprendimų. 
Renkamės ne tiesiausią, bet racionaliau-
sią kelią“, – sako veiklos 20-metį minin-

Lapkričio jubiliejai
čios bendrovės partneris Verslo apskai-
tos departamento vadovas, konsultantas 
mokesčių klausimais Vidmantas Milius, 
Norvegijos BI verslo vadybos magistras, 
Lietuvos ISM vadybos ir ekonomikos 
universiteto magistras, Kauno technologi-
jos universiteto ekonomikos magistras. 

Per 20-ies metų gyvavimo laikotarpį 
bendrovė įgijo reikšmingą skaičių lojalių 
klientų, tarp kurių Lietuvos įmonė „Dre-
amhouse“, Vokietijos įmonė UAB „Es-
trella Baltics“, JAV įmonė UAB „Enigma 
Software Group LT“, Šveicarijos įmonė 
UAB „Endress+Hauser (Baltic)“, Vokieti-
jos įmonė UAB „Layher Baltic“, Norve-
gijos įmonė UAB „Small Nordic“ ir kitos.

Bendrovė glaudžiai bendradarbiauja 
su „Baker Tilly International“ narėmis 
Latvijoje ir Estijoje ir veikia pagal bendrą 
prekės ženklą – Baker Tilly Baltics. Siek-
dama sukurti paslaugų prieinamumą pla-
čiu geografiniu mastu, bendrovė palaiko 
partnerystę su „Baker Tilly International“ 
narėmis Didžiojoje Britanijoje, Skandina-
vijoje ir yra ilgametė NLCC (Norwegian – 
Lithuanian Chamber of Commerce) narė.

Už profesionalią ir atsakingą veiklą 
bendrovė yra gavusi LR Seimo ir Seimo 
Audito komiteto padėkos raštus; už pa-
stangas tobulinti ir vykdyti audito priežiū-
rą apdovanota Audito ir apskaitos tarny-
bos padėka. 

Prieš 15 metų įsteigta UAB „Betoni-
ka“ – gelžbetoninių konstrukcijų lyderė 
Lietuvoje, priklausanti didžiausiam tarp-
tautiniam Europos surenkamo gelžbeto-
nio koncernui „Consolis“.

Kompanijos vizija – būti prioritetiniu 
partneriu ir nuomonės lyderiu gelžbetonio 
konstrukcijų rinkoje. Misija – „Consolis“ 
kompetencijų pagrindu teikti aukščiausios 
kokybės gelžbetonio konstrukcijų spren-

Iš spalio kronikos
Spalio mėnuo išsiskyrė jubiliejinių sukakčių gausa. Spalio1-ąją 95 metų sukaktį pa-

žymėjo Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Ta proga surengtame verslo fo-
rume buvo diskutuota apie regionų plėtrą, galimybes verslui, naudą visuomenei, rūmų 
vaidmenį. Priimtoje rezoliucijoje, kuria kreiptasi į Vyriausybę, pateikti pasiūlymai dėl 
regionų plėtros politikos ir jai skiriamo finansavimo.

Rūmų nariai Aleksandro Stulginskio universitetas minėjo 90 metų, viena seniausių 
Kauno įmonių „Lituanica“ – 80 metų, UAB „Nematekas“ – 20 metų sukaktis. 

Į savo renginius rinkosi kone visi rūmų klubai, o Kauno finansininkai ir Sūduvos 
buhalteriai – netgi po du kartus.  Devyniuose renginiuose per mėnesį iš viso diskutavo 
apie 150 bendruomenės narių.

Septyniuose seminaruose dalyvavo daugiau kaip 80 verslo atstovų. Surengtos dvi 
verslo informacinės popietės. Kauno rajone vyko apskritojo stalo diskusija „Kaip su-
mažinti nedarbo lygį Kauno rajone“.

Susitikime su Saudo Arabijos garbės konsulu Mahfouz Marei Mubarak bin Mah-
fouz aptartos bendradarbiavimo galimybės ir ekonominių ryšių vystymas tarp Kauno 
ir Jaddah, Lietuvos ir Saudo Arabijos.  Savo veiklas pristatė UAB „Meškėnas“, UAB 
„Silda“, UAB „Transer“, UAB „Adeo Web“, UAB „Doletos langai“, UAB „Parksol 
Parking Solutions“, Aleksandro Stulginskio universitetas. Garbės konsulas pakvietė 
įmones nemokamai dalyvauti trijose parodose.

Marijampolės filialo visuotiniame narių susirinkime išrinkta Marijampolės filialo 
taryba.  Filialas organizavo verslo kontaktų renginį su 53 Lietuvos diplomatais.

Jonavoje surengta atvirų durų diena.
Kaip ir visuomet, į svetainę buvo talpinami komerciniai verslo pasiūlymai, konsultuo-

jamos įmonės. Devynios Lietuvos įmonės susidomėjo EEN užsienio įmonių, šešios užsie-
nio kompanijos – mūsų šalies įmonių paskelbtais verslo bendradarbiavimo pasiūlymais.

Svetainėje chamber.lt pradėjo veikti atviras forumas „Mano verslo problema“. 
Kviečiame rūmų narius kelti klausimus, diskutuoti, keistis nuomonėmis. 

Visos ir išsamios kronikos talpinamos rūmų interneto puslapyje.
RŽ inf.

Lietuvos įmonių grupė „Arvi“ ir Kazachstano bendrovė „Kazfosfat“ pasirašė mine-
ralinių trąšų gamyklos statybos sutartį.

30 mln. eurų vertės projekto įgyvendinimui šalys steigs bendrą įmonę, pranešė 
„Kazfosfat“ direktorius plėtrai Anatolijus Vinickis.

„Gamyklą planuojame pradėti statyti 2015 metais ir ją pastatyti per 1,5-2 metus“, – 
sakė jis. Gamykla bus statoma Kazachstano Stepnogorsko mieste.

Sutartis pasirašyta per Vilniuje vykusį Lietuvos ir Kazachstano tarpvyriausybinės 
prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo komisijos posėdį.

RŽ inf.

„Arvi“ Kazachstane statys 
trąšų gamyklą
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Lapkričio 6 d. iškilmingai duris atvė-
rė naujas Kauno kolegijos studijų centras, 
kuriame visos erdvės, užimančios per 
4000 kv. metrų, yra skirtos studentams.

„Linkiu, kad kiekvienas Kauno kole-
gijos pastatas būtų toks, kaip šis“. „Lin-
kiu, kad statinys taptų nauju mokslo cen-
tru, kuriame studentai nuolatos tobulins 
savo praktinius įgūdžius ir gilins teorines 
žinias“. „Ateisiu čia rašyti bakalaurinio. 
Tikiuosi, kad dirbsite ilgai,“ – tokius ir 
dar daug kitų palinkėjimų bei lūkesčių ant 
specialios sienelės ta proga užrašė Kauno 
kolegijos studentai, dėstytojai, svečiai, at-
vykę į naujo studijų centro atidarymą.

Į atidarymo ceremoniją susirinko 
gausus Kauno kolegijos bendruomenės ir 
garbių svečių būrys. Kolegiją pasveikino 
ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis, 
generalinis direktorius Vytautas Šileikis.

Susirinkusiems studentams koncer-
tavo Jama & W, čia pat suimprovizavęs 
gyvą hip hopo pasirodymą.

Anot Kauno kolegijos direktoriaus dr. 
Mindaugo Misiūno, naujasis studijų cen-
tras – svarbus žingsnis tobulinant Kauno 
kolegijos studijų kokybę. Kauno kolegi-
jos vadovas sveikinimo kalboje akcenta-
vo, kad pabaigtos pastato statybos – dar 

ne pabaiga, tai tik vienas etapas plėtojant 
kolegijos infrastruktūrą, kadangi ateityje 
kolegija planuoja formuoti dar vieną aka-
deminį miestelį.

Daugiau kaip 11 mln. Lt  kainavusiame 
naujame studijų centre Pramonės pr. veiks 
nauja skaitykla, lingvistikos kabinetas, 
skirtas užsienio kalbų mokymui. Čia su-
projektuotos patogios laisvalaikio erdvės, 
skirtos individualiam ir komandiniam 
darbui. Interaktyvios lentos, kompiuteri-
zuotos vietos, gausiais fondais, duomenų 
bazėmis pasižyminti biblioteka – nuo šiol 
Kauno kolegijos studentai gali naudotis 
tais ištekliais, kurie padeda mokytis kitaip 
– įdomiai, aktyviai ir kūrybiškai. 

Naujasis statinys žymi vientiso Kau-
no kolegijos akademinio miestelio plė-
trą – šioje teritorijoje studijuoja daugiau 
kaip pusė Kauno kolegijos studentų, ku-
rių kolegijoje kasmet vidutiniškai mokosi 
per 7000. Didelė dalis studentijos gyvena 
aplinkui esančiuose Kauno kolegijos ben-
drabučiuose, sportuoja neseniai atnaujin-
tame aikštyne. Akademinis statinys stikli-
niu tiltu susieja Pramonės prospekte jau 
esančius du Kauno kolegijos fakultetus, 
taigi bendrasis pastatų komplekso plotas 
siekia 27.5 tūkstančio kv. metrų.

RŽ inf.

Atidarytas Kauno kolegijos 
studijų centras

Kauno „Žalgirio“ rėmėjų šeimą papildė naujas narys. Tai – rūmų narys, lietuviško 
kapitalo įmonių grupė „Lytagra“, kurios vadovai nusprendė ne tik paremti „Žalgirio“ 
komandą, bet ir tapo „Žalgirio“ Garbės klubo nariais.

Šiemet 70 metų jubiliejų minintį Kauno „Žalgirį“ ir naująją rėmėją sieja beveik tos 
pačios gimimo datos: akcinė bendrovė „Lytagra“ įkurta 1945 m. 

Didžioji „Lytagros“ įmonių grupės bendruomenės narių dalis, kaip ir dauguma lie-
tuvių, yra krepšinio aistruoliai, turi savo mėgstamą komandą ir žaidėjus.

„Mūsų nuomone, be abejonės, stipriausia Kauną ir Lietuvą garsinanti klubinė krep-
šinio komanda yra Kauno „Žalgiris“. Todėl nutarėme finansiškai prisidėti formuojant 
šios komandos biudžetą. Be to, kelios dešimtys bendruomenės narių ir visos antrinės 
įmonės tapo „Žalgirio“ Garbės klubo nariais. Linkime žalgiriečiams ir šį sezoną išlaiky-
ti lyderio pozicijas tiek Lietuvos krepšinyje, tiek ir Europoje“, – sakė „Lytagros“ įmonių 
grupės valdybos pirmininkas Adomas Balsys.

Į Lietuvos žemės ūkį orientuota prekyba užsiimanti įmonių grupė yra viena di-
džiausių šalies bendrovių, turinti 23 filialus ir 6 antrines įmones.

„Labai malonu, kad prie „Žalgirio“ veiklos prisideda mūsų bendraamžė lietuviš-
ko kapitalo įmonių grupė. Tokių patyrusių verslo žmonių dėmesys „Žalgiriui“ visada 
džiugina. Sveikintina, kad „Lytagros“ įmonių grupė nusprendė bendradarbiauti visose 
srityse: tiek paremdama komandą, tiek įsitraukdama į Garbės klubo gyvenimą. Tai pa-
vyzdys, kaip galima rėmimą apjungti su įdomia ir visiems naudinga veikla“, – teigė 
Kauno „Žalgirio“ direktorius Paulius Motiejūnas. 

RŽ inf.

„Lytagra“ rems „Žalgirį“

Tarptautinė advokatų kontora „Ma-
gnusson ir partneriai“ už pažangumą ir 
socialinį aktyvumą įvertino Vytauto Di-
džiojo universiteto Teisės fakulteto stu-
dentą Andrių Jurevičių. 2014/2015 aka-
deminiais mokslo metais studentas gaus 
advokatų kontoros įsteigtą stipendiją. 

„Gauti aukštus įvertinimus yra viena – 
daug sunkiau, bet ne mažiau svarbu būti ir 
socialiai aktyviu teisininkų bendruome-
nės nariu. Sveikinu Andrių bei linkiu, kad 
Teisės fakultetas ir toliau sėkmingai nau-
dotų mūsų skiriamą paramą motyvuojant 
geriausius studentus“, – įteikdamas sti-
pendiją sakė advokatų kontoros partneris, 
rūmų tarybos narys Evaldas Rapolas.

Rūmų narys „Magnusson ir partne-
riai“ su VDU Teisės fakultetu bendradar-
biauja penkerius metus. Skatindami stu-
dentų pažangumą ir socialinį aktyvumą, 
kasmet geriausiam studentui kontora ski-
ria stipendiją. Šių metų stipendiantas ne 
tik pažangiai studijuoja, bet ir dalyvauja 
visuomeninėje veikloje, redaguoja moks-
linį žurnalą „Teisės apžvalga“.

„Labai noriu pasidžiaugti bendradar-

„Magnusson ir partneriai“ įsteigė 
stipendiją VDU studentui

biavimu su advokatų kontora „Magnu-
sson ir partneriai“, kurios įsteigta stipen-
dija yra prestižiškiausia mūsų fakultete ir 
reikšmingiausia studentui, nes tai tikrai 
didelė parama ir garbė. Studentai ruošiasi 
šiam konkursui jau nuo pirmojo kurso“, – 
pažymėjo VDU Teisės fakulteto dekanė 
prof. dr. J. Kiršienė.

„Mangusson ir partneriai“ priklauso 
tarptautiniam advokatų kontoros „Ma-
gnusson“ tinklui, turinčiam skyrius Šve-
dijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Norvegi-
joje, Danijoje, Baltarusijoje, Rusijoje, 
Lenkijoje, Ukrainoje, Latvijoje, Estijoje 
ir Lietuvoje.

„Magnusson“ kontora yra pripažinta 
verslo teisės rinkos lydere – yra reitinguo-
jama ir rekomenduojama nepriklausomų 
Europos teisininkų rūmų (Chambers Eu-
rope), Pasaulio teisininkų rūmų (Global 
Chamber) ir prestižinio leidinio „Legal 
500 EMEA“. 2012 ir 2013 metais Didžio-
sios Britanijos surengtuose teisininkų ap-
dovanojimuose „Magnusson“ buvo pripa-
žintas geriausia Europos teisininkų firma.

RŽ inf.

Silicio slėnyje vyko Silicio slėnio 
technologijų inovacijų ir verslumo foru-
mas SVIEF. Tai yra tarptautinė konferen-
cija ir paroda, skirta skatinti inovacijas ir 
verslo partnerystę JAV ir Azijos-Ramiojo 
vandenyno regione. Forumas yra pirmau-
janti aukštųjų technologijų pramonės sri-
tyje vieta, talentų, technologijų ir kapitalo 
mainų platforma. 

Renginyje dalyvavo daugiau nei 5000 
dalyvių. Pranešimus parodoje skaitė žy-
mūs JAV ir Kinijos verslo ir valdžios at-
stovai. 

Parodoje UAB „E-verslo klasteris“ 
turėjo savo stendą ir pristatė daugiafunk-
cinę e-paslaugų teikimo sistemą TAPSIS, 
leidžiančią į vieną kortelę arba NFC tele-
foną integruoti vartotojo identifikavimo, 
mikro mokėjimų, bilietų, nuolaidų, dova-

„E-verslo klasteris“ Silicio 
slėnio forume apdovanotas 
inovacijų prizu

nų, e-parašo funkcionalumą. Jos pagalba 
galima nusipirkti ir kortelelėje išsisaugoti 
visuomeninio transporto ir renginių bilie-
tus, patogiai ir greitai apmokėti už smul-
kius pirkinius (valgykla, kopijavimas, 
pardavimo automatai, parkavimas, taksi), 
atsiskaityti internete už e-turinį.

„E-verslo klasterio“ pateiktas spren-
dimas pritraukė daug JAV ir Kinijos lan-
kytojų, o parodos organizatoriai apdova-
nojo Inovacijų prizu. Tarp lankytojų buvo 
ir investuotojų, ieškančių perspektyvių 
įmonių. Sistema susidomėjo JAV inves-
tuojų fondas „Founders Space“ ir pakvie-
tė bendrovės atstovus dalyvauti Silicio 
slėnio mokymo centre, siekiant perprasti 
JAV rinkos ypatumus bei surasti partnerių 
ir investuotojų verslo plėtrai.

RŽ inf.

Bendrovės vadovas Albinas Bačiliūnas Silicio slėnio forumo parodoje

Moderniame statinyje studentams sukurtos puikios sąlygos mokytis
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2013 m. Lietuvoje vykusios Enterpri-
se Europe Network metinės konferencijos 
organizavimo estafetę perėmė Europos 
Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti Italija. 
Turino sporto ir koncertų arenoje „Pala 
Alpitur“ spalio mėnesį vyko 2014 m. 
Enterprise Europe Network metinė kon-
ferencija.

Konferenciją, kuri buvo viena iš 
Italijos pirmininkavimo ES Tarybai dar-
botvarkės renginių, organizavo Europos 
Komisija ir Enterprise Europe Network 
partneriai, Turino prekybos rūmai, Pje-
monto rūmų asociacija bei Pjemonto pra-
monininkų konfederacija.

Dviejų dienų programą sudarė ple-
narinė sesija, interaktyvūs seminarai ir 
konferencijos sesijos, bendradarbiavimo 
zonos, apsikeitimas geros praktikos pa-
vyzdžiais, idėjomis ir įmonių bendradar-
biavimo pasiūlymais, taip pat komandų 

Enterprise Europe Network 
konferencija Turine

formavimo veiklos, geriausios praktikos 
apdovanojimai, verslo bendradarbiavimo 
kontaktų mugė ir uždarymo ceremonija.

Šioje konferencijoje dalyvavo dau-
giau nei 700 tinklo darbuotojų iš daugiau 
nei 50 šalių. Tarp jų ir Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų, kurie yra šio tin-
klo koordinatoriai Lietuvoje, generalinis 
direktorius Vytautas Šileikis ir šio projekto 
vadovas – koordinatorius Aivaras Knieža.  

Konferencijos metu rūmų darbuotojai 
susitiko su rūmų narius labiausiai domi-
nančių šalių arba jų regionų partneriais, su 
kuriais aptarė rinkos situaciją, pasidalino 
gerąja praktika ir pristatė regiono stipriau-
sius sektorius, pasikeitė tose šalyse ieš-
kančiųjų įmonių profiliais, planavo atei-
ties įmonių misijas, projektinę veiklą bei 
susitarė dėl tolesnio bendradarbiavimo per 
rūmų, Enterprise Europe Network ir kitus 
tinklus. Iš viso buvo susitikta su daugiau 

nei 50 tinklo partnerių iš 20 šalių. Projekto 
vadovas – koordinatorius Aivaras Knieža 
skaitė pranešimą apie Baltijos jūros strate-
gijos įgyvendinimo naudą regiono įmonių 
konkurencingumui ir moksliniam ben-
dradarbiavimui. Taip pat inicijuota ir da-
lyvauta Baltijos šalių susitikime, kuriame 
aptartas tarpusavio bendradarbiavimas.

Europos Sąjungos (ES) kofinansuoja-
mas tinklas, veikiantis vietinėse verslo ir 
inovacijų organizacijose, padeda mažoms 
ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) rasti verslo 
partnerius Europoje ir už jos ribų bei tei-
kia integruotas verslo rėmimo paslaugas, 
tokias kaip patarimai dėl Europos teisės 
aktų ar pagalba MVĮ ieškant projektų fi-
nansavimo.

Enterprise Europe Network veiklą 
pradėjo 2008 m. vasarį, Europos Komisi-
jos Įmonių ir pramonės generalinio direk-
torato iniciatyva ir bus pratęstas 7 metų 
laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 1 d. Tin-
klas pasiūlys naujų paslaugų prie jau įmo-
nėms teikiamų paslaugų spektro. Pavyz-
džiui, tinklo specialistai padės MVĮ rasti 
informaciją apie finansavimo galimybes 
iš įvairių šaltinių, įskaitant ir rizikos ka-
pitalą. Enterprise Europe Network teiks 

inovacines paslaugas įmonėms, kurios 
dalyvaus programos „Horizontas 2020“ 
priemonėje „SME Instrument“. MVĮ taip 
pat bus teikiama pagalba išteklių naudo-
jimo efektyvumo didinimui bei suteiktos 
galimybės plėtoti savo verslą aplinką tau-
sojančiose rinkose.

RŽ inf.

Spalio mėnesį Marijampolėje ir Kaune 
vyko informacinių renginių ciklas jauni-
mui, norinčiam gauti daugiau informacijos 
ir žinių apie tai, kaip pradėti nuosavą vers-
lą, kaip įveikti pirmąsias kliūtis ir pan.

Renginiuose „Mano verslo galimybės 
Lietuvoje ir užsienyje“ dalyvavo 88 jau-
nuoliai. 

Lietuvos inovacijų centro ir KTU regi-
oninio mokslo parko konsultantas, Kauno 
technologijos universiteto doktorantas Sau-
lius Kromalcas pasakojo apie verslo idėjas, 
tinkamos formos pasirinkimą, verslo planą, 
rinkos tyrimus, finansavimo šaltinius, taip 
pat apie užsienio rinkų įvertinimą.

Advokatų profesinės bendrijos „Ma-
gnusson ir partneriai“ asocijuota teisinin-

Verslo galimybės jaunimui

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai (Vilniaus PPAR), bendradarbiauda-
mi su Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmais bei Lietuvos inovacijų centru, 2014 
m. lapkričio 4 d. viešbučio „ARTIS“ kon-
ferencijų centre surengė Europos verslo ir 
inovacijų tinklo (angl. Enterprise Europe 
Network) metinę konferenciją „Naujų eks-
porto rinkų beieškant: galimybės, parama, 
paslaugos“. Tai antroji tinklo konferencija 
Vilniuje (pirma buvo surengta 2011 m.), 
kurią organizavo Vilniaus PPAR, tačiau ši 
ypatinga tuo, kad joje buvo apžvelgta sep-
tynerių metų Enterprise Europe Network 
veikla Lietuvoje.

Konferencijos dalyvius pasveikino 
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų 
prezidentas dr. Sigitas Leonavičius, kuris 
pažymėjo EVIT paslaugų svarbą MVĮ 
bei pabrėžė, kad EK Vykdomoji agentūra 
EASME (Executive Agency for Small  and 
Medium-sized Enterprises) teigiamai ver-
tina Lietuvoje veikiančio EVIT praėjusių 
metų veiklą, todėl patvirtino pateiktą pa-
raišką tęsti veiklą ir naujame periode, t.y. 
2015-2020 metais. Prezidentas palinkėjo 
kuo didžiausios sėkmės EVIT „laivui“ 
plaukiant tarptautiniuose vandenyse.

Apie Lietuvos ekonominės diploma-
tijos kryptis, pasikeitus politinei situaci-
jai, konferencijos dalyviams papasakojo 
LR užsienio reikalų ministerijos Išorinių 
ekonominių santykių departamento Eks-

Septyneri Enterprise Europe 
Network metai Lietuvoje

porto ir investicijų plėtros skyriaus vedėja 
Irena Vedrickaitė. Išsamų pranešimą apie 
pagalbą MVĮ ir naujas galimybes verslo 
konkurencingumui didinti panaudojant 
ES struktūrinių fondų lėšas perskaitė ir 
į dalyvių klausimus atsakė LR ūkio mi-
nisterijos Europos Sąjungos paramos 
koordinavimo departamento Struktūrinės 
paramos politikos skyriaus vedėja Olga 
Celova.

Europos verslo ir inovacijų tinklo vei-
klos rezultatus ir paslaugas pristatė EVIT 
koordinatorius Aivaras Knieža bei Lietu-
vos inovacijų centro direktorius dr. Kas-
tytis Gečas. A. Knieža informavo, kad per 
septynerius veiklos metus EVIT paslau-
gomis pasinaudojo apie 15000 įmonių ir 
organizacijų, tinklo organizuotuose rengi-
niuose dalyvavo apie 10000 dalyvių, pasi-
rašyta 140 tarptautinių bendradarbiavimo 
sutarčių, kvietė įmonių atstovus aktyviau 
naudotis tinklo paslaugomis.

UAB „Litcapital Asset Management“  
investicinių projektų vadovas Julius Dukš-
ta savo pranešime pažymėjo, kad verslo 
plėtros finansavimui gali būti naudojamos 
įvairios finansų inžinerijos priemonės, 
viena iš jų – rizikos kapitalo fondų lėšos, 
ir pateikė konkrečių pavyzdžių, kaip per 
keletą metų išaugo jų finansuojamų įmo-
nių veiklos rodikliai.  

MB „Pasyvios energijos grupė“ direk-
torius Arnoldas Vasiliauskas konferenci-

jos dalyviams papasakojo, kaip padedant 
EVIT darbuotojams pavyko užmegzti 
bendradarbiavimą su Švedijos įmone, 
kuri siūlo įmonėms naują apšvietimo 
technologiją, leidžiančią padidinti šviesos 
elementų efektyvumą, sumažinti elektros 
sąnaudas 40 proc,  tausoti aplinką. Didelio 
susidomėjimo susilaukė ir UAB „Sprusas 
Group“ direktoriaus Giedriaus Laurinai-
čio pranešimas apie  patirtį dirbant trečio-
siose šalyse (PAR, Kinijoje, Taivane).

Konferencijoje dalyvavo daugiau 
kaip 70 įmonių atstovų, nemažai jų dar 
individualiai konsultavosi su Europos 
verslo ir inovacijų tinklo specialistais 
verslo partnerių paieškos, ES paramos 
programų, struktūrinių fondų inovacijoms 
klausimais. 

RŽ inf.

kė Giedrė Petrulevičienė supažindino su 
teisiniais aspektais, kuriuos reikia žinoti 
vykdant veiklą Lietuvoje ir už jos ribų.

Jaunimui taip pat buvo pristatyti gero-
sios praktikos pavyzdžiai.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai vykdo ES projektą „Verslumo ska-
tinimas probleminiuose Lietuvos regio-
nuose“ Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K-01-029.

Pagrindinis projekto uždavinys – vi-
suomenės, ypač jaunimo, verslumo ska-
tinimas. Projektu siekiama skatinti naujų 
smulkaus ir vidutinio verslo subjektų 
steigimąsi ir plėtrą, padėti veikiančioms 
įmonėms plėsti savo verslą ir steigti nau-
jas darbo vietas.

RŽ inf.

Vilniaus PPAR prezidentas dr. Sigitas Leonavičius

Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 70 įmonių atstovų

Verslo galimybėmis domėjosi beveik 90 jaunų žmonių

Aivaras Knieža ir Vytautas Šileikis susitiko su daugiau nei 50 
tinklo partnerių
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Solidarumo programai „Narys-na-
riui“ numatoma išleisti modernias Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų korte-
les, kurios bus naudojamos kaip asmens 
identifikatorius bei universali nuolaidų ir 
atsiskaitymų kortelė. 

Kviečiame rūmų narius pasinaudoti 
galimybe Jūsų įmonės reklamai pakliūti 
tiesiai į 10 tūkstančių potencialių klientų 
rankas su kortele „Narys-nariui“.

Kadangi konkurencija versle didėja, 
visi verslininkai siekia pritraukti naujų 
ir išlaikyti esamus klientus ir vartotojus. 
Šiam tikslui kuriamos nuolaidų ir dovanų 
sistemos, teikiamas išskirtinis dėmesys 
nuolatiniam klientui, siūlomos dar palan-
kesnės sąlygos komerciniam bendradar-
biavimui. Kiekvienas rūmų narys savo 
dalyvavimu verslo bendruomenės veikloje 
turi papildomų galimybių atrasti nuolatinį 
klientą ar paslaugos vartotoją rūmuose ir 
pasiūlyti kitiems nariams išskirtines sąly-
gas, nuolaidas ar specialias akcijas. 

Paveiksle pavaizduotas preliminarus 
abiejų pusių  kortelės dizaino projektas:

Dalė Lazauskienė, 
Prienų ir Birštono laikraštis 
„Gyvenimas“

Dėl kokių priežasčių moterys imasi 
verslo, ar jos gali būti sėkmingos vadovės, 
atsakingų projektų iniciatorės ir vykdyto-
jos? Juk darbas ir profesinė karjera yra 
tik viena iš daugelio rolių, kurias mote-
rys atlieka savo gyvenime. Apie tai, kaip 
moterims sekasi kurti ir išlaikyti verslus, 
ko moterys gali pasiekti bendradarbiauda-
mos, spalio 23 d. buvo diskutuota Biršto-
no kurhauze. 

Į reprezentacinėje kurorto salėje su-
rengtą susitikimą su Birštono ir Prienų 
rajono savivaldybių moterimis verslinin-
kėmis bei vadovėmis atvyko Kauno pre-
kybos, pramonės ir amatų rūmų Verslo 
moterų tinklo narės. Jas pasveikino merė 
Nijolė Dirginčienė. Susitikimo dalyvėms 
papasakojusi apie kurorte atliktus darbus, 
kuriant ir atnaujinant gyvenamąją, poilsio 
ir sveikatingumo infrastruktūrą, merė ne 
vieną viešnią iš Kauno paskatino susi-
mąstyti apie galimybę kurtis kurorte, čia 
gyventi, auginti vaikus, kurti verslus. 

Kauno verslo moterų tinklo pirmi-
ninkė Fausta Puzanovienė mūsų krašto 
verslininkėms pristatė Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų teikiamas pas-
laugas, paragino tapti Prienuose įkurtos 
rūmų verslo atstovybės narėmis. Šiame 
susitikime dalyvavo ir savo pavyzdžiu ki-
tas moteris siekti lygių galimybių versle 
paskatino Prienų verslininkų klubo vado-

teikimo įmonėms, kortelių turėtojams
• Centralizuotas nuolaidų valdymas:
 • Fiksuotos nuolaidos pagal pa-

teiktą kortelę (barkodas, magneti-
nė juostelė, QR kodas, el. lustas)

 • Kaupiamos nuolaidos (taškai) 
 • Nuolaidų kuponai, dovanų če-

kiai
• Viešojo transporto bilietai

3 etapas (2015 m. ruduo) :
Sistemos funkcionalumo plėtra:
• Programėlės parengimas išmanie-

siems telefonams (programėlė veikia kaip 
mobili piniginė, įgalina gauti arba panau-
doti gautus nuolaidų kuponus, dovanų če-
kius, bilietus)

• Tikslinė  reklama el. paštu arba per 
programėlę išmaniesiems telefonams 
pagal pirkėjų segmentus (amžius, lytis, 
geografija, pomėgiai etc), galimybė kurti 
suasmenintus pasiūlymus. Pasiūlymai tei-
kiami priklausomai nuo vartotojo buvimo 
ir laiko.

Kortelės techniniai parametrai
• Kortelės matmenys 85,5x54 mm, 

pagaminta iš balto plastiko, spalvingumas 
4x4

• Logotipai pateikiami .cdr arba .eps 
formatais

• Vizualus kortelės numeris – 16 skai-
tmenų, 12 iš jų serijos Nr., paskutiniai 4 
– eilės Nr.

• Magnetinėje juostelėje (HiCo) ko-
duojama track2 kortelės Nr .

• Barkodas – korteles Nr. pagal 128A 
standartą

• QR kodas – kortelės Nr. ir interneti-
nės svetainės adresas

• El. lustas – pagal ISO 14443A stan-

vė – UAB „Ekofrisa“ direktorė Lina Pa-
dvaiskienė.  

Prie Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų veikia įvairūs verslinin-
kų klubai, tarp jų ir veiklos pradžią nuo 
2008 m. skaičiuojantis Verslo moterų 
tinklas, kuris skatina moterų verslininkių 
bendradarbiavimą, verslo iniciatyvas,  
bendravimą neoficialioje aplinkoje. Pa-
sak F.Puzanovienės, nuo pačių moterų 
išsikeltų tikslų priklauso, koks turiningas 
bus kartu po darbo praleistas laisvalai-
kis, kam jis bus skiriamas – mokymams, 
edukaciniams užsiėmimams, maloniems 
pašnekesiams prie kavos puodelio, susiti-
kimams su moterimis verslininkėmis ki-
tuose miestuose ar pažintinėms išvykoms.    
Šis susibūrimas moterims verslininkėms 
sudarė sąlygas susipažinti, pakalbėti 

Programos „Narys – Nariui“ vizija ir kvietimas tapti matomais
dartą (diegiamas papildomai pagal atskirą 
užsakymą)

Kainodara 
1 etapo kainodara (taikoma įmonėms, 

norinčioms individualaus funkcionalu-
mo):

• Įmonės logotipo patalpinimas ant  
visų 10 000 kortelių  - 3000 Lt plius PVM.  
Avansas 1000 Lt per 5 darbo dienas nuo 
sutarties pasirašymo. 

• Kortelių kaina įmonių darbuoto-
jams:

 Standartinė Kauno PPAR kortelė  – 
0,1 Lt/vnt;

 Papildomai:
•  Pageidaujant kitoje kortelės pusėje 

talpinti savo įmonės informaciją  kor-
telės kaina padidėja iki 0,45 Lt/vnt

•  Pageidaujant kortelių su el. lustu (ga-
lima naudoti kaip asmens identifika-
torių, el.piniginę, bilietų ir kuponų 
saugyklą),  kortelės kaina padidėja iki 
4 Lt/vnt. Pageidaujant kortelių su el. 
lustu ir integruotu viešojo transporto 
e-bilietu,  kortelės kaina padidėja dar 
2 Lt.
2 ir 3 etapų kainodara bus derinama 

su įmonėmis atskirai, atsižvelgiant į turi-
mą techninę bazę bei pageidaujamą funk-
cionalumą.

Susidomėjusius ir norinčius gauti 
daugiau informacijos prašome kreiptis:

Albinas Bačiliūnas
tel.(8 611) 46 364
a.baciliunas@bmgconsulting.eu
Andrius Verbyla
tel.( 8 37) 20 12 94
mob. (8~677) 64 050
andrius.verbyla@chamber.lt

Pirmoje kortelės pusėje atvaizduoti 
rūmų kortelės rėmėjų logotipai, kitoje 
kortelės pusėje pateikta informacija apie 
įmonę tekstiniu formatu, taip pat barkode, 
QR kode bei el. luste.

Kortelės galimos funkcijos:
• Asmens identifikatorius (darbuotojo 

el. vizitinė kortelė,  praėjimo į patalpas 
kontrolė, leidimai į duomenų bazes, dar-
buotojo pažymėjimas etc)

• Universali nuolaidų, kuponų ir do-
vanų kortelė

• El. piniginė (atsiskaitymas už maiti-
nimą, kavą, kopijavimą ir pan.)

• Bilietų renginiams ir transportui 
saugykla

Projekto įgyvendinimo etapai
1 etapas (2014 m.) :
• Universalių Kauno PPAR nuolaidų 

kortelių dizaino sukūrimas ir pagamini-
mas 

• Projekte dalyvaujančių prekybos ir 
paslaugų teikimo įmonių kortelinių siste-
mų duomenų suderinimas

• 10 000 kortelių išplatinimas įmonių 
darbuotojams

• El. piniginės aktyvavimas (pasirin-
kusiems korteles su el.lustu)

• Internetinio nuolaidų sistemos pus-
lapio parengimas

2 etapas (2015 m. pavasaris):
• Projekte dalyvaujančių prekybos ir 

paslaugų teikimo įmonių  įrangos duome-
nų mainų suderinimas

• Vieningo nuolaidų apskaitos serverio 
parengimas informacijos kaupimui ir  tei-
kimui Kauno PPAR administracijai, pro-
jekte dalyvaujančių prekybos ir paslaugų 

apie savo patirtį versle. Prienų rajono ir 
Birštono savivaldybėse nemažai moterų, 
įsisukusių į verslą, dirbančių vadovau-
jantį darbą. Tai – ir trijų bankų skyrių, 
parduotuvių, privačios vaistinės, visuo-
meninio maitinimo,   sveikatos priežiūros 
ir sanatorinio gydymo įstaigų vadovės, 
parduotuvių, laidojimo namų, gėlių salo-
no, įvairių smulkiųjų verslų savininkės, 
stambių gamybos įmonių direktorės.  
„Tulpės“ sanatorijos direktorė Liucija 
Patinskienė susitikimo dalyvėms pristatė 
„Tulpės“ sanatoriją,  teikiamas sveikatin-
gumo ir sveikatinimo paslaugas, naujoves 
ir ateities perspektyvas. Po susitikimo di-
rektorė pakvietė verslo moteris pasilepinti 
procedūromis, atsipalaiduoti baseine. Pa-
sak jos, daug dirbančioms moterims reikia 
rasti laiko pasirūpinti ir savo sveikata. 

Spalio 14 d. KPPAR Marketingo 
vadovų klubo susitikimas vyko pas klu-
bo narį AB „Volfas Engelman“. Kole-
gos buvo svetingai priimti, neformalioje 
aplinkoje galėjo bendrauti ir diskutuoti.

Susitikimas prasidėjo kulinarinės stu-
dijos „Čiop Čiop“ pasiūlymų, kurie yra 
ypač aktualūs artėjančiu kalėdiniu laiko-
tarpiu, pristatymu. Tai kulinarinės progra-
mos, virtuvės vakarėliai ar specialiai vers-
lui pritaikyti renginiai su profesionaliu 
šefu, kurių metu ruošiama kelių patiekalų 
vakarienė, susipažįstama su pasirinktos 
pasaulio virtuvės subtilybėmis ir kt.

Klubo nariai diskutavo apie artėjantį 
kalėdinį laikotarpį, sveikinimus ir įvairias 
verslo dovanų idėjas klientams ar partne-
riams. Tarp pačių geriausių idėjų rikiavosi 
pyragai, vynas, sūris, riešutai, mandarinai 
ir kt., kurių pateikimas ir įpakavimas sie-
jasi su dovanojančia įmone, jos veikla ar 
produkcija. Aptarta ir tokios dovanos, ku-
rių verčiau nedovanoti – daiktai be paskir-
ties arba kurių paskirtis yra neaiški.

Susitikimo metu aptarti ir tolesni ben-
dro projekto su Kauno miesto savivaldybe 
žingsniai.

RŽ inf.

Marketingo 
klubo nariai 
susitiko AB „Volfas 
Engelman“

Moterys ir verslas: sėkmingai suderinama

Moterys verslininkės susipažino su Birštonu ir dalijosi patarimais, kaip išsilaikyti versle. Dalės Lazauskienės nuotrauka
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KONTAKTŲ MUGĖ

Kauno ir Marijampolės regionų įmonių 
kontaktų mugė
UAB „Kurantas” 
Veiklos specializacija – buitinis ir pramoninis 
vandens valymo įrangos projektavimas, ga-
myba, montavimas, paleidimas-derinimas ir 
tolesnis aptarnavimas. Produktyviai dirba jau 
daugiau kaip 10 metų, gali pasiūlyti specia-
listų konsultacijas, vandens kokybės tyrimus, 
įrangos montavimą ir pajungimą, operatyvų 
aptarnavimą įvykus gedimui, eksploatacinių 
medžiagų tiekimą, suteikia garantijas.  
Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas
Tel.: (8 37) 35 05 83
Faks.: (8 37) 76 33 36
El. paštas: kurantas@kurantas.lt
www.kurantas.lt

UAB „Lakmalit“
Pastatų inžinerinių sistemų projektavimas, 
montavimas, aptarnavimas.
Projektuoja, montuoja, aptarnauja: oro kon-
dicionavimo, šildymo, elektros-automatikos, 
vandentiekio, buitinių nuotekų valymo ir lie-
taus surinkimo inžinerines sistemas.
Kęstučio g. 87, LT-44299 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 34 95, (8 687) 30 345
Faks.: (8 37) 32 40 87
El. paštas: info@lakmalit.lt
www.lakmalit.lt

AB „Lifosa“ 
Gamina ir parduoda fosforines trąšas, minerali-
nius pašarinius priedus.
Pagrindinė produkcija: diamonio fosfatas 
(DAP), koncentruotos azoto ir fosforo trąšos; 
monokalcio fosfatas, vartojamas gyvulių bei 
paukščių pašarams, lesalams fosforu ir kalciu 
papildyti, mineraliniams mišiniams, premik-
sams, kombinuotiems pašarams gaminti;
ekstrakcinė fosforo rūgštis, dalis šios rūgšties 
parduodama chemijos pramonės bei odos ap-
dirbimo įmonėms; sieros rūgštis (techninė, 
akumuliatorių sieros rūgštis ir elektrolitas rūgš-
tiniams akumuliatoriams); aliuminio fluoridas, 
naudojamas aliuminio gamyboje. 
Inovatyvi gamybos technologija ir itin geros 
kokybės žaliavos sudaro galimybę parduoti  
produkciją visame pasaulyje. 
Juodkiškio g. 50, LT-57502 Kėdainiai
Tel.: (8 347) 66 483
Faks.: (8 347) 66 166
El. paštas: info@lifosa.com
www.lifosa.com

UAB „Litfas“
Farmacinių produktų rinkodara, tiekimas, ga-
myba.
Vytauto g.6, LT-55175 Jonava
Europos pr. 121, LT-46339 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 066 4
Faks.: (8 37) 33 08 99
El. paštas: litfas@litfas.lt
www.litfas.lt, www.vaistas.lt

„Lytagros“ įmonių grupė
Viena iš stambiausių lietuviško kapitalo įmo-
nių, jau 66 metus tiekianti žemės ūkio mašinas, 
metalus ir jų gaminius, statybines medžiagas,  
padangas, įrankius, elektros ir buitines prekes. 
Lietuvoje turi 23 antrines įmones, filialus ir 
prekybos centrus, valdo „Bernatonių“ žemės 
ūkio bendrovę (Raudondvaris, Kauno r.).
Ateities pl. 50, LT-52106 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 54 01
Faks.: (8 37) 40 54 93
El. paštas: lytagra@lytagra.lt
www.lytagra.lt

AB „Lituanica“
Gamina vyrišką ir moterišką odinę avalynę.
Jovarų g. 2A, LT-47193 Kaunas
Tel.: (8 37) 46 55 65
Faks.: (8 37) 42 26 38
El. paštas: info@lituanica.info
www.lituanica.info.

UAB „Liuks“
Jau 19 metų svetingumo versle sėkmingai 
veikianti įmonė, valdanti pasaulinio BEST 
WESTERN tinklo viešbučius Lietuvoje – 
BEST WESTERN viešbutį „Vilnius“ Vilniuje, 
BEST WESTERN „Santakos viešbutį“ Kaune 
ir BEST WESTERN viešbutį „Central“ Drus-
kininkuose bei viešbutį „Best Baltic Palanga“ 
Palangoje, siūlo romantišką bei prabangų poilsį 
Panemunės pilyje, viešbutyje „Best Baltic Pa-
nemunės pilis“ Jurbarko raj. Čia Jūsų poilsiui, 
darbui ar šventei – 13 išskirtinių antikvariniais 
baldais apstatytų kambarių, konferencijų salė 
iki 100 vietų, pasitarimų salės, restoranas.
Visuose bendrovės valdomuose viešbučiuose 
teikiamos aukščiausios kokybės turistų grupių ir 
pavienių svečių apgyvendinimo, maitinimo, kon-
ferencijų salių su pilna moderniausia įranga nuo-
mos, sveikatingumo centro ir kitos paslaugos.
Penki miestai – vienas kokybės standartas! 
J.Gruodžio g. 21, LT 44293 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 27 21
Faks.: (8 37) 30 27 22
El. paštas: sales@santakahotel.eu
www.HotelsInLithuania.eu; 
www.bestbaltichotels.eu  

UAB „Lognet“
Siekdama minimalizuoti savo klientų finan-
sines, laiko ir darbo sąnaudas, susijusias su 
transporto planavimu, bendrovė organizuoja 
bei vykdo transporto ir logistikos projektus.  
Įmonė dirba su daugeliu Europos Sąjungos ir 
NVS šalių vežėjais, tai  leidžia užtikrinti nenu-
trūkstamą paslaugų tiekimą. 
Tel.: (+370) 608 06 039; (+370) 605 49 509; 
Didžiojoje Britanijoje: +442031511440 
El. paštas: info@log-net.lt 
www.lognet.lt

UAB „Lonas“
Viena iš „Lono“ grupės įmonių, kurios pagrindi-
nė veikla – čiužinių gamyba ir pardavimas. Lie-
tuvos rinkoje dirba nuo 1993 m., todėl puikiai 
išmano medžiagas, jų derinius ir savybes, užti-
krinančias kokybišką ir sveiką miegą. 2011 m. 
pristatė lietuviškų kvėpuojančių čiužinių kolek-
ciją, kurią sudaro trys čiužinių linijos: „TYLA“– 
orui pralaidžių kišeninių spyruoklių čiužiniai, 
„HARMONIJA“ – prie kūno prisitaikantys vis-
koelastiniai čiužiniai ir „MŪZA“– ilgaamžiai, 
naujausių technologijų latekso čiužiniai.
Taip pat siūlo platų klasikinės linijos čiužinių 
pasirinkimą. Galima įsigyti antčiužinių, gro-
telių lovoms, pagalvių, čiužinukų ir minkštų 
baldelių vaikams. Priimami nestandartinių 
gaminių užsakymai. „Lono“ lietuviškų čiuži-
nių galima įsigyti visoje Lietuvoje, o firminės 
„Lono“ parduotuvės yra Vilniuje, Kaune, Klai-
pėdoje, Panevėžyje, Alytuje ir Jonavoje.
Ukmergės g. 18, LT-55101 Jonava
Tel.:/faks.: (+370 349) 52 681
(+370 349) 60 106
E. paštas: info@lonas.lt
www.lonas.lt

UAB „Mantinga“
Gamina šaldytus duonos ir pyrago gaminius, 
pikantiškus užkandžius, picas, sumuštinius.
Ieško naujų verslo plėtros galimybių, eksporto 
partnerių, tiekėjų.
Stoties g. 51, LT-68261 Marijampolė
Tel.: (8 343) 98 122
Faks.: (8 343) 98 212
El. paštas: info@mantinga.lt
www.mantinga.lt

Marijampolės kolegija 
Pietvakarių Lietuvos regioną aptarnaujanti 
aukštoji mokykla, atvira pažangioms technolo-
gijoms ir aukštojo mokslo pasiekimams, savo 
veiklą siejanti su darbo rinkos poreikiais ir stu-
dijų raida bei plėtra. Kolegijoje vykdomi taiko-
mieji mokslo tyrimai, užsiimama naujovių ir 

patirties sklaida regiono dirbantiesiems pagal 
kolegijoje vykdomas studijų programas.
P. Armino g. 92, LT-68125 Marijampolė 
Tel.: (8 343) 54 388
Faks. (8 343) 50 750
El. paštas: direkcija@marko.lt
www.marko.lt

UAB „Marijampolės pieno konservai“
Pieno perdirbimo įmonė vienintelė Baltijos šalyse 
gamina pieno konservus, įvairaus dydžio skardi-
nes dėžutes ir pieno produktus: saldintą sutirštintą 
pieną, saldintą sutirštintą pieninį gaminį, nesal-
dintą sutirštintą pieną, nesaldintą sutirštintą pie-
ninį gaminį, saldintą sutirštintą pieną su kakava, 
saldintą sutirštintą pieną su kava, karamelizuotą 
saldintą sutirštintą pieną „Rududu“, nugriebto 
pieno ir nenugriebto pieno miltelius, sviestą.
Kauno g. 114, LT-68108 Marijampolė
Tel.: (8  343) 98 450
Faks.: (8 343) 98 431
El. paštas: mpk@milk.lt
www.milk.lt

Marijampolės profesinio rengimo centras
Profesinis mokymas ir kitos veiklos (pagrindi-
nis ir vidurinis ugdymas, suaugusiųjų moky-
mas ir perkvalifikavimas ir kt.)
Kauno g. 117, LT-68223 Marijampolė
Tel.: (8 343 ) 68 640, 68 641
Faks.: (8 343) 71 514
El. paštas: mprcentras@mprc.lt
www.mprc.lt

UAB „Mechel Nemunas“
Didžiausia Baltijos regione vielos, vinių ir me-
talinio tinklo gamintoja, vienintelė kompanija 
Lietuvoje, gaminanti fibrą ir vielą fibrai. Įeina į  
„Mechel grupės“ (www.mechel.ru) sudėtį.
Specializuojasi metalo dirbinių gamyboje, 
gamina plataus asortimento produkciją: vielą 
(atkaitintą, karštai cinkuotą, bendros paskirties, 
spyruoklinę, suvirinimo, vielą plieninio pluošto 
gamybai ir plieninį pluoštą (fibrą); regztą vie-
los tinklą; vinis (statybines, padėklines, EPAL, 
stogines, automatines (mašinines). Produkcija, 
turinti nacionalinių ir tarptautinių standartų 
atitikties sertifikatus, paklausi ne tik Lietuvo-
je, Latvijoje ir Estijoje, bet ir kitose Europos 
šalyse, JAV.
Ieško partnerių didmeninei prekybai užsienio ir 
vidaus rinkose.
R. Kalantos g. 83, LT-52005 Kaunas
Tel.: (8 37) 49 05 55/37
Faks.: (8 37) 49 05 56/38
El. paštas: nemunas@nemunas.lt
www.mechelnemunas.lt

UAB „Meffert Baltica“
Dažų, tinkų, gruntų gamyba, prekyba statybi-
nėmis medžiagomis.
Europos pr. 112. LT-46351 Kaunas
adresas korespondencijai: 
Trakėnų g. 3, LT-68115 Trakiškių km., Mari-
jampolės sav. 
Tel.: (8 343) 27 355
Faks.: (8 343) 27 426
El. paštas: info@meffert.lt
www.dufa.lt
 
UAB „Metga“
Gumos ir metalo gaminiai. Gamina vienetinius 
ar mažaserijinius gaminius pagal individualius 
užsakymus.
Raudondvario pl.164, LT-47173 Kaunas
Tel.: (8 37) 36 25 30
Faks.: (8 37) 36 29 40

UAB „MVP sprendimai“
Finansų specialistų komanda, dirbanti finansa-
vimo ir finansų valdymo srityse. Refinansavi-
mas, konsultacijos, paskolos, verslo planai.
Savanorių pr. 135, LT-44146 Kaunas
Tel.: (8 616) 34 494
Faks.: (8 37) 79 70 38
El. paštas: info@findep.lt
www.findep.lt

UAB „Naujasis Nevėžis“
Gamina sausus pusryčius, sūrius, saldžius už-
kandžius, pusgaminius maisto pramonei.

Jiesios g. 2, Ilgakiemis, LT-53288 Kauno r.
Tel.: (8 37) 39 45 61 
Faks.: (8 37) 53 62 91
www.nevezis.lt 

UAB „Naujinta“
Gamina medinius padėklus. Prekiauja medžio 
pjuvenų granulėmis, taip pat granulinių ir kie-
to kuro katilų gamintojų „Biokaitra“, „RED“, 
„KORTEX“, „PER-EKO“, „MODERATOR“, 
„THERMOROSSI“ produkcija. Parduoda ir 
montuoja granulinio kuro degiklius į įvairius 
kieto kuro katilus. Atstovauja Vokietijos kom-
panijai, gaminančiai elastingas birių produktų 
talpyklas-bunkerius-aruodus.
Butrimonių g. 7-132, LT-50218 Kaunas 
Tel.: (8 37) 31 23 10
Faks.: (8 37) 31 23 10
El. paštas: info@naujinta.lt
www.naujinta.lt

Noriu personalo sprendimų grupė (UAB 
„Noriu darbo“) 
Teikia personalo paieškos, atrankos (specialis-
tų, vadovų, viduriniosios personalo grandies), 
tiesioginės paieškos, personalo įvertinimo, 
konsultavimo paslaugas, rengia vidinius ir 
atviruosius personalo mokymus, organizuoja 
komandos efektyvinimo renginius.
K. Donelaičio g. 62, LT-44248 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 37 14, (8 5) 269 10 76
Mob.tel.: +370 687 36287
Faks.: (8 37) 40 68 34.
www.noriudarbo.lt

AB „ITAB Novena“
Viena didžiausių prekybos įrangos įmonių Bal-
tijos šalyse. Veikia nuo 1992 m. Priklauso Šve-
dijos įmonių grupei „ITAB Shop Concept“. Ši 
grupė yra viena iš didžiausių prekybinės įrangos 
gamintojų Europoje. Bendrovė gamina preky-
bos įrangą ir specialius baldus parduotuvėms. 
Tai lentynos, stelažai, vitrinomis, prekystaliai, 
prekybinės sienelės, ekspoziciniais stovai, per-
foruoti skydai, kabyklos. Taip pat siūlo įsigyti 
kasų stalus, įėjimo sistemas bei įvairius aksesu-
arus prekių eksponavimui.
Draugystės g. 12, LT-51260 Kaunas
Tel. : (8 37) 49 09 00
Faks.: (8 37) 31 37 08
El. paštas: novena@novena.lt
www.itab.lt

UAB „Omniteksas“
Specializuojasi pirmo-antro sluoksnio funkci-
nių drabužių, miego rūbų ir lengvų madingų  
drabužių; trikotažo medžiagų iš medvilnės,  
bambuko, vilnos, viskozės, poliesterio, polia-
mido ir kitų gamyboje. Daugiausiai Lietuvos 
rinkoje bendrovė prekiauja nuosavų prekių žen-
klų „Natali Silhouette“, „Bambuk“, „Thermo-
wave“, „Crazy Wave“, „Ombre“ drabužiais.
Ieško sukirpimo ir siuvimo paslaugas teikiančių 
įmonių, pardavimo agentų užsienio rinkose.  
Teikia medžiagų gamybos paslaugas (mezgi-
mo, dažymo, stabilizavimo,  šiaušimo, margi-
nimo ir kt.).
Siūlo prekiauti: „Natali Silhouette”, „Bam-
buk”, „Thermowave” prekinių  ženklų trikota-
žiniais drabužiais.
Raudondvario pl. 101, LT-47184 Kaunas  
Tel: (8 37) 36 14 94
Faks.: (8 37) 36 16 75
www.omniteksas.eu

AB „Ortopedijos technika“ 
Teikia medicinos paslaugas (gydytojų orto-
pedų, reabilitologų, neurologų, chirurgų ir kt. 
konsultacijos; protezavimas; reabilitacinis gy-
dymas; chirurginės operacijos). 
Gamina ir individualiai pritaiko ortopedijos 
priemones (avalynę ir įdėklus, įvairius įtvarus 
sportui ir reabilitacijai, gaminius būsimoms 
mamytėms, megztus įtvarus ir kt.).
Importuoja kompresines kojines, kompensaci-
nę techniką neįgaliesiesiems, mankštos ir ma-
sažo priemones ir kt.
Partizanų g. 17, LT-49476 Kaunas 
Tel.:(8 37) 31 33 03
Faks.: (8 37) 31 32 94
www.ortopedija.lt
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
BRIT20130913001 Viena iš stambiausių vyno dėžių gamintojų Italijoje ieško įmonių, kurios ga-

lėtų gaminti medines dėžes vyno buteliams iš pušies masyvo. Domina abipu-
sio bendradarbiavimo arba subrangos galimybės.

BRSE20141006001 Švedijos kompanija ieško ekologiškos medvilnės lovų užtiesalų rinkinių (iš 3 
dalių: užtiesalas ir 2 užvalkalai pagalvėms) gamintojų. 

BRNO20140909001 Norvegijos įmonė, gaminanti metalinius langų komponentus, ieško subran-
govų langų rankenų, vyrių ir pan. gamybai bei tobulesnių langų komponentų 
kūrimui.

BRSE20141001001 Švedijos bendrovė ieško vaikų (0 - 6 metų amžiaus) vidaus ir lauko rūbų ga-
mintojų. Rūbai (kelnės, paltai ir kt.) turėtų būti iš ekologiško lino, trikotažo.

BRIT20141013001 Italijos įmonė, užsiimanti didmenine maisto papildų prekyba, ieško natūralių 
maisto papildų moterims (skirtų tipinėms sveikatos problemoms, atsirandan-
čioms su menopauze, palengvinti: pakitusi medžiagų apykaita, virškinimo 
problemos, nuovargis ir pan. ) gamintojų. Produktai turėtų būti lengvai pa-
sisavinami organizme ir neturintys šalutinio poveikio, turėtų atitikti Europos 
geros gamybos standartus (GGP).

BRDE20140808001 Daugiau kaip 20 metų veikianti Vokietijos įmonė ieško individualiai pro-
jektuojamų tvirto plastiko talpyklų, kurios būtų montuojamos su nedideliais 
nuotekų valymo įrenginiais, gamintojų.

20090513029 Lenkijos įmonė daugiau nei trisdešimt metų specializuojasi žemės ūkio bei 
maisto sektoriaus mašinų prekyboje. Siūlo prekybos tarpininkavimo paslaugas.

BRIT20130930002 Italijos įmonė, įsikūrusi Sicilijoje, gamina rankų darbo šaldytos žuvies ir jū-
ros gėrybių pusgaminius. Bendrovė ieško produkcijos platintojų, agentų.

BRAT20140909001 Tarptautiniu mastu dirbanti Austrijos įmonė siūlo tarpininkavimo paslaugas 
maisto ir gėrimų (pvz., aliejaus, vyno, putojančio vyno, sojos pupelių, pradi-

nių mišinių kūdikiams, mineralinio vandens, ekologiškų vaisių ir daržovių 
sulčių) gamintojams, vandens valymo įrenginių, oro filtravimo gaminių ir 
gaminių, susijusių su saulės energija, gamintojams.

BRPL20140918001 Lenkijos įmonė dirba energijos vartojimo audito, konsultavimo energijos 
klausimais ir atsinaujinančių energetikos produktų platinimo srityje. Ieško 
novatoriškų produktų ir paslaugų, susijusių su atsinaujinančiais energijos šal-
tiniais ir energijos vartojimo efektyvumu, tiekėjų, pageidaujančių įsitvirtinti 
Lenkijos rinkoje.

BRUK20140321002 Jauna JK įmonė ieško aukso papuošalų gamintojų ir tiekėjų. Labiausiai domi-
na apyrankės, auskarai, grandinėlės ir žiedai. Siūlo didmenininko ir platintojo 
paslaugas.

BRRO20141002001 Rumunijos įmonė specializuojasi IT įrangos (kompiuteriai, nešiojami kom-
piuteriai, serveriai, spausdintuvai, skeneriai ir pan.) didmeninės prekybos 
srityje. Siūlo prekybos tarpininkavimo paslaugas (atstovas ar platintojas) Ru-
munijos rinkoje. 

BRUK20140927003 JK kompanija, turinti daugiau nei 30 metų patirtį kosmetikos ir asmens higie-
nos produktų platinimo srityje, siekia išplėsti savo asortimentą. Ieško smulkes-
nių inovatyvių asmens higienos, kosmetikos ir grožio produktų gamintojų.

BRLV20140924001 Viena iš didžiausių Latvijos statybos bendrovių nori bendradarbiauti su kom-
panijomis, kurios galėtų būti subrangovais civilinės statybos projektuose La-
tvijoje.  Įmonės pagrindinė veiklos sritys yra: inžineriniai darbai (visuomeni-
nių ir komercinių pastatų statyba); energetikos projektai (galingumas (0,4kW, 
20kW, 330kW) linijos, pastotės); telekomunikacijų infrastruktūra (optiniai 
valai, mobilieji bazinės bokštai).

BRBG20140920001 Bulgarijos kompanija vietinėje ir tarptautinėje rinkose užima stiprias pozicijas 
pramoninių chemikalų (kasybos, polimerų gamybos, farmacijos, trąšų, plovi-
klių, pesticidų ir t.t)platinimo  srityje. Ieško naujų tiekėjų, domisi bendradar-
biavimu su chemikalų, cheminių junginių gamintojais ir didmenininkais.

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.

Irma Taparauskienė,
Kauno PPA rūmų 
Eksportuotojų klubo kuratorė

Spalio 23 d. gausus Eksportuotojų 
klubo narių būrys susirinko į susitikimą, 
kurio tema – „Verslo ir kultūros ypatu-
mai Jungtinėje Karalystėje“. Pranešimą 
skaitė svečias iš JK – Charles Cormack,  
Cormack Consultancy Group Ltd (www.
consultcormack.com) įkūrėjas ir valdybos 
pirmininkas.

Pasak svečio, remiantis įvairiais ste-
reotipais, britai versle yra konservatyvūs, 
pakankamai atsargūs ir uždari, stoiški, 
santūrūs. Tačiau greta viso to – kiek iro-
niški, dažnai su įtaria šypsena, mėgstantys 

Eksportuotojų klube – apie 
verslo ypatumus JK

pajuokauti. Bendraujant su britų versli-
ninkais, pravartu žinoti ir jų pagrindines 
vertybes: tai privatumas, kuklumas, nepri-
klausomybė, tradicijos ir istorija, toleran-
cija ir daugiakultūriškumas.

Susirinkusiems ypač įdomu (ir gal 
kiek netikėta) buvo išgirsti, jog britai ypač 
vertina bendravimą. Net ir oficialūs susi-
tikimai dažniausiai prasideda nuo nedaly-
kinių pokalbių („small talk“), kai kalbama 
apie orą, pomėgius, laisvalaikį ir pan. 

Tą patvirtino ir klubo nariai, jau tu-
rintys verslo ryšių JK, Jų teigimu, kartais 
net atrodo, jog pristatinėjamas produktas 
ar paslauga mažiau įdomūs nei pats ben-
dravimas. Tam paantrino ir pranešėjas: 
„Pirmo susitikimo metu beveik neįmano-

Kalbinės komunikacijos 
auditorių mokymai

ma savo prekę ar paslaugą britui parduoti, 
tad geriau to ir nedaryti. Pakanka pristaty-
ti įmonę, produktus ir,  tai svarbiausia (o 
tą lietuviai dažnai pamiršta), – išsiaiškinti, 
kokie yra potencialaus partnerio poreikiai, 
įsiklausyti ko jam reikia“.

Ch. Cormack akcentavo, kas svar-
biausia užsienio įmonei įeinant į JK rin-
ką – tai ilgalaikė strategija. Būtinai reikia 
negailėti lėšų marketingui. Dar kartą buvo 
priminta, kad nemokantiems anglų kalbos 
keliai uždaryti.

Geriausia – mokytis iš svetimų klai-
dų, tad ypač didelio susidomėjimo su-
laukė svečio pastabos apie pagrindines 
įmonių klaidas, kurios daromos ieškant 
partnerių Jungtinėje Karalystėje: stengia-
masi įsitvirtinti Londone – bet 90 proc. 
visų šalies įmonių ir gyventojų yra ne čia; 
klientų ieškoma atsitiktiniais keliais, ne-
turint ilgalaikių tikslų ir strategijų; prista-
tomi puikūs produktai, bet jų marketingas 
apgailėtinas arba jo iš viso nėra; nesilai-

koma sutartų terminų; nepagrįstai iške-
liamos kainos; nereikia savęs pervertinti, 
išaukštinti ir kt.

Klubo nariai turėjo neeilinę progą iš 
pirmų lūpų išgirsti, kokie yra britų vers-
lininkai, kokios jų vertybės, bendravimo 
stilius ir, svarbiausia, kokias klaidas daž-
niausiai daro užsienio verslo atstovai, 
bandydami įsitvirtinti šioje rinkoje.

Rita Baidokaitė,
Kauno PPA rūmų 
Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė 

MVĮ, planuojančios pradėti arba sie-
kiančios plėtoti vykdomą eksporto veiklą 
Europoje ar kitose užsienio šalyse, dažnai 
susiduria su kalbinėmis ir kultūrinėmis 
kliūtimis, kurios trukdo vykdyti užsienio 
prekybą. Įmonės daro klaidų dėl kultūrų 
ir kalbos skirtumų, joms trūksta pasitikė-
jimo bendraujant su užsienio partneriais ir 
įeinant į užsienio rinkas. Visa tai tiesiogiai 
įtakoja prekybos rezultatus.

Kalbinės komunikacijos problemoms 
spręsti Kauno PPA rūmai kartu su 4 pro-
jekto partneriais vykdo projektą „Tarp-
tautinės komunikacijos stiprinimas EPIC 

2013-1-PL1LEO05-37888“. Kalbinės ko-
munikacijos auditorių praktiniai mokymai 
vyko spalio 16-17 d. Kaune.

Dvi dienas vykusius praktinius moky-
mus vedė bei patirtimi dalijosi didelę tarp-
tautinę mokymų patirtį turintis specialistas 
Peter Zoltan. Praktinėse sesijose mokymų 
dalyviai ne tik sėmėsi įvairiausios patir-
ties, bet taip pat atliko įvairias praktines 
užduotis bei modeliavo praktikoje pasi-
taikančias verslo kalbinės komunikacijos 
situacijas. Būsimi kalbinės komunikacijos 
auditoriai sužinojo, kaip tinkamai turės 
būti atliktas kalbinės komunikacijos audi-
tas, kaip jam pasiruošti.

Kalbinės komunikacijos auditorius – 
tai išorinis komunikacijos vertintojas, 
kuris audito proceso metu nustato įmonės 

komunikacijos strategijos trūkumus, su-
keliančius kliūtis bendraujant su užsienio 
klientais. Auditoriaus užduotis – pateikti 
įmonei jų šalinimo sprendimus, kad padi-
dėtų įmonės eksporto apyvarta. 

20 kalbinės komunikacijos auditų pla-
nuojama atlikti  2015 m. pradžioje.  

Mokymų dalyvių atsiliepimai:
Sandra Uknevičiūtė:
„Naudingos praktinės užduotys, puiki, 

draugiška atmosfera ir galimybė praplėsti 
akiratį. Gera organizacija bei įdomus pa-
teikimas, o tai palengvina informacijos 
suvokimą bei pritaikymą praktiškai. Labai 
laukiam praktinių užduočių, kai realiai ga-
lėsime atlikti kalbinės komunikacijos au-
ditą įmonėse. Mokymų metu gavome įdo-
mių įžvalgų apie labai skirtingas kultūras 
– arabų bei kinų. Patiko, kad analizavome 
tikrą pavyzdį – eksportuojančią įmonę. 
Ačiū organizatoriams ir dėstytojui.“

Jolanta Bareikienė:
„Spalio 16-17 d.  Kauno prekybos, 

pramonės  ir amatų rūmai, įgyvendinan-
tys projektą ,,Tarptautinės verslo komu-
nikacijos stiprinimas’’, pasiūlė dalyvauti 
kalbinės komunikacijos auditorių moky-
muose. Mokymus vedė puikus komunika-
cijos audito specialistas iš Vengrijos Peter 

Zoltan. Lietuvoje kalbinės komunikacijos 
auditas įmonėse dar nėra įprastas reiški-
nys, todėl mokymai patraukė temos nau-
jumu. Mokymai buvo gerai organizuoti, 
informatyvūs ir įdomūs. Juose dalyvavo 
12 asmenų iš verslo įmonių bei Kauno 
kolegijos. Pagrindinė šių mokymų idė-
ja yra ta, kad kalbinės komunikacijos ir 
tarpkultūrinės kompetencijos labai įtakoja 
tarptautinį verslą. Pastarųjų neišmanymas 
gali turėti neigiamos įtakos tarptautinio 
bendradarbiavimo rezultatams, o žinios 
šioje srityje atneša neabejotiną sėkmę. Ti-
kiuosi, kad Lietuvos įmonių vadovai pasi-
naudos kalbinės komunikacijos audito ga-
limybe ir sustiprins savo įmonių pozicijas 
tarptautinėje rinkoje“. 

Mokymų dalyviai atliko įvairias praktines užduotis

Charles Cormack akcentavo, kas svarbu einant į Jungtinės 
Karalystės rinką
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Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusioje 
šeštojoje parodoje „Rinkis prekę lietuviš-
ką“ lankytojus pasitiko Kauno kolegijos 
studentų ir dėstytojų sumeistrautas įspū-
dingas kūrinys. Kolegijos komanda pa-
statė 4 metrų aukščio simbolinį vienybės 
medį – toks maksimaliai buvo įmanomas 
arenos patalpose.

Verpstės formos statiniui Kauno ko-
legijos Technologijų fakulteto dėstytojų 
ir studentų komanda panaudojo per 50 
kilogramų daržovių. Parodos lankytojai 
žavėjosi, kaip į tokį dailų ornamentą spe-
cialistai sulipdė ant lietuvių stalo įprastas 
daržoves – pomidorus, morkas, svogūnus, 
salierus, šparagines pupeles, brokolius, sa-
lotas.

Kaip pasakojo rekordinio kūrinio iš 
maisto produktų sumanytojos ir kūrėjos – 
Inga Valentinienė, Daiva Klimavičienė, 
Ingrida Kraujutienė, Dana Žemaitaitienė – 

Kauno kolegija sukūrė 
įspūdingą vienybės medį

Verpstės formos simboliui sukurti panaudota 50 kg lietuviškų daržovių

kūrinys kartu su studentais buvo pradėtas 
dėlioti dar iš vakaro. Gerokai anksčiau šio 
darbo komanda imtis negalėjo, kadangi 
daržovės būtų suvytusios. Tikru galvosū-
kiu tapo verpstės nuvežimas iki „Žalgirio“ 
arenos – didžiulių gabaritų kūrinį transpor-
tuoti padėjo įmonė „Kauno baldai“.

Iš daržovių sukurtas dizaino objektas 
buvo eksponuojamas prie Žemės ūkio 
ministerijos stendo, kadangi ministerija 

pasiūlė kolegijai dalyvauti parodoje ir su-
kurti ką nors įspūdingo. 

Kauno kolegijos Technologijų ir kraš-
totvarkos fakultetas rekordinių aukštumų, 
pasitelkę žemės gėrybes, siekia jau nebe 
pirmą kartą. Pavasarį Kauno miesto ro-
tušės aikštę puošė Europos žemėlapis iš 
gėlių – jį taip pat kūrė jungtinė iš įvairių 
fakulteto katedrų sudaryta komanda.

RŽ inf.

NAUjAs NArys. VIZITINĖ KOrTELĖ

Spalio 9 d. „Saulės“ gimnazijoje 
vyko tradicinis verslumo ugdymo me-
todinis renginys „Verslo idėjų generavi-
mas“, kuriame dalyvavo 42 komandos 
iš 11 Kauno miesto ir rajono mokyklų. 
Renginyje būrys svečių vertino dalyvių 
pasirodymus. 

Tarp vertintojų buvo ir Kauno preky-
bos, pramonės ir amatų rūmų kancleris 
Andrius Verbyla, rūmų narių „Informaci-
jos technologijų mokymo centro“ direk-
torė Skaidra Vaicekauskienė, AB „Swed-
bank“ Pietų Lietuvos filialo vadovas 
Saulius Drasutis, AB DNB banko Kauno 

Apdovanotos šauniausios 
mokomosios bendrovės

verslo regiono plėtros vadovė Nomeda 
Bardauskienė, KTU regioninio mokslo 
parko atstovas Tercizijus Varkala ir kt.

Konkursui mokiniai pristatė savo 
verslo idėjas. Šiais metais  sulaukta rekor-
dinio jų skaičiaus – 56. Rūmų nominacija 
buvo skiriama geriausiai idėjai, Swed-
banko – praktiškiausiai idėjai, DNB – 
startuoliškiausiai idėjai, KTU regioninio 
mokslo parko – inovatyviai idėjai, KTU 
Ekonomikos ir verslo fakulteto – origina-
liausiam sprendimui mažiausiais kaštais.

„Saulės“ gimnazijos diplomas ati-
teko MMB „Pagunda“ iš Kauno maisto 

pramonės ir prekybos mokymo centro už 
skanią idėją. Lietuviškiausia idėja pripa-
žinta Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 
gimnazijos MMB „Fruit2go”. Minėtos 
gimnazijos MMB „SiTo“ idėja pripažinta 
kūrybiškiausia; originaliausią sprendimą 
mažiausiais kaštais pristatė „Santaros“ 
gimnazijos MMB „EuroBox“. 

Net penkios nominacijos atiteko 
„Saulės“ gimnazijos MMB: inovatyvi 
idėja – MMB „LEDon“ (2C klasė),  star-
tuoliškiausia idėja – MMB  „inKrauk” 
(mišri antrokų, ketvirtokų komanda), 
versliškiausia idėja – „Stick‘em Up“. 

Praktiškiausios idėjos ir geriausios 
renginio verslo idėjos vardą pelnė gim-
nazijos MMB „KIPERS“ už idėją, padė-
siančią automobilyje vežioti tvarkingai 
sudėliotus daiktus.

RŽ inf. Moksleivius apdovanojo rūmų kancleris Andrius Verbyla


