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Šventinis retro vakaras belaukiant rūmų 90-mečio
Audronė Jankuvienė

Gruodžio 6-ąją Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų bendruomenė, beveik du šimtai žmonių, susirinko į įspūdingą šventinį pokylį. Kitais metais laukiama
rūmų įsteigimo Kaune 90 metų sukaktis
padiktavo renginio temą – svečiai rinkosi
pasipuošę tarpukario Kauno stiliumi.
Skaičiuojama, kad tai jau dvidešimtasis tradicinis rūmų balius, kuriuose
dalyvauja verslo, valdžios, akademinės
bendruomenės, socialinių partnerių atstovai, kolegos iš kitų Lietuvos prekybos,
pramonės ir amatų rūmų.
Pokyčiai ir sveikinimai
Apžvelgdamas besibaigiančių metų
veiklą, rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis pasidžiaugė stabilumu valstybėje ir
savivaldybėse, kuris labai svarbus verslo pasitikėjimui, nuosekliai augančiu rūmų narių
skaičiumi (šiemet į bendruomenę įsijungė
50 naujų įmonių), plačia saviraiškos galimybe dešimtyje rūmų klubų, tvirtėjančiomis
rūmų pozicijomis regiono savivaldybėse.
Padėkojęs už ilgalaikį ir glaudų bendradarbiavimą profesinio rengimo įstaigoms, rūmų prezidentas pabrėžė šiemet
nuosekliai ypač stiprėjančią verslo ir
mokslo partnerystę.
B. Žemaitis paminėjo, kad rūmai šiemet aktyviai inicijuoja verslo aplinkos
pokyčius, imamasi konkrečių žingsnių
ginant bendruosius verslo interesus, keičiant verslui trukdančias, nepalankias
įstatymų nuostatas.
Rūmų bendruomenei linkėjimus –
dėžę „Burmistro alaus“ – perdavė Kauno
miesto meras Andrius Kupčinskas, tuo
metu viešėjęs Australijoje.
„Rūmai puoselėja vertybinę tradiciją – bendruomeniškumą. Nuo jo prasideda sėkmė. Tam tikra prasme verslas yra
savanorystės forma. Verslininkai savo pastangomis, idėjomis, skirdami savo laiką,
kuria pridėtinę vertę valstybei“, – kalbėjo
socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Šventiniame pokylyje dalyvavo beveik du šimtai žmonių

Pagerbti už nuopelnus
Vakaro metu buvo pagerbti rūmų nariai, jiems įteikti atkurtieji prieškario laikų
apdovanojimai.
„Darbo žvaigždė“ yra aukščiausias
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų
rūmų apdovanojimas, teikiamas už ypatingus nuopelnus šalies verslui ar rūmų
sistemos plėtrai. Šis ženklas įsteigtas
1938 m. gruodžio mėnesį, pirmą kartą
įteiktas 1939 m. pradžioje.
Šiemetinio vakaro metu bronzos
„Darbo žvaigžde“ apdovanotas UAB
„ICECO“ generalinis direktorius Valdemaras Šalauskas. Jo vadovaujama įmonė
po „Kraitenės“ bankroto marijampoliečiams išsaugojo 440 darbo vietų. Bendrovė yra daugelio visuomeninių, socialinių
akcijų rėmėja. Pagal perdirbamos žuvies
apimtis įmonė yra trečia Lietuvoje.
Bronzos „Darbo žvaigžde“ taip pat
pagerbtas UAB „Naujasis Nevėžis“ direktorius Gediminas Krutulis. Jo vadovaujama bendrovė yra sausų pusryčių gamybos
lyderė Lietuvoje ir Baltijos valstybėse. 60
proc. produkcijos eksportuojama į 35 pasaulio šalis.
Šie apdovanojimai taip pat skirti Kauno miesto merui Andriui Kupčinskui ir
UAB „Doletos langai“ bei UAB „Doleta“

steigėjui ir akcininkui Vytautui Silevičiui.
Jiems garbės ženklai bus įteikti per kitus
renginius.
Aktyviausiais nariais 2014 m. tapo
„Magnusson ir partneriai“, UAB „Interjero elementai“, UAB „Jonavos autobusai“,
AB „Fasa“.
Už svarų indėlį bendruomenei pagerbtos UAB „SDG“ ir UAB „Gintrėja“. UAB
„SDG“ garsėja kaip įvairių visuomeninių,
socialinių akcijų organizatorė ir rėmėja.
Šiemet Baltijos kelio 25-mečiui paminėti
bendrovės iniciatyva buvo pakartota kelionė per Baltijos valstybes nuo Vilniaus
iki Talino. Jau daug metų „SDG“ vykdo
projektą „Kalėdinės vaikų svajonės“. Bendrovės komanda yra tapusi Kauno maratono nugalėtoja. Šiemet jau skirta daugiau
kaip 400 tūkstančių litų paramos tiesiogiai
sporto organizacijoms, šokių kolektyvui,
Lietuvos samariečių bendrijai, Kauno kolegijos studentų praktikoms.
Vykdydama savo veiklą gimtajame
Vilkaviškyje, „Gintrėja“ siekia, kad kuo
patraukliau būtų gyventi šiame krašte,
būtų vis mažiau norinčiųjų išvykti į didmiesčius ar emigruoti, o jaunimas pasiliktų arba sugrįžtų ir prisidėtų prie socialinių – ekonominių problemų sprendimo.
Įmonės indėlis – ne tik sėkmingai plėtoja-

Rūmai inicijuoja verslo aplinkos pokyčius
Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų
viešųjų ryšių vadovė
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų taryba aptarė, kaip aktyviau ir nuosekliau ginti bendruosius verslo interesus,
įtakoti verslo aplinką lemiančius veiksnius.
Tarybos nariai svarstė 20 verslo aplinkos problemų, veiksmų eigą ir kt. Šiuos
klausimus nagrinėjo ir išplėstinis rūmų
tarybos prezidiumas.
Pirmasis problemų sąrašas sudarytas
Atvirų durų diena | 3 psl.

remiantis įvairiais šaltiniais. Keturis klausimus pateikė rūmų nariai (dėl darbo apmokestinimo, verslo liudijimų veiklų sąrašo, dėl žemės reformos; dėl ydingos PVM
sistemos), du gauti iš asociacijos. Likusieji
14 – iš įvairių kitų šaltinių: viešosios erdvės (apie ką verslininkai, politikai diskutuoja viešojoje erdvėje), Seimo teisės aktų
duomenų bazės, Ūkio ministerijos ir kt.
Jau imtasi konkrečių įtakos veiksmų
dėl keturių problemų: dėl Smulkiojo ir
vidutinio verslo plėtros įstatymo prieštaravimo EK reglamentui apibrėžiant

vidutinių ir smulkių įmonių dydžius; dėl
valstybės ir savivaldybių įmonių valdybų
sudarymo principų įtraukiant nepriklausomus narius; dėl žemės reformos, kai
verslas paverčiamas žemės grąžinimo
savininkams įkaitu; dėl Viešųjų pirkimų
įstatymo pakeitimų.
Atitinkamoms institucijoms – Seimui,
Vyriausybei, Ūkio ministerijai – buvo išsiųsti Lietuvos prekybos, pramonės ir
amatų rūmų asociacijos vadovų pasirašyti
raštai. Jau gauti ir kai kurie atsakymai iš
Vyriausybės ir Ūkio ministerijos (pla-

Verslo pusryčiai Kauno
rajone | 6 psl.

Rūmų klubas „Wilaroje“ | 7 psl.

mas verslas, bet ir kuriama pridėtinė vertė
savo miestui bei bendruomenei. Įmonė yra
aktyvi labdaros – paramos projektų, įvairių bendruomeninių iniciatyvų rėmėja.
Už svarų indėlį bendruomenei šiemet
taip pat buvo apdovanota UAB „Garlita“.
Apdovanojimas įmonei įteiktas per Kauno rajono savivaldybės verslininkų pagerbimo vakarą lapkričio mėnesį.
Rūmų ambasadorių titulai šiemet suteikti VšĮ „Informacijos technologijų mokymo centras“ direktorei Skaidrai Vaicekauskienei ir UAB „SDG“ generaliniam
direktoriui Eduardui Jasui. Ši nominacija
skiriama už asmeninį indėlį, bendruomenės telkimą, narystės sklaidą bei rūmų
vardo viešinimą.
Pirmaisiais, tik lapkritį atkurtaisiais
„Darbo žvaigždės medaliais“ apdovanoti
DNB banko Kauno regiono mažmeninės
bankininkystės vadovė Roma Noreikienė, Kauno taikomosios dailės mokyklos
direktorė Daina Rožnienė, UAB „TUV
Uolektis“ generalinis direktorius Jonas
Vytautas Pivoras, UAB „SDG“ mokymų
departamento direktorė Karolina Žekaitė,
Aleksandro Stulginskio universiteto prorektorius profesorius Jonas Čaplikas.
Nukelta į 4 psl.

čiau – kituose šio leidinio straipsniuose).
Solidarizuodamasi su Smulkiųjų ir
vidutinių verslininkų asociacija bei SVV
taryba, Lietuvos prekybos, pramonės ir
amatų rūmų asociacija dar liepos mėnesį
viešai kėlė klausimą dėl smulkiajam verslui gresiančių sunkumų apsirūpinti eurais
bei dėl atsiskaitymų problemų vadinamuoju dviejų valiutų laikotarpiu 2015 m.
sausio 1-15 dienomis, kai grąžą bus privaloma atiduoti tik eurais.
Lapkričio pabaigoje Ūkio ministerija informavo, kad Finansų ministerija
parengs pavyzdinį pagrįstų priežasčių,
dėl kurių galima atiduoti grąžą ne eurais,
Nukelta į 2 psl.
Apskaita ir finansai –
verslui | 9 psl.
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EK dokumentams prieštaraujančios
SVV plėtros įstatymo nuostatos bus keičiamos
Audronė Jankuvienė
Kaip žinia, 2014 m. spalio 7 d. LR
Seimas priėmė LR Smulkiojo ir vidutinio
verslo plėtros įstatymo pataisas.
Jose apibrėžta, kokia įmonė laikoma
vidutine arba maža (3 str. 1 d. Vidutinė
įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip
250 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
1) įmonės metinės pajamos neviršija 40

mln. eurų; 2) įmonės balanse nurodyto
turto vertė neviršija 27 mln. eurų.“; 3 str.
2 d. Maža įmonė – įmonė, kurioje dirba
mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių
sąlygų: 1) įmonės metinės pajamos neviršija 7 mln. eurų; 2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 5 mln. eurų.“).
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija atkreipė Ūkio ministerijos dėmesį, kad šios įstatymo nuostatos,

įsigaliojančios nuo 2015 m. sausio 1 d.,
neatitinka 2014 m. birželį įsigaliojusio
Europos Komisijos reglamento, apibrėžiančio, kad vidutine įmone laikoma
įmonė, kurios apyvarta neviršija 50 mln.
eurų, mažąja – kai apyvarta neviršija 10
mln. eurų.
Asociacija raštu kreipėsi į Vyriausybę
ir Ūkio ministeriją, kad būtų skubiai parengtos atitinkamos įstatymo pataisos, atitinkančios EK reglamento apibrėžimus, ir
Benjaminas Žemaitis

Valdas Paulauskas ir Zigmantas Dargevičius

Vytas Čičelis

Eduardas Jasas

teikiamos svarstyti Seimui skubos tvarka,
iki 2015 m. sausio 1 d. Toks prieštaravimas riboja dalies verslo galimybes teikti
paraiškas ES paramai gauti.
Ūkio ministerija, atsakydama į šį raštą, informavo, kad Ūkio ministerija yra
numačiusi parengti įstatymo pakeitimą,
suvienodinant įstatymo ir minėtų ES dokumentų nuostatas.
Šis Ūkio ministerijos įsipareigojimas
yra įtvirtintas ūkio ministro 2014 m. lapkričio 26 d. įsakymu patvirtintame Lietuvos
verslumo veiksmų 2014-2020 m. plane.

Depolitizavimo idėja įteisinta įstatyme
Verslo taryba, prie Kauno miesto savivaldybės veikianti patariamoji institucija, ne
kartą pabrėžė, kad būtina depolitizuoti savivaldybės įmonių valdymą, įtraukiant nepriklausomus valdybų narius. Dabar šis pasiūlymas įteisintas įstatymu.
LR Seimas 2014 m. spalio 16 d. pakeitė kai kuriuos LR Valstybės ir savivaldybės
įmonių įstatymo straipsnius.
Įstatymo 10 straipsnyje, kuris įsigalios nuo 2015 m. sausio 1 d., apibrėžiami valstybės ir savivaldybių įmonių valdybų sudarymo principai, nustatomi reikalavimai valdybos nariams, apibrėžiamos jų atrankos nuostatos.

LR Vyriausybė iki 2015 m. sausio 1 d. turi priimti šio įstatymo 10 straipsnio įgyvendinamuosius teisės aktus.
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija išsiuntė raštą Ūkio ministerijai, kuriame pageidauja dalyvauti rengiant šiuos poįstatyminius aktus, susipažinti su
jų projektais ir teikti savo pasiūlymus.
Ūkio ministerija informavo, kad rūmams bus pateiktas rengiamas Vyriausybės nutarimo projektas, ir verslininkai galės siūlyti savo pastabas.
RŽ inf.

Rūmai inicijuoja verslo
aplinkos pokyčius

Ministerijos nagrinės rūmų
asociacijos pasiūlymus
griežtinti bankrotų prevenciją

Atkelta iš 1 psl.

sąrašą ir pateiks jį svarstyti Darbo grupės
euro įvedimo klausimams koordinuoti
posėdyje. Pastarajai pritarus, šis sąrašas
bus paskelbtas svetainėje www.euras.lt.
Finansų ministerija taip pat pateikė analogišką atsakymą, kartu pabrėždama, kad
bet kokiu atveju pardavėjas ar paslaugų
teikėjas paprašytas turės pateikti tinkamus
įrodymus, kad dėjo pakankamas pastangas apsirūpinti eurais grąžai.
Asociacija dar gerokai iki turizmo
sektorių sukrėtusios nemokumo krizės
kėlė klausimą dėl bankrotų prevencijos,
kuriai valstybinės institucijos skiria per
mažai dėmesio. Iš įstatymo netgi išnyko
anksčiau apibrėžta atsakomybė įmonės
vadovui laiku kreiptis dėl bankroto paskelbimo.
Vyriausybei išsiųstame rašte dar kartą
siūlyta griežtinti reikalavimus bei atsakomybę už metinio įmonių balanso nepateikimą Registrų centrui, įstatinio kapitalo
pakankamumo užtikrinimą ir kt. Kartu
prašoma stiprinti VMI ir Registrų centro
sąveiką, kad apie potencialiai nemokius
ūkio subjektus laiku būtų informuojamos
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ne tik valdžios institucijos, bet ir verslo
bendruomenė.
Dėl daugybės verslo problemų viešųjų pirkimų srityje sausio mėnesį planuojama surengti apskritojo stalo diskusiją su
Viešųjų pirkimų tarnybos vadovais.
Kitos identifikuotos verslo aplinkos
problemos – dėl rengiamo naujo Darbo
kodekso, naujos ES apskaitos direktyvos
perkėlimo į Lietuvos teisę, administracinės
naštos verslui mažinimo, viešosios ir privačios partnerystės naujovių, PVM sistemos
keitimo, darbo mokesčių ir kt. – bus aptariamos kituose rūmų tarybos posėdžiuose.
Kadangi situacija greitai keičiasi –
priimami nauji teisės aktai, vienos problemos tampa dar reikšmingesnės, kitos
praranda aktualumą, laukiame rūmų narių
atsiliepimų ir informacijos apie verslui
trukdančias kliūtis, ypač kokios problemos aktualios vietos ir regiono lygmeniu.
Rūmų svetainėje chamber.lt pradėjo
veikti forumas „Mano verslo problema“,
kuriame vadovai gali operatyviai ir patogiai pateikti informaciją, diskutuoti, siūlyti, ką galime nuveikti kartu.

Pastaruoju metu nuvilnijusi Lietuvos turizmo operatorių bankrotų banga sudavė
stiprų smūgį vartotojams, kartu primindama, kad kontroliuojančios institucijos veikia
nepakankamai efektyviai.
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija siūlo išnagrinėti, ką darė
nepakankamai ar ko nepadarė LR institucijos, kad bankrotų prevencijai būtų skiriamas
deramas dėmesys, geriau vykdoma atitinkamų institucijų sąveika.
Asociacija ne kartą raštu ir žodžiu kėlė ir kelia bankrotų prevencijos klausimus. Dar
šių metų vasario 21 d. raštu kreiptasi į Ūkio ministeriją, kad Nemokumo procesų tobulinimo darbo grupėje nebūtų apsiribota tik bankroto procedūrų tobulinimu, bet didesnis
dėmesys būtų kreipiamas nemokumo ar bankrotų prevencijos priemonėms. LPPAR
asociacija siūlė ir siūlo griežtinti reikalavimus bei atsakomybę už metinio įmonių balanso nepateikimą VĮ Registrų centrui, įmonių akcinio kapitalo pakankamumo užtikrinimą
ir atsakomybę akcininkams. Kartu raginta, kad Valstybinė mokesčių inspekcija ir VĮ
Registrų centras stiprintų sąveiką ir būtų atsakingi už valdžios ir verslo bendruomenės
informavimą laiku apie potencialiai nemokius ūkio subjektus. Kaip viena iš priemonių
buvo siūlomas PVM ataskaitos ar PVM mokėtojo statuso sustabdymas.
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija atkreipia dėmesį, kad iš
Akcinių bendrovių įstatymo dingo nuostata, jog įmonės vadovas turi kreiptis į teismą,
jeigu nuosavas kapitalas pasiekia pusę įstatinio kapitalo ir akcinininkai nesiima jokių
priemonių situacijai pakeisti. Asociacija ragina tokią nuostatą grąžinti į įstatymą, nes
dabar niekas neatsako už tai, kad įmonė bankrutavo.
Asociacija taip pat siūlo, kad įvykus bankrotui visas turtas būtų išvaržomas aukcione ir pinigai grąžinami proporcingai visiems kreditoriams, nesudarant kreditorių eilių.
Ministro Pirmininko A. Butkevičiaus pavedimu Ūkio, Finansų ir Teisingumo ministerijos turi kartu išnagrinėti rūmų asociacijos kreipimąsi dėl nemokumo prevencijos.
RŽ inf.

KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ žinios | Nr. 589

Atvirų durų diena: kuo rūmai
panašūs su sporto klubu?
Audronė Jankuvienė
„Rūmai sutelkia pažangiausią, socialiai
atsakingą verslą kartu kalbėtis apie problemas, formuoti bendrą poziciją, konstruktyviai teikti ją valdžios institucijoms atstovaujant bendriesiems verslo interesams.
Rūmai yra ir žinių šaltinis“, – lapkričio 25ąją atvirų durų dienos dalyviams pasakojo
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
prezidentas Benjaminas Žemaitis.
Vizitinė kortelė
„Lietuvoje įregistruota apie 800 įvairiausių verslo asociacijų, tad pasirinkimas
platus. Pati seniausia pasaulyje, veikianti daugiau kaip 400 metų, yra rūmai. Jų
funkcijos nepakito per amžius – tai verslo
savivalda ir paslaugos verslui. Pasaulyje
veikia 13 tūkstančių, Europoje – 1706
prekybos ir pramonės rūmai. Per juos
vyksta platūs informacijos mainai ir tinklaveika. Rūmai sukaupę nemažą socialinės partnerystės patirtį, ypač profesinio
rengimo srityje. Nuo 1997 m. įvykdyta
apie 130 europinių projektų, kurių naudos
gavėjai yra rūmų nariai įmonės, regionas.
Ši organizacija apima visą spektrą verslininkų – nuo „Lifosos“ ir „Achemos“ iki

parduotuvės Šakiuose“, – vizitinę rūmų
kortelę potencialiems bendruomenės nariams pristatė generalinis direktorius Vytautas Šileikis, pabrėždamas, kad tik verslo, valdžios ir intelektualiosios bendruomenės dialogas kuria sėkmės istorijas.
Vien abonementas sveikatos nesuteikia
UAB „Interjero elementai“ vadovas
Giedrius Bučas narystę rūmuose iliustravo sporto klubo pavyzdžiu: „Kai nusiperkate abonementą į sporto klubą, juk einate
sportuoti, treniruotis. Suprantate, kad vien
nuo to, jog įsigijote abonementą, sveikatos nepadaugės – reikia lieti prakaitą. Taip
ir rūmuose. Jei įstojote į rūmus, turite dalyvauti, naudotis rūmų teikiamomis plačiausiomis galimybėmis.“
„Mes buvome maža įmonė, todėl ilgai
dvejojome, ar stoti į rūmus, didelę organizaciją, kurioje, manėme, telkiasi stambios įmonės. Klydome. Ar esi didelis, ar
mažas – visų narių teisės ir galimybės
lygios“, – verslininkams kolegiškai pasakojo UAB „Interjero elementai“ vadovas Giedrius Bučas. – Pradžioje, žinoma,
ieškojome naudos, norėjome tik gauti
užsienio kontaktų ir pan. Per trejus metus

Renginio metu rūmų veikla domėjosi apie dvidešimt potencialių narių

Atkurtas istorinis „Darbo
žvaigždės medalis“
Artėjant istorinei datai – rūmų įkūrimo 90-mečiui, kurį minėsime 2015 m.
birželį, Lietuvos prekybos, pramonės ir
amatų rūmų asociacija atkūrė aukštą prieškario apdovanojimą – „Darbo žvaigždės
medalį“.
Išlaikant istorinį tęstinumą ir tradiciją,
atkuriamo medalio dizainas ir simbolika
bus tokie patys, kaip prieškario Lietuvos
apdovanojimo.
„Darbo žvaigždės medaliu“ bus pagerbiami rūmų narių – įmonių nusipelnę
darbuotojai, pripažįstant ir įvertinant jų
ilgametį ir nepriekaištingą darbą, aukštus
pasiekimus profesijos srityje, profesinę
etiką, aukštus asmeninės atsakomybės
reikalavimus, asmeninį indėlį į įmonės ar
organizacijos vystymąsi.
Sprendimą skirti apdovanojimą regionuose priims regionų rūmų tarybos, asociacijoje – prezidiumas kartu su generaliniu
direktoriumi.

Nemažai svečių teiravosi apie Eksportuotojų klubą

susiformavo kitoks poreikis – poreikis
mokytis ir bendrauti. Kaip sakoma, geriau
turėti šimtą draugų nei šimtą pinigų.“
Advokatų profesinės bendrijos „Magnusson ir partneriai“ atstovė, advokatė
Giedrė Petrulevičienė pabrėžė, kad rūmai
yra galimybė tapti matomu ir žinomu, užmegzti dalykinius ilgalaikius kontaktus,
naudotis žiniomis, įgyti pasitikėjimo, padidinti savo verslo svorį, lengviau atverti
valdžios duris.
UAB „SDG kodas“ direktorius Saulius Kubertavičius susirinkusiems atvirų
durų dienos dalyviams papasakojo konkretų pavyzdį, kaip rūmai padėjo surasti
partnerius Prancūzijoje, ir tai tapo sėkmingo bendradarbiavimo istorija, o bendrovė klientams pateikė labai reikalingą
darbo priemonę.

1925

Kokie lūkesčiai siejami su rūmais?
Atvirų durų dienos dalyvių buvo teiraujamasi, ar jie dalyvauja kokių nors
asociacijų veikloje, ar yra tekę lankytis
rūmų renginiuose ar seminaruose, kokius
lūkesčius įmonės sieja su rūmais, kokie
jų interesai?
Dauguma atsakė, jog nedalyvauja jokios asociacijos veikloje. Pusė „naujokų“
jau pažįstami su rūmais, nes yra dalyvavę
renginiuose ar seminaruose. Pagrindiniai
lūkesčiai – įmonių interesų gynimas ir
atstovavimas, paslaugos ir galimybės dalyvauti ES projektuose ir bendruomenės
veikloje. Interesai telkiasi apylygiai tiek
užsienio, tiek vidaus rinkoje.
Vėliau į dalyvių klausimus neformalioje aplinkoje atsakė rūmų darbuotojai,
klubų atstovai, rūmų nariai.

2015

Peržengę Naujųjų slenkstį, pradėsime išskirtinius metus –
2015-aisiais minėsime rūmų įkūrimo Kaune 90-metį.
1922 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija skelbė
pagrindinę rūmų misiją – per verslo savivaldą
bendradarbiauti su valstybės valdžia, teikti žinias ir
patarimus Vyriausybei. 1925 m. įsteigti rūmai neatsiejami
nuo valstybingumo raidos ir ūkio klestėjimo.
XXI amžius diktuoja naujus iššūkius. Būkime iniciatyvūs,
solidarūs ir garbingi, brandindami pažangią verslo
savivaldą ir būdami atsakingi valstybei, visuomenei ir
sau. Įtvirtinkime rūmus valstybės gyvenime kaip stiprią
arčiausiai verslo ir valdžios veikiančią organizaciją.
Linkime drąsių užmojų ir sėkmės Jūsų versle, sutarimo ir
bendrystės kolektyvuose, laimės ir ramybės Jūsų šeimoms.
Su nuoširdžiausiais linkėjimais,
Benjaminas ŽEMAITIS,
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas,

Apdovanojimas „Darbo žvaigždės
medalis“ bus teikiamas iškilmingoje
aplinkoje – rūmų arba narių iškilmių ar
kitų švenčių metu.
RŽ inf.

Vytautas ŠILEIKIS,
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis
direktorius
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Šventinis retro vakaras
belaukiant rūmų 90-mečio
Atkelta iš 1 psl.

Rūmų tarybos sprendimu šie medaliai
vėliau bus įteikti Kauno kolegijos dekanei
doc. Sigitai Saulėnienei, viešbučio „Best
Western Santaka“ direktorei Ingai Kerbelytei, UAB „Garlita“ vyr. inžinieriui Rai-

mundui Matulevičiui, UAB „Baldai Jums“
finansų direktorei Nijolei Meškauskienei,
UAB „Lakmalit“ projektų vadovui Giedriui Girevičiui, „Magnusson ir partneriai“
vyr. finansininkei Žanetai Liutkienei.

Šokiai, spėlionės, loterija
Linksmojoje vakaro dalyje svečius
savo fokusais stebino ir glumino iliuzionistas Antonas, vyko „laimingosios
kėdės“ loterija „ICECO“ prizams, buvo
renkamos stilingiausios retro damos ir poros, rūmų ambasadoriai pjaustė didijį tortą. Kadangi svečiai sėdėjo prie tarpukario
įmonių vardais pavadintų stalų, reikėjo atspėti, ką tie pavadinimai reiškia, kuo vertėsi taip vadintos Kauno įmonės – „Eglynas“, „Concordia“, „Bachus“, „Tilka“,
„Štandartas“, „Diana“, „Šumkan“ ir t.t.
Tarpukario Kauno nuotaiką kūrė to

meto muzika, dainos iš D. Donskio repertuaro. Kas norėjo, mokėsi šokti lindihopą,
fotografavosi retro kampelyje, o šokiai su
„Old City Band“ dar tęsėsi gerokai po vidunakčio.
Rūmų bendruomenė dėkoja renginio mecenatui UAB „SDG“, rėmėjams
AB „Lytagra“, UAB „Helisota“, UAB
„Naujasis Nevėžis“, UAB „Serfas“,
partneriams – UAB „Interjero elementai“, UAB „ICECO“, UAB „Volfas Engelmanas“, UAB „Rumšiškių baldai“,
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui.

Draugiška kompanija iš skirtingų įmonių susirinko prie stalelio „Viktorija“

Kauno finansininkų klubo ir Verslo moterų tinklo atstovės

Jonavos įmonininkų „delegacija“

Tradiciškai kartu – profesinio rengimo įstaigų atstovai

Rūmų prezidentas B. Žemaitis

Tarpukario melodijas traukė ansamblis „Randevu“

„Darbo žvaigždėmis“ apdovanotieji G. Krutulis ir V. Šalauskas

Su gėlėmis – aktyviausieji 2014 m. rūmų nariai

Pagerbti už indėlį bendruomenei – UAB „Gintrėja“ ir UAB „SDG“ (vadovai Gintaras
Brokevičius ir Eduardas Jasas)

Pirmieji apdovanotieji „Darbo žvaigždės medaliais“

UAB „SDG“ – ištikimiausias rūmų renginių mecenatas

UAB „TUV Uolektis“ vadovas J. V. Pivoras įteikia kokybės sertifikatą rūmų generaliniam direktoriui V. Šileikiui

Verslo moterų tinklo kūrėjos Asta Šileikienė
ir Fausta Puzanovienė

UAB „Lindenas“ direktorius Saulius
Kokanauskas su žmona Snaige

Viena stilingiausių porų – Nijolė ir
Alfonsas Meškauskai

M e c e n ata s
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Viena stilingiausių vakaro porų –
Kristina ir Nerijus Šėžos

Ministrė A. Pabedinskienė

Bendrovės „Livesta“ vadovas
Julius Bazevičius su dukterimi Kristina

RĖMĖJAI

Rūmų ambasadorė
Skaidra Vaicekauskienė
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Ona ir Mečislovas Rondomanskai

Gailutė ir Genadijus Laškovai

Ilona ir Benjaminas Žemaičiai

Elvyra ir Algimantas Astrauskai

Bendrovės „Eoltas“ atstovai Daiva
Urbietė ir Paulius Bartuška

Asta ir Vytautas Šileikiai

Iliuzionisto magijos pagauti

Miglė ir Saulius Valuntos

Rūmų tarybos nariai Z. Dargevičius, V. Čičelis ir E. Rapolas

Iliuzionisto Antono pinklėse – LSMU prof. Henrikas Žilinskas

Šokio sūkuryje Kęstutis Svitojus su žmona Marija

KFK pirmininkė Vaida Butkuvienė, „Vikspana“ („Saulėja Spa“) direktorė Dalia
Paulauskienė ir savininkė Elena Bartnikienė

Skėrių ir Marmų poros

Prof. Jonas Čaplikas su žmona (centre)

UAB „Aša“ vadovė Živilė Vaitkūnienė (centre)

Jakučių dinastija iš „Lono“ imperijos

„Old City Band“ grupė iš Klaipėdos

Šokių akimirka

„ICECO“ prizų laimėtojai

Šokantieji netilpo salėje

2014 m. linksmieji rūmų ambasadoriai Skaidra Vaicekauskienė ir Eduardas Jasas
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Bendruomenė sveikina
gruodį sukaktis mininčius kolegas
Bendra Lietuvos – Vokietijos įmonė
UAB „TUV Uolektis“ yra Vokietijos vadybos sistemų ir personalo sertifikavimo
įstaigos „TÜV Thüringen e.V.“ padalinys
Lietuvoje. Gruodį bendrovei sukanka 20
metų.
„TÜV Thüringen e.V.“savo veiklą
vykdo ne tik Vokietijoje, bet ir kitose pasaulio šalyse. Sertifikavimo įstaiga yra
akredituota sertifikuoti vadybos sistemas
pagal įvairius tarptautinius standartus.
„TÜV Thüringen e.V.“ išduoti sertifikatai
pripažįstami visame pasaulyje.
Šį įstaiga Lietuvoje sertifikavo pirmąsias įmones pagal tarptautinius ISO
9000 serijos standartus. UAB „Fermentas“
buvo pirmoji mūsų šalyje bendrovė, kurią
1996 m. sertifikavo „TÜV Thüringen e.V.“
Nuo 1994 m. įmonė, kurios darbuotojai dirba vadybos sistemų srityje, sukaupė
neįkainojamą patirtį ir įsitvirtino rinkoje
kaip patikima ir solidi kompanija.
UAB „TUV Uolektis“ specialistai,
perėmę vokiečių patirtį ir pritaikę prie
Lietuvos sąlygų, sukūrė ir 1994 m. išleido
pirmąjį standartų diegimo metodikos rinkinį lietuvių kalba. Nuo pat 1994 m. buvo
dėstomos paskaitos įmonių specialistams
Kauno technologijos universitete, konsultuojamos įmonės, pasiryžusios diegti
tarptautinius ISO 9000 serijos standartus.
UAB „TUV Uolektis“ specialistai
buvo vieni iš Technikos komiteto 24 „Kokybės vadyba ir kokybės užtikrinimas“
ir Lietuvos kokybės draugijos steigimo
iniciatorių. Jie aktyviai dalyvavo rengiant

Lietuvos nacionalinę kokybės programą.
Įgyvendinant šią programą, Lietuvoje nuo
1998 m. pradėti organizuoti Nacionalinio
kokybės prizo konkursai.
Nuo 2001 m. UAB „TUV Uolektis“
tapo Vokietijos sertifikavimo įstaigos
„TÜV Thüringen e.V.“ struktūriniu padaliniu Lietuvoje ir atlieka dalį sertifikavimo
įstaigos funkcijų. 2011 m. buvo aktyviai
plečiamas teikiamų paslaugų paketas:
ISO/IEC 20000-1, ISCC, EN 15593 ir kt.
Bendrovė siūlo platų vadybos sistemų
sertifikavimo paslaugų spektrą, jos išduotas sertifikatas užtikrina realų sistemos
funkcionavimą, ją renkasi daugelis verslo
lyderių Lietuvoje.
Šiuo metu „TÜV Thüringen e.V.“
Lietuvoje yra sertifikuotos šios vadybos
sistemos: kokybės vadybos sistemos –
280 įmonių; aplinkos vadybos sistemos –
171 įmonė; darbuotojų saugos ir sveikatos
vadybos sistemos – 111 įmonių; maisto
saugos ir sveikatos vadybos sistemos – 13
įmonių; informacijos saugumo valdymo
sistemos –13 įmonių; IT paslaugų valdymo sistema – 8 įmonės.
Nuo veiklos pradžios išduota 1344
ISO 9001, 644 – ISO 14001 ir 272 – OHSAS sertifikatai. 39 proc. sertifikuotų
įmonių sudaro statybinės ir statybos produktus gaminančios įmonės, 16 proc. –
gamybinės įmonės, 9 proc. – IT įmonės, 8
proc. – medicinos įstaigos, 6 proc. – maisto pramonės įmonės ir t.t.
UAB „TUV Uolektis“ organizuoja
mokymus ir seminarus įmonių grupėms.
Pagrindinės mokymų temos: šiuolaikinė
kokybės filosofija; ISO 9000 ir 14000 serijos standartų evoliucija; pagrindiniai koky-

Verslo pusryčiai su Kauno
rajono savivaldybės
vadovais
Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų
viešųjų ryšių vadovė
„Susirinkome ne reikšti pretenzijas,
bet klausyti ir būti išklausyti. Ne visada
žinome apie savivaldybės veiklą, ne visada savivaldybė žino apie mūsų problemas“, – pirmuose verslo pusryčiuose su
Kauno rajono savivaldybės vadovais kalbėjo Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų tarybos narys, UAB „Dinaka“ direktorius Vytas Čičelis.
Verslas – partneris
„Norime verslą matyti kaip partnerį“, – pabrėžė Kauno rajono meras Valerijus Makūnas pirmajame tokio pobūdžio
renginyje, kurį inicijavo Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmai. Verslo pusryčiai kaip bendradarbiavimo forma įtvirtinta šių metų pavasarį pasirašytoje rūmų
ir rajono savivaldybės sutartyje.
V. Makūnas apibūdino rajono verslo
aplinką kaip palankią ir skatinančią socialiai atsakingą verslą, pabrėždamas vie-
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šosios ir privačios partnerystės būtinybę.
Meras apgailestavo dėl Susisiekimo, Ūkio,
Aplinkos ministerijų nesugebėjimo koordinuoti savo veiksmus, o siauras žinybinis
požiūris ir nesusikalbėjimas savivaldybei
neretai suriša rankas. Mero nuomone, būtina stiprinti regioninę politiką ir daugiau
galių suteikti regionų plėtros taryboms.
Žemė ir atitvarai paverčia įkaitais
Rajono verslininkai pateikė konkrečių
faktų, kaip du dešimtmečius niekaip nepabaigiama žemės reforma juos paverčia
įkaitais. Tiek rajone, tiek mieste kyla vis
aštresnių konfliktų tarp verslo ir grąžintinos žemės savininkų. Verslininkai turi
40 ar 99 metams sudarytą valstybinės žemės nuomos sutartis, o savininkams toje
žemėje, po įmonių pastatais, formuojami
sklypai. „Kada bus baigta verslui mėtyti
tokias bombikes po kojomis“, – teiravosi
rajono verslininkai.
Savivaldybės atstovai apgailestavo,
kad jie nieko negalintys pakeisti: žemės
grąžinimas yra ne jų valioje, laisvos žemės trūksta. Galbūt būtų geriau užbaigti

bės ir aplinkos apsaugos vadybos principai;
įvairūs standartai ir jų reikalavimai bei kt.

Dvidešimties metų sukaktį gruodį
pažymi ir UAB „Lakmalit“. Jos veiklos
sritys – dažymo technologijos projektavimas, diegimas ir konsultacijos, dažymo
įrangos tiekimas; skubus miltelinių dažų
tiekimas (dažai pristatomi jau kitą darbo
dieną visoje Lietuvoje; sandėliuojama
daugiau nei 10 tonų skirtingų standartinių
pozicijų savo sandėlyje Kaune); metalų
paviršiaus paruošimo tecnologijos, įrenginiai ir medžiagos; klijavimo tecnologijos
baldų pramonei, įranga, klijai; pastatų inžinerinių sistemų projektavimas, montavimas, aptarnavimas; platus konsultacijų
spektras.
Atestuoti projektų vadovai, inžinieriai, projektuotojai, sąmatininkai bei
montuotojai siūlo pagrindinį inžinerinių
sistemų paketą iš vienų rankų.
Tarp bendrovės klientų – SEB, AB
„Lietuvos geležinkeliai“, UAB „Autosabina“, „DAF servisas“, AB „Kauno grūdai“,
UAB „Enerstena“, UAB „Helisota“, UAB
„Baltasis pyragas“, AB „ITAB Novena“,
UAB „Gintaro baldai“ ir daugelis kitų.

Interneto parduotuves, elektroninės
prekybos sistemas kurianti UAB „Adeo
web“ švenčia penkerių metų sukaktį. Per
žemės reformą patikėti savivaldybėms?
Atkirsti nuo įvažiavimo į automagistralę, su žlugdančia problema susidūrė
bemaž visos Kumpių kaimo verslo teritorijoje veikiančios įmonės. „Mūsų klientai,
partneriai, tiekėjai, darbuotojai skundžiasi, kad reikia važiuoti 8 kilometrus į priekį,
kad apsisuktum grįžti į Kauną. Mėginom
atkelti apsisukimą arčiau – priešingai, nutolino dar labiau. Taip menkinamas mūsų
konkurencingumas“, – piktinosi Vytautas
Garbenis, UAB „Autokurtas“ generalinis
direktorius. „Prieš šešerius metus apie tai
kalbėjome, per tą laiką buvo daug pažadų,

palyginti trumpą veiklos laiką bendrovės
pavyzdys pateikiamas kaip viena iš Lietuvos verslo sėkmės istorijų.
Toks įvertinimas įmonei teko šiemet,
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai (MITA) pristačius sėkmingas verslo ir
inovacijų parkuose įsikūrusias įmones.
Įsikūrusi Kauno technologijos universiteto regioniniame mokslo parke,
bendrovė savo veiklą pradėjo nuo žaislų
prekybos internete. Perpratus e. prekybos
principus ir įgudus juos tobulinti, įmonėms buvo pradėtos teikti e. prekybos diegimo, tobulinimo ir vystymo paslaugos.
Nuo 2009-ųjų bendrovė išskirtinai
koncentruojasi į e. prekybos sistemų kūrimą, naudojant atviro kodo Magento
platformą. Savo klientams teikia pilną e.
prekybos sprendimą nuo strategijos sukūrimo, vartotojo sąsajos analizės tyrimo
ir kūrimo, internetinės svetainės dizaino,
programavimo iki e. rinkodaros strategijos sukūrimo ir įgyvendinimo. E. prekybos sistemos kuriamos Pietų Afrikos
Respublikos, Jungtinių Arabų Emyratų
šalims, taip pat gerai paslaugas vertina ir
Vakarų Europa, Jungtinė Karalystė, Skandinavijos šalys.Vokietija yra strateginė
šalis tolesnei įmonės plėtrai.
Didėjant interneto pasiekiamumui ir
paprastėjant virtualiems pinigų pervedimams, vis daugiau verslininkų renkasi e.
komercijos siūlomas galimybes. „Adeo
web“ kuriami sprendimai leidžia klientams atsipalaiduoti nuo nuolatinių svarstymų, kaip padidinti pirkimus neįsipainiojant į sudėtingas technologijas.
E. komercija ir toliau išlaiko kylantį
populiarumą, tad sėkmingiems šiandienos
projektams reikia daugiau nei tinkamo e.
parduotuvės dizaino.
Šiemet birželio 5 d. Vilniuje, Valdovų
rūmuose vyko Vokietijos ūkio apdovanojimai, kuriuose tarp 25 inovatyviausių
įmonių dalyvavo ir „Adeo web“ komanda.
RŽ inf.
bet klausimo niekas nesprendžia“, – pridūrė Vytas Čičelis.
Dar viena verslui labai aktuali problema – kai rekonstruojant ar remontuojant gatves ūkio subjektai atkertami nuo
privažiavimo ir priėjimo. „Mano maža
parduotuvė Raudondvaryje dėl to neteko
pusės milijono litų“, – sakė UAB „Talismanas tau“ vadovas Artūras Mackevičius.
„Jei Vokietijoje uždaroma remontuojama gatvė, tai derinama su vietos rūmais,
ieškoma abipusiai palankaus sprendi-

Verslo bendruomenės veiklą rajone koordinuoja rūmų tarybos narys Vytas Čičelis (stovi)

Nukelta į 7 psl.
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„Verslas yra tarnystė“
Audronė Jankuvienė
Būrys rūmų narių pas Prienų bitininkus Gediminą ir Danutę Olsevičius, jų
įkurtoje bendrovėje „Wilara“, buvo sutikti kaip tikri bičiuliai. Ko gero, Gedimino
nuoširdumas yra jo gyvenimo ir verslo
sėkmės raktas. Užtenka pasidairyti po fotografijas iš Lietuvos ir pasaulio bitininkų
švenčių, kuriose pelnomi aukso medaliai – supranti, kad apdovanoti ne tik mikronų tikslumu pagaminti aviliai ar bičių
duonelės „spragiliukas“, bet ir Gedimino
nuoširdumas.
Atvirumas ir paprastumas, ko gero,
gelbėjo Gediminą Olsevičių ir sudėtingiausiose verslo kūrimo situacijose. Šios
savybės padeda jam ne tik prekiauti, bet ir
draugauti su bitininkais iš viso pasaulio –
kartą atvykę, jie sugrįžta į Prienus vėl ir
vėl. Gal todėl greta bendrovės pastatų bitininkas su šeima ne tik gyvena, bet ir dar
stato nedidelį viešbutuką svečiams.
„Verslas yra tarnystė. Verslininkas yra
tas, kuris sprendžia kito žmogaus problemas. Kiek tai yra reikalinga ir naudinga,
tiek žmonės balsuoja pinigais. Kiek ilgai
„darysi pinigus“, jei nebūsi reikalingas ir
naudingas žmonėms?“ – savo moto dėsto
Gediminas Olsevičius.
Lietuviai išmokė pasaulį išgauti bičių duoną
Pradėjusi nuo mažytės raktų dirbtuvėlės, ūkinių prekių krautuvėlės ir lentpjūvėlės, per dvi dešimtis metų UAB „Wilara“
tapo viena pagrindinių bitininkystės rei-

kmenų įmonių Lietuvoje, siūlanti didžiausią Baltijos šalyse prekių bitininkams
asortimentą. Ir ne tik bitininkams – Prienuose nuo 2001 m. veikiančioje parduotuvėje gausu įvairiausių medaus, medaus
arbatų, saldumynų, vaško žvakių, maisto
papildų, kosmetikos su bičių produktais,
vaškinių kalėdinių žaisliukų ir kt.
Pirmieji „Wilaros“ aviliai buvo pagaminti 1994 m. O kelių dešimtmečių triūsą vaikinavo aukso medalis pasaulinėje
parodoje APIMONDIA Kijeve 2013 m.
Lietuva bitininkystės kongrese savo gaminius pristatė pirmą kartą istorijoje. Apdovanojimas pelnytas už unikalų įrenginį – stalinę bičių duonelės kūlimo mašiną.
„Bitės surenka žiedadulkes, sukrauna į korį akeles, užpila jas medumi, kurį
laiką visa tai fermentuojasi ir tai būna jų
baltyminio maisto medžiaga žiemai. Ši
bičių duona, kuri yra iš žiedadulkių, yra
stipriai koncentruotas baltyminis produktas. Žmogui jis pakeičia visus reikalingus
mikroelementus, vitaminus – žodžiu, valgyk bičių duoną ir nereikės pirkti chemijos. Panašu, kad lietuviai išmokė pasaulį
išgauti bičių duoną“, – aiškina G. Olsevičius.
„Palauk, broli“
Bičių duonelė tapo pretekstu užpatentuoti tris įrenginius, kurie palengvina šio
produkto paėmimą iš korių bei apdorojimą.
„Didžiąją mašiną pagaminome prieš
keletą metų ir parduodavome jų po kelias
per metus. Prie kelis metus buvome renginyje Latvijoje ir vienas bitininkas buvo
pasidaręs mašinėlę, kuri kainavo maždaug
triskart pigiau nei mūsų didžioji. Bičiuliškai su juo šnekamės ir jis sako: „Tavo mašinėlė kainuoja 6 tūkst. Lt, o mano – 1,7
tūkst. Lt“. Užgavo mano ambiciją: „Palauk, broli, mes padarysime tokią, kad tu
su savo žaisliuku turėsi slėptis“, – juokėsi
G. Olsevičius, pasakodamas dar vieno
įrenginio patento istoriją.
Kurį laiką pasukęs galvą, kokius
sprendimus pritaikyti, kad įrenginys iš tiesų išeitų solidesnis nei kaimyno latvio ir
būtų pigesnis, vyras rado išeitį – už akies
užkliuvo Mažeikiuose gaminama tarkavimo mašinėlė.
„Tą mašinėlę paėmėme, pasidarėme
keletą skirtingų diskų, kai ką išpjovėm,
kai ką pridėjome ir žiūrime, kad sekasi.
Dabar tą daiktą parduodame už 400 Lt su
trupučiu. Jis padaro tokią pačią funkciją,
kokią ir latvio aparatas už 1,7 tūkst. Lt“, –

Rūmų klubo nariai bendrovėje „Wilara“ buvo priimti kaip tikri bičiuliai

džiaugėsi G. Olsevičius.
Bičių duonelės džiovinimo spinta
taipogi buvo gaminama jau aštuonerius
metus, tačiau neturėjo patento. „Šaldytuvų gamykloje perkame naujas spintas ir
padarome, kad jos džiovintų, o ne šaldytų“, – teigė G. Olsevičius.
Mesk tuos krūmus, stok į rūmus
Gaminamo ir importuojamo inventoriaus „Wilaroje“ nuolat daugėja: kokybiški medsukiai, tradiciniai ir aukštiniai
aviliai, vaškuolės, dūminės, atakiavimo
ir filtravimo priemonės, speciali apranga
ir gausybė dabar jau nepakeičiamų smulkmenų Lietuvos bitininkams tapo kasdienybe .Pradžioje „Wilara“ siūlė „tik“ 150
prekių, ir tai buvo didžiausia bitininkų
reikmenų parduotuvė Baltijos valstybėse.
Dabar siūlo 1500 – visą laiką išsaugojo
didžiausiosios vardą.

Rūmų klube buvo pasveikinti nauji
bendruomenės nariai. Tai daugiau kaip
dešimt metų veikianti Birštono mažoji
bendrija „AromaRex“, beveik 70 metų leidžiamas vienas seniausių Lietuvoje Prienų
ir Birštono laikraštis „Gyvenimas“ ir Kaune veikianti UAB „Continental transport“.
„AromaRex“ visiems įteikė arbatos
su iškalbingu šūkiu „Mesk tuos krūmus,
stok į rūmus“, „Gyvenimo“ redaktorė Ramutė Šimukauskaitė paragino verslininkus burtis po „Gyvenimo“ stogu, o UAB
„Continental transport“ pakvietė į statomą
savo logistikos centrą.
Danutė ir Gediminas Olsevičiai vaišino klubo narius prieniškių kepta grūdų
duona su medumi, kitais vietiniais skanėstais, o išlydėjo svečius su medaus ir žiedadulkių dovanėlėmis.
Šiuo metu rūmų atstovybė Prienuose
vienija jau 14 rūmų narių.

Verslo pusryčiai su Kauno rajono savivaldybės vadovais
Atkelta iš 6 psl.

mo“, – aiškino rūmų generalinis direktorius Vytautas Šileikis.
Daugiau sklaidos
Atitinkamuose statybos reglamentuose yra numatyta visuomenės informavimo
apie numatomą statinių projektavimą ir
visuomenės dalyvavimą svarstant statinių
projektinius pasiūlymus tvarka. Tad teoriškai verslas turi galimybę pareikšti savo
pastabas ir pasiūlymus, tačiau dažnai to
nedaro dėl informacijos stokos.
Reaguodami į diskusijos metu išreikštas verslo pastabas ir pasiūlymus dėl
projektinių sprendinių derinimo su verslo
subjektais ir platesnės informacijos sklai-

dos, rūmai pasiūlė stiprinti savivaldybės ir
verslo komunikaciją per Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmus. Tai yra – per
rūmus viešinti teritorijų planavimo dokumentus, statinių projektinius sprendinius,
informaciją apie kelio remontus, kurie
gali turėti įtakos ūkio subjektams. Tokiu
būdu aktuali informacija pasiektų tikslinę
verslo auditoriją.
„Rūmai yra arčiausiai vietos valdžios ir verslo iš visų asocijuotų verslo
struktūrų. Dialogas su valdžia yra viena
iš pagrindinių rūmų misijų nuo Napoleono laikų“, – pirmuose verslo pusryčiuose
akcentavo Kauno PPA rūmų prezidentas
Benjaminas Žemaitis.

Susitikime dalyvavo rajono meras V. Makūnas (antras iš dešinės), administracijos direktorius R. Pudževelis (trečias iš dešinės),
mero patarėja V. Boreikienė (pirma iš dešinės) ir Urbanistikos skyriaus vedėjas M. Torrau
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Eksportuotojai
domėjosi AB
„Stumbras“
istorija ir
dabartimi
Irma Taparauskienė,
Kauno PPA rūmų
Eksportuotojų klubo kuratorė
Lapkričio 20 d. Eksportuotojų klubo
nariai rinkosi į metų baigiamąjį susitikimą.
Jo vieta buvo pasirinkta kiek neeilinė, tačiau labai įdomi aplinka – AB „Stumbras“
muziejus (http://stumbras.eu/LT/Muziejus).
Eksportuotojų klubo nariai muziejuje
buvo susipažindinti su Lietuvos alkoholio vartojimo kultūros raida, tradicijomis,
gamyklos istorija. Šmaikščiai, gyvai ekskursiją pravedė gidė Aida Čepienė, muziejaus direktorė Vidmantė Mickevičienė.
Visiems buvo smalsu apžiūrėti senovinius gamybos procesui naudotus
aparatus, etiketes, tarą. Dažnas ilgėliau

stabtelėjo prie stendo su kelis dešimtmečius skaičiuojančių „Stumbro“ gėrimų pavyzdžiais, aptarinėjo jų anuometinį populiarumą ir skonį. Ne mažiau įdomu buvo
patyrinėti ir šiandien gaminamų gėrimų,
ypač naujausių (visai neseniai iškeliavusių į parduotuvių lentynas) pavyzdžius.
Koks seniausias gėrimas yra pasaulyje? Kiek ir kokių žolelių slepiasi „Trejų
devynerių“ skonyje? Kuo skiriasi degtinių
rūšys? Kokį sudėtingą ir ilgą technologinį
procesą nukeliauja stiprieji gėrimai, kol pasiekia mūsų stalą? Koks gėrimas yra geras?
Į šiuos ir dar daug kitų klausimų atsakymus – rimtus, o kartais šmaikščius –
susirinkusiems žėrė vyriausioji „Stumbro“ gėrimų ekspertė Aldona Volkienė.
Ji aprodė gamybos cechus, pasakojo apie
receptūrų kūrimą ir sudėtingą, be galo atsakingą gėrimų gamybos technologiją.
Daug klausimų klubo nariai pateikė
ir Eksporto skyriaus vadybininkei Odetai
Kazakauskaitei, kuri mielai dalinosi patirtimi apie efektyviausius klientų paieškos
kelius, įėjimo į naujas (tarp jų ir egzotiškas) rinkas subtilybes, konkurentus, apie
skirtingus šalių skonius, gėrimų vartojimo
tradicijas ir pardavimus.
Eksportuotojų klubo nariai turėjo galimybę ne tik susipažinti su „Stumbro“
gamyklos istorija, šiandienos veikla, gėrimais, bet ir iš ekspertų išgirsti apie degustavimo subtilybes, taisykles ir net kaip
tikri gėrimų žinovai dalyvauti „Stumbro“
gėrimų degustacijoje.

Susitikimo „Stumbre“ akimirkos

„Enerstena“
peržengs 100
mln. Lt ribą
Pasirašyta
rūmų sutartis
su japonais
Po dviejų Japonijos delegacijos vizitų
Kaune 2014 m. gegužės ir liepos mėnesį
rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis
pasirašė partnerystės sutartį tarp Izumiotsu prekybos ir pramonės rūmų ir Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmų. Sutar-

ties tikslas – mainų programos skatinimas.
Abi pusės susitarė skatinti abipusį
ekonomikos vystymąsi ir mainus verslo
srityje: suteikti didžiausią galimą pagalbą
rūmų nariams ir kitiems svečiams, atvykstantiems pagal rūmų rekomendaciją, keistis naujausiais faktais ir informacija apie
ekonomines tendencijas, regioninę ekonomikos plėtrą bei paslaugas, taip prisidedant
prie abiejų regionų ekonominės pažangos;
teikti informaciją ir bendradarbiauti vieni
su kitais dėl rengiamų simpoziumų, suvažiavimų ir kitų svarbių renginių.
Sutartis pasirašyta dalyvaujant rūmų
tarybos nariams.
RŽ inf.

Šiemet „Enerstenos“ energetikos
įmonių grupė planuoja pasiekti 100 mln.
Lt pajamas. Numatoma, kad jas šiemet
tradiciškai labiausiai didins vietos užsakymai, bet dabar jau vykdomi ir pirmieji biokuro katilinių įrangos gamybos
užsakymai užsienio rinkoms – Latvijai,
Prancūzijai. Siekiama, kad šiemet eksporto rinkoms „Enerstenoje“ pagaminamų
biokuro katilinių įrangos dalis, kuri dabar
sudaro penktadalį produkcijos, kitąmet
padidėtų iki trečdalio.
„Potencialūs Rusijos ir Baltarusijos
užsakovai sako – pagaminkite mums

standartinius gaminius. Tokių mes negaminame. Mūsų biokuro sistemos yra individualios, suprojektuotos, pagamintos ir
sumontuotos pagal konkretaus kliento pageidavimus. Pas mus standartinių gaminių nėra ir nebus. Dabar mūsų gaminiais
itin susidomėję ukrainiečiai, jie dėl karo
su Rusija turi 30% sumažinti dujų vartojimą, todėl žvalgosi į biokuro sistemų gamintojus ir Lietuvoje“, – teigia Laimonas
Kučinskas, įmonės Technikos ir gamybos
departamento direktorius.
„Enerstena“ prieš trejus metus savo
rankose sutelkė visą biokuro katilinių
įrangos gamybą – nuo kuro padavimo
sandėlio įrangos, pakuros, katilo iki kondensacinio ekonomaizerio. Pagrindiniai
įmonės klientai – šilumos gamybos ir tiekimo bei pramonės įmonės.
Enerstena“ gali operatyviau atlikti užsakymus, nes įmonėje įsteigtas Mokslo ir
tyrimų centras, į kurio laboratorijų įrangą
investuota apie 400 000 Lt savo lėšų.
RŽ inf.

Prestižinis apdovanojimas –
„Columbus Lietuva“

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narys „Columbus Lietuva“ pelnė prestižinį apdovanojimą už naujus pramoninius sprendimus LR Ūkio ministerijos konkurse
„Už nuopelnus verslui“.
„Džiaugiamės ir didžiuojamės šiuo Lietuvos Vyriausybės ir verslo profesionalų įvertinimu. Nominacijai teikėme du naujus, sparčiai populiarėjančius sprendimus:
mobilūs darbuotojai ir efektyvus energijos išteklių valdymo sprendimas. Įvertinimas
įkvepia ir skatina toliau kryptingai dirbti šia linkme, - sako Dovydas Zinkevičius, „Columbus Lietuva“ pardavimų direktorius. – Mūsų tikslas – patenkinti ir efektyviai dirbantys klientai. Šis prestižinis apdovanojimas patvirtina, kad Columbus Lietuva indėlis
į įmonių veiklos efektyvumo gerinimą yra naudingas ne tik kiekvienam klientui, bet
pripažintas svarbiu kuriant Lietuvos ekonomiką. Tai yra svarbiausias mūsų pastarųjų
metų veiklos įvertinimas.”
RŽ inf.
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Apskaita ir finansai – verslui
2014 m. lapkričio 27-28 d. Aleksandro
Stulginskio universitete ir Lietuvos žemės
ūkio konsultavimo tarnyboje įvyko 9-oji
tarptautinė mokslinė konferencija „Apskaita ir finansai: mokslo ir verslo integracijos keliu“. Konferencijos tikslas – pristatyti
apskaitos ir finansų mokslinių tyrimų idėjas ir rezultatus, aktualius verslui siekiant
surasti inovatyvius ir tinkamus sprendimus
praktikoje, didinti konkurencingumą ir
sprendimų efektyvumą bei skatinti smulkių ir vidutinių įmonių veiklą ir viešojo bei
privataus sektorių partnerystę.
Konferenciją organizavo Aleksandro
Stulginskio universiteto Ekonomikos ir
vadybos fakulteto Ekonomikos, apskaitos
ir finansų institutas, bendradarbiaudamas
su Estijos gyvybės mokslų universiteto
Ekonomikos ir socialinių mokslų institutu,
Latvijos žemės ūkio universiteto Finansų ir apskaitos institutu, Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmais bei Lietuvos
žemės ūkio konsultavimo tarnyba. Finansinę paramą konferencijai suteikė Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba bei
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
Konferencijos plenariniame posėdyje
pranešimus skaitė 3 kviestiniai pranešėjai.
Finansų ministerijos Fiskalinės politikos
departamento direktoriaus pavaduotojas
Vaidas Augustinavičius skaitė pranešimą
„Ar fiskalinė ir bankų sąjungos užtikrins

euro-zonos stabilumą?“, ACME Grupės finansų direktorius Povilas Jauniškis
skaitė pranešimą „Finansinių rizikų valdymas“ ir Legalaus verslo aljanso prezidentas Romas Apulskis skaitė pranešimą
tema „Mokslo, verslo ir valdžios institucijų bendradarbiavimas priimant valstybinius sprendimus“.
Keturiose konferencijos sekcijose
buvo aptarti apskaitos, audito ir kontrolės,
inovacijų ir investicijų bei finansinės analizės sričių mokslinių tyrimų rezultatai.
Konferencijoje dalyvavo mokslininkai iš
Ekonomikos universiteto Prahoje (Čekijos Respublika), iš Keuka koledžo Jungtinėse Amerikos Valstijose, iš Latvijos
universiteto, Latvijos žemės ūkio universiteto ir Rezeknės aukštosios mokyklos
bei iš Ukrainos Nacionalinio vandens
ūkio valdymo ir gamtos išteklių naudojimo universiteto. Nors ir buvo atsiuntę
mokslinius straipsnius, tačiau dėl įvairių
priežasčių neatvyko keletas mokslininkų iš Slovakijos žemės ūkio universiteto
Nitroje ir iš Bialystoko technologijos universiteto bei Finansų ir vadybos universiteto Bialystoke. Konferencijoje iš viso
dalyvavo ir pranešimus skaitė 8 mokslininkai iš užsienio šalių.
Labai gausiai konferencijoje dalyvavo
mokslininkai iš Lietuvos mokslo ir studijų
institucijų: Vilniaus, Kauno technologijos,
Vytauto Didžiojo ir Aleksandro Stulgins-

Konferencijoje dalyvavo rūmų prezidentas B. Žemaitis (nuotrauka viršuje) ir generalinis direktorius V. Šileikis

Rūmų tarybos narė, Kauno finansininkų klubo vadovė Vaida Butkuvienė (pirma iš kairės)

kio universitetų bei įvairių Lietuvos kolegijų. Iš viso – 58 mokslininkai ir kiti tyrėjai iš universitetų bei 5 kolegijų atstovai.
Konferencijos metu buvo pravesti 3
seminarai verslo institucijų atstovams:
„Organizacijų tikroji vertė ir jos nustatymas“, „Savikainos kalkuliavimas: poreikis ir problemos“ bei „Apskaitos duomenų panaudojimas įmonių plėtrai“, kuriuos
vedė Aleksandro Stulginskio universiteto
dėstytojai ir Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmų atstovai. Šiuose seminaruose
ir kituose pirmosios konferencijos dienos
renginiuose iš viso dalyvavo 34 verslo
institucijų atstovai.

Antrąją konferencijos dieną Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje
vyko apskritojo stalo diskusija „Apskaitai tvarkyti naudojama programinė įranga: privalumai ir trūkumai“, kurios metu
pranešimus skaitė UAB „Debetas“ direktorius Algis Mazurkevičius, UAB „Blue
Solutions“ direktorius Algimantas Brazauskas ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos apskaitos konsultantė Lina
Minkevičienė. Šioje diskusijoje dalyvavo
13 Aleksandro Stulginskio ir kitų universitetų mokslininkų, 23 Lietuvos žemės
ūkio konsultavimo tarnybos darbuotojai ir
7 kitų verslo institucijų atstovai.

Kauno socialinių paslaugų ir statybos
verslo darbuotojų profesinio rengimo centre duris atvėrė modernus Statybos sektorinis praktinio mokymo centras. Nuo šiol
čia besimokantys būsimieji specialistai
praktinius įgūdžius tobulins dirbdami
įranga, kuri naudojama pažangiausiose
statybos įmonėse.
Naujausia įranga ir visomis reikiamomis mokymo priemonėmis aprūpintose
dirbtuvėse ir technologijų kabinetuose
bus rengiami mūrininkai, betonuotojai,
apdailininkai, pastatų restauratoriai, pastatų šiltintojai, statybos verslo paslaugų
teikėjai. Taip pat planuojama rengti stogdengius, statybininkus, termoizoliuotojus.
Praktinio mokymo centras aprūpintas

mobilia dirbtuvių sistema, leidžiančia
prisitaikyti ir prie kintančių darbo rinkos
poreikių.
Pasak Kauno socialinių paslaugų ir
statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centro direktoriaus Ričardo Šeštoko, naujai sukurta praktinio mokymo bazė
ne tik užtikrins aukštą specialistų rengimo
kokybę, bet ir didins profesinio mokymo
prestižą.
Naujame praktinio mokymo centre
specialybės mokytis galės Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų
profesinio rengimo centro ir kitų profesinio mokymo įstaigų mokiniai, taip pat –
aukštųjų mokyklų studentai.
RŽ inf.

UAB „Doleta“pardavimo
pajamos išaugo bene dvigubai Atidarytas dar vienas
sektorinis centras

Medinių ir aliuminio rėmų langų gamintojos UAB „Doleta“ apyvarta per 9
šių metų mėnesius pasiekė 31,3 mln. litų.
Tai yra bene dvigubai daugiau lyginant
su tuo pačiu laikotarpiu pernai (18,3 mln.
litų) ir kiek daugiau nei per visus 2013
metus (31 mln. litų).
„Šie metai, galima sakyti, rekordiniai.
Per devynis mėnesius pardavėme tiek,
kiek pernai per visus metus, ir trečdaliu
daugiau nei užpernai. Investuojame ne tik
į produkcijos, bet ir aptarnavimo kokybę.
Ir tai atsiperka. Rezultatai rodo, kad šioje rinkoje geras vardas ir reputacija yra
aukso vertės“, – sakė bendrovės valdybos
pirmininkas Vytautas Silevičius.
Išskirtinius įmonės rezultatus UAB
„Doleta“ vadovas sieja su eksporto augimu. Šiuo metu daugiausiai savo produkcijos įmonė parduoda Jungtinėje Karalystė-

je, Rusijoje, Kazachstane. Augančios yra
Belgijos, Estijos ir Ukrainos rinkos. Lietuvoje bendrovė realizuoja apie 15 proc.
produkcijos.
„Mūsų įmonės strategija paprasta –
kiekvienas užsakovas turi gauti daugiau
nei tikėjosi. Matyt neatsitiktinai daugiausiai naujų užsakymų sulaukiame per rekomendacijas“, – įsitikinęs V. Silevičius.
UAB „Doleta” specializuojasi medinių ir medžio-aliuminio langų, žiemos
sodų, fasadų bei durų gamyboje nuo 1992
m. Milijoninės investicijos į technologijas, inovacijas ir tyrimus bei personalo
mokymus sudarė bendrovei prielaidas
imtis itin sudėtingų ir nestandartinių projektų bei įsitvirtinti ne tik Lietuvoje, bet ir
Rytų bei Vakarų Europoje, taip pat Japonijoje, Izraelyje, JAV.
RŽ inf.
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KONTAKTŲ MUGĖ

Kauno ir Marijampolės regionų įmonių
kontaktų mugė
UAB „Personalo sprendimai“
Teikia išorinio personalo valdymo paslaugas:
darbuotojų paieška ir atranka, darbuotojų kompetencijų vertinimai, motyvacinės (atlygio ir
nepiniginės motyvacijos) sistemos kūrimas ir
diegimas, mikroklimato tyrimas, psichologinis
kandidatų testavimas.
Vytauto pr. 32-209, LT-44328 Kaunas
Tel.: (8 674) 56 342
Faks.: (8 37) 21 04 43
El. paštas: info@personalosprendimai.com
www.personalosprendimai.com
AB „Pieno žvaigždės“ filialas „Kauno pienas“
Pieno produktų gamyba.
Taikos pr. 90, LT-51181 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 25 00
Faks.: (8 37) 45 32 25
El. paštas: b.gudaitiene@pienozvaizdes.lt
www. pienozvaigzdes.lt
UAB „Pirmas žingsnis“
Teikia antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas: ortopedijos ir traumatologijos,
kineziterapijos; konsultuoja gydytojas ortopedas traumatologas, chirurgas. Gamina ir pritaiko įvairius ortopedinius gaminius: galūnių ir
krūtų protezus, įtvarus, įtvarines sistemas, profilaktinę ir sudėtingą ortopedinę avalynę, batų
įdėklus.Mažmeninėje prekyboje siūlo įvairios
kompensacinės technikos, ergoterapijos, kineziterapijos priemonių, slaugos priemonių.
Vytauto pr. 37B, LT-44352 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 92 80
Faks.: (8 37) 42 48 37
El. paštas: info @pirmaszingsnis.lt
www.pirmaszingsnis.lt
UAB „Plastic formo“
Gamina buitinių nuotekų valymo įrenginius,
baseinus, talpyklas iš termoplastiko žemės
ūkiui, chemijos pramonei, galvaniniams cechams, maisto pramonei; smėlio, šiukšlių dėžes
iš kompozicinių medžiagų ir kitus gaminius.
Palemono 5C, LT-52159 Kaunas
Tel.: (8 37) 47 33 52
Faks.: (8 37) 37 38 71
El. paštas: .info@pf.lt
www.pf.lt
UAB „Prienų langai“
Plastikinių langų ir durų iš KBE bešvinio profilio (70mm ir 88mm) gamyba. Prekyba plastikiniais langais, durimis, aliuminio gaminiais, šarvuotomis durimis, garažo ir kiemo vartais, jų
automatikomis, tvoromis, roletais, žaliuzėmis.
Mačiūnų km., LT-59157 Prienų r.
Tel. : (8 319) 52 003
Faks.: (8 610) 37 934
El. paštas: info@prienu-langai.lt
www.prienu-langai.lt
UAB „Prografika“
IT sprendimų, mokymų ir konsultavimo
įmonė, savo veiklą grindžianti inovatyviais
sprendimais bei atsakingu požiūriu į klientą.
Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo
įstaiga ir autorizuotas ECDL testavimo centras.
Klientai – architektai, dizaineriai, didžiausi
Lietuvoje mokymo centrai, universitetai, finansų valdymo institucijos, medicinos įstaigos, kelionių agentūros, individualūs asmenys. Dirba
sertifikuoti specialistai, turintys ilgametę darbo
patirtį projektuojant ir diegiant IT sprendimus,
kuriant mokymo programas bei metodinę medžiagą, rengiant ir vykdant ES finansuojamus
mokymo projektus, įgyvendinant interneto
sprendimus, kuriant specializuotą programinę
įrangą.
J. Naugardo 10, LT-44280 Kaunas
Tel.: (8 37) 20 02 88
El. paštas: info@prografika.lt
www.prografika.lt
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UAB „Proringas“
Apskaitos ir verslo valdymo programa „Pragma“ kūrimas, diegimas ir priežiūra. Diegia
programinę įrangą, padedančią įmonėms racionaliau, moderniau ir patogiau valdyti verslo
procesus. Produktai, sukurti per 17 įmonės veiklos metų, yra įdiegti daugiau nei 2500 Lietuvos
įmonių bei jų filialų Europos Sąjungos šalyse.
Savanorių pr. 271, LT-50131 Kaunas
Tel.: (8 37) 31 03 01
Faks.: (8 37) 31 03 03
El. paštas: uzsakymai@proringas.lt
www.pragma.lt
VšĮ „Psichologinio konsultavimo grupė“
Veda mokymus (atvirus ir įmonių viduje),
vykdo darbuotojų atrankas internetu (atlieka
psichologinį kandidato asmenybės vertinimą),
ruošia ES projektų paraiškas ir vykdo projektus, teikia žmogiškųjų išteklių valdymo konsultacijas, atlieka psichologinius tyrimus įmonės
viduje (klimato, motyvacijos).
K. Petrausko 26-213, LT-44156 Kaunas
Tel.: (8 610) 22 743, (8 650) 31 002
Faks.: (8 37) 33 33 23
El. paštas: pkg@pkg.lt
www.pkg.lt, www.patranka.lt
UAB DK „PZU Lietuva“
Jūsų verslui – plačiausia draudimo apsauga ir
sprendimai: įmonės turtui; darbuotojų lojalumui ir gerovės stiprinimui; įmonės automobiliams; individualūs sprendimai įvairioms Jūsų
verslo rizikoms.
Savanorių pr. 363a - 404, Kaunas
Tel: (837) 70 59 10, (8 610) 63 263
El.paštas: j.klumbiene@pzu.lt
UAB „Robotex“
Robototechnika, pramonės procesų automatizavimas, pakavimo sprendimai, skirti užtikrinti
jūsų produkcijos kokybę, didinti našumą, mažinti sąnaudas, kelti konkurencingumą.
Čiurlių k., Veiverių sen., LT-59291 Prienų r.
Tel.: (8 620) 60 273
Faks.: (8 319) 46 819
El. paštas: info@robotex.lt
www.robotex.lt
UAB „Romasta group“
Viena pirmųjų Lietuvos įmonių, pradėjusių
vystyti vakarietiškų krovininių automobilių ir
autobusų atsarginių dalių prekybą ir teikti serviso paslaugas.
16 –os metų patirtis, veržlus ir profesionalus kolektyvas pelnė partnerių pasitikėjimą. „Romasta
group“ yra garsių pasaulio firmų „ContiTech“,
„Knorr – Bremse“, „ICER“, „Schomacker“,
„Vibracoustic“, „Sabo“ ir kt. atstovas Lietuvoje.
Ateities pl. 54, LT-52105 Kaunas
Tel.: (8 37) 37 30 23
Faks.: (8 37) 37 36 41
El. paštas: info@romasta.lt
www.romasta.lt

Viešbučių užsakymas. Automobilių nuomos
paslaugos. Sveikatos ir kelionės draudimas.
Vizos. Konferencijų ir seminarų užsienyje organizavimas. Kelionių į tarptautines parodas ir
muges organizavimas. Papildomos paslaugos
pagal Jūsų atskirą pageidavimą.
K. Donelaičio 26-1, LT-44239 Kaunas
Tel.: (8 37 ) 32 31 51
Faks.: (8 37) 20 72 36
El. paštas: kaunas@saitas.lt
www.saitas.lt
UAB „Sekasoft“
Kuria ir diegia kolektyvinio darbo, dokumentų
ir procesų valdymo sistemas IBM Lotus Notes
ir Microsoft terpėse, atstovauja Doclogix ir
Open Text gamintojams.
Savanorių pr. 221, 50182 Kaunas
Tel.: 8 37 321341
Mob. tel. 8 674 79202
Faksas: 8 37 407340
El. paštas: s.banionyte@sekasoft.com
www.sekasoft.com
UAB „Serfas“
Tiekia statybines medžiagas, juoduosius metalus ir armatūros tinklus. Siūlo įvairių statybos
produktų ypač palankiomis kainomis ir tiekia
visas medžiagas, reikalingas „namo – dėžutės“
statybai, kokybiškai ir gerai namo išorei ir dalinei vidaus įrangai. Siūlo itin platų metalų produkcijos (vamzdžių, sijų, lakštų, kampuočių,
juostų, grotelių ir laiptų pakopų, kelių atitvarų)
pasirinkimą. Taip pat tiekia virintus armatūros
tinklus, armatūros strypus ir rites.
Technikos g. 7C, LT-51209 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 02 29
Faks.:(8 37) 45 66 53
El. paštas: serfas@serfas.lt
www.serfas.lt
UAB „Scandinavian Accounting and Consulting“
Auditas – apskaita – konsultavimas.
Tarptautinė audito bendrovė, teikianti audito,
buhalterinės apskaitos, konsultavimo ir įmonių
likvidavimo paslaugas Lietuvos ir užsienio klientams.
Bendrovė įsteigta 1994 m. Yra tarptautinio tinklo Baker Tilly International narė ir atstovauja
Lietuvai šioje organizacijoje. Tai vienas iš dešimties geriausių buhalterijos ir verslo paslaugų tinklų pasaulyje, kuriam šiuo metu atstovauja 150 nepriklausomų narių 120 šalių.
Radvilėnų pl. 56, LT-50271 Kaunas
Padalinys: Kaštonų g. 4-10, LT-01107 Vilnius
Tel.: (8 37) 32 08 06, 32 08 11
Faks:. (8 37) 75 00 84
El. paštas: sac@sac.lt
www.sac.lt

UAB „Sabelija“
Padės užtikrinti saugų darbą įmonėse, išvengti
incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbe, konfliktų su personalu; užtikrins įstatymų ir norminių aktų reikalavimų vykdymą. Ilgametė darbo
patirtis užtikrina aukštą darbų kokybę.
Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Tel.: (8 37) 31 04 10
Faks.: (8-37 31 04 10
El. paštas: kaunas@sabelija.lt
www.sabelija.lt

UAB „Soloservis“
Gamina antstatus ir priekabas komerciniam
transportui, vienpusio ir tripusio vertimo kėbulus statybiniam ir žemės ūkio transportui,
žemės ūkio priekabas ir puspriekabes, medvežių antstatus ir priekabas, BDF važiuokles/platformas ir priekabas, konteinerines važiuokles,
mobilias rampas, aukščio išlyginimo tiltelius,
statybines konstrukcijas ir kitus gaminius. Teikia metalo apdirbimo paslaugas: lankstymas ir
pjaustymas plazma; plieno, nerūdijančio plieno ir aliuminio virinimas; metalo konstrukcijų
gamyba, valymas srautiniu smėliavimo būdu
ir dažymas dvikomponenčiais dažais. Atlieka
transporto priemonių remonto ir rekonstrukcijos darbus. Montuoja transporto priemonių oro,
hidraulines ir elektros sistemas.
Pramonės g. 41, LT-55198 Jonava
Tel.: (8 349) 50 698
Faks.: (8 349) 66 118
El. paštas: info@soloservis.lt
www.soloservis.lt

UAB turizmo agentūra „Saitas“
Visos turizmo paslaugos užsienyje ir Lietuvoje. Poilsinės ir pažintinės kelionės šeimoms,
poroms, grupėms, stovyklos vaikams. Pagal
kliento poreikius sudaromos individualių kelionių programos į visas šalis. Aviabilietai,
autobusų, tarptautinių keltų ir traukinių bilietai.

UAB ,,Statybų ekonominiai skaičiavimai“
Nuo 2000 m. dirba IT srityje, kuria ir platina
sąmatų sudarymo programas, vysto kitus inovatyvius projektus, skaičiuoja sąmatas, veda
kursus ir mokymus.
Butrimonių g. 5-209, LT-50203 Kaunas
Tel.: (8 618) 11 331

El. paštas: ana.mikalauskaite@ses.lt
www.ses.lt
AB „Stumbras“
Stipriųjų alkoholinių gėrimų gamyba.
K.Būgos g. 7, LT-44328 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 88 00
Faks.: (8 37) 30 88 33
El. paštas: stumbras@stumbras.lt
www.stumbras.eu
AB Šiaulių banko Kauno filialas
Teikia paskolas smulkiajam ir vidutiniam verslui, finansuoja savivaldybių ir regioninius projektus, teikia kvalifikuotas finansines paslaugas
privatiems asmenims.
Vytauto pr. 56, LT-44237 Kaunas,
Tel. (8 37) 30 29 83
Faks.: (8 37) 30 29 79
Savanorių pr. 135, LT-44146 Kaunas
Tel. (8 37) 30 29 87
El. paštas: kaunas@sb.lt
www.sb.lt
E. Mickevičiaus IĮ „Technoera“
Atlieka smulkios buitinės technikos remontą.
Remontuoja televizorius, mobiliuosius telefonus, audio ir video techniką. Taiso kompiuterius, monitorius, spausdintuvus ir kitą orgtechniką.
Pildo tonerius, rašalines kasetes. Montuoja apsaugos sistemas automobiliuose ir patalpose.
Kopijavimas, laminavimas, spausdinimas.
Kalnų g. 64A-1, Jonava
Tel.: (8 349) 62 067,(8 349) 52 624
Faks.: (8 349) 62 067
El. paštas:technoera@technoera.lt.
www.technoera.lt.
Mokslo ir technologijų parkas „Technopolis“
Rengia ir įgyvendina įvairius nacionalinius ir
tarptautinius projektus, kurie orientuoti į inovacijų paramos sistemos stiprinimą, dalyvių tarpusavio bendradarbiavimą, inovacijų kultūros,
verslumo, kūrybiškumo ugdymą, žinių ir informacijos sklaidos terpės gerinimą. Ieško partnerių nacionaliniams ir tarptautiniams projektams
rengti ir įgyvendinti, potencialių investuotojų,
inovacinių įmonių antrojo MTP korpuso statybai ir vystymui.
Europos pr. 121, LT-46339 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 15 56
Faks.: (8 37) 21 13 82
El. paštas: info@technopolis.lt
www.technopolis.lt
UAB „Telrada“
Lakštinio plieno apdirbimu užsiima jau 14
metų. Gamina įvairius gaminius pagal kliento
pageidavimus, kai taikomas mechaninis apdirbimas. Yra visi gamybai reikalingi barai,
kuriuose atliekamos šios operacijos: iškirtimas,
štampavimas, perforavimas, lenkimas, frezavimas, tekinimas, aliuminio ir nerūdijančio plieno virinimas, šlifavimas, miltelinis dažymas,
gaminių surinkimas. Konstruoja ir projektuoja
gaminius pagal kliento norus.
Draugystės 19, LT-51230 Kaunas
Tel.: (8 37) 45 45 84, (8 610) 26 743
Tel/faks.: (8 37) 45 45 78
El. paštas: info@telrada.lt
www.telrada.lt
UAB „Tinklinio arena“
Vienintelė Kaune uždara paplūdimio tinklinio
arena. Įsikūrusi Kauno miesto centre, šalia didžiausio prekybos centro „Akropolis“. Arenoje
veikia 3 paplūdimio tinklinio aikštelės. Tai puiki vieta paplūdimio tinklinio, teniso, badmintono mėgėjams ir profesionalams.
Arenos paslaugos: aplūdimio aikštelių nuoma
(paplūdimio tinklinis, tenisas, badmintonas);
profesionalios paplūdimio tinklinio treniruotės
vaikams ir suaugusiems; asmeninės treniruotės;
turnyrų ir čempionatų organizavimas; verslo
įmonių švenčių, gimtadienių ir renginių organizavimas; teminių švenčių organizavimas.
Kaunakiemio g. 5, LT – 44351 Kaunas
Tel.: (8 647) 82 577
El. paštas: info@rioarena.lt
www.rioarena.lt
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
TRBE20131118001 Belgijos bendrovė, dideliu mastu veikianti saulės energijos sistemų srityje,
ieško perteklinės saulės energijos saugojimo technologijų. Siūlomos technologijos turėtų būti subrandintos ir galimos integruoti į esamus komercinius
produktus ir sprendimus.
TRDE20141117001 Vokietijos įmonė, dirbanti vandens valymo srityje, ieško technologinio/gamybos bendradarbiavimo partnerio iš elektronikos pramonės, kurį domintų
daugiafunkcinio vandens skaitiklio (galinčio matuoti elektros laidumą, vandens temperatūrą ir srovės tekėjimo greitį) kūrimas ir gamyba.
TRHR20141103001 Kroatijos įmonė ieško technologinio partnerio viešojo apšvietimo priežiūros
įrangos kūrimui. Siekiant pagerinti jau esamą sistemą, ieškomas sprendimas,
kuris belaidžiu būdu perduotų signalus apie apšvietimą (t.y. ar lemputė užsidega arba ne).
TRPL20141022001 Lenkijos įmonė dirba oro gaiviklių ir kvapų neutralizavimo produktų srityje.
Ieško technologinio bendradarbiavimo partnerio kurti naują produktų liniją:
pvz. maišelius su kvapniais konfeti ar granulėmis. (Bendrovė ieško technologijos, kuri leidžia prisotinti medžiagas ekologiškais kvapais. Sausą užpildą
reikia mirkyti kvapniuose aliejuose ar kitose medžiagose.)
TRBE20141104001 Belgijos kompanija specializuojasi modulinių konstrukcijų srityje. Ieško patalpų izoliacinių plokščių su aukštu terminiu, garso efektyvumu ir technologinio bendradarbiavimo partnerio, galinčio prisitaikyti prie konkrečių poreikių.
DES20141017002 Ispanijos MVĮ yra pasirengusi pateikti H2020-ICT-24-2015 projekto pasiūlymą. Projektu siekiama sukurti bioninę echolokacijos sistemą (echolocation
bionic system) akliesiems, kuri leistų apibrėžti atstumą iki objekto ar kliūties.
Ieškomi mokslinio bendradarbiavimo partneriai: mokslinių tyrimų centrai,
technologijų MVĮ ir elektronikos surinkėjai, sveikatos priežiūros centrai.
20101018040

Danijos kompanija kuria baldus vaikams iš putų (cold foam), aptrauktų medvilne arba poliesteriu. Ieško audinių iš medvilnės arba poliesterio tiekėjų (at-

kreiptinas dėmesys, kad naudojamos putos sertifikuotos Oeko – Tex Standard
100 ar pan.).
BRDK20141008001 Neseniai pradėjusi dirbti Danijos įmonė projektuoja ir gamina ąžuolo stalus.
Ieško ąžuolo lentų tiekėjų.
BRTR20141024002 Turkijos bendrovė gamina aliuminio profilių ir aliuminio dalis saulės energijos sistemoms, ieško subrangovų aliuminio detalių gamybai.
20120404050

Maža Švedijos bendrovė, veikianti profesionalių paslaugų viešųjų pirkimų
srityje Švedijoje, siūlo atstovo paslaugas įmonėms, suinteresuotoms dalyvauti viešuosiuose pirkimuose šioje šalyje ir tiekti produktus ir/ar paslaugas
viešajam sektoriui.

BRDE20141014001 Vokietijos įmonė kuria, gamina ir platina komponentus automobilių pramonei.
Ieško elastomerinių (gumos) produktų gamintojų ir siūlo subrangos sutartį,
gaminant elastomerines, metalo-elastomerines ir plastiko-elastomerines dalis.
Ypač ieškomi didelių guminių tarpinių tiekėjai (turintys ISO 9001 ir TS 16949).
BRUK20141028001 JK įmonė užsiima virtuvių atnaujinimu. Siekdama pagerinti išvaizdą ir funkcionalumą aukštos kokybės virtuvių atnaujinimo darbuose, ieško „nestandartinių“ baldų, įrenginių ir įtaisų. Produktai, paprastai gauti iš JK šaltinių, linkę
būti panašaus dizaino ir išvaizdos, tad bendrovė ieško produktų, kurie yra
„kitokie“, siūlo platintojo paslaugas.
BRDE20140721001 Vokietijos kompanija sukūrė novatorišką sistemą sportui namuose. Produktas jungia namų treniruotes, praktiškumą ir komfortą. Įmonė ieško partnerių,
veikiančių tekstilės gamybos srityje ir galinčių gaminti ir tiekti specialiai suprojektuotus gimnastikos kilimėlius (pridedamos foto).
BRNO20141007001 Maža Norvegijos įmonė ieško metalinių dėžučių, tinkamų maisto laikymui,
gamintojo. Pavyzdžiai pridedami, pirmas užsakymas 1000 vnt.
BRUK20141105002 Mažas JK aromatizuotų ir vaško žvakių gamintojas ieško partnerių Europoje,
kurie galėtų tiekti įvairius komponentus, reikalingus gamyboje: stiklo tara,
sojos vaškas, žvakių dagčiai, formos, pakuotės.
Kiti verslo pasiūlymai anglų kalba skelbiami rūmų interneto svetainėje http://chamber.lt/
LT/Pradzia/Paslaugos/Verslo-pasiulymai arba interneto svetainėje http://www.paramaverslui.eu/index.php?1612999331 du kartus per mėnesį.

Parengti mokymo moduliai
chemijos sektoriaus darbuotojams
Rita Baidokaitė,
Kauno PPA rūmųTarptautinių ryšių
skyriaus vadovė
Šiandien Europos chemijos pramonės
sektoriuje dirba daugiau nei 1,2 milijono
žmonių. Tačiau, remiantis atliktų tyrimų duomenimis, ne visi darbuotojai yra
pakankamai išsilavinę ir turi reikalingų
įgūdžių darbo vietose. Kita vertus, chemijos pramonė yra palyginti jauna pramonė, MVĮ susiduria su sunkumais rasti
finansinių išteklių, reikalingų darbuotojų
mokymams arba siųsti savo darbuotojus į
ilgalaikius mokymo kursus
Chemijos pramonės sektorius ir su
juo susijusi mokymo sistema yra vienas
svarbiausių aukštos pridėtinės vertės produktus kuriančių sektorių šalyje. Todėl
būtina užtikrinti kokybišką aukštos kvalifikacijos chemijos specialistų rengimą ir
šio sektoriaus konkurencingumą tarptautiniu mastu.
Tuo tikslu Kauno prekybos, pramonės
ir amatų rūmai kartu su kitais 4 projekto
partneriais vykdo Leonardo da Vinci Naujovių perkėlimo projektą Chemical Movetech „Profesinio mokymo galimybių optimizavimas taikant inovatyvias technologijas“ – 2013-1-TR1-LEO05-47543 (projekto trukmė 2013/12/01-2015/11/30).
Projekto partnerystė: Istanbul Chemicals and Chemical Products’ Association (Turkija) – projekto koordinatorius,
projekto partneriai: Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmai (Lietuva), 36,6
Competence Centre (Lenkija), FONDO
FORMACIÓN EUSKADI (Ispanija),
TURKISH PLASTICS INDUSTRY FONDATION (Turkija).
Pagrindinis projekto tikslas ir uždaviniai:
• Parengti profesinio mokymo kursus, skirtus mokyti chemijos pramonės
darbuotojus darbo vietoje apie pažangius

gamybos ir perdirbimo metodus ir technologijas. Siekiant palengvinti prieigą tęstiniam profesiniam mokymui projekte, bus
taikomi atvirojo ir nuotolinio mokymosi
ir mokymo metodai.
• Padėti MVĮ padidinti savo žmogiškųjų išteklių pajėgumus keliant naujų ir
esamų darbuotojų kvalifikaciją.
• Didinti darbo jėgos pasiūlą ir įgūdžius chemijos sektoriuje.
• Suteikti mokymo ir mokymosi galimybes jaunimui, vyresnio amžiaus ir žemos kvalifikacijos darbuotojams.
• Remti chemijos pramonę kuriant
tvarų ekonomikos augimą, pavyzdžiui,
efektyviai panaudojant žaliavas, perdirbant atliekas ir t.t.
• Sukurti išsamią e-mokymosi platformą su integruotu mokymosi turiniu.
Projekto poveikis ir rezultatai:
Projektas „Chemical Movetech“ prisidės
nustatant techninių įgūdžių plėtros standartus pasirinktame chemijos pramonės
subsektoriuje. Projekto rezultatai bus integruoti į profesinio rengimo sistemas ir
praktikas, tokiu būdu skatinant MVĮ asociacijas, verslininkų asociacijas naudoti
medžiagą savo mokymo veiklose.
Projektas suteiks inovatyvų modulinį
įrankį švietimo įstaigoms, kurios palengvins mokymąsi mažų įmonių darbuotojams, be to, produktas bus naudingas ir
savarankiškai besimokantiesiems.
Profesinio mokymo kursams parengti
projekto partneriai apklausė 92 įmones ir
125 chemijos pramonės sektoriaus darbuotojus iš Lietuvos, Lenkijos bei Turkijos. Pagal apklausų rezultatus identifikuoti chemijos pramonės sektoriaus darbuotojų poreikiai bei įvertinta esama situacija, taip pat parengti šie mokymo moduliai
„Gamybos procesas“, „Žaliavos“, „Darbų
sauga“, „Pakavimas“, „Aplinkosauga“.
Sukurtas mokymosi turinys bus perkeltas
į e-mokymosi platformą. 2015 m. bus pa-

tikrinti, optimizuoti ir validuoti mokymosi sprendimai ir pristatyti besimokantiems
(po 20 dalyvių kiekvienoje projekte dalyvaujančioje šalyje).
Daugiau informacijos apie projektą
rasite svetainėje: www.chemicalmovetech.eu

Projektą finansuoja Europos Komisija pagal Mokymosi visą gyvenimą
Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo
programą. Publikuojama informacija
atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija neatsako už pateikiamos
informacijos turinį.

Projekto partneriai aptarė chemijos pramonės sektoriaus darbuotojų apklausos rezultatus
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Pilnatvė naujajame „Interjero
erdvės“ salone
Jaukias Kauno senamiesčio erdves
lapkričio 22-ąją, šeštadienį,užpildė ne tik
gražūs daiktai, bet ir mieli žmonės. Bičiuliai, nauji pažįstami ir svečiai – visi smagiai šnekučiavosi, ragavo gardų maistą ir
gėrė kvapnią žolelių arbatą naujame „Interjero erdvės“ salone Ryšių muziejuje.
Savo darbus pristatę menininkai taip
pat įsiliejo į šį paveikslą. Paveikslą, kuris
snieguotą dieną papuošė šiltomis spalvomis, nuoširdžiomis emocijomis.
„M. Mikutavičius vienoje savo dainoje skaičiavo žodžius „myliu“, o mes šį
kartą net pametėme skaičių, skaičiuodami
pozityvius būdvardžius... Tokia nuoširdi emocija, už kurią jums visiems labai
ačiū“, – sako bendrovės vadovas Giedrius
Bučas ir žmona Asta.
RŽ inf.

Kauno kolegijoje – kalėdinė
labdaros mugė „Baltasis
angelas“
Gruodžio 5 d. Kauno kolegija savo bendruomenės narius ir miestiečius pakvietė užsukti į kalėdinę labdaros mugę „Baltasis angelas“.
Labdaros mugėje pirkėjai galėjo įsigyti originalių meno dirbinių, kurių nėra prekybos centrų lentynose – rankų darbo medžio drožinių, papuošalų, keramikos dirbinių, dekoratyvinių paveikslų iš veltinio, šilko ir kitokios technikos. Saldumynų mėgėjai galėjo
paskanauti šviežių naminių kepinių, pyragų ir pyragaičių. Renginio metu buvo galima
atlikti ir tam tikras grožio procedūras, pasikonsultuoti sveikatos klausimais.
Nuo 2005 m. organizuojamoje mugėje meno kūrinius pardavinėja Kauno kolegijos
Justino Vienožinskio menų fakulteto dėstytojai ir studentai, o konditerijos gaminius –
Technologijų ir kraštotvarkos fakulteto maisto srities atstovai. Medicinos fakultetas taip
pat aktyviai įsilieja į mugės veiklą – manikiūru damas palepina kosmetologai, patarimus
dalija burnos priežiūros ir kiti specialistai.
Kauno kolegijos Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Vitalija Skėruvienė,
kuri yra pagrindinė šios labdaros mugės organizatorė, akcentavo, jog surinktos lėšos kasmet paaukojamos stokojantiems pagalbos – socialiai remtiniems Kauno kolegijos studentams, bei darbuotojams.
Į mugę atvyko daug garbingų svečių: Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė,
Seimo narės Orinta Leiputė ir Birutė Vėsaitė ir kt. Parlamentarė Orinta Leiputė šventės
metu įteikė savo vardinę stipendiją gerai besimokančiam bei kilusiam iš gausios šeimos
moksleiviui.
RŽ inf.

Emocijų atspindžiai

„Kalėdinės
vaikų svajonės“
PROJEKTO ORGANIZATORIUS

PROJEKTO GLOBĖJAS

„Kalėdinės vaikų svajonės“ – tai projektas, kurio metu ne tik pildosi globos
namuose gyvenančių vaikų svajonės, tačiau padrąsinama siekti užsibrėžtų tikslų,
paprastomis priemonėmis išmokstama labiau vertinti įdėtas pastangas, skatinamas
savarankiškumas, kūrybiškumas bei suvokimas, jog siekiant svajonių
svarbiausia ne laukti, kol kas nors jas išpildys, bet pačiam įdėti pastangų, jog svajonės taptų realybe.
Akcijos metu vaikų namų gyventojai piešia,
lipdo, klijuoja, tapo ir visaip kitaip kuria
kalėdinius atvirukus, kurie gali pasiekti
kiekvieno namus. Lėšos, gautos už atviruką, skiriamos jo autoriui ar autorei,
kad šis už surinktus pinigėlius galėtų
įgyvendinti savo svajonę. Kitoje atviruko pusėje nurodomas autoriaus vardas,
pavardė, amžius ir globos namai, tad
įsigyjant atviruką galima sužinoti, kas
jį sukūrė.
Ši akcija vyksta jau penktus metus. Praeitais metais buvo sukurta
bei įsigyta virš 5000 atvirukų, vaikai
iš visos Lietuvos globos namų galėjo
išpildyti bent po vieną savo svajonę.
Projekto metu bendradarbiavome
su daugybe įmonių, leidyklomis bei
knygynais.
Tinklapyje www.saugipradzia.
lt bus talpinamos atvirukų nuotraukos bei juos kūrusių vaikų sąrašas
su svajonėmis. Tokiu būdu bus galima
pasižiūrėti, prie kokios svajonės įgyvendinimo buvo prisidėta įsigijus atviruką, o galbūt
kils mintis išpildyti ir visą svajonę iškart.
Norėdami įsigyti atvirukų, kurie šiuo metu yra kuriami, galite kreiptis el. paštu:
saugipradzia@sdg.lt arba telefonais: 8 615 55878 ir 8 686 18867

Mugėje buvo galima įsigyti originalių meno dirbinių
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